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Abstract 

Wayang Kulit in the life of Javanese rural society has a role as entertainment and 

information dissemination tool. Information dissemination through Wayang Kulit 

performance is run by inserting the concerned information message into the story of Wayang 

Kulit. People or informants as information receivers should be able to capture the 

information messages given from the Wayang Kulit show. In this study, the informants were 

selected by purposive sampling technique, resulting eight informants consisted of five main 

informants and three key informants. Data gathering technique was run through in-depth 

interview toward eight informants in order to reveal the form of occurred information 

transfer and the information message lied in the Wayang Kulit show. According to five main 

informants, it was found that the information message in the Wayang Kulit story were easy 

to accept by people. In addition to the results of information message, information transfer 

through Wayang Kulit also was formed from the source of information, message sender, 

media/signal, the recipient of the message and the given purpose to the society to inform the 

development messages and to invite them to practice the messages they have accepted. 

 

Abstrak 

Wayang kulit dalam kehidupan masyarakat pedesaan berperan sebagai sarana hiburan 

maupun sebagai alat penyebaran informasi. Penyebaran informasi melalui pertunjukan 

wayang kulit yang diberikan kepada masyarakat dilakukan dengan cara menyisipkan pesan 

informasi kedalam cerita wayang kulit. Masyarakat atau informan berperan sebagai penerima 

informasi harus mampu dalam menangkap pesan-pesan informasi yang diberikan melalui 

pertunjukan wayang kulit. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling 

dengan jumlah delapan informan yang terdiri lima informan utama dan tiga informan kunci. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam kepada delapan 

informan untuk mengetahui bentuk transfer informasi serta pesan informasi yang terdapat 

dalam pertunjukan wayang kulit. Berdasarkan lima informan utama ditemukan bahwa pesan 

informasi melalui pertunjukan wayang kulit dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. 

Selain hasil penerimaan pesan informasi, transfer informasi melalui wayang kulit pun 

terbentuk dari adanya sumber informasi, pengirim pesan, media/sinyal, penerima pesan serta 

tujuan yang diberikan kepada masyarakat untuk menginformasikan pesan-pesan 

pembangunan serta untuk mengajak masyarakat untuk mau menjalankan pesan-pesan yang 

telah diberikan. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penyebaran informasi pembangunan 

diperkotaan maupun dipedesaan memiliki 

cara yang berbeda dalam penyampaiannya. 

Penyebaran informasi pembangunan 

diperkotaan lebih mudah dan cepat 

tersalurkan kemasyarakat dengan adanya 

bantuan teknologi informasi yang berupa 

TV, radio maupun internet yang mulai 

digandrungi oleh masyarakat. Berbeda 

dengan penyebaran informasi 

pembangunan yang ada dipedesaan, 

walaupun sudah adanya penggunaan 

teknologi informasi berupa layanan 

internet yang disediakan pemerintah untuk 

masyarakat. Namun akses teknologi 

informasi masih sangat sulit untuk 

dijangkau maupun dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Sehingga informasi mengenai 

pembangunan daerah sulit ataupun lambat 

untuk diantisipasi oleh masyarakat 

pedesaan. Hal ini mengakibatkan 

penyebaran informasi pembangunan 

melalui teknologi informasi menjadi tidak 

sepenuhnya tersampaikan kepada 

masyarakat luas, khususnya masyarakat 

yang tinggal dipedesaan.  

Menurut hasil penelitian Henri 

Subiakto tahun 2013 dengan judul Internet 

Untuk Pedesaan dan Pemanfaatannya Bagi 

Masyarakat disebutkan bahwa 

pengetahuan masyarakat desa akan 

teknologi informasi berupa penggunaan 

layanan internet, menunjukan bahwa 

sebagian besar pengetahuan yang dimiliki 

masyarakat desa akan internet masih dapat 

dikatakan kurang. Selain itupun hanya 

sebagian kecil masyarakat desa yang 

mampu menggunakan teknologi informasi 

berupa layanan internet untuk mengetahui 

informasi-informasi yang diberikan oleh 

pemerintah melalui internet. Sehingga 

dalam penyebaran informasi kepada 

masyarakat pedesaan melalui teknologi 

informasi tidak sepenuhnya dapat diterima 

dan diketahui oleh masyarakat yang 

tinggal di pedesaan. 

Penyebaran informasi dipedesaan 

khususnya di Kabupaten Cirebon 

merupakan program pemerintah yang 

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Cirebon, yang 

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang memiliki tugas dan fungsi sebagai 

badan pengelola komunikasi dan informasi 

publik sesuai dengan peraturan Bupati 

Cirebon No. 78 Tahun 2016 tentang 

fungsi, tugas pokok dan tata kerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Cirebon. Penyebaran informasi atau 

diseminasi informasi merupakan kegiatan 

penyampaian informasi kepada masyarakat 

penerima informasi baik secara langsung 

maupun melalui media informasi. 

Penyebaran informasi kepada masyarakat 

desa dengan menggunakan teknologi 

berbasis internet, khususnya website 



 

 

pemerintahan. Belum dikatakan cukup 

maksimal dalam penyampaian pesan 

berupa informasi pembangunan kepada 

masyarakat desa yang ada di Kabupaten 

Cirebon.  Hal ini terbukti dengan angka 

pengunjung laman web atau viewers berita 

berupa informasi-informasi yang hanya 

memiliki kurang dari 20 viewers saja yang 

mengakses informasi-informasi tersebut. 

Sehingga dengan adanya penyebaran 

informasi melalui teknologi berbasis 

internet, tidak memunculkan timbal balik 

kepada pemerintah oleh masyarakat 

pedesaan karena belum tersampaikannya 

informasi secara maksimal kepada 

masyarakat pedesaan yang ada di 

Kabupaten Cirebon. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia No: 

17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang 

Diseminasi Informasi, menyatakan bahwa 

diseminasi informasi merupakan 

penyebaran informasi secara timbal balik 

dari pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota kepada masyarakat baik 

yang diminta ataupun tidak diminta. 

Informasi yang disebarkan merupakan 

informasi pembangunan nasional berupa 

Peraturan Undang-Undang Dasar 1945, 

Undang-Undang dan Kebijakan, rencana 

kebijakan, program dan kinerja badan 

publik dan permasalahan masyarakat yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dan harus 

didistribusikan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota, khususnya oleh 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan 

tujuan penyelenggaraan diseminasi 

informasi kepada masyarakat. 

Tujuan penyelenggaraan diseminasi 

informasi ialah untuk mencerdaskan 

bangsa, memberdayakan masyarakat dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

yang dengan adanya partisipasi langsung 

dari masyarakat sebagai pemenuhan hak 

informasi yang mereka miliki. 

Penyelenggaraan diseminasi informasi di 

Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Cirebon yang bekerja sama 

dengan Forum Komunikasi Media 

Tradisional di Kabupaten Cirebon sesuai 

dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia No: 

17/PER/M. KOMINFO/03/2009 Bab III 

Pasal 5  ayat 1, 2 dan 8 tentang 

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi. 

Pendayagunaan atau kerjasama yang 

dilakukan dengan Forum Komunikasi 

Media Tradisional di Kabupaten Cirebon 

bertujuan untuk menarik perhatian 

masyarakat Kabupaten Cirebon untuk lebih 

mengetahui tentang informasi-informasi 

mengenai program pemerintah, 



 

 

pembangunan daerah dan kemasyarakatan 

yang ada di Kabupaten Cirebon. 

Forum Komunikasi Media 

Tradisional merupakan organisasi 

bentukan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika sebagai sarana dalam 

penyebaran informasi kepada masyrakat 

daerah dengan menggunakan nilai-nilai 

kebudayaan dan kesenian. Forum 

Komunikasi Media Tradisional terbentuk 

atas dasar perundang-undangangan 

mengenai keterbukaan informasi publik 

dengan memanfaatkan kesenian dan 

budaya lokal sebagai sarana dalam 

menyampaikan informasi mengenai 

pembangunan suatu daerah. Informasi 

mengenai program pemerintah tentang 

pembangunan daerah yang disampaikan 

kepada masyrakat dapat meliputi beberapa 

bidang, yakni pembangunan daerah dalam 

bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-

budaya, pertahanan dan keamanan, serta 

program pembanguan jangka panjang yang 

berkaitan dengan infrastruktur daerah. 

Tujuan umum dari pembentukan 

Forum Komunikasi Media Tradisional 

sebagai sarana hiburan, pendidikan, 

kontrol sosial, pelestarian, pengembangan 

nilai budaya, pemersatu bangsa, identitas 

bangsa serta penyampaian informasi 

pembangunan daerah kepada masyarakat 

desa melalui pertunjukan tradisional. 

Adapun tujuan khusus dari pembentukan 

Forum Komunikasi Media Tradisional di 

Kabupaten Cirebon ialah sebagai sarana 

dalam menyampaikan informasi dengan 

cara menginternalisasi masyarakat melalui 

pertunjukan budaya dan kesenian lokal, 

sehingga informasi yang diberikan mudah 

untuk dipahami oleh masyarakat dengan 

adanya keunikan dan daya tarik melalui 

pertunjukan budaya dan kesenian lokal 

setempat. Terbentuknya Forum 

Komunikasi Media Tradisional di 

Kabupaten Cirebon dan dengan adanya 

pertunjukan budaya dan kesenian lokal, 

berguna untuk menarik perhatian 

masyarakat dan membuat masyarakat 

dapat bertahan lama disuatu tempat. 

Sehingga penyebaran informasi yang 

dilakukan melalui pertunjukan budaya dan 

kesenian lokal mengenai pembangunan di 

Kabupaten Cirebon mendapatkan respon 

dari masyarakatnya secara langsung, 

dibandingkan dengan penyebaran 

informasi melalui media lain seperti 

televisi, radio, surat kabar maupun tabloid. 

Diseminasi informasi yang 

dilakukan oleh Forum Komunikasi Media 

Tradisional di Kabupaten Cirebon dengan 

melalui hiburan berupa pertunjukan rakyat 

memiliki ragam bentuknya, antara lain 

ialah dengan pertunjukan wayang kulit, 

tarling, sandiwara dan jenis kesenian 

lainnya. Selain sebagai sarana hiburan 

masyarakat wayang kulit dapat digunakan 

sebagai sarana penyebaran informasi yang 

memiliki respon dan daya tarik bagi 



 

 

masyarakat (Borgon & Huffner, 2002). 

Diseminasi informasi melalui pertunjukan 

wayang kulit di daerah Kabupaten 

Cirebon, merupakan penyalur yang baik 

dalam penyampaian informasi kepada 

masyarakat desa yang masih menjunjung 

tinggi kearifan budaya lokal. Sehingga 

dengan adanya penyebaran informasi 

melalui pertunjukan wayang kulit, 

informasi mengenai pembangunan daerah 

akan lebih mudah tersampaikan kepada 

masyarakat pedesaan khususnya 

masyarakat desa di daerah Kabupaten 

Cirebon. 

Sebagai alat yang digunakan dalam 

menyebarkan informasi pembangunan, 

diperlukannya peran dalang dalam 

memainkan wayang kulit guna isi cerita 

wayang yang disisipkan dengan pesan-

pesan pembangunan dapat sepenuhnya 

tersampaikan kepada masyarakat. Sebagai 

mana yang dikatakan oleh Rassers (1959) 

di dalam buku yang berjudul Wayang 

Sebagai Media Komunikasi Tradisional 

dalam Diseminasi Informasi tahun 2011, 

dalang merupakan guru yang berperan 

dalam hal mendidik masyarakat. Peran 

dalang dalam pertunjukan wayang bukan 

semata-mata untuk memberikan hiburan, 

namun juga untuk memberikan pendidikan 

kepada masyrakat. Dalang memiliki peran 

besar dalam memproduksi pesan-pesan 

yang terdapat di dalam isi cerita melalui 

dimensi yang artistik, yang dalam bahasa 

pedalangan disebut sebagai garap 

pakeliran. Garap pakeliran memiliki 

aspek-aspek penting guna pesan-pesan 

yang ada di dalam isi cerita dapat mudah 

dipahami oleh masyarakat yang menonton 

wayang. Aspek-aspek seperti catur atau 

aspek verbal dalam berbahasa dan bernada 

serta aspek sabet atau aspek gerak yang 

mengambarkan peristiwa atau kejadian 

yang ada di dalam cerita wayang. Pada 

pewayangan, masyarakat tidak hanya 

berperan sebagai penonton. Masyarakat 

memiliki peran penting sebagai pembentuk 

pesan dari yang diberikan oleh dalang 

melalui wayang kepada penonton. Hal ini 

dikarenakan wayang sebagai sebuah seni 

pertunjukan, hidup didalam konteks 

masyarakat daerah yang memiliki peran 

sosial dalam membangun beberapa aspek 

seperti kerohanian, ekonomi, sosial-

budaya, politik dan lain sebagainya 

(Murtiyoso, 1982). Sehingga nilai-nilai 

kehidupan maupun kebudayaan 

dimasyarakat pun dapat terbentuk melalui 

cerita dari pertunjukan wayang. 

Cerita wayang mulanya bersumber 

dari cerita zaman Hindu/Budha yang mana 

cerita wayang mulai dimodifikasi setelah 

masukya Islam ke Indonesia. Wayang 

digunakan sebagai alat penyebaran 

informasi mengenai keislaman dengan cara 

menyisipkan pesan-pesan agama Islam di 

dalam cerita wayang. Bermula dari hal 

tersebut, cerita wayang terus berkembang 



 

 

dan dapat di pakai sebagai alat pengajaran 

nilai universal, spiritual maupun perilaku. 

Selain itupun cerita wayang dapat 

dimodifikasi sebagai sarana pemecahan 

masalah dan dapat pula digunakan sebagai 

penyebaran informasi mengenai kebijakan 

pemerintah seperti program pembangunan, 

program kesehatan serta kebijakan 

pemerintah lainnya dalam hal politik, 

ekonomi, sosial-budaya dan lain 

sebagainya (Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI, 2011). Tak jarang wayang 

sebagai pembawa informasi ataupun pesan 

kepada masyarakat, sering kali digunakan 

sebagai penyebaran informasi 

pemerintahan dalam membangun suatu 

daerah. 

Penyebaran informasi daerah yang 

merupakan penyebaran informasi yang 

dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Cirebon kepada masyarakat desa. 

Penyebaran informasi pembangunan 

daerah yang dilakukan oleh pemerintah 

melalui pendekatan budaya dengan 

menggunakan pertunjukan tradisional 

berupa wayang kulit, dapat dengan mudah 

menarik perhatian masyarakat untuk ikut 

serta dalam menikmati pertunjukan 

sekaligus memberikan pesan-pesan berupa 

informasi pembangunan daerah kepada 

masyarakat yang menonton pertunjukan 

wayang. Pesan-pesan yang tersampaikan 

kepada masyarakatpun akan menimbulkan 

pemahaman yang berbeda-beda pada diri 

masyarakat, pemahaman masyarakat 

timbul terhadap isi cerita yang dibawakan 

oleh dalang mengenai pesan berupa 

informasi pembangunan yang diberikan 

melalui pertunjukan wayang. 

Dari fenomena yang diangkat 

peneliti mengenai program penyebaran 

informasi pembangunan melalui 

pertunjukan wayang kulit, peneliti tertarik 

untuk meneliti transfer informasi pesan-

pesan pembangunan kepada  masyarakat 

desa di daerah Kabupaten. Pemahaman 

masyarakat desa terhadap informasi yang 

ingin disampaikan akan terbentuk setelah 

pesan-pesan informasi pembangunan 

tersampaikan melalui cerita dalam lakon 

wayang. Adapun setelah mengetahui 

pemahaman masyarakat mengenai 

informasi pembangunan yang disebarkan 

melalui pertunjukan tradisional berupa 

wayang kulit, peneliti ingin mengetahui 

lebih jauh bagaimana setiap individu yang 

ada di masyarakat desa di daerah 

Kabupaten Cirebon dapat memahami 

pesan-pesan berupa informasi 

pembangunan yang disebarkan melalui 

pertunjukan tradisional berupa wayang 

kulit. Sehingga dengan fenomena tersebut, 

peneliti pun tertarik untuk mengkaji atau 

mengangkat penelitian yang berjudul 

“Transfer Informasi Dalam Program 

Informasi Pembangunan Daerah Melalui 



 

 

Pertunjukan Wayang Kulit Di Kabupaten 

Cirebon”.   

Berdasarkan fenomena dari latar 

belakang masalah diatas, maka peneliti 

bertujuan ingin mengetahui proses 

terbentuknya transfer informasi 

pembangunan melalui pertunjukan wayang 

kulit terhadap masyarakat desa  di 

Kabupaten Cirebon dan mengetahui 

pemahaman masyarakat desa dalam 

menangkap informasi pembangunan yang 

disebarkan melalui pertunjukan wayang 

kulit di Kabupaten Cirebon. 

1.2. Tinjuan Pustaka 

1.2.1. Diseminasi Informasi 

Diseminasi informasi dari sudut 

pandang komunikan menurut Kelman 

dalam Hamidi (2007), merupakan sebuah 

penyampaian pesan komunikasi yang 

efektif dapat terjadi jika komunikan 

mengalami internalisasi, identifikasi diri 

dan ketundukan. Dengan kata lain, dalam 

diseminasi informasi atau penyebarluasan 

informasi, komunikan akan mengalami 

internalisasi dan dapat menerima pesan 

sesuai dengan sistem nilai yang dianut. 

Sistem nilai yang dimaksud ialah dapat 

berupa budaya lokal, adat istiadat, norma-

norma yang berlaku, agama dan lain 

sebagainya. Sehingga apabila informasi 

yang disebarkan dan diterima oleh 

komunikan sesuai dengan sistem nilai yang 

dianut, maka informasi ataupun pesan yang 

tersampaikan dan diterima akan menjadi 

bermanfaat. Adapun menurut Retnowati 

(2014) kegiatan diseminasi informasi 

merupakan kegiatan yang menitik beratkan 

pada “memberitahu” informasi, sehingga 

dengan penyebaran informasi menjadikan 

adanya perubahan sikap terhadap 

komunikan. Perubahan sikap ini terjadi 

dikarenakan komunikan mendapakan 

pengetahuan, pengalaman serta pola baru 

atau budaya baru didalam komunitasnya. 

Sedangkan menurut Arifin (2016) 

diseminasi (dissemination) adalah suatu 

kegiatan yang ditujukan kepada kelompok 

target ataupun individu tertentu agar 

mereka memperoleh informasi. Dari 

informasi yang diperoleh akan 

menimbulkan kesadaran untuk menerima 

dan akhirnya memanfaatkan informasi 

yang didapat. 

Selain pemahaman diseminasi 

informasi dari sudut pandang komunikan, 

pemahaman diseminasi informasi dari 

sudut pandang pemerintah pun tertuang 

dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia No: 

17/PER/M.KOMINFO/03/2009 

mendefinisikan bahwa diseminasi 

informasi merupakan penyebaran 

informasi secara timbal balik dari 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi 

dan pemerintah daerah kabupaten/kota 

kepada masyarakat baik yang diminta 

ataupun tidak diminta. Penyebaran 



 

 

informasi dapat dilakukan melalui media 

massa maupun bentuk lainnya, baik secara 

modern maupun tradisional. Selain 

dilakukan oleh pemerintah secara 

langsung, penyebaran informasi dapat pula 

dilakukan oleh lembaga komunikasi yang 

di masyarakat melalui bimbingan ataupun 

kerjasama yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

Sesuai penjabaran mengenai 

diseminasi informasi atau penyebaran 

informasi yang sudah dijelaskan maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

diseminasi informasi merupakan kegiatan 

dalam menyebarluarkan dan 

memberitahukan informasi kepada 

informan atau masyarakat sesuai dengan 

sistem nilai yang dianut. Sehingga 

informasi yang disebarluaskan akan 

tersampaikan dengan mudah secara efektif 

kepada informan ataupun masyarakat yang 

akan menjadi pengetahuan baru. 

1.2.2. Encoding/Decoding 

Encoding dikonsepsikan dan 

diartikulasikan oleh Hall (1981) pada suatu 

artian momen-momen produksi, sirkulas, 

distribusi, reproduksi yang saling 

terhubung. Encoding merupakan tahapan 

dalam penyampaian teks kepada audiens 

melalui sebuah media. Menurut Hall 

(1980) Encoding/Decoding merupakan 

model komunikasi yang membebaskan 

penonton dalam menegosiasikan isi teks, 

apakah penonton menyukai atas makna 

yang didapatkan dari teks atau tidak. 

Encoding/Decoding pada dasarnya 

mengungkapkan bahwa pesan atau 

informasi dikodekan menjadi makna oleh 

pengirim (Encoding) melalui alat dan 

diterjemahkan kembali oleh penerima atau 

penonton (Decoding) yang berupa makna 

lain ataupun makna yang sama sesuai 

dengan makna yang dibuat oleh pengirim 

(Aula 1993 dalam Martin 2007). Secara 

khusus, produksi makna yang dihasilkan 

oleh pengirim (Encoding) tidak dipastikan 

adanya kesamaan dalam mengkonsumsi 

makna yang dilakukan oleh penonton 

(Decoding) sebagaimana yang dikehendaki 

oleh pengode atau pengirim (Encoding) 

dari pesan-pesan yang diberikan. Menurut 

Piliang pada tahun 2003, makna yang 

dikodekan (encode meaning) tidak selalu 

berbanding lurus dengan makna yang 

dipahami (decoded meaning).  

Hutcheon tahun 1985 dalam Piliang 

tahun 2003 melihat tingkatan-tingkatan 

yang ada dalam relasi produksi/encoding 

dan penerima/decoding. Pada tingkat 

pertama, produser mengkonstruksikan 

sebuah pesan melalui kode-kode tertentu, 

dengan sebelumnya membaca kode-kode 

berupa decoding yang pernah dilakukan 

oleh audience. Artinya, proses encoding 

sangat bergantung dengan adanya proses 

decoding. Pembaca kode (decoder) disatu 

sisi memahami makna yang dikodekan 



 

 

oleh produser dan mengkaitkannya dengan 

konteks sosial maupun kulturalnya sendiri, 

sehingga hasil pengkodean yang dilakukan 

pembaca kode atau audiens akan 

menghasilkan makna baru. 

Pada dasarnya teori 

Encoding/Decoding Stuart Hall sebagian 

besar dituju untuk audien yang berhadapan 

dengan media massa. Namun dengan 

adanya perkembangan di era globalisasi, 

mempengaruhi perubahan konstruksi 

media yang mana media massa bukan lagi 

menjadi media primer dalam studi audien. 

Pernyataan ini pun didukung oleh Hanifa 

(2006) yang mengatakan bahwa kegiatan 

menonton merupakan suatu aktivitas yang 

memungkinkan masyarakat berpindah 

haluan untuk memilih media baru sebagai 

media primernya. 

Ross & Nightingale (2003) 

mengasumsikan beberapa keuntungan dari 

adanya teori Encoding/Decoding Stuart 

Hall yang meliputi, poin pertama bahwa 

Encoding/Decoding memungkin timbulnya 

fakta bahwa media dapat dipelajari sebagai 

pemancar dari ideologi di masyarakat. Poin 

kedua berasumsi bahwa pendekatan 

Encoding/Decoding dapat mengungkapkan 

bagaimana pesan media dapat 

dikonstruksikan ulang secara berbeda-beda 

oleh kelompok sosial yang ada di 

masyarakat. Poin ketiga berasumsi bahwa 

pendekatan Encoding/Decoding dapat 

mempelajari penonton dalam aspek 

pembacaan mereka terhadap teks atau 

pesan media yang disampaikan. 

Pendekatan Hall berupa 

Encoding/Decoding merupakan teori yang 

menunjukan bahwa penonton sangat aktif 

apabila mereka menerima pesan dari media 

apapun. Hal tersebut didasari atas 

penonton yang memilih media baru secara 

sadar sebagai tontonan, sehingga pesan 

informasi pun akan diterima pada setiap 

individu yang terdapat di media baru 

sekalipun (Hanifa, 2006). 

1.2.3. Teori Informasi 

Teori informasi dibangung oleh 

Shannon pada tahun 1949 yang didasari 

pada teori matematika, perkembangan teori 

matematika tersebut memunculkan model 

komunikasi kualitatif dan kuantitatif yang 

disebut sebagai teori informasi. Shannon 

mendefinisikan bahwa informasi 

sebanding dengan ketidakpastian. Dimana 

tingkat ketidakpastian yang tinggi 

memiliki hubungan dengan tingginya 

jumlah informasi yang diperoleh. Begitu 

juga sebaliknya, tingkat ketidakpastian 

rendah dikaitkan dengan rendahnya jumlah 

informasi yang diperoleh (Al-Fedaghi, 

2012). Menurut Kauffman (2010) 

mendefinisikan bahwa informasi 

merupakan ukuran kebebasan yang 

dimiliki seseorang dalam memilih dan 

menentukan sebuah pesan. Semakin besar 

kebebasan yang dimiliki dalam memilih 



 

 

dan menentukan pesan, maka semakin 

besar informasi yang didapatkannya dan 

begitu pula sebaliknya. Informasi dikenal 

sebagai data yang memiliki makna, dan 

informasi dapat pula didefinisikan sebagai 

data penting yang memiliki makna ataupun 

tujuan tertentu yang diberikan oleh sumber 

informasi kepada penerima informasi 

(Callaos & Callaos, 2011). 

Teori informasi Shannon ditahun 

yang sama pun dikembangkan oleh 

Weaver dan menghasilkan teori informasi 

berupa model komunikasi Shannon dan 

Weaver. Teori informasi yang 

dikembangkan ini mengedepankan aspek 

komunikasi pada manusia yang mana 

memiliki tujuh elemen utama yang  saling 

berhubungan, meliputi sumber informasi, 

pengirim (encoder), pesan, saluran, 

penerima (decoder), tujuan dan kebisingan. 

Elemen pertama merupakan sumber 

informasi, merupakan pesan yang memiliki 

ragam bentuk baik lisan, tulisan, gambar 

ataupun suara. Selanjutnya masuk pada 

elemen kedua, sumber pesan akan di 

transmisikan oleh pengirim berupa sinyal-

sinyal yang membawakan pesan kepada 

penerima pesan. Sebelum pesan 

disampaikan kepada penerima, proses 

pengiriman pesan berupa sinyal oleh 

pengirim hingga sampai ke penerima harus 

melalui suatu alat berupa saluran atau 

channel. Saluran atau channel ini berfungsi 

sebagai pemancar pesan atau pembawa 

pesan kepada penerima. Adapun dalam 

kegiatan pemancar pesan, tak jarang 

ditemukannya hambatan berupa noise yang 

diterima oleh receiver. Hambatan noise ini 

dapat mengakibatkan pesan tidak 

sepenuhnya tersampaikan kepada 

penerima. Penerima atau yang dapat 

disebut sebagai receiver ini bertugas untuk 

merubah sinyal pesan yang diberikan 

kedalam bentuk semula yang disalurkan 

melalui channel. Receiver dalam hal ini 

dapat dikenal sebagai decoder. Setelah 

pesan diterima dan diubah kedalam bentuk 

semula atau kedalam bentuk pesan yang 

sebenarnya, maka pesan tersebut akan 

ditransmisikan sesuai dengan tujuan yang 

terdapat didalam pesan (Shannon & 

Weaver, 1964). 

Penerimaan informasi menurut 

Weaver (1948), teori informasi memiliki 

permasalahan pada tiga tingkat penerimaan 

atau transfer yang dilakukan oleh penerima 

pesan. Weaver membagi tiga tingkatan 

yang meliputi tingkat A, tingkat B dan juga 

tingkat C. Tingkat A menyoroti 

permasalahan mengenai masalah teknis 

yang berkaitan dengan simbol-simbol atau 

makna dari suatu pesan yang 

ditransmisikan oleh pengirim kepada 

penerima pesan. Berbeda dengan tingkat 

B, permasalahan tingkat B merupakan 

ketepatan penyampaian simbol atau makna 

yang sesuai dengan keinginan pengirim 

dan ditransmisikan kepada penerima 



 

 

pesan. Sedangkan untuk tingkat C 

mengenai permasalahan keefektifan makna 

yang diterima dan mempengaruhi perilaku 

sesuai dengan yang diinginkan oleh 

pengirim pesan. Permasalahan efektivitas 

berkaitan pada keberhasilan makna yang 

tersampaikan sehingga berpengaruh 

terhadap perilaku penerima. Hal ini 

disebabkan karena tujuan utama dari 

informasi adalah untuk memberitahu 

melalui unsur komunikasi, sehingga dapat 

mempengaruhi perilaku penerima 

informasi dengan catatan penerima harus 

bisa memahami makna yang disampaikan 

(Wells, 2011). Pemahaman makna yang 

dilakukan pada setiap penerima pesan atau 

informasi pasti memiliki perbedaan antara 

satu dengan lainnya. Jean dan Garcia 

(1987) mengatakan bahwa makna dapat 

menghasilkan suatu tindakan yang 

diakibatkan dari pemahaman yang 

didapatkan dari pemaknaan yang dilakukan 

seseorang. Akan tetapi pemahaman 

mengenai makna yang dilakukan seseorang 

tidak selamanya memiliki kesamaan, hal 

ini dikarenakan kapasitas seseorang dalam 

memahami suatu makna kedalam suatu 

tindakan dapat berbeda-beda. 

1.3. Metodologi 

Penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi, dimana menurut 

creswell (2008) dalam Raco (2010) 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan pendekatan atau penelusuraan 

yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan 

memahami suatu gejala yang timbul di 

masyarakat. Pendekatan penelitian 

kualitatif dalam mengeksplorasi dan 

memahami suatu gelaja, diperlukan 

kegiatan wawancara kepada partisipan atau 

informan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan yang umum dan luas. Informasi 

yang didapatkan dari informan kemudian 

dikumpulkan dan dianalisis, hasil analisis 

penelitian kualitatif dapat berupa gambaran 

atau deskripsi dari gejala-gejala atau 

fenomena-fenomena yang timbul 

dilingkungan masyarakat. 

Penelitian ini mengambil lokasi 

maupun sampel pada masyarakat desa di 

Kabupaten Cirebon yang pernah ataupun 

sedang diberikannya program penyebaran 

informasi pembangunan dengan melalui 

pertunjukan tradisional berupa wayang 

kulit. Adapun alasan peneliti mengambil 

lokasi maupun sampel pada masyarakat 

pedesaan di Kabupaten Cirebon ialah 

karena program penyebaran informasi 

pembangunan dengan menggunakan 

pendekatan budaya daerah seperti wayang 

kulit hanya dilakukan oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Cirebon. Selain itu kebudayaan wayang 

kulit merupakan kebudayaan lokal asli 

Cirebon yang mana memiliki nilai sejarah 

dan daya tarik bagi masyarakat Cirebon 



 

 

khususnya yang tinggal di daerah 

pedesaan. 

Informan utama dalam penelitian ini 

merupakan masyarakat pedesaan yang 

tinggal di Kabupaten Cirebon sekaligus 

penonton program penyebaran informasi 

pembangunan dengan melalui pertunjukan 

tradisional berupa pertunjukan wayang 

kulit yang dilakukan oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Cirebon. Adapun untuk penentuan 

informan, informan dipilih dengan teknik 

purposive sampling dimana peneliti 

memilih langsung individu-individu yang 

dinilai mampu memberikan informasi dan 

pemaparan isi cerita setelah dilakukan 

perlakuan. Selain itu pemilihan informan 

dilakukan berdasarkan ketersediaan 

masyarakat serta kesesuaian dengan 

kriteria atau indikator penelitian. Kriteria 

atau indicator penelitian yang dimaksud 

disini ialah informan utama yang terdiri 

dari 5 (lima) orang yang memiliki latar 

belakang berbeda-beda berupa pendidikan, 

pekerjaan, jenis kelamin, umur maupun 

latar belakang sosial yang dapat menjawab 

secara keseluruhan pertanyaan dalam 

penelitian. Selain itu indikator lain 

pemilihan informan dalam penelitian ini 

ialah dilihat dari kemampuan informan 

dalam menyaksikan pertunjukan wayang 

kulit dari awal pertunjukan hingga 

berakhirnya pertunjukan. Dimana dalam 

penentuan ini, peneliti pun ikut terjun 

langsung dalam menyaksikan pertunjukan 

dari awal hingga akhir untuk melihat 

penonton mana yang dapat peneliti pilih 

sebagai narasumber. Selain itu untuk 

pengumpulan data, penelitian ini dilakukan 

dengan cara terjun langsung kelapangan 

kepada masyarakat desa di Kabupaten 

Cirebon, dengan maksud agar dalam 

melakukan penelitian informan akan lebih 

terbuka atau “open status” terhadap 

peneliti guna mendapatkan informasi lebih 

mengenai apa yang akan diteliti dengan 

melakukan pendekatan secara personal. 

Selain itu peneliti pun memilih 

untuk menentukan key informan atau 

informan kunci sebagai kunci untuk 

mendapatkan data penelitian yang akurat. 

Adapun key informan yang peneliti pilih 

ialah pegawai Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Cirebon selaku 

Kepala Seksi bagian Pengelolaan 

Informasi Publik sebanyak satu orang, 

yang menaungi program penyebaran 

informasi pembangunan yang ada di 

Kabupaten Cirebon. Key informan lain 

yang peneliti pilih ialah Kepala Seksi 

bagian Penyiaran dan Pers sebanyak satu 

orang, guna mendapatkan informasi yang 

berbeda mengenai program penyebaran 

informasi pembangunan yang ada di 

Kabupaten Cirebon. Selain itu key 

informan lain yang peneliti pilih ialah 

dalang dari pertunjukan wayang kulit 

selaku penyampai pesan kepada 



 

 

masyarakat dan selaku Ketua Persatuan 

Pedalangan Indonesia (PEPADI) 

Cirebon. Sehingga dengan demikian 

data-data penelitian yang peneliti peroleh 

mendapatkan data yang heterogen atau 

bermacam-macam. 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.1. Bentuk Transfer Informasi 

Teori informasi Shannon & 

Weaver merupakan bentuk dari adanya 

model komunikasi yang dikembangkan 

dengan mengedepankan aspek 

komunikasi pada manusia yang memiliki 

tujuh elemen. Ketujuh elemen ini pun 

memiliki hubungan satu sama lainnya 

sehingga terbentuk suatu model yang di 

dalamnya meliputi sumber informasi, 

pengirim (encoder), pesan, saluran, 

penerima (decoder), tujuan dan 

kebisingan yang berupa penghambat dari 

tersampainya suatu informasi kepada 

penerima (Shannon & Weaver, 1964). 

Pesan berupa informasi yang disebarkan 

melalui wayang kulit memiliki proses 

dari pengolahan informasi hingga 

informasi dapat langsung disajikan 

kepada masyarakat. Pada tahap 

pengolahan informasi hingga informasi 

dapat langsung disebar pun informasi 

melewati tujuh elemen yang ada didalam 

teori informasi. 

Penyebaran pesan informasi 

pembangunan dengan menggunakan 

wayang kulit terdapat elemen yang 

meliputi sumber informasi, pengirim 

(encoder), pesan, saluran, penerima 

(decoder), tujuan dan kebisingan. Dari 

ketujuh elemen tersebut membentuk suatu 

tahapan informasi dari awal informasi 

dibuat hingga disebarkan kepada 

masyarakat. Pada fenomena yang 

tergambar dilapangan, TP dan TS sebagai 

informan kunci sekaligus sebagai pegawai 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupten Cirebon. TP dan TS 

mengungkapkan bahwa dalam menentukan 

pesan informasi pembangunan disuatu 

daerah, maka diperlukan survey ataupun 

pengamatan mengenai gejala atau 

permasalahan apa yang timbul di daerah 

yang ingin diberikan program diseminasi 

informasi pembangunan. Dari hasil survey 

atau pengamatan yang dilakukan, maka 

menghasilkan suatu sumber informasi 

mengenai kebutuhan informasi apa yang 

diperlukan oleh daerah yang diamati. 

Setelah mengetahui permasalahan yang 

ada, dalam hal ini informasi mengenai 

kesenjangan sosial. Untuk dapat 

meminimalisir atau mengurangi 

permasalahan tersebut, Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupten Cirebon 

bekerjasama dengan Persatuan Pedalangan 

Indonesia yang ada di Cirebon untuk 

menyebarkan informasi pembangunan 

mengenai dampak dari permasalahan yang 

ada didaerah yang ditentukan. 



 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupten Cirebon sebagai penyedia 

sumber informasi, selanjutnya informasi 

tersebut diberikan kepada dalang selaku 

pengirim pesan (encoder) yang mana 

pesan nantinya dikemas kedalam cerita 

wayang kulit. Pengemasan informasi 

kedalam cerita wayang kulit yakni dengan 

cara menyisipkan pesan kedalam cerita 

wayang yang dimainkan oleh seorang 

dalang. Dalam penyampaian pesan AP 

menyebutkan bahwa kemampuan dalang 

untuk dapat mentransfer informasi 

diperlukan agar informasi mudah diterima 

oleh masyarakat. Kemampuan dalang 

dalam mentransfer informasi tercerminkan 

dari kemampuan dalang dalam menguasai 

penggunaan kata serta pengolahan 

bahasanya. Sukirno (2013) beranggapan 

bahwa seorang dalang harus memiliki 

kemampuan dalam menggunakan kata dan 

bahasa serta mampu mengolahnya kedalam 

sebuah cerita. Melalui kemampuan dalam 

pengolahan kata dan bahasa yang dimiliki 

oleh dalang, akan dapat meminimalisir 

unsur noise berupa gangguan dari 

pemahaman kata dan bahasa yang 

menyebabkan informasi sulit untuk 

diterima oleh masyarakat. Maka dari itu 

diperlukanlah kemampuan dalam 

pengolahan kata dan bahasa dalam 

memainkan wayang kulit,  sehingga unsur 

pesan informasi pembangunan didalam 

cerita wayang kulit akan mendapatkan 

perhatian masyarakat yang ada di 

Kabupaten Cirebon. 

Pada pertunjukan wayang kulit yang 

diadakan di desa Kali Baru Kabupaten 

Cirebon, peran wayang kulit digunakan 

sebagai alat untuk mengirimkan pesan 

yang dibawakan oleh dalang kepada 

penontonnya. Wayang kulit sebagai 

channel atau saluran pengirim informasi, 

memiliki dua sudut pandang dari 

pembawaan informasi yang disampaikan. 

Pada dasarnya informasi dibawakan 

langsung oleh dalang melalui cerita dengan 

menggunakan wayang kulit, akan tetapi 

unsur gerakan wayang kulit pun dapat 

dimaknai oleh penonton sebagai sebuah 

informasi yang ingin disampaikan oleh 

dalang. TP, TS dan AP selaku informan 

kunci menjelaskan bahwa unsur 

pergerakan wayang kulit pun dapat 

melambangkan informasi yang berbentuk 

makna dari gerakan wayang kulit. Seperti 

contoh dalam pertunjukan wayang kulit di 

desa Kali Baru Kabupaten Cirebon yang 

berjudul “Sejatine ning Urip”, 

digambarkan bahwa pergerakan wayang 

kulit dengan cepat menandakan 

pertengkaran yang menandakan 

kesenjangan sosial antar kehidupan para 

wayang. 

Pentingnya pemahaman masyarakat 

yang berperan sebagai penerima (decoder) 

informasi, dibutuhkan kemampuan dalam 

memahami makna yang terdapat didalam 



 

 

cerita wayang kulit maupun didalam 

gerakan wayang kulit yang dimainkan oleh 

seorang dalang. Weaver (1948) 

menjelaskan bahwa terdapat tiga tingkat 

penerimaan atau transfer informasi yang 

dilakukan oleh penerima pesan, yakni 

tingkat A, tingkat B dan tingkat C.  

Transfer informasi tingkat A yang di 

rumuskan oleh Weaver, merupakan tingkat 

permasalahan yang berkaitan dengan 

makna dari suatu pesan yang 

ditransmisikan oleh pengirim pesan kepada 

penerima pesan. Dimana transfer informasi 

tingkat A merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah yang bekerja 

sama dengan dalang untuk menyebarkan 

informasi pembangunan kepada 

masyarakat. Permasalahan  transfer 

informasi pada tingkat A yang dilakukan 

disini ialah, bahwa pemerintah secara 

langsung memberikan makna informasi 

kepada dalang. Selanjutnya tugas dalang 

yang sudah mendapatkan informasi, harus 

mampu menyampaikan pesan informasi 

melalui cerita wayang yang dibawakan. 

Transfer informasi dalam permasalahan ini 

peran dalang kepada masyarakat bertempat 

pada tingkat B, dimana tingkat B 

merupakan ketepatan dalam penyampaian 

makna yang sesuai dengan keinginan 

pengirim dan ditransmisikan  kepada 

penerima pesan yang merupakan 

masyarakat. Pada transfer informasi 

tingkat B ini, kemampuan dalang dalam 

memainkan cerita, pemilihan kata dan 

bahasa sangat mempengaruhi agar 

informasi yang terdapat didalam cerita 

dapat dengan mudah diambil oleh 

masyarakat. Sehingga apabila pesan 

informasi dapat diambil dan diterima oleh 

masyarakat, maka transfer informasi yang 

dilakukan oleh pemerintah melewai 

pertunjukan wayang kulit akan 

tersampaikan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. 

Pesan informasi yang sudah 

tersampaikan kepada masyarakat tidak 

begitu saja dibiarkan namun perlu 

dievaluasi kembali. Pengevaluasian pesan 

informasi yang diterima oleh masyarakat 

dapat dilihat melalui perilaku masyarakat 

setelah diberikan perlakuan. Pada hal ini, 

masyarakat memiliki peran sebagai 

penerima informasi pun memiliki bagian 

dari adanya transfer informasi. Dimana 

makna pesan informasi yang diterima oleh 

masyarakat merupakan bentuk transfer 

informasi pada tingkat C, yang mana 

merupakan keefektifan makna yang 

diterima dapat mempengaruhi perilaku 

masyarakat sesuai dengan yang diinginkan 

oleh pemerintah. Keefektifan makna pesan 

informasi yang dibangun oleh masyarakat 

dari pertunjukan wayang kulit tidak hanya 

dilihat sejauh mana masyarakat dapat 

memahami pesan informasinya, tetapi juga 

dilihat bagaimana masyarakat dapat 

menerima serta mau untuk menjalankan 



 

 

dari pesan informasi yang disampaikan. 

Sehingga tujuan pemerintah dalam 

menyebarkan pesan informasi 

pembangunan daerah melalui wayang kulit 

dapat berjalan sesuai harapan pemerintah, 

dan dapat membangun masyarakat desa 

yang ada di desa Kali Baru Kabupaten 

Cirebon untuk sadar akan pentingnya 

hidup bersosial dan bermasyarakat. 

2.2.  Encoding/Decoding Informasi 

Encoding dikonsepsikan dan 

diartikulasikan oleh Hall (1981) pada suatu 

artian momen-momen produksi, sirkulas, 

distribusi, reproduksi yang saling 

terhubung. Encoding merupakan tahapan 

dalam penyampaian teks kepada audiens 

melalui sebuah media. Menurut Hall 

(1980) Encoding/Decoding merupakan 

model komunikasi yang membebaskan 

penonton dalam menegosiasikan isi teks, 

apakah penonton menyukai atas makna 

yang didapatkan dari teks atau tidak. 

Terkait mengenai Encoding yang diberikan 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Cirebon kepada masyarakat 

melalui wayang kulit. Menurut TP, TS dan 

AP yang berperan sebagai informan kunci, 

Encoding dalam cerita wayang kulit yang 

berjudul “Sejatine ning Urip” membahas 

tentang kesenjangan sosial yang terjadi di 

sekitar wilayang Desa Kalibaru Kabupaten 

Cirebon. 

Encoding/Decoding pada dasarnya 

mengunkapkan bahwa pesan atau 

informasi dikodekan menjadi makna oleh 

pengirim (Encoding) melalui sebuah alat 

dan diterjemahkan kembali oleh penerima 

atau penonton (Decoding) yang berupa 

makna lain ataupun makna yang sama 

sesuai dengan makna yang dibuat oleh 

pengirim (Aula 1993 dalam Martin 2007). 

Secara khusus, produksi makna yang 



 

 

dihasilkan oleh pengirim (Encoding) tidak 

dipastikan adanya kesamaan dalam 

mengkonsumsi makna yang dilakukan oleh 

penonton (Decoding) sebagaimana yang 

dikehendaki oleh pengode atau pengirim 

(Encoding) dari pesan-pesan yang 

diberikan. Makna yang sudah di Encoding 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

kabupaten Cirebon melalui pertunjukan 

wayang kulit, selanjutnya diterjemahkan 

(Encoding) oleh penonton yang merupakan 

masyarakat desa Kalibaru Kabupaten 

Cirebon. Masyarakat desa Kalibaru 

Kabupaten Cirebon yakni SP, BS, IP, HM 

dan YK, menganggap bahwa cerita yang 

disampaikan melalui wayang kulit 

membawakan permasalahan mengenai 

kerukunan warga. Berbeda dengan 

pemaknaan yang diberikan oleh informan 

kunci yang mengatakan bahwa 

permasalahan yang dibawakan dalam 

cerita wayang kulit di desa Kalibaru 

Kabupaten Cirebon ialah mengenai 

kesenjangan sosial. Dalam hal ini menurut 

Piliang pada tahun 2003, makna yang 

dikodekan (encode meaning) tidak selalu 

berbanding lurus dengan makna yang 

dipahami (decoded meaning). 

Pembaca kode (decoder) disatu sisi 

memahami makna yang dikodekan oleh 

produser dan mengkaitkannya dengan 

konteks sosial maupun kulturalnya sendiri, 

sehingga hasil pengkodean yang dilakukan 

pembaca kode atau audiens akan 

menghasilkan makna baru. Menurut hasil 

penelitian yang dilakukan di desa Kalibaru 

Kabupaten Cirebon, dari lima sampel 

informan didapatkan tiga informan yakni 

BS, IP dan YK yang memiliki persamaan 

penafsiran informasi dengan yang 

diberikan oleh pemerintah yakni Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Cirebon. Sedangkan dua informan lainnya 

yakni SP dan HM memiliki penafsiran 

yang lebih dari yang diberikan oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Cirebon. 

Ross & Nightingale (2003) 

mengasumsikan beberapa keuntungan dari 

adanya teori Encoding/Decoding Stuart 

Hall yang meliputi, poin pertama bahwa 

Encoding/Decoding memungkin timbulnya 

fakta bahwa media dapat dipelajari sebagai 

pemancar dari ideologi di masyarakat. Poin 

kedua berasumsi bahwa pendekatan 

Encoding/Decoding dapat mengungkapkan 

bagaimana pesan teks media dapat 

dikonstruksikan ulang secara berbeda-beda 

oleh kelompok sosial yang ada di 

masyarakat. Poin ketiga berasumsi bahwa 

pendekatan Encoding/Decoding dapat 

mempelajari penonton dalam aspek 

pembacaan mereka terhadap pesan teks 

media yang disampaikan. Pendekatan Hall 

berupa Encoding/Decoding merupakan 

teori yang menunjukan bahwa penonton 

sangat aktif apabila mereka menerima 

pesan dari media apapun. 



 

 

Poin pertama asumsi Ross & 

Nightingale (2003) terhadap teori 

Encoding/Decoding Stuart Hall, bahwa 

media merupakan pembelajaran yang dapat 

memancarkan ideologi kepada masyarakat. 

Pada masyarakat desa Kalibaru Kabupaten 

Cirebon, TP, TS, AP, SP, BS, IP, HM dan 

YK  mengasumsikan bahwa pertunjukan 

wayang kulit berperan sebagai 

pembelajaran yang dapat membawakan 

pesan berupa informasi kepada masyarakat 

melalui cerita yang disampaikan. Wayang 

kulit sebagai pemberi pesan berupa 

informasi, mampu mengembangkan 

ideologi masyarakat dalam memahami 

lingkungan sosial dimana mereka tinggal. 

Sehingga dengan demikian masyarakat 

akan menjadi tahu mengenai kondisi yang 

ada disekitar mereka. 

Asumsi kedua Ross & Nightingale 

(2003) berupa pendekatan 

Encoding/Decoding yang dapat 

mengungkapkan bagaimana pesan teks 

media dapat dikonstruksikan ulang secara 

berbeda-beda oleh kelompok sosial yang 

ada di masyarakat. Tercermin dengan 

adanya berbagai macam perbedaan 

pemahaman yang dilakukan oleh 

masyarakat menganai isi cerita berupa 

pesan informasi yang diberikan oleh Dinas 

Komuikasi dan Informatika Kabupaten 

Cirebon. Melalui pertunjukan wayang kulit 

dengan tujuan untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat, masyarakat 

mampu untuk mengkonstruksikan ulang isi 

pesan informasi yang terkandung didalam 

cerita wayang kulit. Cara pengkonstruksian 

yang dilakukan masyarakat memiliki 

perbedaan dari cara pandang masing-

masing informan. SP, HM dan YK 

mengkonstruksikan pesan informasi 

dengan melihat cara berbuat baik terhadap 

tetangga melalui perbuatan baik seperti 

saling membantu antar warga masyarakat 

agar tidak terjadi permusuhan 

dilingkungan bermasyarakat, sedangkan 

BS dan IP mengkonstruksikan pesan 

dengan melihat cara menciptakan 

kerukunan antar warga masyarakat dengan 

mengunjungi tetangga yang ada 

dilingkungan sekitar, tidak menunjukan 

sifat sombong, saling tolong-menolong, 

sapa-menyapa, peduli dan berbuat baik 

dengan masyarakat dilingkungan sekitar 

agar tidak menimbulkan permusuhan 

dilingkungan bermasyarakat.  

Poin terakhir asumsi Ross & 

Nightingale (2003) terhadap teori 

Encoding/Decoding Stuart Hall, bahwa 

pendekatan Encoding/Decoding dapat 

mempelajari penonton dalam aspek 

pembacaan mereka terhadap pesan teks 

media yang disampaikan. Melalui 

pertunjukan wayang kulit, Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Cirebon dapat mempelajari masyarakat 

yang mampu memaknai pesan informasi 

yang sudah diberikan. Pembacaan makna 



 

 

masyarakat terhadap isi cerita wayang kulit 

menjadi bahan evaluasi Dinas Komunikasi 

dan Informatika mengenai sejauh mana 

makna yang diberikan dapat diterima oleh 

masyarakat desa Kalibaru Kabupaten 

Cirebon. 

3. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti mengenai transfer 

informasi dalam program informasi 

pembangunan daerah melalui pertunjukan 

wayang kulit di Kabupaten Cirebon. 

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

transfer informasi melalui wayang kulit 

sebagai sarana penyebaran informasi 

terbentuk dari adanya elemen-elemen 

transfer informasi yang meliputi sumber 

informasi, pengirim (encoder), pesan, 

saluran, penerima (encoder) dan tujuan 

dari penyebaran informasi. Dimana 

elemen-elemen transfer informasi 

menjadikan masyarakat paham atas 

informasi yang diberikan melalui 

pertunjukan wayang kulit yang ada 

dilingkungan mereka. Pemahaman 

masyarakat terhadap informasi yang ada 

didalam cerita wayang kulit menjadikan 

masyarakat mengetahui bahwa wayang 

kulit bukan sebatas sarana hiburan bagi 

masyarakat pedesaan, akan tetapi wayang 

kulit dapat digunakan sebagai sarana 

penyebaran informasi yang baik kepada 

masyarakat pedesaan khususnya di desa 

Kalibaru Kabupaten Cirebon. Pada 

dasarnya wayang kulit merupakan 

kesenian lokal yang mampu membawakan 

pesan berupa informasi yang masih 

dipergunakan sampai sekarang. Selain 

sebagai kesenian tradisional, wayang kulit 

dapat digunakan sebagai alat diseminasi 

informasi kepada masyarakat. Hal ini 

dikarenakan wayang kulit memiliki nilai 

pembelajaran serta memiliki keunikan, 

sehingga banyak masyarakat tertarik dan 

menerima wayang kulit sebagai sarana 

penyebaran informasi yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

Pemahaman masyarakat terhadap 

wayang kulit sebagai sarana pemberi 

informasi yang baik, tidak lepas dari 

adanya peran masyarakat dalam 

memahami isi cerita wayang kulit. Isi 

cerita wayang kulit yang sudah 

dimodifikasi menggambarkan informasi 

dalam bentuk apapun dapat dengan mudah 

dikemas dan diberikan kepada masyarakat. 

Pemaknaan masyarakat terhadap isi 

informasi dalam cerita wayang kulit 

tentunya berbeda sesuai dengan latar 

belakang masyarakat dalam mengenali 

informasi dari cerita wayang kulit. Hasil 

pemahaman informasi dari wayang kulit 

dapat menjadi suatu pengetahuan serta 

pengalaman baru bagi masyarakat. 

Wayang kulit sebagai pemberi pesan 

berupa informasi, mampu mengembangkan 

ideologi masyarakat dalam memahami 



 

 

lingkungan sosial dimana mereka tinggal. 

Sehingga dengan demikian masyarakat 

akan menjadi tahu mengenai kondisi yang 

ada disekitar mereka.  
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