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BAB VI 
EKSPLOITASI PEKERJA DAN KHALAYAK 

 
 
 
 

 
A.  Produksi Teks dan Eksploitasi Pekerja 
1.  Mekanisme Produksi Sinetron TBNH 

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa simbol 
agama Islam dan budaya Betawi telah dieksploitasi dan dikomersialkan 
hingga maknanya terkaburkan. Representasi simbolnya juga 
mengungkapkan bahwa banyak kepentingan ideologi tertentu yang 
bermain. Makna simbolnya bahkan menyimpang dari ajaran agama Islam 
maupun nilai yang dimiliki budaya Betawi. Kemunculan simbol-simbol 
tersebut di dalam sinetron TBNH tidaklah datang dengan sendirinya, 
namun ada campur tangan berbagai pihak yang berkepentingan atau 
ideologi tertentu (terutama kapitalisme) baik dengan secara sadar maupun 
tanpa sadar untuk memproduksi simbol tersebut.  

Sinetron TBNH adalah produk dari rumah produksi (production 
house—PH) SinemArt. Sebagai rumah produksi, SinemArt banyak 
memproduksi berbagai jenis genre sinetron yang telah mencapai jumlah 
ratusan judul dan juga film layar lebar, salah satu yang populer adalah 
Ketika Cinta Bertasbih (KCB). Sebagai organisasi yang berorientasi 
komersial, SinemArt menjadi bagian dari industri yang menyediakan 
program acara untuk ditayangkan di televisi terutama sinetron. Akumulasi 
modal selalu menjadi tujuan akhirnya, sehingga ideologi kapital cukup 
banyak mewarnai sistem kerja produksi SinemArt. SinemArt merupakan 
PH pemasok utama tayangan sinetron di RCTI terutama di waktu prime 
time. Sinetron TBNH merupakan salah satu sinetron unggulan SinemArt 
dan juga unggulan RCTI yang masih terus tayang hingga saat ini yang 
telah mencapai lebih dari 2000 epsiode. Kemampuan SinemArt memasok 
program sinetron-sinetron ini, sejalan dengan permintaan dan apa yang 
diinginkan dari strategi utama RCTI yang lebih menjadikan sinetron 
sebagai program unggulan. 

Saat ini, industri sinetron berjalan sangat ketat di antara persaingan 
antar stasiun televisi dan PH yang ada. Sebuah PH akan mendapati 
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kesulitan bila tidak ada kedekatan atau relasi khusus antara PH tersebut 
dengan stasiun televisi yang akan menayangkan hasil produksinya. 
Apalagi saat ini hanya ada dua kelompok stasiun televisi pemain utama 
yang bersaing ketat untuk menayangkan sinetron berseri yaitu MNC 
(RCTI, MNCTV dan Global TV) dan EMTEK (SCTV dan Indosiar). 
Namun demikian akhir-akhir ini, kelompok grup VIVA (TVOne dan 
ANTV) melalui ANTV banyak menayangkan sinetron atau serial drama 
yang mengimpor terutama dari India, seperti: Mahabarata, Ramayana, 
Jodha Akbar, King Sulaiman, dan lain sebagainya. Tidak heran bila 
persaingan ketat dalam industri sinetron ini sangat membutuhkan 
kemampuan bersaing dengan kekuatan kreativitas, inovasi dan jaringan 
modal yang kuat. Dalam hal ini, sutradara TBNH mengatakan bahwa ini 
adalah masalah bisnis, blocking waktu PH ini sangat terkait dengan 
kemampuan PH tersebut untuk memproduksi sebanyak waktu yang 
diinginkan pihak televisi tersebut. Tidak semua PH bisa masuk kalau tidak 
ada hubungan special (Ucik Supra, Wawancara, 19 Mei 2014). 

Pengalaman, kemampuan dan kesiapan sumberdaya yang dimiliki 
PH dalam memproduksi sinetron menjadi pedoman dalam pemilihan 
sebagai partner kerja bagi stasiun televisi RCTI. Terkait dengan ini, 
Manajer Programing RCTI mengatakan bahwa pilihan jatuh ke SinemArt 
karena SinemArt memiliki kualitas produksi dan reliabilitas atau 
kemampuan menyediakan tayangan sesuai yang diinginkan RCTI. 
SinemArt siap memasok sesuai waktu yang ada disediakan RCTI yaitu 
waktu prime time dari jam 5 sampai jam 11 malam (FK, Wawancara, 15 
Oktober 2014). 

Pilihan RCTI yang mengharuskan adanya kekuatan dan 
pengalaman dalam memproduksi sinetron yang berkualitas bagi PH yang 
diinginkan terlihat dari apa yang juga dimiliki oleh pemimpin SinemArt. 
Sebagai produser dan pimpinan SinemArt, Leo Sutanto cukup 
berpengalaman dan mampu bersaing dalam menghasilkan sinetron-
sinetron yang populer. Seperti yang diberitakan Bintang Film Edisi 31 
tahun 2014 bahwa: 

―Pengalamannya selama 25 tahun berada di jaringan bioskop 21, 
telah memberikan kontribusi positif bagi perkembangan SinemArt. 
Instinknya yang begitu tajam, telah melahirkan sinetron dan film 
layar lebar yang disukai penonton...... Bukan saja karena faktor 
keberuntungan, tapi kejelian dalam memilih tema cerita, penentuan 
pemain, penetapan sutradara dan mampu menangkap selera 
penonton, merupakan kunci keberhasilan itu. Tidak kurang dari 100 
judul dengan ribuan episode dan ribuan jam tayang, membuktikan 
bahwa SinemArt bukan sekedar hadir‖. 
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Keberhasilan yang didapatkan SinemArt tidak akan mungkin 

dicapai tanpa modal dan atau relasi yang kuat dengan grup MNC dan 
RCTI khususnya. Dengan kemampuan modal ini pula, SinemArt memiliki 
kemampuan untuk memilih penulis naskah, membuat dan membayar ide 
atau tema cerita, menetapkan pemain bintang, menggunakan sutradara, 
dan mampu membayar kru produksi yang berpengalaman. Kemampuan 
ini diperkuat dengan keberhasilan dalam menangkap selera penonton. Hal 
inilah yang kemudian menjadikan SinemArt samakin kuat dalam industri 
penghasil sinetron di Indonesia. SinemArt cukup berhasil mengangkat 
banyak cerita atau sinetron di antara beberapa yang fenomenal adalah 
Putri Yang Ditukar, Anugrah, TBNH dan masih banyak yang lain. 
Sinetron-sinetron produksi SinemArt umumnya cukup menarik perhatian 
masyarakat karena keberhasilannya memilih tema dan bintang yang 
terkenal, sebagai daya tarik utama. Kekuatan SinemArt ini didukung oleh 
sumberdaya jaringan yang sudah lama terbangun baik dengan penulis, 
sutradara dan pemain dimiliki. Dengan kekuatan jaringan dengan RCTI, 
SinemArt mampu mengontrak pekerja ini menjadi bagian dari kekuatan 
PH. Dalam hal ini, Bintang Film memberitakan: 

―.....SinemArt telah melahirkan berbagai sinetron dan bahkan film 
layar lebar, dalam berbagai genre.... Karena selain pemilihan 
ceritanya yang pas, juga setiap produksinya bertabur bintang.... Satu 
daya tarik dari sinetron dan film layar lebarnya, karena SinemArt 
memiliki segudang bintang-bintang top. Baik yang muda maupun 
yang senior, menjadi daya tarik dan memiliki daya jual yang tinggi. 
Dari segi prestasi, tayangan-tayangan sinetron dan film layar lebar 
produksi SinemArt, banyak mendapat penghargaan diberbagai event 
festival. Maka, tidak heran, bila SinemArt dipercaya publik. Dan 
RCTI mempercayai untuk mengisi tayangan sinetronnya di jam-jam 
primetime”. 

Dari kutipan di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa dominasi 
kepentingan pasar (kapitalisme) sangat dominan dalam menentukan 
pilihan pemain sinetron yang dominan dari artis yang sudah terkenal. 
Penggunaan artis-artis ternama dan pilihan pemain merupakan syarat 
utama dan hal yang sangat penting diperhatikan dalam produksi sinetron 
di SinemArt. Strategi ini pula yang digunakan untuk memproduksi 
sinetron TBNH, dimana para pemainnya adalah pemain yang sudah 
populer dan malang-melintang dalam dunia film dan sinetron. Mereka ini 
juga sebagian besar telah terikat dalam kontrak SinemArt, sehingga sering 
bermain dalam sinema untuk ditayangankan dalam saluran televisi 
Moslem Televisi (MTV), yang juga sering ditayangkan di RCTI. Beberapa 
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pemain yang populer karena telah bermain di banyak film dan sinetron 
adalah Nani Wijaya dan Mat Solar (populer dengan sinetron Bajaj Bajuri), 
Andi Asryil, Kholidi Asadil Alam dan Alice Norin, El Manik (populer 
dengan film KCB), dan lain sebagainya. Salah satu yang juga menjadi 
daya tarik dan keberhasilan sinetron ini adalah penulis cerita dan naskah 
TBNH yang juga penulis sekenario film KCB yaitu Imam Tantowi. 
Kolaborasi antara kekuatan jaringan modal MNC, PH yang ternama, 
jangkauan pemancar televisi RCTI, artis sudah populer, penulis yang 
kredibel dan kru-kru yang sudah sangat berpengalaman dalam membuat 
sinetron dan film, serta pilihan cerita yang dibungkus dengan simbol 
agama Islam dan budaya Betawi, sehingga menjadikan TBNH sangat 
populer di masyarakat. Tidak aneh pula bila kemudian sinetron ini mampu 
bertahan lama tayang di layar kaca televisi.  

RCTI sebagai pelanggan dan distributor utama produk sinetron 
rumah produksi SinemArt, memang keberadaan keduanya tidak bisa 
dipisahkan. SinemArt sebagai PH jelas memonopoli semua waktu 
tayangan prime time di RCTI dengan program sinetronnya. Sebagai 
sebuah industri, sinetron diproduksi dengan ketatnya persaingan antar 
rumah produksi untuk bisa tayang di televisi. Ketatnya persaingan ini 
membuat PH harus memiliki hubungan khusus dengan pihak televisi. 
Terkait dengan ini, ER, Head Strategic Planning Marketing RCTI melalui 
wawancara, menjelaskan bahwa ―RCTI dan SinemArt memiliki kontrak 
kerjasama. Produksi sinetron seluruhnya digarap oleh SinemArt, namun 
apabila RCTI merasa ceritanya kurang bagus, RCTI berhak meminta 
kepada sinemat untuk merevisi ceritanya‖ (ER, Wawancara, 23/09/2014).  

Terkait dengan adanya revisi cerita sinetron ini, kontrol 
kepentingan pemilik media terhadap bentuk proses dan hasil produksi 
sangat terlihat jelas. Hal ini terbukti dengan adanya bentuk kontrol dengan 
komunikasi yang intens dan rutin yang selalu dilakukan antara pihak 
RCTI terhadap sistem kerja SinemArt. Pertemuan rutin antara pihak RCTI 
dan SinemArt ini guna membahas perbaikan dan kekurangan dari program 
sinetron yang ditayangkan seperti TBNH. Perbaikan dan masukan dari 
RCTI ini berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari Nielsen. 
Manajer Programing RCTI mengungkapkan: 

―Untuk yang lagi tayang kita komunikasi sangat intens dengan PH, 
karena data yang kita terima juga kan daily. Jadi kita harus setiap 
hari, setiap jam 10 pagi langsung kita ngobrol dengan PH mengenai 
program apa yang perlu dievaluasi, apa yang masih kurang, ke 
depannya akan dibuat seperti apa, macam-macam lah. Jadi mulai 
dari data tersebut, evaluasi dilakukan setiap hari‖ (FK, Wawancara, 
15 Oktober 2014). 
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Dari evaluasi dan komunikasi yang intens antara PH dan pihak 
stasiun ini sangat terlihat jelas bahwa agar produk-produk rumah produksi 
dibeli dan ditayangkan televisi, mau tidak mau harus memakai kaca mata 
dan kerangka berpikir yang berorentasi pada pasar (kapitalisme). Hal yang 
sama dilakukan oleh industri televisi dalam menilai mutu tayangan yaitu 
rating atau share. Rumah produksi (PH) harus turut menggunakan ukuran 
rating/share untuk menilai mutu produknya. Dialektika antar produser, 
stasiun RCTI, pasar dan kepentingan pengiklan jugalah yang kemudian 
membuat TBNH mampu terus bertahan. 

Oleh karena industri sinetron harus bisa bertahan dan kompetitif, 
maka praktiknya juga harus berkerja mengikuti sistem industri modern. 
Seperti yang diungkapkan bahwa hubungan sosial pekerja mengikuti 
proses yang disebut rasionalisasi, yaitu pengorganisasian produksi 
disesuaikan dengan norma-norma logika dan efisiensi. Hal ini tercermin 
dalam dua proses yaitu pembagian tugas dan mekanisasi (dalam Labib, 
2003:56). Pembagian tugas dalam sinetron ini terlihat bagaimana masing-
masing berkerja sesuai perannya masing-masing pekerjaan yang sudah 
terstandarisasi. Bahkan dalam kondisi apapun, seorang pekerja sinetron 
harus menerima kenyataan, memainkan tipikal karakter yang digariskan 
produser dan sutradara.  

Salah satu ciri industri televisi adalah memproduksi produk 
(sinetron) yang dilakukan secara massal. Mekanisme yang umum terjadi 
dalam produksi sinetron adalah pembuatannya yang dilakukan dalam 
bentuk kejar tayang (stripping) yang mengikuti selera pemilik modal. 
Produksi yang dilakukan pada jeda waktu yang sangat berdekatan dengan 
penayangan adalah akibat dari rasionalisasi industri sinetron, yaitu 
pengorganisasian produksi sinetron sesuai norma-norma logika ekonomi 
dengan prinsip efisiensi. Dalam hal ini, proses kerja sinetron TBNH yang 
sudah biasa stripping tidak menganggap ini sebagai masalah yang besar.  
Sebagaimana diberitakan Cekricek,  

―Action,‖ teriak Depy Herlambang, co-director sinetron ini. Lalu 
hadir Mang Ojo yang ceritanya sedang mendatangi rumah Haji 
Muhidin. Mang Ojo bermaksud memberikan surat undangan 
selametan rumah baru Haji Abdul Gofar kepada keluarga Haji 
Muhidin. Adegan tersebut harus tayang malam harinya di episode 
ke-1060. ―Iya kerja cepat sudah biasa,‖ kata Depy di sela-sela break 
syuting. Cara kerja sinetron kejar tayang atau biasa disebut stripping 
memang berbeda dari proses penggarapan film layar lebar. 
Ibaratnya, pagi syuting, malam hari sinetron akan disiarkan ke 
penonton. Bahkan, skenario yang ditulis oleh Imam Tantowi untuk 
syuting hari itu pun baru mereka terima saat itu juga.... ―Ya 
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gampang aja, SinemArt sendiri kan sudah punya sistem. Jadi kita 
dibagi tiga tim. Tim satu pegang di set rumah Emak (tukang bubur), 
tim dua di rumah Muhidin dan tim tiga lokasi kantor, kafe dan 
rumah pemain lainnya. Biasanya kita kerjain scene yang mau tayang 
dulu di TV‖ (www.cekricek.co.id, diakses 11/09/2014 pukul 09.00). 

Sebagai PH yang sudah kuat dan mapan, SinemArt memang sudah 
memiliki sistem kerja yang teorganisir melalui kerjasama dengan RCTI. 
Banyaknya pengalaman dan kuatnya jaringan modal ini menjadikan PH 
ini mampu menggunakan dan membayar jasa para profesional dalam 
bidang ini untuk memproduksi sinetron, ini terbukti dari banyaknya 
jumlah sinetron yang sudah mencapai ratusan judul. Tidak aneh bila 
SinemArt sudah memiliki dan membangun budaya kerja atau sistem yang 
jelas untuk memperkuat industri sinetron ini dan dalam menghadapi 
persaingan dengan kompetitornya. Dalam hal ini, Leo Sutanto selaku 
pemilik SinemArt dan produser TBNH selalu mengadakan rapat di 
kantornya setiap malam untuk mengevaluasi keberadaan sinetron-sinetron 
yang diproduksi oleh SinemArt, yang di dalamnya termasuk TBNH 
sebagai unggulannya. Tabloid Bintang Film Edisi 31, April 2014 
mengungkapkan bahwa: 

―Setiap malam - tanpa mengenal waktu, Leo dan timnya 
mengadakan rapat di kantornya. Mereka membicarakan jalan cerita 
dan penggarapan sinetron selanjutnya...... Namun keistimewaan Leo 
yang paling penting, menurut beberapa sutradara, selain produser 
yang paham bisnis, dia juga paham sisi artistik sebuah film. Jarang 
ada produser yang memahami kedua faktor itu. Dan terakhir, yang 
paling diimpikan setiap sutradara adalah, jika Leo sudah 
mempercayai seseorang, dia akan memberi kebebasan sepenuhnya 
dalam eksekusi pembuatan. "Saya biasanya memberi pendapat pada 
hasil akhir saja," kata Leo."Saya tahu seniman akan jengkel 
diganggu-ganggu kerjanya‖. 

 
Mekanisme produksi sinetron TBNH jelas mengikuti sistem kerja 

SinemArt sebelumnya yang sudah terbangun, mengikuti pola yang sudah 
ada dan dibudayakan dalam SinemArt. Kemampuan mengelola dan 
membaca peluang bisnis yang dimiliki oleh pemimpin SinemArt ini 
terlihat dari keterlibatannya terhadap semua sinetron produksi SinemArt. 
Keberadaan SinemArt, selaku PH dalam memproduksi sinetron TBNH ini 
juga sudah banyak mengikuti cara yang dilakukan untuk mengikuti logika 
standarisasi dan efisiensi seperti halnya dalam industri lainnya. Berbagai 
teknik dan strategi digunakan untuk membuat sinetron yang kejar tayang 
ini dapat mengikuti permintaan RCTI dan pasar (baik pengiklan maupun 
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pemirsanya). Namun demikian tidak semua dapat dilakukan dengan 
menggunakan teknologi yang terbaru, bahkan beberapa sistem yang 
dilakukan masih menggunakan cara manual. Sebagaimana dapat 
diutarakan dari petikan informasi Cek Ricek berikut: 

―Selesai pengambilan gambar di Cibubur sudah, proses editing pun 
dimulai. Pengerjaan editing dilakukan di kantor SinemArt yang 
berada di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Di sinilah, seorang runner 
(kurir) beraksi. Di setiap tim ada tiga runner yang siap 
mengantarkan kaset untuk diproses oleh editor. Dalam sehari, 
runner bisa bolak-balik sebanyak lima kali untuk mengantar kaset. 
―Iya kita sistemnya masih manual belum digital,‖ kata Depy. 
Dituntut untuk kerja cepat membuat Depy dan semua kru harus 
berpikir kreatif dan efisien, terutama saat pengambilan gambar....... 
―Itu namanya teknik Mogoy (mobil goyang). Mereka diam aja. Itu 
salah satu siasat kerja stripping gitu. Enggak perlu kita ke jalan raya 
dengan kamera karena membutuhkan waktu yang lama. Nah, nanti 
dikasih efek sama editornya‖ (www.cekricek.co.id, diakses 
11/09/2014 pukul 09.00). 

Dengan kekuatan sistem dan sumber daya yang dimiliki serta 
sudah mapan, SinemArt mampu membuat dan memproduksi dengan cepat 
sesuai permintaan stasiun televisi dan permintaan pasar yang harus tayang 
setiap hari. Kemampuan dan kekuatan jaringan dengan televisi inilah yang 
membuat SinemArt mampu bersaing dengan PH yang sudah lama ada 
seperti sekelas Multivision dan MD Entertainment. Sebagai sebuah pabrik 
sinetron, SinemArt telah banyak memproduksi sinetron dengan berbagai 
genre, seperti: sinetron religi, komedi, laga dan lain sebagainya. SinemArt 
memproduksi sinetron secara massal, karena setiap hari PH ini dapat 
menghasilkan empat sampai lima produksi sinetron. Proses produksi 
massal ini membutuhkan ketersediaan dan kelangsungan sumber daya, 
terutama sumberdaya manusia dalam jumlah dan kompetensi—keahlian 
dan pengetahuan yang cukup. Apakah itu penulis naskah sekenario, 
sutradara, artis pemeran tokoh cerita, kameramen, lighting man, atau pun 
personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tidak hanya itu, 
sumberdaya manusia itu juga harus bersedia mencurahkan sebagian besar 
waktunya untuk berkonsentrasi secara penuh atas produksi tersebut.  

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, rumah produksi SinemArt  
menerapkan sistem kontrak kerja untuk mengatur hubungan formal dan 
hubungan sosial para pekerja sinetron atau seni peran selama proses 
produksi sinetron berlangsung. Sutradara TBNH dalam hal ini 
membenarkan bahwa: 
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―Saya karyawan kontrak, karena ada TBNH saya dipanggil, mau 
kerjakan ini pak? Saya tanya balik, honornya berapa? Ya, terus 
kontrak dibuat, dan langsung kerja.... Gaji dan honor dari SinemArt, 
hubungan kerja SinemArt langsung ke RCTI yang broadcast 
tayangan. Pemasang iklan bayar ke RCTI, RCTI bayar ke SinemArt. 
SinemArt dapat duit kemudian dibagi-bagi ke kita semua dan untuk 
biaya operasional.... Bayaran dihitung berdasarkan perbulan dikasi 
30 episode, bayaran dihitung per buku. Sehari satu buku. Kalau dulu 
pernah sehari harus menyelesaikan tiga buku (naskah). Jadi ya 
sehari dihitung tiga buku hitungannya....‖ (Ucik Supra,Wawancara, 
19 Mei 2014).  

Dari sini dapat ditegaskan bahwa sistem kerja kontrak adalah 
bentuk logika ekonomi kapitalis yang selalu mengarah pada adanya 
bentuk akumulasi modal sebesar-besarnya. Jadi tidak aneh RCTI 
melimpahkan bentuk dan sistem kerja ke SinemArt. SinemArt sendiri 
menerapkan sistem kontrak terhadap semua pemain dan pekerja sinetron 
yang ada. Ada beberapa jenis sistem kontrak terhadap pemain sinetron 
atau pekerja sinetron (kru) lainnya, yaitu ada yang disebut kontrak bebas 
dan ada kontrak eksklusif. Kontrak kerja dengan bentuk bebas dilakukan 
per episode sinetron, sehingga para aktor/aktris bisa menggunakan sisa 
waktu di luar syuting untuk kegiatan apa saja yang dimau. Namun tetap 
saja setiap pemain sinetron diharuskan untuk tetap hadir setiap hari (stand 
by), karena mereka sendiri tidak mengetahui apakah ada jadwal buat 
syuting pada hari itu. Hal ini dikarenakan naskah baru selesai dan 
diserahkan pada setiap pagi hari jadwal akan dilakukan syuting.  

Bayaran artis kontrak bebas ini pun dilakukan per episode. 
Sedangkan kontrak eksklusif, dilakukan sepanjang sinetron itu masih 
tayang, maka yang bersangkutan harus siap terikat lama karena 
kontraknya bersifat jangka panjang. Untuk yang kategori ini, bayaran 
dilakukan dengan perbulanan, pertriwulan atau pertahun, sesuai perjanjian 
yang ditandatangani. Kontrak eksklusif memperlakukan pekerja layaknya 
seorang pegawai dalam sebuah ―pabrik sinetron‖. Tindakan ini dilakukan 
agar para pemain terikat penuh dan siap ditempatkan untuk bermain di 
sinetron mana saja dan kapan saja di bawah naungan PH SinemArt. Ini 
juga dilakukan agar, pemain sinetron meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas kerjanya dengan konsentrasi penuh. Umumnya kontrak 
eksklusif diberikan pada mereka-mereka yang memiliki popularitas 
sebagai bintang utama. Tidak heran jika bintang sinetron ini harus siap 
menerima konsekuensi sebagai mesin, bahkan harus main dalam beberapa 
sinetron dalam PH yang sama. 
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Sistem pengelolaan dalam produksi yang kompleks melibatkan 
banyak pihak seperti artis, perekrutan pekerja, pengelolaan kerja dan lain-
lain, inilah yang membuat RCTI tidak mau ambil yang rumit, sehingga 
RCTI hanya cukup dengan membeli produk yang sudah jadi. 
Pertimbangan efesiensi, kemudahan dan mampu menekan biaya membuat 
semuanya diserahkan ke SinemArt sebagai PH. Namun dalam prosesnya, 
produksi sinetron sinetron TBNH dan yang lainnya masih sangat 
behubungan dengan struktur organisasi media RCTI itu sendiri. RCTI 
sendiri memiliki relasi atau hubungan organisasi yang sangat dekat 
dengan SinemArt dengan membuat strategi secara bersama. Tidak hanya 
itu, strategi utama pemasaran RCTI adalah dengan mengambil segmentasi 
kaum wanita dan masyarakat beragama Islam. Tidak heran bila akhir-
akhir ini banyak sinetron yang ditayangkan banyak menggunakan simbol-
simbol agama atau bergenre sinetron religi. Teks sinetron religi cenderung 
memanfaatkan simbol-simbol agama Islam untuk kepentingan 
komersialisasi, bahkan harus meninggalkan unsur dan makna utamanya 
demi mendapatkan rating yang tinggi. Beberapa judul sinetron yang 
muncul dengan menyesuaikan strategi ini adalah: Anak-Anak Manusia, 
Pasmina Aisha, Catatan Harian Seorang Istri (CHSI), dan lain 
sebagainya.  

Keberadaan sinetron TBNH sendiri diproduksi dan bisa bertahan 
tayang hingga lebih dari 2000 episode adalah bentuk permintaan pasar 
yang menggiurkan, ini ditandai dengan perolehan rating yang stabil. 
Terkait dengan panjangnya sinetron TBNH ini, Manajer programing 
RCTI menjelaskan bahwa 

―Kita tidak mendesain TBNH untuk sampai ke episode berapa, 
karena gini industri kita itu sangat dinamis, yang menentukan adalah 
pemirsa. Sepanjang pemirsa masih mau penonton TBNH, selama itu 
pula TBNH akan tayang. Ini tentu didukung dengan beragam 
kreatifitas, beragam cerita perkembangannya seperti apa. Itu harus 
kita pikirkan. Tapi yang lebih penting adalah respon dari 
pemirsanya, kalau pemirsanya masih tetep tertarik tentu 
dipertahankan. Pemirsa kan diukur dari rating dan share itu tadi‖ 
(FK, Wawancara, 15 Oktober 2014).  

Sampai saat ini memang TBNH mampu bersaing dan terbukti 
masih mampu bersaing dan memiliki pemirsa yang tetap tinggi dibanding 
dengan sinetron lain. Tidak heran bila sepanjang tahun 2013, sinetron ini 
selalu mendapatkan rating dan share paling tinggi. Bahkan untuk 
mendapatkan spot iklan yang banyak, dengan memanfaatkan posisi 
tingkat pertama, maka durasi tayangnya diperpanjang dengan lebih dari 
empat jam (dua sampai tiga episode dalam sekali tayang). Selain itu pasti 
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menyebabkan beberapa tayangan sinetron lain harus dihilangkan atau 
dipercepat habis masa tayangnya. Dalam hal ini, Manajer Programing 
RCTI menambahkan bahwa suatu tayangan didasarkan pada pertimbangan 
memaksimalkan pemirsanya. Jadi ketika dari 4 judul yang ditayangkan 
hanya TBNH yang bagus, sebuah keputusan yang logis jika RCTI 
memperpanjang tayangan TBNH. Apabila respon pemirsa dibuat agak 
panjang pun bagus dan masih terjaga, maka ini menjadi peluang. Cara ini 
dapat digunakan untuk memaksimalkan tayangan tertentu, dan strategi ini 
tidak bisa kita jalankan terus-menerus.  

Namun demikian manajer programing RCTI ini juga mengakui 
bahwa ada beberapa resiko yang harus ditanggung akibat dari penayangan 
dengan durasi panjang tersebut. Sebagaimana dijelaskan: 

―Satu, karena endurance dari tim produksinya juga kan untuk 
membuat sebuah tayangan total 4 jam itu kan membutuhkan waktu 
syuting yang sangat panjang juga. Kedua, tentu juga kita akan 
menghilangkan judul-judul yang lainnya, pastinya tidak bagus juga 
karena setiap judul itu kan ada pemirsanya. Cuman ada pemirsanya 
banyak, ada yang tidak terlalu banyak. Nah ketika kita 
menghilangkan satu judul karena tayang yang lain. Jadi respon ke 
kita banyak yang protes. Yang ketiga, dari jualannya juga, 
pengiklannya juga karena tidak semua pengiklan itu suka masuk 
pada judul tertentu walaupun ratingnya tinggi. Karena ada beberapa 
produk yang nggak melihat ke rating. Dia melihat ke image, atau 
segmennya. Jadi ketika rating tinggi dia tidak serta merta mau main 
di situ, dia akan lihat ini ceritanya tentang apa, pemainnya siapa, 
terus segmen yang mau dikejar siapa?‖ (FK, Wawancara, 15 
Oktober 2014).   

Di satu sisi, mekanisme produksi sinetron yang harus memakai 
sistem kejar tayang mengikuti logika dan norma kapitalisme dengan 
memaksa pekerja sinetron bekerja ekstra keras. Hal ini guna memenuhi 
penayangan dengan durasi waktu lebih dari 4,5 jam tentu membuat awak 
produksi kerepotan. Namun di sisi lain, ada beberapa keuntungan yang 
didapatkan oleh para pekerja yaitu dari sisi pendapatan dan honornya pun 
meningkat berdasarkan hitungan episode yang ditayangkan. Karena para 
pekerja ini dibayar umumnya dengan hitungan per satu episode. Dengan 
sistem kerja yang mengikat pekerja dengan kontrak, sangat mudah juga 
bagi SinemArt untuk mendatangkan kru produksi hanya tinggal 
menambah beberapa tim untuk mempercepat dan memudahkan produksi 
sinetronnya. Ucik supra selaku sutradara TBNH mengemukakan bahwa: 

―Awalnya saya kaget juga, ini terlalu berat. Satu hari harus 
menghabiskan tiga buku. Makanya kemudian dipecah. Kita harus 
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produksi sehari untuk ditayangkan setengah hari atau setengah 
malam, dari jam 5 sampai jam 11 malam. Makanya kita waktu itu 
dibagi empat tim, karena setiap tim ada dua sampai tiga kamera, 
karena dikroyok rame-rame jadi relatif lebih cepat.... Pemecahan tim 
ini semua SinemArt yang menentukan, agar cepat selesai ya 
ditentukan sutradara pembantunya....‖ (Ucik Supra, Wawancara, 19 
Mei 2014). 

Penggunaan strategi dengan memperpanjang durasi tayang ini 
adalah bentuk untuk memperoleh sebanyak mungkin jumlah spot iklan 
melalui slot tayangan sinetron yang panjang tersebut. Hal seperti ini 
sebenarnya banyak juga dilakukan dalam tayangan RCTI yang lain 
maupun oleh beberapa stasiun televisi lain ketika mendapatkan rating 
yang tinggi, seperti: sinetron Putri Yang Ditukar di RCTI, Yuk Keep Smile 
(YKS) di TRANS TV, dan lain-lain. Namun seperti yang diungkapkan 
Filriady Kusmara bahwa memang strategi ini cukup beresiko tinggi karena 
memang harus mematikan tayangan lain, pengiklan yang protes dan juga 
kejenuhan penonton sendiri. 

Bentuk produksi sinetron TBNH jelas mengikuti logika pasar 
(kapitalisme). Ini dapat terbukti dari keinginan untuk selalu menciptakan 
inovasi-inovasi perubahan cerita dengan menyesuaikan pada keinginan 
pasar (khalayak/rating). Selagi khalayak masih meminati dan mau 
menonton terus dengan indikasi rating/share yang tinggi, selama itu pula 
TBNH akan diproduksi. Berbagai strategi pun digunakan agar sinetron 
diproduksi dengan cerita tanpa batasan akhir (ending). Selain strategi 
tersebut digunakan berbagai strategi lain agar pemirsa terus loyal 
menonton dengan sinetron ini. Adanya banyak cara yang dilakukan dalam 
kerangka bentuk mempromosikan dan memasarkan TBNH dan sinetron 
yang tayang di RCTI agar bisa selalu mengingatkan kapan harus 
menonton dan menjadi penonton yang loyal. Loyalitas penonton 
(keinginan pasar) inilah yang menjadikan sinetron harus diproduksi secara 
stripping. 

Untuk membuat khalayak loyal terus menonton adalah dengan cara 
memperhatikan alur cerita dengan menggunakan berbagai strategi 
penceritaan seperti: menciptakan konflik-konflik baru, mendatangkan 
pemain baru, dan lain sebagainya dengan tanpa meninggalkan alur cerita 
utama yaitu konflik antara keluarga Haji Sulam dengan Haji Muhidin. 
Selain strategi ini, masih ada banyak langkah-langkah atau strategi baik 
dari divisi programing maupun pemasaran RCTI untuk berhasil meraih 
rating dan share yang tinggi. Ada strategi dengan memperhatikan story 
line setiap episodenya sebelum ditayangkan. Ada juga langkah lain yang 
digunakan yaitu dengan menggunakan strategi 30-40 menit pertama tanpa 
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jeda iklan. Strategi ini dalam sinetron TBNH sebagai sinetron ungulan 
supaya dapat meraih pemirsa agar tidak pindah channel lain (Wawancara, 
ER, 23/09/2014.). 

Berbagai cara yang dilakukan dalam sinetron TBNH merupakan 
hal yang sudah menjadi rutinitas layaknya juga dalam sinetron yang sudah 
pernah tayang sebelumnya. Produksi teks sinetron ini juga berhubungan 
dengan bagaimana pola dan rutinitas (media routine) produksi dan 
penayangan sinetron di RCTI. Proses rutinitas ini melibatkan dan 
mengelola banyak orang dan banyak tahapan dari pekerja sinetron seperti; 
penulis cerita, produser, artis, kameramen, dan kru sinetron TBNH lainnya 
hingga bagian pemasaran dan pengelola media televisinya. Pertimbangan 
apa yang dipakai menyangkut bagaimana strategi cerita dan pengemasan 
sinetronnya. Dalam setiap organisasi media umumnya mempunyai 
struktur dan fungsi yang berbeda-beda, dari pemilihan ide cerita, syuting, 
editing, dan lain sebagainya. Praktik itu merupakan rutinitas media yang 
sedikit banyak akan berpengaruh terhadap produksi sinetron secara 
keseluruhan. Proses berjalannya rutinitas ini mengikuti alur sistem atau 
budaya yang sudah dibangun dengan baik oleh SinemArt dan RCTI. 

Baik dalam praktik yang dilakukan oleh para pekerja media 
maupun sinetron ini, tidak banyak perbedaan antara rutinitas produksi 
dalam sinetron dengan produksi berita yang ada di media televisi. 
Berkaitan dengan ini, Burton (2007:201) menjelaskan bahwa: 

―Cara menuturkan cerita ini, seperti halnya setiap genre, didasarkan 
pada rutinitas produksi. Cara ini merujuk pada praktik yang 
sistematis dan berulang dalam pembuatan materi. Terdapat pola 
terjadwal yang ketat pada hari kerja dalam sebuah operasi berita 
televisi, yang didominasi oleh tenggat waktu (deadline) program. 
Terdapat pola bagi pilihan cerita, yang dikendalikan oleh nilai berita 
dan terhadap sumber-sumber berita standar. Rutinitas ini 
menghemat biaya operasional, sebab sumber daya yang ada 
digunakan secara teratur oleh orang-orang yang akrab dengan peran-
peran itu, yang berkerja  bersama-sama secara reguler‖.   

Tidak adanya perbedaan mendasar antara drama televisi dan berita 
televisi dalam hasrat produser untuk memikat khalayak dan cara-cara 
mereka mengkonstruksi cerita. Kedua modus televisi tersebut tertulis 
dalam naskah dan dibuat oleh tim produksi di rumah penulis naskah atau 
studio. Keduanya ditayangkan dalam bentuk program dan dipasarkan. 
Keduanya melibatkan orang-orang yang reguler selalu hadir dan 
mengerjakan pola yang sama. 

Sesuatu yang diproduksi dan dikeluarkan media dapat 
digambarkan sebagai barang. Barang ini adalah komoditas, objek-objek 
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untuk diperjualbelikan. Tidak melulu konten acara sinetron televisi, 
namun khalayak penonton juga diperjualbelikan sebagai komoditas. 
Bahkan pekerja media atau pemain sinetron yang terikat dengan SinemArt 
sebagai PH yang mengikat, kalau mau keluar harus membayar dan 
mengikuti aturan sesuai perjanjian kontrak yang dimiliki. Bahkan sering 
kali pemain sinetron tersebut harus bertindak sebagai humas atau pemasar 
dalam mempromosikan sinetron yang dibintangi tanpa dibayar. Selain itu, 
sistem kerja televisi sangat terkait dengan hubungan media dan audiens 
yang juga menjadi bagian aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi ini terkait 
dengan hubungan produksi sinetron akan terus dilanjutkan jika tingkat 
konsumsi pemirsa juga tinggi, dengan indikator rating atau share yang 
tinggi pastinya. 

  
2.  Standar Mutu Sinetron SinemArt 

 Dalam industri televisi, mutu sinetron dinilai bagus oleh hukum 
supply and demand, yang didasarkan pada kinerja dalam memperoleh 
rating dan share yang tinggi. Sebaliknya, semakin rendah rating/share 
yang diperoleh sebuah tayangan, maka semakin rendah mutunya dan 
berkemungkinan besar untuk diputus/diberhentikan tayangannya. Standar 
yang seperti ini sudah menjadi kesepakatan yang umumnya berlaku dalam 
industri sinetron dan televisi. Terkait penentuan standar seperti ini, 
sebenarnya ini adalah bentuk praktik kartel dalam industri televisi. 
Monopoli bersama atau kartel ini terjadi ketika kelompok pemilik media 
yang sedikit ini membentuk pasar demi kepentingan bersama mereka. 
Standar mutu berdasarkan rating ditentukan oleh beberapa kelompok 
pemilik media saja. Selain itu, ini diperkuat oleh monopoli Nielsen 
sebagai lembaga satu-satunya yang membuat sistem penyiaran di 
Indonesia menjadikan terstandar untuk selalu beroreientasi pada 
kepentingan pasar. 

Kunci sukses program televisi adalah keberhasilannya merebut 
pangsa pasar pemirsa, semangkin banyak pangsa pasar (rating/share) 
semakin berkualitas sinetronnya. Mutu atau kualitas tayangan sinetron 
yang selalu distandarisasi berdasarkan pada ukuran rating ini, berguna 
untuk mengukur jalannya industri, baik lembaga televisi terkait, PH, 
pengiklan maupun televisi pesaing. Dalam sistem seperti ini, sinetron 
akan tetap dipertahankan selagi ada kemampuan bersaing atau 
mendapatkan rating yang bagus, meskipun kualitasnya tidak bagus. Rating 
juga menjadi ukuran yang akan menentukan berbagai cara dan strategi 
untuk menarik khalayak. Besarnya orientasi kepentingan pemilik media 
ini tanpa sadar telah mempengaruhi cara kerja media dan sistem produksi 
sinetron serta menentukan mutu tayangan untuk ditayangkan atau tidak. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Hary Tanoesudibjo, Direktur Utama MNC 
sekaligus RCTI bahwa: 

―Produksi konten yang strategis selalu menjadi kunci kesuksesan 
kami. Tidak cukup dengan hanya memproduksi program-program 
berkualitas.... Konten inilah yang pada akhirnya menjadikan MNC 
sebagai pilihan terbaik bagi pengiklan dan mendorong pertumbuhan 
pendapatan. Program-program kami mengungguli para pesaing 
kami, terutama pada program drama dan pencarian bakat.... 
Kelanjutan kesuksesan strategi konten kami pada tahun 2013 dapat 
dilihat melalui hasil yang ditunjukkan dari sisi keuangan serta 
jumlah penonton. MNC mampu menduduki posisi puncak pada 
program drama serta mendominasi sepuluh drama seri terfavorit....‖ 
(Anual Report MNC 2013). 
Terkait dengan ini, drama atau sinetron memang menjadi program 

andalan RCTI untuk meraih rating tinggi sesuai segmentasi yang telah 
ditentukan yaitu perempuan. Banyaknya peran perempuan dan cara 
pandang laki-laki menunjukkan bahwa sistem produksi sinetron ini pun di 
dominasi oleh kepentingan budaya patriarki. Cerita yang berbasis 
perempuan dan dimainkan oleh perempuan namun, di belakang layar yang 
banyak menentukan jalan cerita,  angle, setting, semuanya dikendalikan 
oleh laki-laki.   

Feodalisme kekuasaan pemilik modal terlihat dari bagaimana 
pemilik televisi ―memaksa‖ pekerja untuk mendapatkan rating yang 
bagus. Rating tinggi dan bagus jelas telah menjadi sebuah keharusan dan 
standar penting bagi stasiun televisi dan pemasang iklan. Seperti yang 
diungkapkan oleh Leo Sutanto, selaku pimpinan SinemArt dan produser 
TBNH mengungkapkan: "Memang teman-teman sineas mengeluh, karena 
jalan cerita bisa berbelok akibat rating". Leo juga memahami mengapa 
para sineas dan pemain film serius, banyak yang menjauhi televisi untuk 
waktu yang lama. Tapi Leo mengaku harus realistik, "saya mencari uang 
dari rating" (Bintang Film, Edisi 31, April 2014). 

Perolehan pendapatan dari pengiklan adalah motif utama dari 
adanya tayangan televisi. Mutu tayangan selalu diukur dengan angka-
angka kuantitatif yang terstandar melalui rating. Dalam hal ini, Ucik 
Supra selaku Sutradara TBNH juga membenarkan, "sinetron ini pemeran 
utamanya selalu bergantian, semua pemain dengan karakternya bisa 
menjadi pemeran utama. Pernah enggak ada pemeran utama seperti Haji 
Muhijin, tapi saya bersyukur ratingnya tetap bagus. Yang penting 
ratingnya bagus‖. 

Dominasi ideologi kapital dalam sistem produksi sinetron religi 
dengan menjadikan rating sebagai acuan tidak banyak disadari oleh 
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sutradara. Padahal semestinya yang menjadi acuan semestinya adalah nilai 
kebaikan dan dakwah yang semestinya diperoleh khalayak penontonnya. 
Bahkan sutradara TBNH ini mengaku bangga meskipun pemeran utama 
sinetronnya selalu bergantian, dengan kualitas bintang pemain Tukang 
Bubur Naik Haji menjadikan setiap harinya selalu mendapatkan rating 
yang bagus. Rating sebagai ukuran keberhasilan sinteron juga ditentukan 
oleh beberapa standar mutu atau kualitas yang lain. Standar untuk 
mencapai rating bagus adalah menggunakan aktor/aktris atau pemain 
sinetron yang populer, penulis naskah berkualitas bagus dan juga 
sutradara yang berpengalaman. Semakin populer dan terkenal tokoh atau 
bintang yang digunakan maka akan mengangkat sinetron tersebut untuk 
memiliki kualitas bagus. Sering kali pemain sering dijadikan merek 
dagang (trade mark) oleh PH dan juga televisi yang menayangkan. 
Sehingga popularitasnya dapat dijual ke agen periklanan dan sponsor 
termasuk dijual ke khalayak penonton televisi.  

Dominasi ideologi kapitalisme juga terlihat dari kriteria pemain 
yang bagus, yaitu dengan mengikuti logika pasar, yaitu memiliki wajah 
dan postur yang memiliki daya tarik. Beberapa dari daya tarik dari 
sinetron adalah karena SinemArt memiliki segudang bintang-bintang top 
sebagai unggulan. Baik yang muda maupun yang senior, menjadi daya 
tarik dan memiliki daya jual yang tinggi. Dari segi prestasi, tayangan-
tayangan sinetron dan film layar lebar produksi SinemArt, banyak 
mendapat penghargaan diberbagai event festival. Maka, tidak heran, bila 
SinemArt dipercaya khalayak dan dipilih RCTI karena daya tarik tersebut, 
sehingga mampu mengisi tayangan sinetronnya di jam-jam primetime. 

Penggunaan artis dan pemain terkenal dengan standar ganteng, 
cantik, sensual, modis, dst, jelas betujuan untuk menarik kaum perempuan 
sebagai sasaran, di mana ini adalah bagian dari ideologi patriarki. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Bearly & Ross (2006:75) bahwa 
organisasi media termasuk sistem operasional sinetron semuanya 
diproduksi dalam sebuah sistem dunia kapitalisme yang patriarki, dimana 
kepemilikan media dan implikasi industri global dikontrol oleh sedikit 
pemain (laki-laki). Jadi tidak aneh, keahlian dan kemampuan untuk 
memainkan tokoh dan karakter yang diperankan, sering ditunjukkan dari 
wajah aktor yang ganteng yang umumnya distandarisasi oleh industri 
yang kapitalis ini. Karena itu, daya tarik sinetron juga sering diukur dari 
kemampuan mengeksplorasi tokoh dan konsistensi dengan karakternya. 
Karakter tokoh ini harus dekat dengan keseharian masyarakat, diperankan 
oleh yang disukai dan kemudian mampu menarik khalayak untuk terus 
menonton. Tidak hanya itu, nama-nama tokoh yang muncul juga harus 
dekat dan populer di telinga masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh 
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Imam Tantowi bahwa tokoh dan karakter merupakan hal yang sangat 
penting dalam keberhasilan sinetron TBNH ini, seperti yang diungkapkan:  

―......Saya ambil dari kitab Imam Ghazali yang banyak menceritakan 
tentang watak-watak manusia. Misalnya ada yang sifatnya dengki, 
ikhlas, dan lainnya. Setelah mendapatkan beragam karakter 
manusia, kemudian karakter itu dimasukkan ke dalam tokoh yang 
dibentuk. Misalnya karakter dengki yang ia sematkan ke dalam to-
koh Haji Mukhidin. "Nah, kalau sudah ditetapkan karakternya, baru 
saya membuat nama yang sesuai dengan wataknya. Misalnya, Haji 
Sulam..... Selain itu, membuat nama yang mudah diucapkan agar 
lebih mudah diingat penonton. Caranya sebelum menetapkan nama, 
ia mengucapkan nama itu berulang kali. "Maksudnya juga apakah 
saat diucapkan, nama tersebut kedengarannya enak atau tidak....... 
Selain menggunakan multi plot, Imam juga sering memasukkan isu-
isu yang tengah berkembang di masyarakat. "Dengan memasukkan 
isu yang tengah berkembang, penonton tidak bosan karena merasa 
dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari.......‖ (NYATA, Edisi 
2179, II April 2013). 

Pemilihan tokoh atau karakter baik selalu berwajah menarik dan 
ganteng, didukung nama yang baik adalah bentuk gaya hidup hedonis dan 
feodalisme budaya masyarakat Indonesia. Sementara pemilihan pemain 
berkarakter buruk (antagonis) selalu saja disematkan dan dipilih untuk 
yang memiliki wajah yang kurang bagus (jelek). Tentu ini adalah bentuk 
kesalahan, karena wajah buruk tidak selamanya memiliki perangai yang 
buruk. Pemilihan tokoh dan penggunaan ide cerita berangkat dan berbasis 
budaya masyarakat ini cenderung streotip. 

Seperti yang diakui oleh Imam Tantowi bahwa alur cerita TBNH 
keberhasilannya memang terletak pada kemampuannya mengadopsi dan 
menyesuaikan pada apa yang ada di realitas masyarakat, peristiwa seperti: 
hari lebaran, puasa, berkurban, politik, dan lain sebagainya. Keberhasilan 
sinetron ini karena diproduksi dengan mengikuti tren yang berkembang di 
masyarakat, meskipun umumnya bias kepentingan kelompok budaya 
tertentu tanpa mereka sadari. Bahkan program tayangan TBNH ini 
berhasil karena mengikuti tren perkembangan tentang apa yang tengah 
digandrungi dan populer di tengah masyarakat. Oleh karena itu, budaya 
populer jelas banyak mengarahkan pada budaya hedonis dan mengarahkan 
pada materialisme yang banyak ditonjolkan seperti kehidupan tentang 
orang yang memiliki rumah mewah, mobel bagus dan keluarga yang 
harmonis. 
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Dalam hal ini, Abdel Achrian, yang populer bersama acara 
pengajian ―Mama Dedeh‖ (di Indosiar), berperan sebagai Nelan di TBNH 
mengungkapkan: 

―TBNH kuat di ceritanya, bukan di tokohnya, karena semangatnya 
yang membumi. Hal-hal yang terjadi sehari-hari diceritakan. Tokoh 
Muhidin pun banyak sebenarnya terjadi di kehidupan sehari-hari...... 
Karena masyarakat kita agamis, jadi ini lebih mudah menarik 
penonton. Kondisi waktu sekarang kan pemilu, ya wajarlah. Acara 
ini setiap hari, jadi harus ikut menyatu dengan masyarakat. Ya wajar  
juga mengambil dari kisah nyata di masyarakat‖.   

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pengisahan, karakter tokoh, nama dianggap mampu menyesuaikan dengan 
apa yang ada di masayarakat. Sehingga sinetron TBNH ini dapat dianggap 
berkualitas dan menarik bagi penontonnya. Tema dan peristiwa yang 
diangkat dari masyarakat, menjadikan sinetron ini menarik, tapi pada 
dasarnya jelas hanya mengikuti tren, meniru dan popularitas keberhasilan 
sinetron yang sudah pernah ada. Salah satu yang menjadi resep 
keberhasilan cerita dalam sinetron yang sudah ada adalah cerita yang 
banyak mengangkat simbol ajaran dan kebaikan ―Islam‖ dan berlatar 
pinggiran Jakarta dan budaya etnis Betawi. Ini terbukti dari sebagian besar 
sinetron yang populer yang sudah ada dan yang masih diproduksi untuk 
ditayangkan di berbagai stasiun televisi di Indonesia menggunakan kedua 
elemen tersebut yaitu ―simbol Islam dan budaya etnis Betawi‖. Beberapa 
sinetron religi dan atau mengangkat setting budaya Betawi adalah Si Doel 
Anak Sekolahan, Mandragade, Bajaj Bajuri, Kecil-Kecil Jadi Manten, 
Para Pencari Tuhan (SCTV), Islam KTP, dan lain sebagainya. Sinetron-
sinetron ini adalah contoh dari beberapa yang sangat fenomenal karena 
keberhasilannya dalam membungkus isi cerita sinetron dengan setting 
Jakarta dan budaya Betawi, simbol Islam dan juga kedua-duanya. 

Dominasi ideologi kapitalisme juga terlihat dari strategi dengan 
memilih setting Jakarta dan budaya Betawi ini merupakan pertimbangan 
yang sangat jelas terkait dengan efisiensi biaya. Sejalan dengan ini, 
Manajer Programing RCTI mengungkapkan bahwa: 

―ada beberapa pertimbangan kenapa harus di Jakarta. Satu, tentu 
dari sisi produksi juga memang semua produksi program itu ada di 
Jakarta. Jadi nature-nya setting dan tempatnya pasti akan berbau-
bau Jakarta. Kalau kita memaksakan settingannya di Jawa tapi 
lokasinya di Jakarta itu agak sulit. Kita tidak bisa menghindari itu 
juga lokasi di mana dilakukan syuting itu. Kedua, Jakarta itu bisa 
dibilang kayak miniaturnya Indonesia, semua budaya, semua etnis 
semua ada di Jakarta sehingga walaupun settingannya di Jakarta 
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tetap kita akan selalu masukkan unsur-unsur perbedaaan budaya. 
Makanya kalau ada karakter buat orang Sunda, karakter Jawa, 
Batak, Medan, Minang, yang kayak gitu. Jadi sebenarnya sih lebih 
kepada settingan awal, intinya sih beragam‖ (FK, Wawancara 15 
Oktober 2014). 

Sebagai stasiun yang bersiaran secara nasional RCTI tentu 
memang harus merepresentasikan semua kepentingan budaya dan 
nasional. Meskipun beragumen semua tayangan sudah mewakili semua 
budaya dan etnis, tetap saja tayangan jelas masih belum dirasa adil bagi 
sebagian besar khalayak di daerah. Dalam hal ini, Wirodono (2005:60) 
menjelaskan bahwa persepsi dan perspektif Jakarta sangat dominan karena 
faktor dan pengaruh ekonomi yaitu untung-rugi. Sementara acara yang 
dominan ditayangkan TV Jakarta sebenarnya berwajah lokal daripada 
nasional. Salah satu indikasinya adalah setting permasalahan, atau yang 
paling jelas adalah penggunaan dialognya. Segala macam acara seperti 
infotainment, sinetron, berita, kuis, game dan lain sebagainya, tetap saja 
dominan Jakarta. Dengan komposisi penduduk 70% tinggal di pelosok, 
tentu saja ini tidak adil. 

Di sisi lain etnis Betawi sebagai salah satu etnis yang berada di 
pinggiran Jakarta ini sudah cukup populer di mata masyarakat Indonesia, 
karena bagian dari produksi dan gaya bertutur media massa di Indonesia. 
Selain itu etnis betawi memiliki ciri keterbukaan dan kemampuannya 
menerima budaya lain yang mirip dengan budaya Melayu, sebagai bahasa 
lingua franca bahasa yang menjadi akar dari bahasa yang resmi dipakai di 
Indonesia. Salah satu pemain dalam hal ini juga menambahkan: 

―Setting aja Betawi, tapi semua suku bangsa lain juga ada kok di 
sini, ada Sunda, Jawa, Batak, bahkan Cina. Setting Kampung Duku 
kan kampung Betawi. Budaya Betawi kan budaya yang permisif, 
budaya lain dan orang lain dari luar bisa masuk di situ‖ (Abdel 
Achrian, Wawancara, 19 Mei 2014).  

Terkait dengan pernyataan Abdel tersebut, ada benarnya bahwa 
keberhasilan sinetron TBNH adalah ceritanya yang selalu berusaha 
menggambarkan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat saat 
itu. TBNH akan terus hidup diterima karena terletak pada kemampuannya 
untuk selalu menyesuaikan diri dengan konteks realitas masyarakat di 
Jakarta dan Indonesia secara umum, seperti: ramadhan, lebaran, 
berkurban, Pemilu, dan lain sebagainya. Selain itu, tren budaya apa yang 
tengah digandrungi di tengah masyarakat juga sering menjadi perhatian 
untuk menarik masyarakat. 

Kualitas sinetron TBNH sendiri sangat terkait dengan para 
profesional yang terlibat di dalamnya baik artis, penulis, mapun 
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sutradaranya. Pengalaman Imam Tantowi sebagai penulis naskah memang 
cukup diakui dalam industri sinetron. Tidak heran bila SinemArt memakai 
jasa profesionalnya sebagai penulis yang teruji dan pemilihan ini adalah 
sebuah strategi dalam bisnis sinetron. Strategi memilih penulis sama 
pentingnya dengan membuat cerita sinetronnya menarik untuk ditonton, 
sekaligus agar mendapatkan rating yang bagus. Penulis yang baik juga 
perlu didukung oleh kemampuan artis yang memainkan peran, sutradara 
dan juga peluang membaca bisnisnya. Dalam hal ini Ucik Supra sebagai 
sutradara juga menambahkan bahwa: 

―Ini kan cerita sehari-hari dan ceritanya juga membumi... dulu 
Chairul Umam almarhum yang buat FTV-nya. Produser membaca 
peluang bisnis, kenapa FTV-nya bisa laku tidak dibuat serialnya. 
Namanya industri kalau laku ya dijual terus....... Peran Muhidin 
sebagai antagonis, ia menjadi orang yang selalu tidak disukai, tapi di 
sisi lain dirindu-rindukan karakternya. Dia memang tokoh 
kontroversial, ini tujuannya mengkritik realitas sosial yang sebagian 
masyarakat memang ada seperti itu, bahwa itu tidak baik... tokoh 
dan karakter Kardun sesuai dengan namanya, ia juga juga 
merupakan tokoh yang dibenci masyarakat.....‖(Ucik Supra, 
Wawancara, 19 Mei 2014).  

Pilihan peran tokoh berkarakter antagonis di sinetron sering kali 
menjadi acuan untuk membuat konflik dan daya tarik sinetron sehingga 
dapat bertahan lama untuk tayang di televisi. Strategi menggunakan 
tokoh-tokoh yang memiliki karakter kontroversial ini memang selalu 
menjadi andalan dalam industri sinetron. Penggambaran tokoh Haji 
Muhidin yang berlebihan dengan berbagai gelar yang dimiliki 
membuktikan bahwa itu semua untuk tujuan menarik penonton. Strategi 
ini semuanya muaranya agar mendapat respon yang baik dari pemirsa, dan 
ini adalah bentuk dari bagian anggapan sinetron itu bagus (rating tinggi).  

Karena sinetron adalah bagian dari industri budaya, tidak aneh bila 
ukuran dan kriteria sinetron yang baik atau bagus tersebut sering 
bertentangan dengan yang idealnya. Dalam konteks industri, sinetron 
bagus didefinisikan sebagai ―kesesuaian supply produk barang atau jasa 
dengan harapan atau permintaan konsumen‖, terindikasi melalui rating. 
Banyak sinetron diproduksi sangat jauh dari nilai estetika dan mendidik, 
karena dengan banyaknya adegan dan dialog yang menampilkan caci-
maki, penyelewengan simbol haji, dan adegan-adegan yang terkesan 
berlebihan. Penampilan seperti itu tidak lain hanya untuk menarik pemirsa 
hanya untuk mendapatkan rating yang tinggi. Oleh karena itu, 
standarisasinya adalah bahwa semakin tinggi rating/share yang diperoleh 
sebuah tayangan, maka semakin tinggilah mutunya.  
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Terkait dengan penentuan standar keberhasilan adalah rating, Leo 
Sutanto pimpinan SinemArt dan sebagai produser TBNH (lihat Bintang 
Film, Edisi 31, April 2014) mengatakan, 

“Rating memang telah menjadi sebuah keharusan dan penting bagi 
stasiun televisi dan pemasang iklan. "Memang teman-teman sineas 
mengeluh, karena jalan cerita bisa berbelok akibat rating," kata Leo. 
Leo memahami mengapa para sineas dan pemain film serius, 
banyak yang menjauhi televisi untuk waktu yang lama. Tapi Leo 
realistik,"saya mencari uang dari rating." 
......SinemArt sejak berdirinya sampai sekarang telah berhasil 
memproduksi ratusan judul sinetron yang hampir semuanya masuk 
dalam 10 besar rating. Ini karena Leo ikut membaca script dan 
memberi pendapat..... "Saya biasanya memberi pendapat pada hasil 
akhir saja," kata Leo."Saya tahu seniman akan jengkel diganggu-
ganggu kerjanya..........". 

Apa yang dinyatakan oleh Leo Sutanto jelas menunjukkan bahwa 
rating selalu menjadi acuan dan ukuran sari sebuah sinetron, sebagaimana 
yang diungkapkan bahwa yang dicari adalah uang dari rating itu sendiri. 
Dalam melakukan evaluasi atau penilaian yang ia lakukan bersama 
dengan pengelola stasiun televisi yang menyiarkan adalah berdasarkan 
hasil rating yang diperoleh untuk menyiasati jalan cerita berikutnya. Saat 
standar mutu dan parameter utama dengan penggunaan rating ini tentu 
menunjukkan bahwa kualitas disesuaikan pada pasar (kapitalisme). Jadi 
tidak aneh tayangan yang dibuat asal jadi, menyimpang dan 
mengeksploitasi dan mengaburkan makna simbol agama Islam, dengan 
guyonan yang tidak mendidik malah memiliki rating yang tinggi.  

Logika rating yang menentukan ukuran keberhasilan tayangan 
seperti sinetron TBNH dalam industri televisi juga merupakan umpan 
balik terhadap konsumsi audiens. Ketika sinetron TBNH memperoleh 
rating tinggi maka dibuatlah stripping, dan ketika dibuat stripping sinetron 
tetap tinggi maka dibuatlah perpanjangan durasi waktu tayang. Inilah juga 
yang sering menjadi alasan mengapa para pekerja tetap mendapatkan 
pekerjaannya—karena episodenya terus diperpanjang untuk tayang—atau 
kehilangan pekerjaan—karena episodenya diperpendek atau berhenti 
tayang sebelum waktunya. 

Padahal sinetron yang baik menurut Labib (2002:58) setidaknya 
ada beberapa kriteria. Pertama, dibuat atas dasar sekenario yang bagus. 
Sebuah sekenario yang bagus minimal harus memenuhi kriteria fungsional 
yaitu mampu berfungsi sebagai rancangan dalam membuat film, dan lebih 
bagus lagi jika sekenario itu sekaligus memenuhi kriteria substansial yaitu 
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mampu mengkomunikasikan substansinya, bisa memindahkan 
pengalaman penulis naskah kepada khalayaknya. 

Kedua, penggarapan atau penyutradaraan sinetron yang bagus. 
Sutradara bertanggung jawab mengarahkan atas seluruh proses dalam 
pembuatan sinetron. Penggarapan sinetron harus bagus dalam arti seluruh 
unsur yang di dalamnya, termasuk visualisasi—make up pemain, theme 
shong, ilustrasi musik, kostum, penataan dekorasi setting objek shooting, 
pengambilan gambar di lokasi dan insert-insert-nya, serta penggunaan 
teknologi chromakey dan kompugrafik (untuk menciptakan efek 
visualisasi yang baik) dalam proses editing dan mixing, dikerjakan dengan 
cermat dan utuh. Keutuhan ini maksudnya harus ada benang merah antara 
alur cerita, tokoh, karakter dan sebagainya terjaga dengan baik sesuai 
sekenario. 

Ketiga, artis pemeran dalam sinetron harus mampu memerankan 
karakter tokoh dalam sekenario dengan bagus. Para pemain harus mampu 
menampilkan karakter-karakter tokoh secara prima, baik saat berperan 
sebagai tokoh protagonis, antagonis atau tokoh protagonis yang kemudian 
bergeser untuk diubah menjadi antagonis. Jadi bukan sebaliknya, 
sekenario cerita dipaksakan dan diciptakan untuk mengikuti karakter 
keseharian para bintang sinetron. 

Oleh karena itu, standar mutu sinetron TBNH ditentukan oleh 
rating jelas sangat jauh dari nilai kebaikan agama atau dakwah. Tidak saja 
diukur dari nilai ajaran agama yang dikandung yang sudah menyimpang 
dan terdistorsi maknanya oleh kepentingan ideologi tertentu seperti 
fodalisme, patriarki, gaya hidup hedonis dan materialis serta yang paling 
utama yaitu kapitalisme. Diukur dari sisi standar dan teori pun jelas 
sinetron ini tidak berkualitas, karena dibuat asal jadi dalam bentuk 
stripping. Oleh karena itu, peneliti dapat mengatakan bahwa sinetron ini 
jelas tidak memiliki standar mutu yang bagus.  
 
 
3.  Eksploitasi Pekerja 

Sinetron TBNH hadir menyapa khalayak hampir setiap hari, 
karena dikemas dengan strategi stripping, para pekerja baik pemain 
sinetron, sutradara, penulis cerita dan tentu saja khalayak pemirsanya 
menjadi terjebak untuk terus bekerja dan menonton sebagai buruh 
mengikuti logika kapitalisme. Sistem kerja televisi hanya membutuhkan 
pekerja saat rating tinggi dan siap membuang kapan saja jika rating tidak 
tercapai. Sistem kerja ini juga terjadi pada SinemArt, dan ini tentu 
cenderung eksploitatif. Ini terlihat ketika PH memproduksi sinetron 
TBNH dengan proses produksi yang harus dilakukan setiap hari. Bahkan 
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untuk memenuhi keinginan stasiun RCTI di tahun 2013 ketika rating 
tinggi, produksi dalam satu hari harus memenuhi waktu tayang 4,5 jam 
lebih dengan jumlah episode 2 bahkan sampai 3 dalam sekali tayang. 
Waktu penayangannya sangat panjang dari pukul 18.00 s/d 22.30 WIB 
tersebut harus dipenuhi dengan bekerja seharian penuh demi memenuhi 
hasrat pasar dan pemilik media.  

Praktik kerja yang berat dan panjang ini tentu sangat melelahkan 
dan menyita waktu para pekerja sinetron. Namun hal ini sudah 
menjadikan alur proses produksi berlangsung terus-menerus mengikuti 
mekanisme industri televisi. Alur ini berjalan juga secara beriringan mulai 
dari penulisan naskah, pengambilan gambar, pemahaman naskah hingga 
proses editing untuk kemudian diserahkan kepada pihak stasiun televisi 
setiap harinya. Selain itu sudah pasti, para pekerja media juga tidak 
memiliki jam kerja karena penentu jam kerja bergantung pada seberapa 
cepat menyelesaikan beban tugas yang diberikan oleh produser TBNH. 
Tidak adanya istilah kerja lembur ikut serta meniadakan biaya overtime 
bagi pekerja media. Meskipun kerja para awak sinetron bisa dimulai 
dengan waktu yang tidak terjadwal tapi sering kali proses produksi 
dilakukan hingga tengah malam. 

Adanya penerapan pola produksi kejar tayang dan tidak adanya 
biaya overtime dalam proses pembuatan sinetron TBNH yang menjadikan 
para pekerja media tidak memiliki waktu libur atau cuti sehari pun. 
Namun seiring dengan berkurangnya jam tayang akhir-akhir ini, cuti ada 
diberikan pada akhir pekan. Namun demikian, mereka harus siap kerja 
sesuai permintaan dari stasiun televisi bila menghendakinya. 
Penggabungan antara pola produksi dan tidak ada biaya lembur ini, 
keduanya merupakan sebuah nilai-lebih yang dimiliki oleh perusahaan 
untuk dapat memperoleh keuntungan secara maksimal dari proses 
eksploitasi absolut terhadap para pekerja media. Nilai-lebih sendiri berarti 
diferensiasi antara nilai yang diproduksikan selama satu hari oleh seorang 
pekerja dan pemulihan tenaga kerjanya (Suseno, 2000:184-186). 

Oleh karena itu, kehadiran sinetron religi TBNH merupakan 
produk atau komoditas yang berpotensi untuk dieksploitasi untuk terus 
menghasilkan uang. Sebagaimana analisis mengenai hubungan agama 
dengan kapitalisme, seperti yang tergambarkan dalam analisis teks yang 
sudah dibahas pada bab sebelumnya, sudah terlihat bahwa agama Islam 
dan budaya Betawi hanya dijadikan sebagai sebuah komoditas untuk 
diperjualbelikan dan dieksploitasi. Berangkat dari sini sebenarnya yang 
terjadi tidak hanya simbol agama dan budayanya saja namun orang-orang 
yang terlibat di dalamnya pun ikut dieksploitasi untuk mendapatkan 
keuntungan yang lebih banyak bagi para pemodal. Para pekerja diperas 
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keringatnya atas nama profesionalisme, sering kali mengabaikan sisi 
kemanusiaannya seperti kebutuhan akan bertemu teman (bersilaturahmi) 
berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan 
sutradara TBNH Ucik Supra bahwa: 

―Kadang ada jenuhnya juga stripping, tidak bisa kemana-mana, 
silaturrahmi terputus. Tapi apa boleh buat, konsekuensinya seperti 
itu, kita kan cari duit. Sama juga artis, belum tentu ada syuting hari 
ini, tapi mereka harus datang ke sini dan stand by dipanggil. Jadi 
tidak bisa kemana-mana juga. Lama-lama bosan dan jenuh ya 
pastilah, pertimbangan ya duit juga, ini memang proyek duit.....‖ 
(Ucik Supra, Wawancara, 19 Mei 2014). 

Sistem kerja dengan stripping jelas memaksa para pekerja sinetron 
untuk terus hadir di lokasi syuting meskipun tidak banyak adegan bahkan 
tidak ada sama sekali. Dasar pertimbangan dari kebanyakan pekerja 
sinetron untuk tidak menolak pekerjaan ini adalah karena profesionalisme 
yang ujung-ujungnya diukur dengan uang. Karena sebagaian besar aktor 
dan aktris dibayar dengan honor yang jelas ―menggiurkan‖, tentu sulit 
untuk menolaknya. Jika bagi para artis tertentu bisa dibayar dengan 
bayaran yang yang tinggi, namun tidak bagi para pekerja di belakang 
layar. Tentu sebagai faktor produksi utama, para pekerja di belakang 
layar, seperti penulis naskah/sekenario, sutradara, kameramen, dan kru 
lainnya, memiliki jurang perbedaan dengan para pemain bintang yang ada 
di TBNH. Seperti yang diungkapkan oleh Asisten sutradara (Astrada) tim 
satu, Rindra Panca: 

―Karyawan dan artis dikontrak sampai selesai..... Harga setiap artis 
berbeda, apa lagi yang eksklusif. Sudah pasti honor pemain lebih 
tinggi dari kru. Kami tidak sampai 0,.. persen dibandingkan dengan 
mereka, bahkan mungkin tidak sampai 0,1 persen. Ini semua kantor 
yang menentukan. Ya SinemArtlah semua...... Dapur kita kan tetap 
ngebul, jadi saya tidak merasa dieksploitasi. Memang seperti itulah 
di Indonesia. Kalau ada perbedaan antara pemain dengan kru sudah 
wajar, sepertinya semua di dunia ini sama. Kita profesional aja, 
sebagai sutradara pembantu, produser akan menghargai pembayaran 
sesuai profesionalisme kita. Ibarat kata, ―Kamu mau tidak terima 
ini, kalau tidak kita cari yang lain aja ne‖. Ya tentu kita harus 
menerima dan mengisi pekerjaan ini......‖ (Wawancara, Rindra 
Panca, 19 Mei 2014). 

 Ungkapan asisten sutradara ini menunjukkan adanya jurang 
perbedaan pendapatan yang signifikan antara pekerja belakang layar 
dengan pemain. Tentu saja pendapatan produser dan terutama pemilik 
televisi lebih banyak keuntungan yang didapatkan dari para pemain itu 
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sendiri. Hasil kerja para pembuat sinetron ini dibayar didasarkan pada 
profesionalitas dan standar pekerjaan yang mereka buat sesuai sistem dan 
kontrak yang sudah ditandatangani. Bahkan pekerjaan para pekerja 
sinetron ini harus sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan oleh 
pihak stasiun televisi. Mereka harus mengerjakan apa yang sudah 
ditentukan dan tidak dapat menolak karena beberapa alasan. Tentu dengan  
tawaran seperti janji honor atau bonus, keterikatan dengan kontrak dan 
tuntutan profesi, mengharuskan mereka tidak secara bebas menolak itu 
semua.  

Salah satunya dari sekian banyak pekerja yang jelas tereksploitasi 
tenaganya dalam sinetron ini adalah Imam Tantowi, penulis skenario dan 
cerita TBNH. Pernah dia merasakan bosan karena tidak kurang dari 2 
sampai 3 episode TBNH harus diselesaikan rutin setiap hari. Padahal 
biasanya dia membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar sembilan jam 
untuk per episodenya. Namun, kalau sudah harus mengejar tiga episode 
untuk ditayangkan dalam sehari, tentu membutuhkan waktu yang lebih 
lama. Seperti yang diwartakan oleh Tabloid Bintang, sebagaimana 
diungkapkan oleh sang penulis cerita: 

"Enggak pasti kalau lagi lancar ya 9 jam lah, berarti kalau 2 episode 
itu 18 jam. Itu saya aja yang menulis," ujar Imam kepada Bintang 
Online saat berbincang di lokasi syuting TBNH di kawasan 
Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (5/7). Dengan rutinitas dan tenaga 
yang terforsir secara terus-menerus membuat pria 66 tahun itu 
merasakan lelah dan jengah. Jika sudah mentok, ia kerap 
mengakalinya dengan naskah cerita seadanya. "Ada (jenuh) itu 
manusiawi, biasanya kalau mentok saya akali dengan teknis artinya 
dengan sekali cerita jalan tapi konfliknya kurang menarik, itu berarti 
lagi mentok‖. 

Profesi dengan pekerjaan harus menulis naskah dengan waktu rata-
rata 9 jam, hingga sampai 18 jam tentu akan sangat berat bagi yang tidak 
terbiasa dengan rutinitas tersebut. Belum lagi harus dilakukan mengikuti 
target yang diinginkan produser dan tidak ada aktivitas lain rutinitas setiap 
harinya hanya untuk menulis naskah TBNH. Ikatan kontrak dengan 
SinemArt memaksa, penulis naskah harus terus mengerjakan apa yang 
diinginkan oleh produser. Dari sisi kemanusiaan pasti pekerjaan ini akan 
ada menimbulkan rasa jenuh. Sebenarnya kejenuhan atau rasa bosan bagi 
penulis naskah ini dapat terjadi bagi siapapun, apalagi para pekerja 
sinetron yang lainnya termasuk artis pemeran dalam sinetron TBNH ini 
atau kru produksi. Tidak heran bila pernah suatu ketika Imam merasa 
jenuh dengan suasana kerjanya. Tenaga dan pikirannya yang dipaksa terus 
untuk bekerja keras membuat pria yang telah malang melintang di dunia 
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film dan pertelevisian itu dongkol dan mengancam untuk berhenti 
menyetor naskah. Tabloid Bintang mengungkapkan,  

"Mereka menganggap bikin script itu sama kaya nyerokin ikan di 
empang, kan enggak seperti itu, gak semudah itu," kisahnya. 
Kejadian tersebut ternyata membuat tim produksi kelabakan. 
Akibatnya naskah cerita pun dibuat seadanya hingga membuat alur 
cerita terus diulang-ulang tidak jelas. Melihat kekacauan itu pria asal 
Tegal itu pun merasa bersalah dan memutuskan untuk kembali ke 
proyek tersebut. "Saya merasa itu jadi tanggung jawab saya, malam 
itu akhirnya saya selesaikan 2 episode langsung," ucapnya 
mengebu-gebu‖. 

Dari kutipan di atas terlihat bahwa produksi sinetron sangat 
mengandalkan pada naskah (script). Pekerjaan membuat skrip sepertinya 
akan sangat sulit dilakukan tanpa dibantu oleh orang lain. SinemArt 
terlihat jelas mengontrak dan memakai banyak jasa penulis yang siap 
membantu penulis naskah utama. Hal ini juga terlihat dari apa yang 
mereka tampilkan di setiap akhir tayangan yang menampilkan beberapa 
penulis naskah. Bahkan penulis naskah utama TBNH ini, Imam Tantowi 
juga menggarap sebagai penulis naskah utama untuk sinetron RCTI yang 
lain dengan judul ―Tujuh Manusia Harimau‖, yang juga tayang setiap hari 
(stripping) setelah TBNH. Jadi tidak mungkin seorang penulis naskah 
cerita harus menyelesaikan beberapa sinetron yang stripping dan tayang 
setiap hari. Dari sini jelas bahwa apa yang dilakukan Imam ini jelas 
menunjukkan ia sebagai korban atau objek yang terus dieksploitasi untuk 
mengikuti ambisi produser dan pemilik SinemArt untuk memenuhi nafsu 
pemilik stasiun televisi.  

Kelelahan dan bosan dengan rutinitas pekerjaan yang harus 
dijalani di sinetron TBNH yang stripping demi mengikuti nafsu serakah 
pemodal dan pemilik televisi tidak hanya dirasakan oleh Imam Tantowi 
saja. Bahkan beberapa artis atau kru juga mengalami hal yang sama. 
Beberapa artis yang mengalami kejenuhan dengan pekerjaan ini pernah 
dialami oleh pemain utama, yang sekarang karakternya sudah dihilangkan 
dalam cerita yaitu Haji sulam (Mat Solar). Seperti dijelaskan oleh Azis, 
kepala PR SinemArt, terkait dengan ketidakmunculan Mat Solar pemeran 
H. Sulam. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan merasa kelelahan dan 
bosan dengan rutinitas yang terjadi sehingga ia ingin berisitirahat dari 
sinetron ini. Azis Mengungkapkan: 

"Ada yang harus dia jaga, supaya jangan kelelahan, sehingga dia 
harus istirahat. Mat Solar merasa berat harus menjalani syuting 
stripping yang dilakukan setiap hari, bahkan hingga dini hari. 
Memang agak berat menjalani syuting stripping. Soalnya dia 
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syuting hingga pukul 05.00 wib," lanjut Azis. 
(archive.tabloidbintang.com, diakses 21/08/2014). 

Sistem kerja kapitalisme yang memaksa para pemain sinetron 
untuk menjalani syuting setiap hari dengan waktu kerja yang tidak jelas 
sepertinya tidak berlaku buat Mat Solar. Terbukti ia lebih memilih 
mundur dari TBNH, demi mengikuti kata hatinya sendiri.  Bila Mat Solar 
sudah tidak main dan memutuskan kontrak dan berhenti karena bosan atau 
jenuh, namun hal berbeda dilakukan oleh seorang Citra Kirana, sebagai 
pemeran Rumana atau istri Roby. Dia juga sempat merasakan kebosanan 
dan kejenuhan bermain dalam sinetron TBNH ini. Seperti terungkap 
dalam pernyataan yang dikutip dalam Cekricek, 

―...... Terkadang suka bosan juga sih, aku enggak munafik kok. Aku 
sudah dua tahun ke lokasi syuting yang sama lalu ketemu orang 
yang sama pula, jadi sempat merasakan jenuh. Meskipun pernah 
bosan menjadi salah satu pemain sinetron Tukang Bubur Naik Haji, 
Citra yang berperan sebagai Rumanah ini mengaku sangat 
bersyukur atas perannya di sinetron tersebut yang sudah memasuki 
episode ke 1000 ini. "Ya nyangka sih enggak ya, cuma dari awal 
memberikan yang terbaik, sekarang sudah bisa masuk episode ke 
seribu ya bersyukur banget," katanya. Menurutnya, sinetron ini yang 
terpanjang yang pernah diperankannya.....‖ (www.cekricek.co.id, 
diakses 11/09/2014 pukul 09.07). 

Meski memiliki kebanggaan dengan karyanya yang sering 
mendapatkan banyak penghargaan seperti dari Panasonic Award, MURI, 
Tokyo Drama Festival, dan lain-lainnya serta pendapatan yang tinggi, di 
sisi lain Citra Kirana jelas memiliki perasaan yang terbatasi oleh sistem 
kerja yang padat dan ketat. Sehingga ia pun merasa kesulitan untuk bisa 
bersosialisasi dan bertemu dengan teman-temannya. Terkait dengan 
kejenuhan ini, Citra Kirana juga menambahkan bahwa kesibukannya 
membuat ia tidak bisa menemui teman-temannya, meskipun itu semua 
hilang karena dibayar oleh apa yang ia dapatkan yaitu uang dan 
penghargaan. Selanjutnya Cek-Ricek juga mengungkapkan: 

―Sibuk bermain sinetron ternyata membuat pesinetron Citra Kirana 
seperti tak punya kesempatan untuk berkumpul bersama teman-
temannya. Meski begitu, ia masih berusaha untuk menyempatkan 
waktu berkumpul dengan keluarga. "Kalau sama temen, jarang 
banget bisa berkumpul. Tapi kalau sama keluarga masih bisa lah. 
Kalau pulang cepet masih bisa ketemu keluarga di rumah. Kecuali 
jika aku sibuk, justru mereka yang nyamperin," sambungnya..... 
Citra mengaku bangga dan bahagia karena kerja kerasnya terbayar 
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dengan maksimal. "Yang jelas alhamdulillah, bersyukur banget, apa 
yang aku ingin sudah bisa aku dapet," katanya. 

Kelelahan dan kebosanan jelas dialami dan terjadi pada pekerja 
sinetron ketika harus mengikuti sistem kerja SinemArt. SinemArt sendiri 
mengikuti permintaan RCTI yang memperpanjangan durasi tayang dengan 
lebih dari empat jam tayang, dimana RCTI sendiri menentukan ini 
berdasarkan pertimbangan permintaan pasar. Otomatis semua pekerja 
sinetron harus menambah waktu lebih (extra time) melalui jadwal waktu 
syuting yang lebih lama dari yang biasa. Bekerja memenuhi permintaan 
pasar (kapitalisme) dan pemilik media adalah salah satu yang tidak 
mereka sadari. Bentuk dari eksploitasi ini tidak disadari oleh pekerja 
sebagai kelompok yang dikontrol oleh adanya hegemoni dari ideologi 
kapitalis sebagai kelas yang menguasai para pekerja ini.  

Namun demikian, akhir-akhir ini karena durasi tayang berjalan 
normal dan hanya tayang satu setengah jam dalam satu episode. Beberapa 
artis sudah tidak merasakan rasa bosan itu, karena memang syuting juga 
dilakukan dengan menggunakan tiga kelompok (tim) yang masing-
masingnya disutradarai oleh pembantu sutradara (co-sutradara). Sehingga 
tidak mengharuskan menunggu lama untuk adegan suatu adegan tertentu. 
Namun demikian pada saat-saat tertentu ketika terjadi penambahan waktu, 
hal ini juga akan sangat memberatkan bagi para pekerja sinetron ini. Andi 
Arsyil yang berperan sebagai Roby yang bermain dalam sinetron ini sejak 
dari episode awal mengatakan bahwa ini sinetron stripping pertama saya 
dengan porsi adegan banyak. Kalau dulu itu, saya hanya main film dan 
sinetron musiman khusus spesial Ramadan (Andi Asryil, Wawancara, 19 
Mei 2014). 

Bagi pengelola RCTI, penggunaan dan pemilihan para artis 
ternama, sutradara berpengalaman, penulis cerita atau naskah sudah teruji, 
produser yang berkualitas adalah sebuah strategi pemasaran. Tidak heran 
bila kaum profesional dalam sinetron ini selalu menjadi rebutan para 
penyelenggara lembaga penyiaran televisi swasta seperti RCTI, SCTV dan 
televisi lainnya. Tentu hanya stasiun televisi dengan modal yang besarlah 
yang mampu ―membeli‖ dan menggunakan jasa mereka. Dengan 
menguasai orang-orang yang terkenal dan profesional inilah mereka 
diharapkan dapat menghasilkan uang yang lebih banyak bagi para pemilik 
televisi bersangkutan. Perekrutan kaum profesional yang bergerak dalam 
bidang produksi sinetron ini tentu dengan tujuan dapat mengisi acara 
televisi saat prime time agar mendapatkan rating yang tinggi, dengan 
melalui sebanyak mungkin episodenya. Untuk mencapai ini, berbagai 
strategi pun disiapkan dan digunakan oleh pihak pengelola melalui 
departemen programing dan pemasaran di RCTI. 
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 Beberapa strategi yang dilakukan di antaranya, saat rating sinetron 
ini dalam posisi yang tinggi dan permintaan stasiun RCTI untuk 
memperpanjang durasi tayang sinetron seperti pada Hari Jumat 
(12/7/2013), TBNH menempati peringkat 1 dengan TVR 5 dan share 21,8. 
Hal ini juga ketika hari Senin (15/7), dengan TVR 5,7 dan share 23,3 tetap 
berada di posisi puncak meskipun tayang lebih lama dengan 
memberhentikan sinetron yang lainnya. Ketika durasi yang panjang ini 
harus dipenuhi tentu tidak mudah untuk membuat tayangan berdurasi 4,5 
jam, untuk tayang harian dan stripping. Sudah pastilah eksploitasi terjadi 
terhadap para pekerja sinetron ini. Penulis, sutradara, kru produksi dan 
pemain, tentu harus dipaksa untuk bekerja ekstra keras untuk memenuhi 
permintaan RCTI untuk memenuhi durasi yang panjang tersebut. Namun 
di sisi lain bagi pekerja ini, mereka senang dengan adanya penambahan 
jam tayang ini. Seperti yang diungkapkan Rindra Panca bahwa: 

―Malam tayang siang baru bikin, kita seperti dikejar-kejar. Karena 
sudah terbiasa jadi tidak terasa. Kalau jam tayang sampai 4 samai 5 
jam kita tidak ada libur. Ketika pihak broadcast yang meminta dan 
sudah menentukan untuk diperpanjang ya bagaimana lagi. Kalau 4 – 
5 jam tayangnya kan honor kita juga ikut tinggi. Memang stripping 
itu seperti itu.... kalau kualitas tergantung siapa yang buat...‖ 
(Rindra Panca (co-sutradara), Wawancara, 19 Mei 2014).  

Teknik stripping mengharuskan para pekerja untuk selalu siap dan 
menerima konsekuensi apa yang telah ditentukan oleh pihak SinemArt 
dan SinemArt sendiri sudah terikat oleh pihak stasiun televisi. Tidak heran 
bila praktik rutin dan yang selalu menjadi strategi yang digunakan dalam 
produksi sinetron televisi adalah pengunaan aktor yang sudah atau sedang 
populer dan terkenal di masyarakat. Jika aktor dikenal, maka ini juga 
dimaksudkan sebagai bagian dari promosi sinetron tersebut. Secara tidak 
langsung ketenaran nama artis atau pemeran sinetron tersebut bagian dari 
eksploitasi yang dilakukan pengusaha dan pemodal untuk meraih 
khalayak dan uang sebanyak mungkin. Tidak heran bila produk televisi 
mendukung sekaligus didukung oleh penokohan (personality). Beberapa 
acara televisi sering populer karena tokoh-tokoh yang membawakan acara 
tersebut, tidak ketinggalan pada acara sinetron TBNH ini. Beberapa nama 
yang sudah sangat malang melintang dalam dunia sinetron ataupun film 
yaitu Nani Wijaya, Mat Solar, Uci Bing Slamet, Andi Asryil, Cici Kirana, 
Nova Soraya, Kholidi Asadil Alam, Imam Tantowi, dan lain sebagainya.  

Dengan adanya pemilihan tokoh yang terkenal dalam sinetron ini, 
merek atau brand sinetron akan terangkat. Selain itu, tokoh-tokoh atau 
artis ini dalam industri sinetron akan mendukung industri yang ada dalam 
televisi program lainnya yaitu industri gosip (infotainment) dan industri 
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media pendukung seperti tabloid Genie, Cek & Ricek, dan sebagainya. 
Bahkan masing-masing jaringan kelompok televisi akan selalu 
memproduksi berita atau infotainmen yang terkait dengan artis pemeran 
yang tayang dalam sinetron televisi terkait. Terpaan televisi ini membantu 
menciptakan kultus terhadap tokoh, sehingga tokoh tersebut menjadi idola 
dan panutan buat khalayaknya.  

Terkait dengan ini, Burton (2008:128) menjelaskan bahwa 
program televisi membutuhkan tokoh sebab televisi membutuhkan 
program, dan tokoh adalah gaya hidup program. Khalayak suka 
melibatkan diri dengan citra orang lain, karena kehidupan mereka tidak 
terlepas dari hubungan dengan orang lain. Umumnya, kita bersifat sosial 
dan interaktif pada taraf tertentu. 

Produksi teks sinetron juga merupakan proses kolektif yang 
menyertakan banyak orang sehingga bisa jadi perubahan dan perbedaan 
dari apa yang diproduksi oleh rumah produksi sesuai dengan yang 
diinginkan pengelola media dan pemiliknya. Proses produksi ini akhirnya 
bermuara pada bagaimana sinetron ini berpengaruh dan direspon oleh 
khalayak. Oleh karena itu, setiap televisi dan PH memiliki pola dan 
praktik yang berbeda sesuai karakteristik yang ada dalam 
pengorganisasian dan jenjang pemroduksian sinetron-sinetron yang ada. 

Terkait dengan ini, pemanfaatan secara berlebihan tenaga kerja 
para artis dan pekerja sinetron TBNH ini, Karl Marx (dalam Suseno 2000, 
184-185) mendefinisikan komodifikasi sebagai ―Callous Cash Payment”, 
yakni ―pembayaran tunai yang tidak berperasaan‖. Pemilik modal jelas 
memanfaatkan alat produksi untuk mendapatkan surplus value, sementara 
sumber daya manusia yang telah dimanfaatkan baik kemampuan dan 
tenaganya dalam proses produksi dan distribusi sinetron tidak 
mendapatkan imbalan yang setimpal dengan apa yang telah 
dikerjakannya. Kapitalis mendulang untung dengan sebesar-besarnya 
namun hanya memberikan imbalan yang sangat sedikit bagi para 
pekerjanya. Sebagai gantinya malah mereka ini teralienasi dari kerja 
sehingga teralienasi juga dari hakikat kemanusiaan itu sendiri (dalam 
Ritzer, 2012: 87).   

Sejalan dengan ini, Burton (2007:326) menjelaskan bahwa 
gagasan Marxis perihal budaya komoditas, menunjukkan bahwa 
komoditas menggantikan tenaga kerja—kehidupan kita dinilai 
berdasarkan benda-benda atau materi yang kita miliki. Benda-benda 
materi menjadi simbol status atau apapun lainnya, tapi benda-benda itu 
tidak lagi bermakna ―tenaga kerja‖. Orang menjadi komoditas itu sendiri. 
Dalam perbudakan, budak sebagai pelayan menjadi objek yang dipuja 
yang menopang status dan kemewahan yang para pemodal atau kapitalis. 
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Marx cukup jelas menggambarkan bahwa kaum kapitalis yang 
mempunyai kontrol atas apa pun telah mengubah nilai-nilai personal 
menjadi nilai tukar, mengubah hubungan sentimental dalam keluarga 
menjadi hubungan yang mempergunakan uang. Sehingga segala sesuatu 
tidak akan bernilai jika tidak mempunyai nilai tukar. Nilai tukar pekerja 
ini dibayar melalui bentuk penghargaan profesi mereka dengan bentuk 
uang. 

Faktor individu dan profesi pekerja sinetron ini berhubungan dan 
berkaitan dengan para profesional. Faktor ini melingkupi pendidikan, 
perkembangan profesional, orientasi politik dan ekonomi para 
pengelolanya dan keterampilan mereka dalam memproduksi sinetron. 
Penting juga untuk diamati perilaku, pemahaman terhadap nilai dan 
kepercayaan dari para profesional tersebut, juga orientasi dari para 
profesional dalam sinetron ini. Apakah mereka meletakkan dirinya 
sebagai pihak yang netral atau partisipan aktif dalam mengembangkan 
ideologi tertentu. Profesionalisme artis dan pekerja ini terlihat dari peran 
mereka untuk memerankan diri mereka sesuai karakter yang ada dalam isi 
cerita. Sebagian pekerja profesional para artis menjalani kehidupan sehari-
harinya secara berbeda dengan yang ada dalam sinetron yang diproduksi 
seperti yang dapat ditemukan dalam sosok Latif Sitepu, Citra Kirana, Tora 
Sudiro, dan lain sebagainya. Tidak heran bila ada tuntutan peran karakter 
antagonis dalam sinetron adalah tuntutan dari kapitalisme itu sendiri, 
namun mereka tidak bisa menolaknya karena sistemnya sudah mengatur 
demikian. 

Dengan adanya komodifikasi tenaga kerja untuk memperoleh 
rating yang tinggi dan menghasilkan uang yang banyak, maka muncul 
pula proses eksploitasi. Karena eksploitasi adalah bagian yang tidak 
terpisahkan dari proses kerja kapitalis. Menurut kalangan Marxis, 
eksploitasi terbagi menjadi dua yaitu eksploitasi absolut dan eksploitasi 
relatif. Kedua bentuk eksploitasi ini nantinya akan mampu meningkatkan 
perolehan laba bagi perusahaan tempatnya bekerja. Eksploitasi absolut 
merupakan suatu proses pemanfaatan para pekerja media semaksimal 
mungkin dengan cara memperpanjang hari kerja yang dimiliki untuk upah 
yang sama (extending the working day) (Mosco, 2009:131). Perpanjangan 
hari kerja terjadi karena perusahaan merasa memiliki seluruh kemampuan 
yang ada pada diri tenaga kerja yang dibayarkan melalui sistem upah atau 
gaji sehingga perusahaan berhak memanfaatkannya selama yang 
diinginkan. Adanya waktu kerja yang tidak terbatas adalah salah satu cara 
perusahan mendapatkan laba dari para pekerja media. Sistem kerja pun 
bergerak mengikuti kemauan sang pemilik perusahaan. Terkait dengan ini 
tentu menarik juga memahami teori Bourdieu tentang ―habitus‖ yang 
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menjelaskan tentang kebiasaan yang tebentuk dari persepsi, pikiran dan 
tindakan. Bourdieu (2000) mengungkapkan bahwa semua pekerja 
mereproduksi kondisi eksploitasi bagi mereka sendiri, karena kesalahan 
memahami hubungan pekerjaan atau karena kesadaran palsu, karena 
pekerja menganggap bahwa realitasnya memang seperti itu. Borudieu 
menamai ini dengan istilah misrekognisi (misrekognition) (dalam Dick & 
Nadin, 2011: 297) 

Proses produksi dengan bentuk eksploitasi yang terjadi pada 
pekerja sinetron ini menjadi sesuatu yang biasa dan bahkan mengasikan 
bagi para pekerja karena kesadaran palsu yang diciptakan oleh para 
pemilik modal. Oleh karena itu, RCTI melalui SinemArt memanipulasi 
pertukaran antara gaji dengan sumber daya yang dimiliki para pekerja 
media semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya kerugian dan 
mendapatkan perolehan laba yang lebih besar lagi. Jadi bentuk eksploitasi 
buruh yang mengharuskan kerjanya menghasilkan komoditas ini 
melihatkan bahwa kemunculan komoditas itu sendiri mengungkapkan 
sistem produksinya yang eksploitatif dan tanpa disadari oleh para pekerja 
itu sendiri.  

 
 

B.  Konsumsi Teks dan Eksploitasi Khalayak 
1.  Pola Konsumsi Sinetron TBNH 

Proses konsumsi sinetron religi TBNH pada dasarnya melibatkan 
banyak hal, dari kesukaan khalayak pada bintang yang memerankan tokoh 
atau karakter, keinginan mengisi waktu luang dan sampai ada yang 
ketergantungan/kecanduan dengan sinetron ini. Konsumsi ini juga terkait 
dengan pertimbangan apa yang dipakai menyangkut bagaimana strategi 
cerita dan pengemasan sinetronnya, sehingga banyak khalayak yang 
terikat untuk terus mengkonsumsinya. Konsumsi masyarakat terhadap 
sinetron ini juga berhubungan dengan bagaimana pola dan rutinitas (media 
routine) produksi dan penayangan sinetron di RCTI yang sangat 
berorientasi komersial sehingga menghilangkan makna hasil produksi. 
Pemodal dengan gencar terus melakukan promosi untuk terus mengajak 
dan mempengaruhi penonton agar tetap loyal. Promosi dan pemasaran 
program televisinya sangat jelas didasarkan dan terintegrasi dengan 
perusahaan MNC lainnya.  

Kapitaliseme jelas melanggengkan cara pandang dan dominasi 
patriarki yang juga merupakan nilai atau norma utama dalam penentuan 
kualitas sinetron yang layak ditonton. Perempuan selalu dijadikan sasaran 
utama sebagai penonton. Melalui berbagai program yang menjadi 
unggulan, RCTI menyuguhkan tayangan sinetron sebagai unggulan untuk 
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meraih pemirsa perempuan ini dan diikuti dengan ajang pencarian bakat. 
Segmen yang berusia dewasa dan remaja dengan jenis kelamin perempuan 
adalah yang banyak menggandrungi sinetron. Segmentasi penonton RCTI 
adalah yang berada dalam kategori masyarakat kelas menengah ke atas. 
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ER bahwa target RCTI adalah di 
status ekonomi masyarakat atau social economic status (SES) A dan B. 
Sinetron TBNH sendiri, dan khususnya sinetron religi lainnya ditujukan 
untuk segmentasi kelompok masyarakat Islam. Penayangan TBNH 
dilakukan pada waktu prime time sebagai waktu yang paling banyak atau 
puncak waktu ditonton oleh khalayak. Masyarakat tentu mengkonsumsi 
dan memaknai tayangan sinetron ini secara beragam berdasarkan 
latarbelakang yang dimiliki.  

RCTI sebagai media dengan berbagai strategi pemasaran dan 
jaringan media di bawah kelompok MNC cukup memiliki kekuatan dalam 
menghegemoni isi pesan yang disampaikan. Relasi kuasa yang dimiliki 
oleh media RCTI dengan jangkauannya yang sangat luas tersebut 
―memaksa‖ khalayak untuk tidak dapat tidak harus menonton tayangan 
yang ada.  Terkait dengan ini, Komisaris Utama MNC, Rosano Barack 
mengungkapkan bahwa; 

―RCTI dan MNCTV berhasil mempertahankan tingkat rating yang 
dominan di serial drama di mana enam dari sepuluh program drama 
terpopuler ditayangkan oleh kedua stasiun TV tersebut. Program 
drama seri prime time kami yaitu ―Tukang Bubur Naik Haji‖ 
berhasil menjadi program drama seri terpopuler di tahun 2013 dan 
telah ditayangkan lebih dari 1.000 episode. Ke depannya, kami akan 
terus fokus untuk memproduksi dan menayangkan program drama 
seri berkualitas yang menghibur penonton setia kami (Anual Report 
MNC 2013). 

Dari berbagai tayangan acara hiburan yang seperti sinetron atau 
drama televisi memang menjadi unggulan bagi grup MNC dan khususnya 
RCTI dan MNCTV. RCTI sebagai salah satu televisi yang paling banyak 
menayangkan sinetron, di mana selalu konsisten dan menyesuaikan 
dengan segementasi utamanya adalah penonton wanita. RCTI di tahun 
2013 lebih banyak mengandalkan sinetron TBNH, sehingga harus 
menghilangkan beberapa sinetron yang lain karena popularitasnya dan 
rating yang konsisten di pringkat atas. Sejalan dengan ini, Direktur Utama 
MNC Hary Tanosoedibjo mengungkapkan bahwa: 

―Produksi konten yang strategis selalu menjadi kunci kesuksesan 
kami. Tidak cukup dengan hanya memproduksi program-program 
berkualitas. Kami telah bekerja untuk memproduksi konten yang 
tepat sehingga menarik perhatian penonton wanita sebagai salah 
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satu segmen demografi paling menguntungkan. Konten inilah yang 
pada akhirnya menjadikan MNC sebagai pilihan terbaik bagi 
pengiklan dan mendorong pertumbuhan pendapatan.....  Kelanjutan 
kesuksesan strategi konten kami pada tahun 2013 dapat dilihat 
melalui hasil yang ditunjukkan dari sisi keuangan serta jumlah 
penonton. MNC menjadi satu-satunya grup media yang mampu 
menumbuhkan rata-rata pangsa pemirsa prime time dari tahun ke 
tahun. MNC mampu menduduki posisi puncak pada program drama 
serta mendominasi sepuluh drama seri terfavorit.....‖ (Anual Report 
MNC 2013). 

Keberhasilan RCTI melalui berbagai bentuk sinetron terutama 
yang bergenre religi, membuat stasiun televisi ini terus memproduksi 
sinetron. Sinetron TBNH sebagai salah satu sinetron unggulan dalam 
meraih pemirsa dimanfaatkan oleh pemilik televisi untuk terus diproduksi 
dan dibertahankan hingga bisa tayang sebanyak mungkin episodenya. 
Dengan berbagai strategi yang dipakai, hingga sekarang sinetron ini tetap 
masih bisa ditonton khalayak dengan lebih dari 2000 episode.  

Terkait dengan ini, News Letter Nielsen pada bulan Maret 2014 
mengungkapkan bahwa penonton televisi di kwartal pertama tahun 2014 
bertambah 7% dari periode yang sama tahun lalu menjadi rata-rata 6,4 juta 
penonton (12,6 poin rating). Meski mayoritas penonton TV berusia 
dewasa (70%), kontribusi terbesar atas bertambahnya jumlah penonton ini 
berasal dari anak-anak usia 10-14 tahun. Jumlah penonton anak di usia ini 
bertambah 15% atau menjadi sekitar 689 ribu anak (13,8). Penonton anak 
usia 10-14 tahun bertambah hampir merata di sepanjang jam tayang. 
Potensi tertinggi penonton anak dapat ditemui pada jam 18.00-22.00, yaitu 
sebanyak hampir 1,4 juta anak. Jumlah ini pun lebih banyak 15% 
dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, mereka menghabiskan waktu 
paling lama untuk menonton TV pada jam tayang utama, yaitu rata-rata 2 
jam 22 menit setiap hari. 

Pada jam tayang utama (prime time), program hiburan berhasil 
menarik perhatian sekitar 175 ribu anak (3,5) untuk menonton TV. 
Program hiburan yang paling banyak ditonton, terutama komedi (5,2), 
pencarian bakat (4,0) dan kuis (2,8). Selain itu, sebanyak 166 ribu anak 
(3,3) menonton serial dan 140 ribu anak (2,8) menonton olah raga. Di 
antara program genre yang paling banyak ditonton di jam tayang utama, 
adalah khalayak paling loyal menonton program serial. Dengan kata lain, 
mayoritas anak usia 10-14 tahun (60%) menonton program serial 
sedikitnya setengah dari total durasi program, sementara hanya 44 % yang 
loyal menonton program hiburan (News Letter Nielsen, Maret 2014). 
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Terkait dengan pola konsumsi khalayak televisi dengan 
pertambahan pemirsa dari kalangan remaja dan anak-anak pada awal 
tahun 2014, TBNH mengubah alur dan tokoh dalam ceritanya dengan 
memunculkan banyak karakter anak-anak remaja untuk menyasar 
kelompok dari segmen remaja. Beberapa tokoh yang dimunculkan adalah 
anak kandung hajah Rumi istri dari Haji Muhidin. Namun strategi ini 
berubah, karena itu untuk mensiasati persaingan dengan televisi lain 
(SCTV), maka RCTI membuat sinetron religi dengan segmen remaja 
dengan judul Jilbab In Love: Aisyah Putri.  

Gambar 13:  
Rata-rata Rating Total Berdasarkan Paruh Waktu 

 
Sumber: Nielsen 

 
Khusus di malam hari (22.00-02.00), program yang paling banyak 

ditonton oleh segmen ini adalah program bergenre serial dan film, masing-
masing oleh sebanyak 56 ribu orang (1,1) dan 53 ribu orang (1,1). 
Penonton kedua genre program tersebut lebih banyak 11% dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu. Namun bertambahnya penonton anak yang 
paling signifikan di malam hari dapat dilihat pada siaran pertandingan 
sepakbola, yang berhasil memancing 29% penonton anak lebih banyak 
pada awal tahun ini.  

Dalam perebutan pemirsa yang dilakukan oleh antarstasiun 
televisi, banyak strategi yang terus berubah menyesuaikan pada perubahan 
pasar khalayak. Tidak heran bila banyak judul sinetron terus bermunculan 
dan menggantikan yang telah dihilangkan. Namun keberadaan sinetron 
TBNH menjadi sinetron yang paling populer dan konsisten di peringkat 
teratas sepanjang 2013 dan mampu terus tayang hinga saat ini.  
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Keberhasilan TBNH ini juga terkait dengan strategi yang dimiliki 
RCTI yang memfokuskan program sinetron sebagai unggulan dan 
bertujuan untuk menyasar khalayak perempuan. Sudah jelas bahwa 
sasaran konsumen televisi di Indonesia adalah wanita, dimana 
kecenderungan utamanya adalah menonton hiburan terutama sinetron. 
Tidak heran bila sinetron cukup mendominasi perolehan rating televisi di 
peringkat atas, terkecuali bila ada momen-momen lain seperti 
pertandingan sepakbola yang disiarkan secara langsung. Keberhasilan 
RCTI dan MNC group secara keseluruhan dalam mengemas sinetron dan 
berbagai tayangan lainnya sangat memberikan pengaruh pada dominasi 
grup media ini dalam perolehan pangsa pasar sepanjang tahun 2013.  

Persaingan pangsa pasar pemirsa televisi selalu diperebutkan 
antara kelompok MNC (RCTI) dan EMTK (SCTV). Jadi dari sini dapat 
dijelaskan bahwa persaingan sebenarnya tidak terjadi antar stasiun televisi 
namun yang ada adalah persaingan antar jaringan kelompok pengusaha 
media televisi. Namun di tahun 2014, dominasi group MNC terpatahkan 
oleh keberadaan program Yuk Keep Smile dari TRANS TV. Keberadaan 
tayangan reality show ini tidak bertahan lama, karena sejak program ini 
ditegur, dihentikan dan dilarang tayang oleh KPI pangsa pasar kelompok 
Trans Corp mengalami tren penurunan.  

Tren persaingan televisi sangat ketat dan selalu mengalami pasang 
surut antar beberapa sinetron seperti Ganteng-ganteng Serigala (GGS), 
Diam-Diam Suka di SCTV, Catatan Harian Seorang Istri  (CHSI), Jilbab 
In Love dan Tukang Bubur Naik Haji (TBNH) yang tayang di RCTI, dan 
juga dama atau sinetron yang berasal dari India seperti Mahabarata, 
Jodha Akbar, King of Sulaiman di ANTV. Berikut adalah lima drama 
terpopuler di akhir bulan Juni 2014, berdasarkan semua pasar dan semua 
demografi (Sumber: MNC Pers Release 6M 2014). 

Tabel 5: 
Lima Program Terpopuler – Sinetron (Drama Series) 

 
No Nama Program Channel TVR Share 
1 Catatan Hati Seorang Istri RCTI 6.0 25.0 
2 Ganteng-Ganteng Serigala SCTV 5.3 23.3 
3 Diam-Diam Suka SCTV 4.1 19.3 
4 Mahabarata ANTV 3.8 15.5 
5 Tukang Bubur Naik Haji RCTI 3.6 17.1 

Sumber: Nielsen 
Tabel di atas menunjukkan bahwa TBNH selalu mengalami 

perubahan ratingnya, bahkan kalah dengan ―Mahabarata‖ di ANTV. 
Akhir-akhir ini dari awal tahun 2014 hingga akhir tahun 2016, ANTV 
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melalui drama impornya dapat meningkatkan pangsa pasarnya, karena 
popularitas sinetron yang ditayangkan di televisinya. Tren perubahan dan 
persaingan sinetron akan terus terjadi sejalan persaingan antar stasiun 
televisi dalam menampilkan kemasan, bentuk dan genre sinetronnya. Tren 
keberhasilan sinetron Ganteng-Ganteng Srigala (GGS) dengan cerita 
yang mengadopsi film ―Twilight‖ dengan menggambarkan karakter 
manuisa serigala cenderung menjadi kekuatan perhatian khalayak dan 
meningkatkan rating. Tidak aneh bila Grup MNC pun tidak mau kalah 
dengan ikut bermain dengan membuat sinetron dengan judul Manusia 
Harimau dan Vampire di MNCTV dan Tujuh Manusia Harimau di RCTI. 

Namun demikian RCTI sampai saat ini masih fokus dan 
memunculkan sinetron bergenre religi baru seperti Jilbab In Love: Aisyah 
Putri, dengan segmentasi remaja. Sinetron TBNH yang bergenre religi ini 
masih terus bertahan untuk menyapa khalayak setiap hari hingga saat ini. 
SinemArt sebagai PH tentu tidak asal produksi jika tidak ada permintaan 
dari pihak stasiun televisi RCTI. Namun RCTI sendiri tidak mendesain ini 
dengan tiba-tiba, namun ini juga terkait dengan tren dan hasil riset pasar 
yang mereka lakukan. Terkait dengan ini, Manajer Programing RCTI 
mengemukakan: 

―Mengapa banyak ke religi, itu sebenarnya tidak kita desain secara 
khusus tayangan religi ya. Cuman memang ketika kita tayangkan 
program sinetron religi itu ternyata disukai oleh pemirsa. Kami tidak 
mendesain sesuai apa yang kami inginkan. Tapi kami mendesain 
apa yang sesuai pemirsa inginkan. Saat ini ketika pemirsa suka 
tema-tema berbau religi ya kita jadi bermain di situ. Atau next time 
selera pemirsa beralih jadi, lets say, ke action ya jadi kami harus 
mengikuti apa yang pemirsa sukai. Kenapa religi karena memang 
permintaan pemirsa seperti itu‖ (FK, Wawancara, 15 Oktober 2014).  

 Pola konsumsi televisi masyarakat yang cenderung menyukai 
acara hiburan dengan kategori sinetron jelas terlihat dari beberapa tabel 
rating sinetron yang ada sebelumnya. Pola konsumsi masyarakat yang 
menyenangi sinetron religi pun terlihat dari seringnya sinetron genre ini 
mendapatkan peringkat teratas. Pola ini menunjukkan bahwa sistem 
produksi sinetron mengikuti logika kapitalis untuk memutar uang dan 
mengakumulasi modal sebanyak-banyaknya. Dengan strategi kejar tayang 
(stripping), khalayak penonton menjadi terjebak untuk terus 
mengkonsumsi dan bekerja sebagai buruh khalayak bagi kapital untuk 
terus menghasilkan uang buat pemilik media melalui kinerja rating. Posisi 
sinetron TBNH yang selalu masuk 5 besar rating tertinggi di tahun 2013 
dan 10 besar di tahun 2014 menjadikannya sebagai salah satu program 
acara terlaris saat jam prime time sehingga banyak pemasang iklan yang 



157

157 
 

 
 

mengisi slot jeda iklan yang disediakan oleh SinemArt. Banyaknya 
pemasang iklan yang berebut slot pada jeda iklan sineron tersebut, tentu 
saja ini ikut menambah keuntungan yang didapat dari segi penjualan 
sinetron religi TBNH. Oleh karena itu, kualitas program acara bukan lagi 
menjadi prioritas utama melainkan tergantung pada apa yang disukai dan 
tidak disukai oleh masyarakat yang tergambar melalui hasil rating hingga 
nantinya mampu menghasilkan banyak keuntungan bagi perusahaan. 

Agar komoditas sinetron laku dan bisa terus menerus diproduksi 
dan dikonsumsi, maka komoditi haruslah bersifat kontemporer, mengikuti 
tren dan budaya yang ada di masyarakat. Di sisi lain, selera masyarakat 
bahkan dibentuk, diubah-ubah dan dibolak-balik seenaknya oleh produsen 
yang menggunakan sistem kode dalam produksi sinetron TBNH yang 
hadir setiap hari di RCTI. Sering kali ketika konsumen merasakan 
kejenuhan mengkonsumsi suatu sinetron, produsen (SinemArt) dan 
stasiun televisi (RCTI) berusaha membuat dan memproduksi sinetron 
cadangan untuk mensupport sinetron unggulan. Namun ketika rating 
sinetron yang dianggap unggulan, maka produsen dan stasiun televisi akan 
membuat sinetron unggulan dengan berbagai strategi dengan menonjolkan 
keunggulan lainnya, seperti: artis populer, diangkat dari novel bestseller, 
atau dengan strategi lainnya. Kasus ini sangat terlihat jelas pada saat 
TBNH sudah tergoyahkan oleh popularitas (rating) sinetron yang bergenre 
sama, seperti: Anak-anak Manusia, Pasmina Aisha, dan Catatan Harian 
Seorang Istri (CHSI) di RCTI dan berubah mengikuti bentuk sinetron 
mengikuti persaingan dengan stasiun televisi lain seperti SCTV, ANTV 
dan lainnya. 
 
2.  Konsumsi Sinetron Cepat Saji 

Sebagaiman dijelaskan sebelumnya, sinetron TBNH diproduksi 
secara stripping (asal jadi), jadi konsumsinya pun mengikuti pola produksi 
tersebut (cepat saji) yang hanya mengikuti logika kapital. Sinetron yang 
diproduksi dengan logika seperti ini sudah menjauhkan dari nilai yang 
ideal atau yang bersifat mendidik dan bernilai dakwah. Strategi ini hanya 
untuk menjadikan konsumen loyal. Selain itu, pola cepat saji ini juga 
sudah menjadi bagian konsumsi televisi masyarakat Indonensia yang 
cenderung menyukai acara hiburan khususnya sinetron yang berseri, 
sehingga khalayak menjadi terjebak. Konsumsi khalayak yang 
menyenangi tontonan kategori sinetron ini terlihat dari perolehan rating 
sinetron yang umumnya berada pada peringkat teratas. Tidak aneh bila 
stasiun televisi menggunakan strategi kejar tayang (stripping) agar 
khalayak terperangkap dan loyal untuk terus mengkonsumsi sinetron. 
Aktivitas khalayak yang terus mengkonsumsi ini kemudian dijadikan oleh 
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lembaga penyiran sebagai komoditas yang dijual ke pengiklan. Dalam hal 
ini, Dallas Smythe (1977) mengatakan bahwa khalayak adalah komoditas 
utama media massa. Smythe menyebut khalayak seperti ini sebagai buruh 
khalayak (audience labour) (Nixon, 2014: 715). Kontribusi Smythe yang 
sangat penting dalam pendekatan ekonomi politik komunikasi adalah 
idenya tentang khalayak sebagai komoditas dan sebagai buruh serta proses 
komodifikasi media itu sendiri.  

Aktivitas konsumsi khalayak jelas merupakan aktivitas produksi, 
dimana kegiatan khalayak merupakan bagian utama dari produksi rating 
untuk kepentingan kapital. Hal ini terbukti dari bagaimana pihak 
pengelola stasiun televisi dan produser serta pekerja (artis dan kru) 
sinetron dan bersama khalayak, menjadi aspek produksi utama 
kepentingan pemilik media, 

―Kita tidak mendesain TBNH untuk sampai ke episode berapa, 
karena industri kita itu industri yang sangat dinamis yang 
menentukan adalah pemirsa. Sepanjang pemirsa masih mau 
menonton TBNH selama itu pula TBNH akan tayang. Ini tentu akan 
terus diproduksi dengan beragam kreatifitas cerita 
perkembangannya seperti apa, itu yang harus dipikirkan..... Kalau 
pemirsanya masih tetep tertarik tentu akan dipertahanin. Selera 
pemirsa kan diukur dari rating dan share itu tadi‖ (FK, Wawancara, 
15 Oktober 2014).  

Petikan wawancara di atas jelas menunjukkan bahwa para pekerja 
media, pekerja sinetron dan khalayak menjadi aspek penting dalam 
produksi kapitalisme dalam industri televisi. Karena kreatifitas hasil kerja 
penulis cerita, sutradara, artis dan programing serta pemasaran RCTI 
bekerja sama untuk mencapai rating yang bagus demi memenuhi 
keinginan pemilik modal atau medianya. Dalam hal ini, Smythe 
menegaskan bahwa media massa dan khalayak berperan penting dalam 
kemajuan kepitalisme. Media massa memproduksi khalayak sebagai 
komoditas untuk dijual kepada pengiklan. Melalui program televisi seperti 
sinetron, khalayak terjebak untuk menonton dan sekaligus menonton iklan 
sebagai motor pengerak konsumsi. Oleh karena itu Smythe mengubah ide 
aliran Birmingham terkait khalayak aktif, dari khalayak uang menciptakan 
makna menjadi khalayak yang menciptakan uang (from the realm of 
meaning making to that of money making) (dalam Fisher, 2012:172).  

Untuk menjelaskan strategi perubahan konsumsi sinetron TBNH 
dan yang sering terjadi dalam industri sinetron menarik jika dijelaskan 
dalam perspektif McDonalisasi. Dalam hal ini, Ritzer (2012: 993-995) 
menjelaskan perspektif sebagai proses yang mengambil prinsip restoran 
cepat saji. Yang menjadi perhatian terbesar dalam konteks ini adalah fakta 
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bahwa McDonalisasi merupakan sebuah kekuatan globalisasi, terutama 
meningkatnya homogenisasi budaya. Perspektif ini memandang 
komodifikasi sinetron religi ke dalam lima aspek yakni efisiensi, 
kemudahan diperhitungkan, kemudahan diprediksi, kontrol melalui 
teknologi dan ketidakrasionalan rasionalitas. Dari perspektif ini, tayangan-
tayangan sinetron religi mempunyai kesamaan dengan restoran cepat saji 
yang mengusung lima aspek tersebut. Prinsip-prinsip tersebut memiliki 
kesamaan dan selalu ada dalam sinetron religi yang diibaratkan sebagai 
restoran cepat saji.  

Pertama, dari sisi efisiensi, sinetron TBNH menerapkan pola 
penggarapan sinetron yang serba cepat-mulai dari penulisan skenario 
sekenanya saja, syuting di lokasi pinggiran Jakarta, editing, mixing, 
sampai finishing semua dikerjakan serba instan dengan tuntutan cerita 
yang runtut. Sistem stripping dan rating berakibat tayangan menjadi 
menurun secara kualitas. Efisiensi dilakukan dengan memberikan kontrak 
bagi para bintang sinetron. Dalam kontrak tersebut pemain sinetron 
diminta untuk bertahan dan terikat dalam rumah produksi yang sama.  

Keberadaan tayangan sinetron religi ini diharap dapat membuat 
orang tidak perlu belajar agama secara serius. Cukup hanya dengan duduk 
di depan televisi orang dapat melihat tayangan televisi yang menghibur 
dan juga menambah pengetahuan agama. Orang juga tidak perlu 
menghabiskan banyak waktu untuk membaca novel-novel religius karena 
novel-novel tersebut telah ditransformasi dan diterjemahkan dalam bentuk 
sinetron. Tayangan sinetron religi menyediakan waktu yang cepat dan 
tidak perlu repot dalam menyediakan sarana hiburan televisi. 

Kedua, dari sisi kemudahan diperhitungkan yang menempatkan 
kuantitas di atas kualitas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tayangan 
sinetron religi TBNH dapat dibaca dari fenomena mengikuti banyaknya 
jumlah sinetron-sinetron religi yang beredar pada stasiun-stasiun televisi. 
Padahal apabila dicermati lebih jauh, ternyata rumah produksinya adalah 
sama yaitu SinemArt. Selain itu, terutama pada bulan Ramadan tayangan-
tayangan dalam bentuk sinetron religius mengambil frekuensi tayang yang 
lebih sering tayang dan juga dengan durasi yang panjang. Orang yang 
menyaksikan tayangan ini tidak sadar kalau waktunya telah habis untuk 
menonton sinetron-sinetron religi tersebut. Penonton terjebak pada strategi 
yang dibuat oleh pengelola stasiun untuk membuat mereka menjadi lebih 
tahan di depan televisi. Cara yang umum adalah menyela dengan iklan 
apabila alur cerita mendekati klimaks. Strategi ini berfungsi untuk 
membuat orang menjadi penasaran sehingga tidak beranjak dari tempat 
duduknya. 
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Program televisi dan sinetron selalu mendasarkan tolak ukur 
audience rating (tingkat ketertontonan acara televisi) dalam pola-pola 
kerjanya termasuk pola konsumsi khalayaknya. Rating ini juga untuk 
melihat banyaknya iklan yang terserap ke dalam sinetron. Selain rating 
khalayak, sinetron religi juga menggunakan audience share yakni 
presentase dari jumlah rumah yang menggunakan televisi yang menyetel 
channel tertentu. Angka ini ditentukan dengan membagi jumlah orang 
yang menyetel saluran tertentu dengan jumlah rumah yang menggunakan 
televisi. 

Rating ini merupakan sebuah kekuatan yang hegemonik dalam 
mengatur dan menentukan strategi televisi dalam menayangkan sinetron-
sinetron religi dan tayangan televisi secara umumnya. Logika ini hanya 
memikirkan banyaknya jumlah episode sinetron dan bagaimana sinetron 
tersebut bertahan bahkan sampai berepisode-episode. Jumlah yang sudah 
mencapai 2000 episode ini, menunjukkan bahwa tujuan utama sinetron 
sudah di luar logika awal, karena logika yang dikedepankan adalah logika 
rating yang tinggi sehingga sinetron ini harus terus diproduksi. Dengan 
alur cerita yang terbagi ke dalam banyak plot, tokoh utama sudah tidak 
ada, cerita yang sudah kemana-mana, ini semua adalah strategi untuk 
menarik khalayak penonton. Di sinilah sebenarnya, eksploitasi khalayak 
dan pekerja terjadi ketika para pemilik media dan pemodal berusaha untuk 
memanfaatkan keringat orang yang ada dalam lingkup produksi dan 
konsumsi sinetron TBNH ini. Jadi dengan mendapatkan jumlah episode 
yang banyak juga secara tidak langsung bisa didapatkan dari menyusuri 
dan menyilangkan cerita dari masing-masing tokoh dan karakter.  

Ketiga, dari sisi kemudahan diprediksi yang menunjukkan adanya 
keseragaman tayangan antara stasiun televisi yang satu dengan yang lain. 
Tidak ada perbedaan antara tayangan sinetron yang satu dengan tayangan 
sinetron yang lain terutama karena ini adalah bentuk kartel (monopoli 
bersama pengusaha pemilik stasiun televisi) dalam industri televisi. 
Bahkan meskipun televisinya berbeda, selalu saja bisa diprediksi adanya 
saling tiru dan saling intip antarstasiun televisi tersebut. Keseragaman 
tayangan sinetron religi memproduksi tayangan dengan genre yang sama 
hanya untuk memenuhi konsumen yang sama. Tidak ada perbedaan 
sepanjang sinetron yang dilihat judul dan rumah produksinya sama yaitu 
SinemArt. Meskipun sinetron-sinetron ini diproduksi oleh PH yang 
berbeda, tapi jika di bawah kendalai perusahaan yang sama (MNC), tentu 
akhirnya akan sama.  

Tema-tema cerita yang diangkat di sinetron TBNH banyak seputar 
kehidupan, konflik, perceraian, pernikahan, dan tidak jauh berbeda dengan 
sinetron yang lain. Namun cerita itu dibungkus dengan simbol kesolehan 
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seperti sopan, berakhlak, keluarga harmonis, dst, yang dikontraskan 
dengan ajaran yang bertentangan (buruk) seperti sikap sombong, angkuh, 
dengki, pemarah dan lain sebagainya. Kesolehan dan kebaikan itu 
dibungkus dengan nuansa simbol-simbol agama seperti masjid, jilbab, 
baju koko, peci, ustadz, shalat, berdoa, mengaji dan lainnya pasti selalu 
ada dalam setiap tayangan yang dibungkus dengan candaan atau genre 
komedi. Produksi sinetron dengan menggunakan bungkus simbol-simbol 
itu dimunculkan yang tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan 
keuntungan. 

Produksi sinetron TBNH banyak menggunakan bintang top dan 
mempunyai jam terbang yang tinggi. Ada nama ―Sulam‖ (Mat Solar), 
Ibunya Sulam (Nani Wijaya), Roby (Andi Asryl), Rumana (Citra Kirana), 
Tora Sudiro, Nova Soraya dan lain-lain. Dalam logika kapitalis bintang 
yang top akan memberikan ketertarikan terhadap pemirsa. Banyaknya 
pemirsa yang menonton, maka audience share-nya juga akan tinggi, 
sehingga kemudian dapat mendatangkan pengiklan tertarik untuk masuk. 
Di sisi lain, popularitas artis yang bermain akan menjadi daya tarik 
tersendiri bagi pengiklan untuk dijadikan bintang iklan. Tidak heran bila 
pemeran seperti Citra Kirana banyak membintangi iklan seperti iklan 
Sanken. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, definisi mutu sinetron religi 
tidak lagi dirumuskan dari ukuran seni peran seperti cerita dan skenario, 
penyutradaraan, akting para aktor, dan penggarapan secara keseluruhan. 
Ukuran mutu diukur oleh parameter industrial yaitu rating. Dampaknya 
adalah terjadi penyelewengan dan eksploitasi terhadap simbol-simbol 
agama Islam dan budaya.  Ditambah dengan pemakaian artis wanita cantik 
dan pria tampan, tema lagu yang cocok dengan telinga secara umum 
―Opic dengan Haji‖, mengusung tema percintaan serta melakukan 
pembesaran konflik secara tidak wajar hingga pakaian dan aksesoris yang 
glamour. Hal ini tentu bisa dengan mudah kita temukan pada sinetron 
TBNH, dimana tokoh Haji Muhidin selalu memicu konflik dan menjadi 
―musuh bersama‖ bagi karakter yang lain sebagai bentuk eksploitasi dan 
penyelewengan simbol dan karakter haji. Tidak hanya itu, sinetron ini 
juga hanya menjual mimpi karena alur cerita yang ditawarkan tidak sesuai 
dengan kondisi realitas yang sebenarnya yang ada di masyarakat. Selain 
itu, strategi menjual konflik antara baik dan buruk, perilaku yang 
melanggar dan yang sesuai aturan serta percintaan juga tidak jauh bebeda 
dengan yang ditemukan pada sinetron atau film drama pada umumnya. 

Keempat, dari sisi kontrol melalui teknologi nonmanusia dapat 
juga menunjukkan dengan bekerjanya kamera-kamera, lighting, efek 
visual, tata suara dan lainnya. Televisi sendiri adalah teknologi utama 
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sebagai mesin yang merupakan alat kontrol bagi pekerja dan khalayaknya. 
Dalam hal ini manusia hanya berfungsi sebagai pengoperasi saja dari alat-
alat dengan basis teknologi tersebut. Otoritas manusia terbatasi pada 
keterampilan dan kemampuan mereka dalam mengoperasikan dan 
melayani teknologi-teknologi tersebut. Secara tidak langsung ini 
menunjukkan bahwa kontrol manusia yang memiliki nilai dan norma 
sangat lemah terhadap teknologi yang ada. Jadi mengontrol teknologi bagi 
manajemen lebih mudah ketimbang mengotrol pekerja (Ritzer, 2004: 
197). 

Kelima, dari sisi ketidakrasionalan rasionalitas. Para pekerja baik 
khalayak maupun pemain sinetron sama sama menderita ketidakrasionalan 
rasionalitas yang tidak terhindarkan. Secara paradoks, sinetron TBNH 
banyak menawarkan rasionalitas kebaikan, namun kebaikan yang 
disajikan merupakan ketidakrasionalitasan itu sendiri. Sebagai contoh, 
efesiensi produksi sinetron yang stripping yang diproduksi di Jakarta 
banyak menampilkan tayangan yang sifatnya menyimpang karena muatan 
komersialnya yang dominan. Penggambaran masjid, mobil di jalanan, 
toko, rumah sakit, dst., adalah bentuk permainan teknologi dan visualisasi 
yang ditampilkan oleh pengeditan gambar yang ada. Tayangan sinetron 
yang eksploitatif baik atas pekerja sinetron dan pemirsanya ini, jelas 
sangat tidak manusiawi. Banyak proses dehumanisasi yang terjadi di mana 
khalayak dan pekerja dipaksa bekerja terus oleh sistem  agar 
keuntungannya dinikmati oleh sang pemilik modal. Sinetron stripping 
adalah bentuk sumber degrdasi baik bagi pekerja maupun khalayak 
pemirsanya itu sendiri.   

Kelima prinsip McDonalisasi tersebut menggambarkan 
komodifikasi sinetron TBNH hanya untuk mendapatkan keuntungan 
sebesar-besarnya secara instan. Khalayak jelas disuguhkan dengan 
tayangan yang digambarkan bahwa sinetron religi tersebut ada unsur 
dakwah atau pendidikan keagamaan yang tertanam di dalam tema-tema 
yang diangkat dalam sinetron TBNH. Padahal itu hanyalah sebuah 
kamuflase untuk menarik pasar yang umumnya masyarakat Islam itu 
sendiri. Apabila pasar menyukai sinetron tersebut maka eksistensi sinetron 
religi akan terus berkembang, namun sebaliknya apabila masyarakat sudah 
mulai jenuh dengan tayangan-tayangan tersebut maka tayangan tersebut 
dengan sendirinya akan lenyap. Di sinilah arti penting dari sebuah 
audience rating dalam keberlangsungan industri sinetron yang umumnya 
ditentukan oleh kekuatan hegemoni kapitalisme dan budaya global. 

Berangkat dari hal ini, agama tidak lagi menjadi hal yang hakiki, 
melainkan hanya menjadi celah bagi para pebisnis untuk menjual produk 
mereka untuk dikonsumsi. Padahal makna teks yang ditampilkan itu 
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sendiri sudah jauh menyimpang dan mengalami distrosi dengan berbagai 
kepentingan. Sinetron TBNH disuguhkan setiap hari dengan berbagai 
upaya dan strategi untuk mempertahankan khalayak agar loyal menonton 
televisi RCTI, tentu saja kehadirannya diikuti dengan tayangan-tayangan 
iklan sebagai penyokong utama bertahannya sinetron ini di televisi. Tidak 
hanya iklan komersil, iklan politik pemilik yang bersangkutan cukup 
dominan menyapa di jeda iklan sinetron ini.  

Jadi melalui televisi sebagai media massa yang paling 
berpengaruh, khalayak bukan saja mengkonsumsi sinetron, hiburan dan 
informasi tetapi juga mengkonsumsi berbagai produk yang dijajakan 
melalui iklan. Lebih dari itu, melalui iklan yang ditayangkan, masyarakat 
secara sangat halus dan perlahan digiring untuk loyal pada produk tertentu 
atau partai tertentu. Melalui berbagai iklan dijajakan berbagai produk 
konsumtif dan semakin hari semakin sulit dikendalikan, masyarakat diajak 
dan terus menerus dirayu untuk mengonsumsi gagasan, perilaku, gaya 
hidup dan tren budaya tertentu. Sudah merupakan pengetahuan umum 
bahwa iklan dalam televisi kerap dibuat dan disajikan dengan sejumlah 
trik dengan praktik memanipulasi realitas.  

Selain itu, dominasi kepentingan politik dan juga sponsor sinetron 
juga banyak mengajak penonton TBNH untuk mengkonsumsi atau 
membeli produk yang diiklankan. Meskipun tujuan akhir iklan adalah 
bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk membeli dan berperilaku 
konsumtif, namun sasaran yang hendak dituju iklan jenis ini adalah ruang 
batin terdalam dari individu masyarakat. Iklan jenis ini dikemas untuk 
menimbulkan rasa simpati, haru, empati, sedih, bangga, terhormat, gengsi 
atau berbagai ekspresi mendalam lainnya dari jiwa seseorang. Pihak 
pengiklan tidak sungkan menggunakan kode-kode sosial yang hidup, 
dihargai, disayangi, dan dihormati dalam suatu kebudayaan tertentu. 
Seringkali ditemukan adanya kegiatan menyantuni anak yatim, fakir 
miskin dan lain sebagainya. Penggunaan tema kemiskinan, penderitaan, 
keagamaan, dan lain sebagainya, untuk dapat digunakan menjadi materi 
dalam mempromosikan produknya.  

Iklan seperti ini pulalah yang sering dapat ditemukan pada iklan 
HT dan Partai Hanura dan yang terbaru Partai Perindo diberbagai 
kesempatan ditayangkan di hampir semua saluran televisi jaringan MNC. 
Iklan ini diiringi dengan mars Perindo, sehingga keberadaannya yang 
massif lebih menjadikan anak-anak hafal dengan lagu Perindo. Iklan 
partai ini digunakan bertujuan untuk mempromosikan partainya untuk 
meraih simpati masyarakat, modusnya dengan mengambil tema 
kemiskinan dan pengangguran di masyarakat. Kuatnya dominasi 
kepentingan pemilik modal sering kali mempengaruhi sinetron dan 
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program lainnya sehingga tidak aneh kekuasaan yang besar pemilik 
televisi ini menjadikan sinetron sebagai komoditas politik. Oleh karena 
itu, nilai tukar komoditas ekonomi dan politik sinetron TBNH ini jadi 
lebih signifikan dibandingkan dengan nilai gunanya sebagai dakwah atau 
yang mengajarkan kebaikan.  

Jadi tidak mungkin sinetron TBNH dapat menampilkan nilai 
pendidikan dan dakwah, jika nilai aktualnya adalah untuk nilai guna 
sebagai komoditas yang mengakumulasi uang dan kekuasaan. Marx 
menyatakan tentang proses komodifikasi, di mana segala aspek kehidupan 
sosial termasuk agama menjadi subjek dari hukum kapital. Kapital juga 
bertujuan mengontrol pasar konsumen  melalui serangkaian taktik untuk 
mencapai apa yang diinginkan (Mosco, 2009: 134). 

Dalam kondisi demikian, masyarakat merupakan objek yang 
didorong SinemArt dan RCTI sebagai produsen sinetron untuk 
mengkonsumsi sinetron TBNH. Masyarakat berada pada subordinat 
produksi. Pada saat produksi kapitalisme mencapai puncak kelimpahan 
komoditas, sehingga kebutuhan tercukupi, perusahaan bukan hanya 
memproduksi, namun juga menciptakan kebutuhan. Ini merupakan upaya 
kapitalisme untuk terus menguasai kehidupan. Melalui berbagai instrumen 
dan cara-cara persuasif, kapitalisme memaksa masyarakat untuk terus 
mengkonsumsi tanpa henti, hingga muncul kebutuhan semu, bukan 
berdasarkan kebutuhan, namun lebih pada keinginan. 

Mosco (2009:138) menjelaskan bahwa kapitalisme secara aktif 
menciptakan audiens sebagai khalayak dan sekaligus buruh yang aktif 
berkerja. Oleh karenanya, kapitalisme modern membutuhkan orang-orang 
yang terdominasi oleh gaya hidup konsumerisme, gaya hidup yang telah 
distandarisasi oleh kekuatan media. Sinetron religi TBNH ini juga jelas 
mempromosikan konsumerisme, dengan menekankan pada apa yang 
dikatakan sebagai gaya hidup yang layak dan tidak. Berbagai bentuk 
strategi dengan menampilkan sponsor pakaian yang dikenakan seperi 
Elzatta memperkuat identitas ideologi kapital untuk mengajak masyarakat 
berperilaku konsumtif.  

Nixon (2014: 718) mengungkapkan bahwa dalam hukum 
pergerkan produksi komunikatif kapitalis menjelaskan bagaimana modal 
diakumulasi melalui komunikasi. Hal ini menjelaskan tentang aspek yang 
terintegrasi dari distribusi dan konsumsi dalam teori ekonomi politik. 
Sebagaimana digambarkan oleh konsep dialektika Marx tentang hubungan 
produksi-konsumsi dan produksi-distribusi. Oleh karena itu, dapat 
dikatakan bahwa khalayak sebagai buruh dikonsepkan menjadi alat 
komunikasi sebagai alat produksi. Dengan menjadikan khalayak sebagai 
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buruh, maka khalayak adalah bagian dari aparat yang terlibat dalam 
produksi ideologi.  

Dalam hal ini Nixon (2014: 721-724) juga mengembangkan teori 
yang terkait dengan proses khalayak buruh. Pertama, aktivitas khalayak 
sebagai pencipta makna. Audiens harus bekerja untuk menghasilkan 
makna dari makna yang mereka konsumsi, sebagaimana dijelakan oleh 
Hall (1980) dan Schiller (1996). Hall menggambarkan proses ini sebagai 
―decoding‖. Proses ―encoding‖ dalam produksi pesan adalah sebuah 
―proses peburuhan‖ (labour process) dan terdiri dari kerja interpretatif 
(interpretative work), aktivitas khalayak dalam mendekoding tidak 
dianggap sebagai kerja. Produk aktivitas khalayak adalah makna, jadi 
buruh khalayak adalah proses signifikansi melalui konsumsi budaya.  

Kedua, aktivitas khalayak sebagai produksi ideologi. Horkheimer 
dan Adorno (2002) dalam ―Culture Industry‖ menjelaskan ekonomi 
politik buruh khalayak melalui keterkaitan antara budaya yang 
terkomodifikasi dan produksi ideologi. Industri budaya menghasilkan 
jenis kesamaan tertentu (Horkheimer dan Adorno, 2002: 94). Budaya 
diproduksi oleh industri budaya sebagai komoditas massal adalah basis 
produksi penipuan massal dari ideologi. Ketiga, aktivitas khalayak sebagai 
buruh. Ada tiga konsep yang terkait dengan ini yaitu: buruh (labour), 
objek buruh (object of labour), dan insturmen buruh (instrument of 
labour). Proses perburuhan khalayak diabstraksikan dari bentuk spesifik 
dari kapitalisme. Buruh khalayak adalah orang yang memiliki aktivitas 
konsumsi budaya. Objek buruh khalayak adalah objek yang dipersepsi 
atau yang dikonsumsi oleh khalayak seperti budaya termasuk di dalamnya 
iklan. Instrumen buruh khalayak adalah apa yang digunakan untuk bekerja 
oleh buruh tadi yaitu medium komunikasi, dan semua yang terkait dengan 
alat komunikasi yang digunakan untuk mengkonsumsi budaya.     

 
2.  Eksploitasi (Buruh) Khalayak 

Berbagai strategi dilakukan oleh RCTI dan SinemArt untuk 
mendapatkan keuntungan atau nilai lebih untuk terus mengakumulasi 
modalnya. Caranya yaitu dengan melalui pemakaian para bintang atau 
artis pemain sinetron TBNH (FTV), pemilihan sutradara Chaerul Umam 
yang telah teruji kemampuannya dalam menghasilkan film-film bagus, 
dan pengemasan cerita dengan mengkombinasikan simbol Islam dan atau 
budaya Betawi. Maka tidak aneh bila faktor-faktor tersebut ikut berperan 
mengangkat popularitas sinetron dari branding sinetron TBNH: the series-
nya itu sendiri. Terkait dengan ini, Ucik Supra mengungkapkan: 

―Dulu sinetron ini asalnya dari FTV, TBNH juga namanya. 
Almarhum Chaerul Umam, sebagai sutradara dia yang buat. Karena 
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permintaan brodcast dan produser ya dibuatlah sinetronnya. 
Namanya industri atau dagang ya begitu, eh ternyata laku dijual. ya 
terus diproduksi sampai sekarang...... Idenya dari orang yang 
beragama, Ustad Yusup Mansur kalau tidak salah. Ceritanya terkait 
dengan kehidupan sehari-hari, ceritanya juga membumi....‖ 
(Wawancara, Ucik Supra, 19 Mei 2014). 

Berangkat dari popularitas dan sambutan khalayak terkait dengan 
keberhasilan FTV-nya, maka pihak stasiun RCTI melalui produser 
memanfaatkan momentum ini. Dengan memanfaatkan sambutan 
khalayak, RCTI dan produser terus memproduksi sinetron TBNH ini 
dengan cara stripping, bahkan hingga mencapai ribuan episode (1600 
episode lebih di bulan April 2015).  Ini jelas merupakan bentuk 
memanfaatkan khalayak, karena daya tarik khalayak maka sinetron 
tersebut terus dibuat.  

Kepopuleran dan keberhasilan film televisi TBNH menjadi daya 
tarik tersendiri dalam dunia hiburan, hal ini mengikuti tren sinetron religi 
yang sedang berada dalam popularitasnya. Para pengusaha dalam industri 
televisi kapitalis menganggap apapun akan selalu dilakukan apabila 
menguntungkan untuk melipatgandakan modalnya meski harus dengan 
mengeksploitasi agama dan budaya, seksualitas, kekerasan dan lain 
sebagainya. Dengan mengatasnamakan atau menciptakan mitos bahwa 
sinetron yang ditayangkan adalah tayangan religi yang mengajarkan 
kebaikan dan dakwah, sehingga banyak khalayak menjadi ikut terbuai. 

Walaupun tema yang diangkat dalam sinetron ini adalah agama, 
dengan domain bentuk simbol kesalehan yang utama, seperti: haji, 
pakaian muslim, jilbab, dan sebagainya. Akan tetapi sinetron ini tidak 
jauh beda dengan sinetron lainnya  yang nuansa romantikanya justru yang 
nampak lebih kental. Romantika ataupun kisah cinta juga mempunyai 
daya jual yang tinggi karena cinta merupakan ekspresi dari kebutuhan 
psikologis setiap manusia. Selain itu bentuk-bentuk dramatisme konflik 
yang berlebihan juga sering menjadi andalan sinetron ini untuk 
dikonsumsi khalayak. Bahkan, sering kali nilai yang diproduksi dan 
disampaikan tanpa disadari adalah bentuk gaya hidup masyarakat yang 
berorientasi materialistik. 

Selain bentuk pengemasan ceritanya, hal lain yang juga 
menentukan keberhasilan sinetron ini populer adalah karena didukung 
oleh strategi RCTI yang terintegrasi dengan banyak media di bawah 
naungan MNC untuk mempromosikannya. Kemampuan RCTI dalam 
menjangkau khalayak yang luas adalah bentuk komunikasi. Komunikasi 
adalah sebuah modal (Nixon, 2014:725). Ekonomi politik buruh khalayak 
RCTI menunjukan akumulasi modal komunikatif menjadi sebuah proses 
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nilai tambah dalam distribusi. Dengan jangkauan khalayak dan distribusi 
yang luas ini, RCTI menggunakan kekuasaan yang lebih ini untuk 
mendapatkan pengiklan dan mengakumulasikan uang sebanyak-
banyaknya. 

Jangkauan luas dan tingkat ketertontonan program televisi selalu 
menjadi pertimbangan pengiklan. Rating selalu saja digunakan sebagai 
alat pengukur kesuksesan sebuah tayangan televisi termasuk sinetron 
religi TBNH. Parameter keberhasilan ini juga terkait dengan keberhasilan 
proses kerja yang dilakoni oleh masing-masing pekerja media baik penulis 
naskah, sutradara, pemain maupun kru produksi. Hampir setiap hari 
stasiun televisi—diteruskan ke produser TBNH—membeli data rating 
yang dikeluarkan oleh Nielsen Indonesia yang digunakan sebagai acuan 
pembuatan naskah untuk episode berikutnya. Keberadaan RCTI dan 
SinemArt tidak hanya membutuhkan data rating, namun mereka 
berkolaborasi dengan Nielsen menjadikan khalayak sebagai komoditas 
dan dikomodifikasi melalui penjualan data rating tersebut ke pihak 
pengiklan.  

Dominasi kepentingan untuk tujuan akumulasi kekuasaan ekonomi 
dan politik ini, memunculkan adanya eksploitasi terhadap khalayak 
penonton sinetron TBNH. Ini juga merupakan bagian dari rangkaian 
eksploitasi para pekerja sinetron tersebut, yang terlibat langsung dalam 
proses produksi sinetron religi ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Smythe 
(1977, 1981) melalui studi ekonomi politik pada khalayak media. Symyte 
beanggapan bahwa khalayak itu sendiri merupakan komoditas, dimana 
pengiklan membayar saluran televisi untuk iklan yang ditayangkan. 
Semakin besar khalayak yang menonton, semakin banyak uang yang 
didapat pihak televisi (Kruger & Johanssen, 2014: 635). Oleh karena itu, 
keberadaan rating televisi sangat penting. Karena penjualan khalayak 
kepada media dan pengiklan adalah bentuk komodifikasi untuk 
mempengaruhi keputusan para pemasang iklan dalam menempatkan 
iklannya dalam slot jeda iklan yang ada. 

Pemanfaatan khalayak untuk dikomodifikasikan adalah kegiatan 
pengelola media yang memperlakukan pesan sebagai komoditas yang bisa 
menyenangkan khalayak, mengundang para pemasang iklan dan 
memperpanjang bisnis sinetron, yang ditandai dengan tetap terus 
memproduksi tanpa batasan jumlah episode. Sinetron TBNH yang 
dikemas dengan adegan dan cerita yang berlebihan yang cenderung 
hiperealitas ini kemudian ditawarkan kepada pengiklan, dengan 
menempatkan dalam segmentasi, target dan posisioning  sebuah kegiatan 
pemasaran, sekaligus aset pasar yang dapat menyerap produk-produk yang 
diiklankan. Kegiatan pemanfaatan ini menggambarkan bahwa buruh 
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khalayak dieksploitasi untuk mengakumulasi modal. Oleh karena itu, 
salah satu aspek mendasar komunikasi sebagai modal adalah dengan 
mengeksploitasi  buruh khalayak ini untuk mensirkulasi dan 
mengakumulasi modal (Nixon, 2014:732). 

Jadi, eksploitasi buruh khalayak sinetron ini terjadi ketika 
ratingnya bagus maka konflik cerita akan terus dipertahankan namun jika 
tidak baik maka konflik cerita akan diubah dan dicari bentuk strategi atau 
permasalahan yang lebih menarik lagi. Terjadinya ‗ketaatan‘ terhadap 
hasil rating menjadikan keberadaan penonton sinetron religi TBNH 
sebagai sebuah komoditas baru dalam industri televisi. Rating ini 
terbentuk melalui proses komodifikasi imanen yang tercipta sebagai 
akibat langsung dari adanya komodifikasi lain (Mosco, 2009:141). 

Komodifikasi imanen dalam bentuk rating ini merupakan 
permintaan penggunaan prosedur ukuran terhadap komoditas yang 
dihasilkan dan memonitoring teknik mengikuti standar produksi, 
distribusi, pertukaran dan konsumsi yang ditetapkan. Melalui 
komodifikasi imanen inilah, eksploitasi yang dilakukan oleh praktik 
industri sinetron televisi dapat terjadi pada penggunaan tema agama dan 
budaya untuk menarik pemirsa, penggunaan pekerja yang terkait dengan 
produksi sinetron maupun yang ada dalam stasiun RCTI itu sendiri, dan 
pemanfaatan khalayak sebagai komoditas (rating televisi) yang 
diperjualbelikan antara Nielsen sebagai lembaga rating ke RCTI dan RCTI 
ke pengiklan.  

Eksploitasi khalayak ini terlihat dari bagaimana sinetron TBNH ini 
membidik umat Islam dan kaum perempuan sebagai segmentasi dan 
sasaran konsumen utama, terutama membidik pada sasaran masyarakat 
dewasa terutama ibu-ibu dan remaja putri. Dari sisi strategi pemasaran 
produk, strategi merebut khalayak dengan sasaran masyarakat yang 
mayoritas Islam adalah pasar yang sangat menjanjikan bagi jenis atau 
genre sinetron religi. Apabila dilihat dari waktu penayangannya yaitu 
hampir setiap hari tayang di waktu utama (prime time). Di sisi lain, 
sebagai sebuah produk industri budaya, RCTI dan SinemArt melalui 
sinetron religi TBNH juga telah memanfaatkan khalayak untuk terus-
menerus menjadikan mereka sebagai konsumen yang loyal, komoditas 
yang diperjualbelikan dan sekaligus buruh dalam industri sinetron agar 
industri mereka tetap terus berjalan dan terus menghasilkan uang.  

Terkait dengan ini, televisi hadir sebagai mesin produksi dan 
mencetak konsumen yang loyal melalui berbagai programnya atau 
produknya yang bersifat massal. Televisi juga telah melakukan praktik 
sosial yang dikelilingi oleh proses konsumsi. Tidak hanya itu, televisi 
merupakan medium yang bukan saja memberikan fasilitas pada proses 
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konstruksi sosial yang konsumtif, tetapi juga mendorong proses produksi 
barang dan jasa dari para pengiklan/produsen. Dengan demikian, yang 
terjadi sesungguhnya adalah apa yang dikonsumsi bukanlah konsumsi 
objek dan kebutuhan semata, namun makna dan nilai dari produksi itu 
karena digerakkan oleh komoditas kapital, gaya hidup atau kepuasan 
psikis belaka.  

Terkait dengan ini, Featherstone (2005:201) menjelaskan ada tiga 
perspektif utama untuk menggambarkan budaya konsumen. Pertama, 
budaya konsumen adalah imbas dari perkembangan pesat kapitalsime. 
Akibatnya, terjadi peningkatan akumulasi budaya material secara luas 
dalam bentuk barang-barang konsumsi, industri hiburan dan tempat-
tempat untuk pusat-pusat perbelanjaan. Inilah yang menyebabkan 
tumbuhnya konsumtivisme. 

Kedua, perspektif budaya konsumen dilihat dari perspektif 
sosiologis penggunaan benda-benda konsumsi yang menunjukkan 
pembedaan status sosial dan gaya hidup. Perspektif ini menjelaskan 
bahwa kepuasaan sosial seseorang dapat diperoleh melalui konsumsi 
barang-barang yang terstruktur secara sosial. Intinya, perbedaan sosial 
ditentukan oleh konsumsi barang. Ketiga, perpektif budaya konsumen 
dilihat dari hasrat berkonsumsi dan estetika. Perspektif ini terkait dengan 
kepuasaan psikis seperti kesenangan/kenikmatan emosional dan aktivitas 
konsumsi atau khayalan budaya konsumen.  

Untuk membahas bentuk eksploitasi khalayak ini, menarik 
mengambil model konsumsi dari Fiske. Fiske (2011: 28) menjelaskannya 
dalam sebuah model ―konsumsi teks‖. Televisi sebagai contoh paradigma 
industri budaya, serta menelusuri produksi dan distribusi komoditas-
komoditas atau teks-teksnya dalam dua perekonomian yang sejajar dan 
semi otonom, yang biasa disebut perekonomian finansial (yang 
mengedarkan kemakmuran dalam dua subsistem) dan perekonomian 
budaya (yang mengedarkan makna dan kepuasan).  

Rumah produksi seperti SinemArt atau studio produksi 
menghasilkan komoditas, program, dan menjualnya kepada distributor, 
jaringan radio atau televisi berlangganan untuk mendapatkan keuntungan. 
Hal ini adalah pertukaran finansial sederhana yang berlaku bagi semua 
komoditas. Namun, hal ini bukan akhir dari permasalahan, karena 
program televisi, atau komoditas budaya, tidak sama dengan komoditas 
material seperti pakaian dan furniture. Fungsi ekonomi program televisi 
belum lengkap ketika dijual, karena dalam momen konsumsinya hal 
tersebut berubah menjadi produsen, dan yang diproduksinya adalah 
audiens, yang kemudian dijual kepada pengiklan. Bagi banyak orang, 
produk yang paling penting dalam industri budaya adalah audiens yang 
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terkomodifikasi, yang nantinya akan dijual kepada pada pengiklan (Fiske, 
2011: 28).  

Smythe (dalam Fiske, 2011:29) menyatakan bahwa kapitalisme 
telah memperluas kekuasannya dari ranah kerja ke dalam ranah waktu 
luang. Akibatnya, menonton televisi berarti ikut serta dalam komodifikasi 
masyarakat, dan bekerja sama kerasnya seperti halnya pekerja di lini 
perakitan bagi kepentingan kapitalisme komoditas. Argumen ini tetap 
mengacu pada pada logika bahwa basis ekonomi masyarakat yang dapat 
menjelaskan makna-makna atau ideologi-ideologi yang secara mekanistis 
ditentukan oleh basis tersebut.   

Membahas industri media dan komodifikasi  terutama di televisi, 
tidak bisa lepas dari peran audiens yang menjadi ‗korban‘ baik sebagai 
komoditas maupun buruh. Aktivitas konsumsi khalayak ini adalah bentuk 
eksploitasi pemodal. Eksploitasi ini menimbulkan masyarakat atau 
khalayak yang teralienasi. Exsploitasi dan alienasi merupakah hal yang 
tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi. Konsepsi 
alienasi Marx merupakan hal yang kompleks dan tumpang tindih, 
bersinggungan antara proses dan juga hasilnya (Fisher, 2012: 173). Oleh 
karena itu, antara eksploitasi dan alienasi merupakan pondasi 
kapitalisme—kepemilikan pribadi dan komodifikasi buruh.  

Jadi tidak aneh bagi kapitalis menjadikan audiens sebagai 
komoditas dan sekaligus buruh untuk dieksploitasi dalam mengeruk 
keuntungan dan mengakumulasi modal yang dimiliki. Semakin banyak 
audiens menonton, maka pengiklan semakin tertarik dan berani membayar 
mahal sebuah televisi. Oleh karena itu, bisnis dan industri sinetron 
merupakan bisnis yang begitu seksi dan begitu menggiurkan sehingga 
menjadi lahan untuk mengeruk keuntungan yang banyak. Kemudahannya 
untuk diakses dan bahkan dapat dinikmati dari berbagai kalangan dan 
melalui berbagai bentuk media, membuat industri media tumbuh sangat 
subur.  Komodifikasi konten hiburan dengan mengangkat tema agama dan 
budaya untuk dieksploitasi dan dikaburkan maknanya melalui televisi. 
Penggunaan dan pengemasan ini tentu menjadi bahan jualan yang sangat 
laris manis, namun di sisi lain khalayak menjadi komoditas dan buruh 
untuk dieksploitasi agar terus mengkonsumsi tayangan yang disajikan. 

 
 

C.  Budaya Kerja RCTI dan Karakter Industri Sinetron 
1.  Sistem Kerja, Distribusi Sinetron dan Rating 
 Televisi bekerja dalam sebuah budaya atau sistem yang 
kapitalistik. Tidak aneh bila yang selalu menjadi rujukan sistem televisi 
kapitalis atau pedoman pemilik televisi, pengelola, produser, penulis 
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naskah dan sutradara adalah rating dan iklan. Sistem televisi yang berbasis 
rating ini sangat menentukan program-program unggulan, umumnya tidak 
diukur dari kualitas, melainkan diukur dari kuantitas nilai jumlah pemirsa 
saja. Program unggulan itulah yang nantinya akan menjadi rebutan para 
pemasang iklan. Di dalam industri televisi yang sangat ketat dan 
perubahan yang cepat dan dinamis, berbagai strategi digunakan untuk 
dapat memenangkan pesaingan dalam merebut khalayak dan pengiklan. 
RCTI sebagai sebuah stasiun televisi terluas jangkauan dan jaringannya di 
Indonesia memiliki strategi progam dengan mengunggulkan program 
lokal (FK, Wawancara 15 Oktober 2014). 

Tayangan sinetron merupakan program unggulan RCTI hingga 
sampai sekarang. Keberadaan sinetron lokal produksi SinemArt adalah 
program sinetron yang distribusinya selalu hadir di waktu prime time, 
dengan dominasi khalayak sasarannya adalah perempuan. Kebijakan ini 
jelas bentuk berorientasi budaya patriarki, dan untuk kepentingan kapital.  
Sejalan dengan ini kebijakan MNC dan RCTI sudah menetapkan untuk 
tetap fokus pada sinetron, seperti tercantum pada laporan tahunan MNC 
2013. Khusus untuk slot prime time MNC selalu tetap fokus menayangkan 
drama seri yang dapat menarik perhatian pemirsa wanita. Perusahaan 
menganggap penting bertujuan untuk dapat menghasilkan konten yang 
tepat bagi segement pemirsa wanita, dikarenakan hal ini menarik 
perhatian para pengiklan dan dengan sendirinya, meningkatkan 
pendapatan. Oleh karena itu, MNC masih tetap terus bekerja sama dengan 
dua rumah produksi yaitu SinemArt dan MD Entertainment untuk 
memproduksi drama seri berkualitas (Anual Report MNC 2013). 

Waktu prime time merupakan waktu distribusi yang selalu menjadi 
perebutan dalam industri televisi untuk meraih sebanyak mungkin 
khalayak. Tidak heranlah bila berbagai upaya dan strategi dibuat untuk 
mendistribusikan sinetron tersebut agar dapat menjaring sebanyak 
mungkin pemirsa. Sebagai mana disebutkan MNC bahwa menggunakan 
PH yang sudah ternama yaitu SinemArt untuk televisi RCTI dan MD 
Entertainment untuk MNCTV adalah sebuah pilihan dan strategi utama. 
Kedua PH ini sudah jelas memiliki pengalaman dan teruji selama 
bertahun-tahun dalam memproduksi sinetron. Pilihan PH ini sangat terkait 
ketatnya dalam industri dalam penayangan sinetron, sebagaimana 
diungkapkan oleh ER selaku Manajer Pemasaran RCTI menjelaskan 
bahwa persaingan dalam industri televisi dan sinetron sangat kompetitif, 
selektif dan didasarkan pada rating base. Program sinetron adalah 
program yang baik untuk banyak produk karena tidak segmented dan dari 
segi target audience hampir merata disemua cluster target. 
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 Program sinetron ini jelas distribusinya disesuaikan dengan 
segmentasi utama RCTI yaitu perempuan dan masyarakat Islam sebagai 
sasaran utamanya. Tidak heran bila RCTI memiliki hubungan yang sangat 
dekat dengan rumah produksi SinemArt, sebagai pemasok utama dalam 
industri sinetron. Terkait dengan ini, Manajer Programing RCTI 
mengemukakan: 

―Sebelumnya kita sudah bekerja sama dengan banyak PH. Tapi 
akhir-akhir ini kita memang lebih banyak ke SinemArt karena 
secara kualitas dibanding dengan PH-PH yang ada saat ini 
SinemArt masih yang terbaik dari segi kualitas. Karena untuk 
mensuplai ke TV itu tidak hanya kualitas, tapi juga kekuatan dan 
reliabilitas. Kami lihat di banding PH-PH lain SinemArt sudah 
sangat reliabel. Naturenya televisi itu kan kita butuh tayangan tiap 
hari, kemudian per harinya bisa lima jam dari jam 5 sampai jam 11 
malam. Untuk mensuplai produk dengan waktu sepanjang itu tidak 
bisa dilakukan semua PH. Makanya kenapa kita banyak bekerja 
sama dengan SinemArt, karena mereka selain kualitasnya terjaga 
juga karena bisa mendeliver sesuai dengan yang kita inginkan‖ 
(FK, Wawancara 15 Oktober 2014). 
Sebagai sebuah program tayangan yang sangat digemari khalayak 

dan pasar, sinetron banyak diproduksi dari luar stasiun televisi RCTI. 
Kenyataan ini diakui RCTI dan terlihat dari kompleksitas serta kerumitan 
dalam sistem kerja dalam memproduksi sinetron itu sendiri.  Proses 
produksi sinetron melibatkan banyak orang, sehingga RCTI tidak mau 
dipusingkan dengan mengurusi banyak orang, dan lebih tertarik 
mengambil jalan pintas dengan membeli program dari rumah produksi. 
Kerumitan yang melibatkan banyak orang ini terkait dengan sistem 
kontrak, penggajian, kesehatan, dan lain-lain yang terkait dengan 
karyawan maupun pekerja sinetron lainnya. Oleh karena itu RCTI cukup 
menyerahkan semua urusan tersebut pada rumah produksi SinemArt. 
SinemArt sendiri umumnya tidak banyak memakai jasa pekerjanya 
sebagai karyawan tetap, tapi cukup dengan hanya karyawan atau pekerja 
kontrak (musiman) kalau ada pekerjaan saja (Romli, Wawancara 15 Mei 
2014).  

Jadi kalau RCTI lebih banyak mengandalkan strategi pembelian 
program sinetron baik lokal maupun dari luar (impor) adalah bentuk dari 
logika efesiensi dalam industri televisi. Oleh karena itu, RCTI hanya 
memproduksi program in house yang umumnya hanya untuk program 
seperti musik, berita, dan acara-acara lain yang tidak membutuhkan 
banyak pekerja dan acaranya diproduksi di studio sendiri seperti acara 
yang ditayangkan secara langsung (Live). Kalau pun RCTI memproduksi 
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sinetron hanya melalui anak perusahaan MNC yaitu MNC Pictures 
sebagai salah satu rumah produksi, namun sekalanya masih sangat 
terbatas. Terkait dengan pembelian sinetron ini, Manajer Programing 
RCTI juga mengemukakan bahwa: 

―Prosedurnya kita biasa melakukan pembelian per judul. 
Prosedurnya pun standar. Awalnya kita preview dulu, ketika sudah 
preview sudah cocok kita bicara harga, jika harga cocok langsung 
disiapkan jam tayangnya. Setelah semuanya OK, kita siapkan surat 
pertunjukan, sudah OK kita lanjut ke kontrak. Per episode harganya 
pada range nya sih antara 200 – 400 juta gitu lah. Kalau ongkos 
produksinya saya tidak tahu, itu urusan mereka‖ FK, (Wawancara 15 
Oktober 2014). 

Program sinetron selalu mendapatkan rating tinggi, tidak heran 
bila RCTI menjadikannya sebagai program atau produk unggulan dan 
akan terus ditayangkan. SinemArt sebagai PH tentu akan diminta untuk 
terus memproduksi berbagai sinetron yang diinginkan pihak RCTI. Ketika 
sinetron mendapatkan rating tinggi dan sangat populer di mata khalayak, 
tidak ada lain terkecuali triknya adalah dengan memperpanjang durasi 
tayang sinetronnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ucik Supra selaku 
sutradara TBNH: 

―Sehari produksi untuk ditayangkan setengah malam dari jam 5 
sampai jam 11 malam. Sehari tiga buku harus selesai, itu luar biasa. 
Padahal idealnya kita harus banyak pertimbangkan, ini angle berapa 
tinggi, seperti apa propertinya dst... Inilah konsekuensi logis kita 
bekerja dan dibayar. Kalau mengerjakan sinetron stripping ini 
lepaskan idealisme, hilangin idealisme. Yang penting duit, cari 
duit.....yang penting dapat duit....‖ (Ucik Supra, Wawancara, 19 Mei 
2014). 

Berdasarkan pernyataan tersebut, tidak heranlah bila tuhannya 
televisi yang selalu menjadi pedoman adalah rating. Besarnya kue iklan 
yang diperebutkan dalam industri televisi, membuat para karyawan RCTI 
harus bekerja keras. Tekanan industri televisi yang sangat ketat selalu 
memaksa para pekerja media untuk terus mengevaluasi kerjanya 
berdasarkan rating/ share program dan juga posisi televisinya. Tekanan 
kerja ini terjadi setiap hari, hal ini sangat berbeda dengan perusahaan 
umum lainnya yang hanya ada evaluasi pemasaran atau penjualannya 
yang dilakukan per enam bulan atau pertahun sekali. Terkait dengan ini 
Manajer Programing RCTI mengungkapkan: 

―....Nature industri penyiaran itu sangat dinamis. Data atau rapor 
kita itu kita bisa tahu besoknya. Jadi segila itu industri ini. Jadi saya 
lihat sih tidak ada industri lain yang secepat industri TV. Kalau yang 
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lainnya kan dapat evaluasi tahunan, enam bulanan bahwa adanya 
tren penjualan menurun. Tapi kalau TV nggak, harian juga kita udah 
bisa tahu bagaimana TBNH yang kemaren ratingnya berapa, naik 
atau turun. RCTI dibanding televisi lain seperti apa. Dari situlah 
kadang-kadang kita keluar ide-ide bagaimana untuk bisa survive di 
era persaingan yang semakin ketat ini.....‖ (FK, Wawancara 15 
Oktober 2014). 

Dinamika perkembangan dan perubahan dalam industri televisi 
sangat cepat terjadi, karena setiap harinya tayangan yang ditampilkan oleh 
RCTI selalu mendapatkan evaluasi dari Nielsen. RCTI sebagai industri 
yang dikelola menggunakan prinsip manajeman yang standar dipakai 
perusahaan lainnya. RCTI selalu memberikan punishment bagi para 
pekerjanya yang tidak bekerja sesuai target, sebaliknya akan memeberikan 
rewards bagi yang memiliki performa yang baik. Industri televisi Sejalan 
dengan ini, tim sales dan marketing di RCTI selalu memiliki wewenang 
mencari sponsor/pengiklan dalam setiap program termasuk sinetron 
TBNH. Sementara di bagian programing targetnya adalah dari sisi rating 
dan share, kalau tidak mencapai itu berarti tidak mencapai target yang 
diinginkan. 

Sebagai instrumen industri kapitalis, televisi memiliki banyak 
dinamika dalam sistem produksinya. Dalam hal ini, Sudibyo (2004:62-63) 
menjelaskan bahwa apa dan bagaimana acara-acara yang mesti 
diproduksi, lebih ditentukan berdasarkan korelasinya dengan permintaan 
pengiklan dan selera khalayak. Tidak heran bila dalam banyak kasus, 
kalangan production house yang berusaha menopang kebutuhan program 
stasiun televisi mengikuti tren ―mencangkok‖ format dan logika cerita 
yang hampir sama antara stasiun televisi yang satu dengan yang lain. 
Tanpa banyak disadari pemirsa, sinetron atau tayangan yang lainnya 
sebenarnya ―serupa tapi tidak sama‖. Judul boleh berbeda, aktor boleh 
berganti, namun format cerita, logika kisah, plot, penokohan dan setting 
cerita sesungguhnya hampir sama. Di tahun 2013, ada banyak sinetron 
yang memiliki kemiripan dengan sinetron TBNH karena banyaknya 
menggunakan simbol haji, Islam KTP, Haji Medit, Emak Ijah Pengen Ke 
Mekkah, dan lain sebagainya. Di tahun 2014, tren bergeser ke manusia 
yang bisa menjelma menjadi binatang yang juga banyak memiliki banyak 
kemiripan, ada Ganteng-Ganteng Srigala di SCTV, di MNCTV ada 
Manusia Harimau, dan di RCTI ada Tujuh Manusia Harimau. 

Selain itu, karena di Indonesia cenderung menganut sistem media 
yang komersial (kapitalis), televisi dan media massa serta distributor 
lainnya juga memiliki prinsip ―isi media harus memberikan apa yang 
diinginkan oleh audien‖. Keinginan-keinginan khalayak itu sendiri selalu 
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didasarkan pada riset pemasaran dan audience rating suatu program acara 
televisi. AGB Nielsen Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang 
menjadi rujukan televisi dan media di Indonesia untuk mengukur rating 
khalayak ini. Terkait ketergantungan dengan Nielsen ini, Manajer 
Programing RCTI mengemukakan: 

―Sebenarnya ada banyak lembaga yang melakukan survei 
kepemirsaan, tapi yang cukup komprehensif dan detail itu baru 
Nielsen. Jadi Nielsen melakukan survei itu dan datanya ditawarkan 
ke setiap industri yang terkait di penyiaran, termauk TV. Jadi kita 
langganan dari Nielsen. Langganannya di beli dari Nielsen, 
tergantung kontraknya ada yang yearly, monthly. Kami kontrak 
langganannya jangka panjang. Saya lupa mungkin sekitar tiga atau 
empat tahunan. Termasuk bayarannya, semuanya tercantum dalam 
kontrak, ya tergantung negonya, kan nilai harga tahunan sekian 
rupiah, berapa persennya tanggal segini, sisa persennya tanggal 
segini. Seperti itu, nggak mesti bulanan juga‖ (FK, Wawancara, 15 
Oktober 2014)  

Dari sini jelas bahwa RCTI sangat tergantung pada riset khalayak 
dan pemeringkatan yang dihasilkan oleh Nielsen terhadap berbagai acara 
televisi yang ditayangkan. Rating khalayak (audience rating) adalah 
presentase dari populasi orang atau rumah tangga dalam populasi pemilik 
televisi dibanding dengan televisi tertentu. Televisi sangat tergantung pada 
audience rating (tingkat ketertontonan acara televisi). Kesuksesan suatu 
acara diukur atas dasar pringkat rating acara televisi tersebut. Audience 
rating ini biasanya juga dipertajam dengan angka audience share. Pangsa 
pemirsa (audience share) adalah persentase dari jumlah rumah yang 
menggunakan televisi (homes using television—HUT) yang menyetel 
channel tertentu. Angka ini ditentukan dengan membagi jumlah orang 
yang menyetel channel tertentu dengan HUT (Wimmer dan Dominick, 
1987:316-317).  

Sistem rating menjadi patokan utama bagi seluruh penyelengaran 
siaran televisi di Indonesia. Jika rating sebuah program rendah, beberapa 
pelaku penyiaran memutuskan untuk melanjutkan program tertentu tanpa 
harapan untuk meraih rating tertinggi. Beberapa lainnya memutuskan 
untuk menghentikan tayangan. Hal ini tergantung pada tujuan utama dan 
strategi bisnis mereka. Tidak heran rating adalah hal utama dan yang 
paling dipuja-puja dalam industri televisi. Cara penghitungan rating 
televisi adalah memakai sistem TAM (Television Audience Measurement). 
TAM memberikan masukan (dalam kepemirsaan TV) bagi agensi 
periklanan dan pemilik produk yang menggunakan TV sebagai medium 
untuk mengkomunikasikan produk mereka. Rating sangat diperlukan 
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karena jaringan, stasiun TV, dan produser program tentunya ingin 
mengetahui apakah orang menyaksikan acara mereka atau tidak, siapa saja 
yang menonton, dan berapa banyak jumlahnya. Rating program ini 
dipakai ketika ingin mengetahui banyaknya pemirsa yang menonton suatu 
program pada lintas periode waktu tertentu. Sedangkan share pemirsa 
dapat digunakan ketika ingin mengukur persentase pemirsa yang 
menonton program tertentu dibandingkan dengan program-program 
lainnya dalam periode waktu yang sama.  

Sistem kerja televisi yang berbasis rating ini jelas menunjukkan 
bahwa ada kesalahan dalam membaca rating televisi. Hasil rating dari riset 
Nielsen diletakkan sebagai penentu utama dalam semua gerak dan 
operasionalisasi produksi dan penayangan di televisi termasuk dalam 
penayangan sinetron TBNH. Padahal sudah jelas bahwa tidak ada korelasi 
antara rating dengan kualitas program acara. Sistem rating televisi hanya 
merupakan jawaban terhadap kebutuhan data tentang pola konsumsi 
medianya saja. Data ini dibutuhkan pemasang iklan untuk menentukan 
perencanaan media yang tepat untuk berpromosi. Namun sering kali 
keberhasilan perolehan rating suatu sinetron menjadi standar untuk 
merumuskan bahkan untuk meniru keberhasilan tayangan sinetron 
tersebut. Oleh karena itu, sistem kerja televisi yang kapitalis berorientasi 
rating ini jelas sangat berpengaruh pada pola dan mekanisme kerja 
produksi, distribusi dan konsumsinya secara keseluruhan. 

 
2. Karakteristik Industri Sinetron 

Sinetron sangat mewarnai industri televisi di Indonesia. Begitu 
kuatnya industri sinetron, membuat hampir semua televisi ada 
menayangkan berbagai bentuk jenis sinetron. Sinetron adalah salah satu 
produk yang paling menodminasi dari PH. Tidak banyak televisi yang 
mau membuat sendiri, dengan berbagai alasannya. Kalau pun ada PH 
yang membuat adalah yang memiliki afiliasi dengan stasiun yang 
bersangkutan. Karena, manajemen produksi sinetron yang ribet membuat 
tidak menarik bagi stasiun televisi. RCTI, lebih memilih menganggurkan 
karyawan di divisi script-writer ini sejak 2004. Lebih mudah bagi mereka 
untuk tinggal membeli dan menjual ke pihak sponsor atau pemasang 
iklan. Kemudahan membeli ini memang lebih efesien bagi para pelaku 
industri penyiaran terutama televisi.  

Dominasi nilai pragmatisme yang berorientasi materi untuk 
kepentingan ekonomi, terlihat dari berbagai strategi kebijakan televisi. 
Salah satunya adalah strategi membeli sinetron yang sudah jadi. Ini 
merupakan cara yang sangat praktis bagi RCTI. Karena tidak harus 
mengurusi kontrak pemain, sutradara, penulis naskah, dan para pekerja 
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lainnya termasuk penentuan tema cerita. Filriady Kusmara, Manajer 
programing RCTI menjelaskan: 

―Kita biasa melakukan pembelian biasanya per judul. Prosedurnya 
standar..... Kepemilikannya ada di RCTI, memang ada beberapa 
judul yang milik PH, tapi kebanyakan sudah menjadi hak milik 
RCTI. Ini tergantung proses negosiasinya ketika membeli. 
Tergantung pada awal saat ketika kita negosiasi. Misalkan judul A, 
kita nego harganya sekian rupiah, kita mau sekian rupiah tapi milik 
RCTI ya, gitu. Misalnya oh jangan, ini saya pengen tetap punya kita, 
ya udah angkanya atau apanya kita negokan lagi. Jadi semuannya 
sesuai kesepakatan awal saja‖ (FK, Wawancara, 15 Oktober 2014). 

Tingginya biaya produksi sinetron, membuat orang-orang PH dan 
stasiun penyiar mengambil jalan yang aman. Pengertian aman bagi stasiun 
televisi yaitu membeli program yang murah, tapi dengan harapan laku 
keras. Sementara aman bagi pihak PH yakni membuat program dengan 
biaya kecil tetapi dibeli mahal. Dalam industri sinetron, harga produksi 
satu episode sinetron (dengan durasi variasi antara 30 menit, 60 menit, 
sampai 90 menit), berkisar antara Rp 50 Juta hingga RP 300 juta. Harga 
ini, memang mahal, jika dibandingkan dengan produk-produk dari luar, 
yang di beli per-episode di bawah Rp 50 juta. Hal ini karena daerah 
pemasaran yang berbeda. PH di Indonesia, hanya melayani satu konsumen 
(dalam pengertian satu produk dibeli oleh satu stasiun televisi), tidak 
sebagaimana produk luar yang diedarkan di pasar global dengan lebih dari 
satu pembeli. Hanya ada beberapa PH yang sudah memasarkan sinetron 
Indonesia ke Malaysia, Singapura dan Brunai seperti Prima Entertainent 
dan Multivision‖ (Wirodono, 2005:75).  

Pembelian sinetron memang sangat beragam sesuai kesepakatan 
antar pihak rumah produksi (PH) dengan pihak stasiun televisi yang 
menyiarkan. Begitu pula hak siar sinetron  memang sangat beragam sesuai 
kesepakatan yang dibuat oleh produser dengan pihak stasiun televisi yang 
menayangkan. Ada tiga pola hubungan antara PH dengan stasiun televisi 
terkait dengan pembelian dan hak siarnya yaitu: pertama, beli putus, 
dengan hak siar di stasiun televisi; kedua, sharing, hak siar tergantung 
perjanjian; dan ketiga, bebas, hak siar ada di PH. Terkait dengan ini, 
Syahputra mengemukakan: 

―Riset saya itu dulu ada tiga pola transaksi atau kontrak. Pertama, 
beli putus antara PH dengan stasiun lembaga penyiarannya. Jadi 
misalnya MD Entertainment, dia buat program sinetron, misal 
―Presiden yang Tertukar‖. Kemudian sinetron itu ditawarkan ke 
RCTI, RCTI-nya mau. Beli putus maksudnya, ada berapa epsiode, 
100, oke saya beli semuanya. Kalau begitu hak siar ada di lembaga 
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penyiaran di RCTI. Jadi seluruh iklan dan segala macam, mau dapat 
atau tidak, itu dah hak RCTI sepentuhnya. Yang kedua, itu tidak 
dibeli putus, tapi sharing. Jadi bisa 60:40, bisa 70:30. Biasanya 
kebanyakan lembaga penyiarannya tergantung berapa iklan yang 
dapat. Kalau perjanjianna 60:40. 60 ke lembaga penyiaran, 40 ke 
PH-nya. Hak siarnya tergantung perjanjian. Yang ketiga, kalau yang 
ini hak siarnya milik PH. Itulah maka sinetron Si Doel Anak 
Sekolahan itu dari RCTI pindah ke ANTV, pindah ke Indosiar‖ 
(Iswandi Syahputra, Wawancara, 15 Oktober 2014).   

Dasar pertimbangan kontrak dan transaksi pembelian sinetron 
adalah pendapatan dan keuntungan. Oleh karena itu, salah satu 
karakteristik penting yang menjadi pegangan industri sinetron di 
Indonesia adalah dari sisi konsep murah dan mudah untuk diproduksi. 
Industri sinetron di Indonesia juga selalu berpegangan pada sebisa 
mungkin menyesuaikan dengan karakter budaya masyarakat yang selalu 
mengikuti arus tren budaya populer secara umum. Beberapa tren yang 
pernah muncul berdasarkan genrenya seperti, sinetron impor, sinetron 
anak sekolah, sinetron misteri, dan sinetron religi. Keberadaan sinetron 
atau drama asing pun trennya selalu berubah, bila di awal tahun 1990-an 
hingga awal 2000-an ada Telenovela Amerika Latin, di lanjut tren Asia 
Timur seperti Taiwan, Hong Kong dan Korea. Saat ini di awal tahun 
2014, ANTV membuat tren baru dengan menayangkan drama dari India 
dan Turki. Bahkan popularita ANTV meningkat sejalan dengan perolehan 
rating tayangan dama asingnya tersebut. Keberadaan sinetron impor ini 
sering nilainya bertolak belakang dengan yang ada di masyarakat, meski 
biayanya lebih murah.  

Saat ini, pilihan yang tepat untuk industri sinetron ada pada tema 
dan setting cerita serta jenis atau format program yang menyesuaikan pada 
budaya Indonesia. Yang paling aman adalah sinetron bertema budaya dan 
agama, dewasa dan remaja, dengan lokasi kota modern (Jakarta sebagai 
basis utama), dengan setting seperti masjid, mall, rumah, kantor, kafe, 
rumah sakit, sekolah atau kampus. Sinetron-sinetron seperti ini 
mendominasi kontrak panjang PH dengan stasiun televisi, dan jenis ini 
dari segi rating yang paling banyak disukai. 
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Gambar 14: 
Beberapa Setting Lokasi Syuting TBNH 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 
Setting cerita menjadi basis utama yang umumnya didasarkan pada 

karakter budaya khalayaknya. Setting TBNH, seperti pada gambar 14, 
dominan berpusat di sekitar simbol agama yaitu masjid dan budaya 
masyarakat urban di Jakarta. Mudah dan murah serta menghasilkan 
keuntungan yang besar selalu menjadi karakteristik produksi sinetron. 
Dalam industri sinetron, pemilik PH umumnya juga merupakan 
produsernya, yang memiliki peran langsung dan dominan terkait dengan 
ukuran-ukuran sebuah sinetron dengan pengaruh langsung dari pihak 
stasiun televisinya. Wirodono yang banyak berpengalaman dalam 
penulisan naskah sinetron menceritakan dalam bukunya Matikan TV-Mu: 
Teror Media Televisi di Indonesia mengungkapkan bahwa ―Bahkan 
penulis sekenario/naskah sinetron juga bukanlah unsur penting dalam hal 
ini. Ia malah dianggap sebagai tukang ketik, seperti yang diminta oleh 
produser. Subjektifikasi dan personalisasi ini akan sangat terasa, ditambah 
latar belakang mereka yang umumnya adalah pedagang hiburan 
(Wirodono, 2004:77).  

Produser sangat mendominasi konsep dasar cerita sinetron, dengan 
dasar pikiran memenuhi keinginan dan kemauan pemilik stasiun televisi. 
Kemauan dalam hal ini, biasa muncul dari asumsi terhadap tren atau 
selera pasar, atau juga pesanan tertentu dari sponsur yang bakal 
mendukung tayangan itu. Dasar ini semuanya biasanya bermuara dari 
data-data khalayak sebagai pasar sasaran dari produk sinetron yang akan 
diproduksi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Manajer 
Programing RCTI bahwa: 

―Untuk hal-hal yang sangat sensitif, misalnya terkait UU penyiaran, 
arahan KPI. Kami melakukan semacam imbauan lah ke PH. Jangan 
sampai seperti ini, jangan sampai seperti itu, harus seperti ini. 
Karena kita harus menjaga tayangan kita, jangan sampai melenceng 
dari aturan yang telah ditentukan oleh lembaga berwewenang seperti 
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KPI, LSM gitu. Tapi untuk urusan kreatif, cerita, pemain, editing, 
alur, dan lainnya itu kami posisinya patner. Kita tidak berhubungan 
dengan eksekutornya, kita hanya berhubungan dengan produsernya 
saja‖ (FK, Wawancara, 15 Oktober 2014). 

Tidak heran bila berangkat dari hal ini, banyak dari para penulis 
naskah sinetron tidak berkutat pada gagasan dasar, namun hanya pada 
teknis penuturan cerita saja. Itu pun harus berada dalam struktur keinginan 
kekuatan-kekuatan di luar dirinya, seperti stasiun televisi, produser PH, 
maupun pihak pemasang Iklan. Bahkan beberapa pengalaman diceritakan 
dari sutradara Ucik Supra, dia harus meniru habis cerita dari luar demi 
mengikuti keinginan produser, karena tidak bisa menolak.  

Dalam industri sinetron, strategi mata acara televisi unggulan 
umumnya ditempatkan pada jam prime time karena waktu ini adalah 
waktu yang paling banyak menjaring pemirsa. Karakteristik lainnya 
adalah ketika salah satu stasiun televisi sukses dengan salah satu jenis 
acara atau secara lebih spesifik sinetron, maka stasiun yang lain pasti akan 
mengikuti. Ketika SCTV berhasil dengan Para Pencari Tuhan (PPT), 
Islam KTP maka RCTI pun membuat Tukang Bubur Naik Haji, ketika 
SCTV sukses dengan Ganteng-Ganteng Srigala (GGS), RCTI membuat 
Tujuh Manusia Harimau dan MNCTV menayangkan Manusia Harimau 
serta Vampire. Bahkan sering kali beberapa naskah cerita itu bukan dalam 
bentuk sekenario, melainkan tak lebih dari transkip film drama yang 
dibelinya atau menjiplak secara tidak langsung drama asing.  

Adegan saling tiru ini bahkan ada juga yang harus meniru dari 
keberhasilan drama seri dari luar negeri. Sebagian produser meminta 
penulis dan sutradara untuk hanya mengubah nama tokoh dan setting 
lokasi ceritanya, tanpa perlu mengubah jalan cerita atau plotnya. Beberapa 
kasus banyak ditemukan sinetron di Indonesia memiliki kemiripan dengan 
drama dari luar negeri. Seperti kasus sinetron yang hanya beberapa 
episode tayang di RCTI produksi SinemArt dengan judul ―Kau yang 
Berasal dari Bintang‖. Sinetron ini mendapat banyak kritikan baik dari 
dalam dan luar negeri karena dituduh plagiat, RCTI secara resmi 
menghentikan penayangan sinetron ini. Sinetron yang dibintangi Nikita 
Wily dan Morgan ini menjadi perbincangan ramai di masyarakat pecinta 
sinetron maupun pencinta drama seri Korea karena dianggap menjiplak 
skenario dan adegan sinetron ―Man From The Stars”(www.merdeka.com, 
diakses 23/10/2014, pukul 1030) 

Tren saling meniru dan duplikasi dalam sinetron ini cukup banyak 
ditemui di sinetron Indonesia, khususnya lagi banyak didominasi oleh 
kedua PH yang memiliki afiliasi langsung dengan Grup MNC yaitu 
SinemArt dan MD entertainment. Keberadaan MD Entertainment lebih 
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memiliki afiliasi yang tidak terikat hanya pada salah satu televisi dalam 
periode tertentu. Tren saling tiru ini tidak terbatas pada dari luar 
diadaptasi ke dalam negeri, namun juga dari PH ke PH, dari televisi ke 
televisi. Program televisi banyak mengadaptasi ide dan jalan cerita dari 
sejumlah program yang ditayangkan oleh televisi negara lain. Salah satu 
yang sangat populer keberhasilan dari televisi yang tayang di negara lain 
tersebut adalah sinetron.  

Beberapa sineron yang pernah muncul dan berhasil, sering kali 
menjadi sumber saling tiru dan meniru baik dengan yang sudah lama 
maupun dengan yang sedang tayang di televisi pesaing, di antaranya 
seperti: Tersanjung dengan Cinta Fitri, Cinta Fitri dengan Putri yang 
Ditukar, Anugrah dengan Putri yang Ditukar, Bukan Cinderella denan 
Ada Apa Dengan Cinta, Takdir Ilahi dengan Rahasia Ilahi, Pesantren 
Rock & Roll dengan Islam KTP, Tukang Bubur Naik Haji dengan Emak 
Ijah Pengen Ke Mekkah, dan masih banyak yang lainnya. 

Strategi saling tiru, mengintip dan menguntit program siaran 
televisi rekan atau pesaing ini adalah fenomena yang umum terjadi dalam 
dunia industri apapun. Kemampuan bertahan dan bersaing inilah yang 
membuat PH dan televisi dapat memenangkan pasar industri televisi 
dengan berbagai strategi yang digunakan termasuk saling tiru-meniru ini. 
Dari banyak PH yang ada di Indonesia, hanya ada beberapa yang bisa 
bertahan, ini pun karena faktor kedekatan relasi dan modal yang ada di 
dalamnya. Rumah produksi SinemArt mendominasi di stasiun televisi 
RCTI dan MD Entertainment di MNCTV, tentu sangat merugikan publik 
sebagai penonton karena jalan ceritanya tidak akan jauh berbeda karena 
diproduksi oleh PH yang sama. Namun bagi pihak pemilik televisi jelas 
sangat menguntungkan sebagai bentuk efesiensi yang muarannya adalah 
semakin meningkatkan pendapatan. Mengikuti tren atau meniru ini juga 
memudahkan bagi pihak MNC untuk membuat strategi-strategi melawan 
dan memenangkan kompetisi dengan televisi yang menayangkan sinetron 
yang sejenis maupun dengan televisi yang tayangannya berbeda. 

―Bisa saja SinemArt itu bentukan RCTI. Ini kembali ke rumus 
kapitalisme dasar tadi: modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-
besarnya, dengan distribusi seluas-luasnya. Itu kan trisula 
kapitalsisme. Ini sebenarnya dugaan saya, merupakan siasat 
mengurangi pajak, siasat badan hukum..... kalau RCTI memproduksi 
secara in house itu membutuhkan suatu konsentrasi tersendiri mulai 
casting, pemilihan tema, maka ia butuh manajemen tersendiri. Maka 
kemudian dibuatlah anak usaha, dibuatlah PT SinemArt holdingnya 
MNC. Kalau sudah seperti itu, itu modusnya yang lebih murah 
sebenarnya. Walaupun berresiko. Jadi nggak bagi hasil lagi. 
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Pokoknya mereka bayar karyawan seperti karyawan biasa. Itu secara 
teknis, kebanyakan karyawan itu kontrakan. Model kerja sebulan, 
bayarannya sih waduuh, murah sekali‖ (Iswandi Syahputra, 
Wawancara, 15 Oktober 2014)  

Dominasi nilai kapitalisme banyak menentukan berbagai kebijakan 
dan budaya kerja media televisi termasuk di rumah produksi seperti 
SinemArt. Bentuk feodalisme dalam sistem kerja yang harus melayani 
pemilik modal dan atasan yang berkuasa sangat jelas terlihat. Bahkan 
pekerja diikat tanpa ikatan yang jelas. Para pekerjanya (penulis naskah, 
sutradara, artis, kru, dsb) dikontrak musiman sesuai masa tayang sinetron, 
dilanjut dan dipanggil lagi oleh produser kalau ada dapat kontrak produksi 
sinetron yang lain, dan begitulah seterusnya. Pembayaran dan 
penghargaan akan karyanya bagi para pekerja sangat tergantung pada 
kelangsungan tayangan sinetronnya sendiri. Ada banyak strategi yang 
dipakai untuk menekan ongkos produksi sinetron. Di antaranya adalah 
menggunakan artis yang baru atau remaja yang belum punya manajemen, 
wajah bagus, ganteng atau cantik, dengan bayaran yang murah. Dengan 
persepsi dan pertimbangan karena, bagi kalangan anan-anak muda itu 
sendiri tampil di televisi dan menjadi artis adalah bagian dari cita-cita 
mereka.    

Penulis, sutradara, artis pemain dan produser sinetron terutama 
yang serial dan seri selalu berusaha untuk tetap ―menjaring dan 
mempertahankan‖ pemirsa sesuai tuntutan pasar (pemilik). Para pekerja 
ini mempercayai dan beranggapan bahwa semakin besar unsur konflik 
yang ditampilkan dalam suatu sinetron semakin besar pula daya tarik 
sinetron. Sehingga yang terjadi adalah eksploitasi konflik dan tokoh yang 
bermain. Ini tentu hal yang tidak bisa hindarkan, karena sering kali logika 
alur cerita akal sehat harus mengalah pada logika pasar. Oleh karena itu, 
logika sehat sering kali dikalahkan oleh unsur kepentingan memperoleh 
rating yang tinggi. 

Strategi lain dalam industri sinetron di Indonesia adalah membuat 
yang mirip dan memiliki genre yang sama dengan yang sudah ada. Tidak 
heran bila dalam hal ini, ada banyak kemiripan dan bahkan kesamaan 
karakteristik industri sinetron televisi di Indonesia. Untuk sinetron, Veen 
Sp. Swardhana (2001:33) menjelaskan bahwa sinetron Indonesia 
cenderung bergaris besar, tidak punya kekhasan, di beri judul apapun 
tidak jadi soal. Penyebabnya adalah televisi masih mengandalkan ukuran 
audience rating sebagai ukuran keberhasilan sebuah tayangan yang 
komesial. Tidak heran bila kemudian, ada kecenderungan saling meniru 
dan persaingan sinetron-sinetron unggulan akan tampak ditayangkan pada 
jam-jam utama (prime time) terutama RCTI dan SCTV.  
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Pengaruh budaya kerja yang kejar tayang (stripping) sering kali 
berakibat pada keterlambatan sekenario untuk dibuat dan sehingga 
berakibat pada dikerjakan asal jadi. Di sisi lain pemilihan pemain cantik 
atau ganteng dan populer atau terkenal dan sudah terikat kontrak dengan 
PH selalu jadi pertimbangan. Cerita-cerita dengan pembesaran konflik 
dengan diperkuat visualisasi verbal dan akting berlebihan sering menjadi 
strategi memainkan psikologi pemirsa agar tertarik terus menonton. 
Adanya berbagai teknik pengambilan gambar, efek visualisasi dan suara 
juga sering dipakai dengan tujuan untuk menarik khalayak. Selain itu, 
beberapa setting lokasi utama dimulainya konflik dan dramatisasi sering 
dimulai dari latar yang dilandasi oleh tema utama yaitu agama (religi), 
seperti gambar masjid, rumah emak Haji sebagai tempat berjualan bubur 
atau pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak. 

Gambar 15: 
Properti Masjid Kampung Duku dalam Sinetron TBNH 

 

 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Gambar 15 tersebut merupakan bentuk properti tampak dari muka 
dan dari dalam, yang digunakan sebagai masjid, dimana di lokasi ini 
banyak terjadi berbagai adegan dan dialog di dalamnya. Masjid 
merupakan simbol utama yang dijadikan rujukan untuk merepresentasikan 
tempat ibadah orang Islam. Dengan pemakaian beberapa strategi shoot 
kamera dengan pengambilan secara close up, banyak penonton yang 
menyangka bahwa masjid yang ditampilkan di sinetron TBNH adalah 
masjid betulan.  

Di sisi lain adanya strategi dan budaya yang khas di RCTI, 
terutama sinetron unggulannya dengan sajian sinetron dengan tanpa jeda 
iklan antara 20 sampai 40 menit. Namun di akhir-akhir tayangan sering 
kali terjadi penyempitan waktu, dan diikuti iklan yang lebih banyak. 
Seperti yang diungkapkan manajer pemasaran RCTI, 

―Bagian pemasaran sangat penting, karena RCTI adalah televisi 
komersil. Untuk langkah-langkah atau strategi pemasaran RCTI 



184

184 
 

 
 

dibuat bertujuan untuk meraih rating dan share yang tinggi dengan 
cara memperhatikan story line setiap episodenya sebelum 
ditayangkan. Sedangkan dasar pertimbangan adanya strategi 30-40 
menit pertama tanpa jeda iklan disinetron ungulan seperti Sinetron 
TBNH agar supaya meraih pemirsa tidak pindah cannel‖ (ER, 
Wawancara, 23 September 2014). 

Untuk kasus sinetron religi TBNH, sebenarnya sinetron ini tidak 
jauh berbeda dengan sinetron umumnya yang tayang di RCTI bahkan 
memiliki kemiripan dengan sinetron dari PH lain yang ditayangkan di 
televisi yang lain. Umumnya adalah sinetron berisikan tayangan dan 
adegan penuh intrik, iri, dengki, dan dendam kesumat seperti yang ada 
pada diri Haji Muhidin pada keluarga Haji Sulam. Meskipun 
mengakomodasi nlai-nilai agama Islam dengan penggunaan simbol-
simbol agama di dalamnya, namun yang sering menjadi daya tarik dan 
terus diulang adalah pembesaran konflik. Penggunaan simbol Islam dalam 
sinetron ini umumnya memiliki kesamaan sebagai strategi menarik 
pemirsa, dan yang terjadi bahkan hanya pelengkap semata. 

Nilai-nilai agama, terutama nilai baik dan buruk ditampilkan dan 
direpresentasikan dalam sinetron TBNH jelas banyak bertentangan dengan 
nilai-nilai agama yang sebenarnya. Keberadaan sinetron religi dibuat 
dengan memakai berbagai strategi yang tujuannya untuk memenangkan 
pasar. Produk sinetron kualitasnya sudah distandarisasi, karena standarnya 
adalah yang memiliki nilai jual di pasar. Standar ukurannya sama dengan 
sinetron lain, yaitu menggunakan formula M-C-M (money-commodity- 
more money) sebagai pedoman. 

Besarnya pendapatan iklan bagi pemilik televisi serta produser, 
membuat program sinetron TBNH akan terus diproduksi dan ditayangkan 
di RCTI, selagi diminati pasar. Besarnya pendapatan pemodal dan pemilik 
televisi serta para pekerja sinetron terutama dengan para bintangnya, 
berbanding terbalik dengan para pekerja sinetron yang lain terutama 
penulis, sutradara dan terutama kru produksi sebagai pekerja utama dalam 
menghasilkan sinetron TBNH ini. 

Sering kali para pekerja media tidak dapat menghindari tantangan 
untuk mengedepankan kepentingan politik pemilik media, kepentingan 
rating (ekonomi) atau kepentingan publik. Yang terberat dari tantangan 
tersebut adalah kombinasi kepentingan politik dan ekonomi yang 
keduanya menjadi kepentingan pemilik televisi sebagai posisi yang paling 
tinggi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi proses keputusan di ruang 
programing televisi. Karena pemilik ini berusaha memastikan aliran 
modalnya, maka kepentingan mereka harus dijaga, kemudian juga akan 
menentukan apa yang disampaikan oleh media kepada publik. 
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 Oleh karena itu, target capaian ekonomi dan mengamankan 
kepentingan politik pemilik media yang juga sebagai praktisi politik 
merupakan pusaran yang membentuk kultur kerja media. Budaya kerja 
media seperti ini berimplikasi pada perkembangan industri media televisi 
grup MNC, yang telah mencerabut media dari masyarakat di mana mereka 
berada. Dorongan besar pemilik untuk mendapatkan kekuasaan politik, 
telah menjadikan media massa bukan lagi sebagai institusi ekonomi dan 
bisnis, tetapi meluas menjadi institusi politik. Kontrol terhadap SinemArt 
memang tidak terjadi secara langsung seperti kontrol terhadap devisi 
pemberitaan, karena devisi ini berada langsung di bawah manajemen 
RCTI. Namun budaya kerja media RCTI yang dikontrol langsung oleh 
pemilik tidak dapat tidak pihak PH harus dibawah kontrol televisi yang 
menayangkan konten yang diproduksi sebagaimana ditemukan pada 
sinetron TBNH ini. Oleh karena itu, bentuk kerja RCTI mempertemukan 
tiga kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan publik, kepentingan 
ekonomi, dan kepentingan politik. Seperti dapat digambarkan sebagai 
berikut: 

Gambar 16: 
Karakteristik Industri dan Irisan Kepentingan dalam Sinetron TBNH  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16 di atas menunjukkan beberapa karakteristik dalam 
industri sinetron. Muara karakteristik tersebut sangat terkait dengan 
kepentingan apa yang dominan dalam budaya kerja media televisi RCTI. 
Dari ketiga kepentingan yang ada, kepentingan publik sering terabaikan 
karena dominasi kepentingan ekonomi dan politik pemilik televisi. 
Pengaruh politisasi televisi baik untuk kepentingan ekonomi dan 
kepentingan politik pribadi pemilik medianya sangat jelas terlihat di 

Kepentingan 
Politik 

Kepentingan 
Publik  
(pendidikan/
dakwah) 

Kepentingan 
Ekonomi 

Berbasis rating, sinetron sebagai 
produk unggulan,  segmen 
perempuan, efesiensi, 
distandarisasi, stripping, asal jadi, 
saling tiru, dst. 

Televisi  
(sinetron TBNH) 
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RCTI, begitu pula pada semua stasiun televisi group MNC. Bahkan 
sebagaian sumberdaya yang ada dimanfaatkan untuk kepentingan politik 
pemiliknya. Tidak hanya hadir melalui tayangan televisi melalui berita, 
sinetron, kuiz, reality show, tetapi ia juga hadir di kendaraan atau mobil 
operasional perusahaan media yang ada di bawah jaringan group MNC 
(Lihat gambar 17). 

RCTI sebagai sebuah media merupakan instritusi budaya, institusi 
sosial, institusi ekonomi, dan institusi politik sekaligus secara bersamaan. 
Beroperasinya media ini jelas sangat didominasi untuk kepentingan 
akumulasi kapital dengan didukung ideologi yang melingkupinya seperti 
budaya konsumeris, patriarki dan feodalistik. Di sisi lain media ini jelas 
merupakan komponen yang tidak bisa dipisah dari keberadaan negara dan 
publik serta teknologi. Negara mengatur melalui bentuk regulasi tentang 
kepemilikan, pengaturan, kontrol dan akses publik serta kemajuan 
teknologi komunikasi yang semuanya tidak lepas dari dominasi 
kapitalisme.  

 
3.  Eksploitasi Media dan Sumber Daya Lain  

Pemilik modal jelas telah melakukan berbagai upaya dan 
menetapkan strategi bisnis dalam memenangkan persaingan dalam 
industri sinetron. Kegiatan-kegiatan tersebut jelas menggunakan jasa 
sumber daya manusia dan sumber daya media yang ada di RCTI maupun 
yang ada di SinemArt dan sumber daya lain yang dimiliki. Melalui 
jejaring kapitalisme di bawah naungan RCTI (MNC), pemilik media 
mampu secara dominan mengontrol dan menguasai proses produksi 
sinetron TBNH, karena itu produser dan apapun bentuk produksinya akan 
selalu berada dalam bayang-bayang pemilik RCTI. 

Tidak heran bila penggunaannya sumberdaya apakah dari 
perusahaan sendiri atau perusahaan afiliasi seperti SinemArt jelas terlihat 
sangat berlebihan. Bentuk penggunaan sumberdaya manusia, sumberdaya 
komunikasi maupun yang lainnya ini secara tidak langsung telah 
melakukan praktik penyimpangan dan pengeksploitasian yang dilakukan 
oleh pemilik modal demi memenuhi ambisinya. Eksploitasi dan 
penyimpangan yang terjadi tidak saja pada teks yang dihasilkan, namun 
juga pada pekerja sebagai pihak yang memproduksi teks dan khalayak 
sebagai pihak yang mengkonsumsi sinetron TBNH ini. Produksi teks 
sinetron TBNH adalah hasil dari produk dari sebuah sistem, dimana 
sistem kerjanya berorientasi pada kepentingan uang dan kekuasaan yang 
cenderung eksploitatif.  

Oleh karena itu, eksploitasi media oleh pemilik tidak terlepas dari 
budaya kerja yang dimiliki oleh media itu sendiri. Ciri khas dari budaya 
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yang dimiliki dalam industri media penyiaran adalah adanya pembagian 
kerja yang lebih menekankan task-oriented daripada kerja dengan peran 
yang sudah ditentukan. Maka outsourcing beberapa fungsi ke perusahaan 
lain melalui PH atau penyedia jasa pekerja lainnya, akan selalu 
dipraktikkan. Cara ini memungkinkan manajer menghindari lapisan 
birokrasi yang tidak perlu.  Dalam hal ini Haryatmoko (2007:58) 
menambahkan: 

―Kontrak terbatas menjadi praktik biasa untuk menghindari 
pembayaran jaminan sosial, biaya kesehatan, pensiun, dan supaya 
tidak direpotkan oleh masalah konflik kerja. Dalam rezim media ini, 
pekerja dengan mudah bisa dipindah dari satu tugas ke tugas yang 
lain. Kontrak pekerja berubah sesuai dengan perubahan aktivitas 
perusahaan‖. 

Pemakaian sistem kontrak jelas sebuah sistem yang merugikan 
pekerja. Oleh karena itu, pekerja akan selalu terikat dengan kontrol 
berdasarkan kontrak yang disepakati. Bahkan ada banyak pekerja sinetron 
ataupun di RCTI yang harus mengikuti kebutuhan proyek dan orientasi 
sesaat dari kegiatan yang dibuat oleh RCTI. Dalam praktiknya, untuk 
mendapatkan uang melalui rating yang tinggi pemilik televisi RCTI 
memanfaatkan semua jaringan produksi dan distribusi hingga konsumsi 
para khalayak pasar pemirsa untuk ikut bekerja secara tidak langsung.  

Sistem kerja industri sinetron dibuat melibatkan pekerja, dimana 
pekerjanya tidak saja pada pekerja sinetron dan media namun melibatkan 
khalayak sebagai penontonnya. Namun demikian tentu sistem kerja 
khalayak tidak bisa disamakan dengan pekerja yang formal. Gambar 17 
berikut menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk memanfaatkan 
sumberdaya komunikasi (modal komunikatif) untuk alat pemasaran dan 
metode kampanye. Orientasi kepentingan pemilik tidak saja ditampilkan 
pada media yang biasa, namun dapat dilakukan pada media seperti 
kendaraan operasional para pekerja di stasiun televisi RCTI. 

Ada banyak cara yang digunakan oleh pemilik media untuk 
memanfaatkan media yang dimiliki. Demikian pula dengan cara pemilik 
memanfaatkan para pekerja media yang ada di bawah kendali perusahaan 
grup MNC. Pemilik akan dengan mudah menggunakan sumberdaya yang 
dimiliki untuk dieksploitasi untuk kepentingan komersial maupun 
kepentingan politik. Pemilik media memanfaatkan televisi, suratkabar, 
dan media lainnya bahkan kendaraan kendaraan operasional perusahaan 
untuk kepentingan politik pribadi dan kelompoknya. 
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Gambar 17:  
Eksploitasi dalam Sumber Daya Media MNC Group 

 

 
Sumber: Dokumen Pribadi 

 
Realitas ini juga mengindikasikan begitu sulitnya pekerja di MNC 

untuk tidak mendukung pemilik media di mana pekerja tersebut bernaung. 
Sehingga apa pun dilakukan untuk mengikuti keinginan pemilik media 
dengan harus mengorbankan idealisme jurnalistik dan hati nurani pekerja 
itu sendiri. Oleh karena itu, pekerja media MNC memiliki dua pekerjaan 
sekaligus yaitu kerja untuk komersial menghasilkan uang dan juga kerja 
politik untuk kepentingan politik, dua-duanya untuk pemilik media.  

Sinetron sebagai industri utama dan program unggulan RCTI 
tampak jelas mengkomodifikasi para pekerja media dan pekerja sinetron. 
Karya yang dihasilkan seperti sinetron TBNH, diharapkan mampu 
menjadi komoditas unggulan yang bisa menyenangkan khalayak, 
mendatangkan pengiklan dan memperpanjang bisnis media televisi RCTI. 
Perlakuan pemilik media (pemodal) seperti ini sering kali mengabaikan 
kemampuan konseptual dan kreatifitas pekerja, karena perannya sudah 
diambil oleh kelas pengatur yang ada di atasnya produser atau pihak 
manajemen RCTI. Oleh karenannya, para pekerja sinetron dan pengelola 
media RCTI memiliki kepatuhan kepada pemilik modal dan kekuasaan 
politik sebagai basis ekonomi dan ideologi organisasi, yang diwujudkan 
dengan upaya berkompromi kepada pasar melalui produk-produk 
―budaya‖ komersil.  

Sinetron sebagai produk industri budaya, jelas telah memanfaatkan 
agama Islam dan budaya etnis Betawi dimana keduanya juga adalah 
produk budaya itu sendiri. Sebagai produk budaya populer yang berhasil, 
maka TBNH akan selalu ditampilkan karena keberadaannya yang bisa 
mendatangkan dan mendulang uang lebih. Tidak heran bila pemegang 
kuasa stasiun televisi RCTI akan selalu memanfaatkan kedua aspek 
tersebut, baik pekerja atau simbol agama dan budaya untuk selalu dan 
terus dimaksimalkan agar dapat menjadi mesin pencetak uang. 
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Besarnya kekuatan pemodal dalam mengontrol pekerja dan karya 
atau produk yang dihasilkan dapat dilihat dari sinetron yang dihasilkan. 
Hal ini terlihat dari bagaimana pemodal melanggengkan dominasinya 
pada sistem produksi teks yang ada, dengan cara akan memproduksi terus 
selagi menghasilkan rating atau uang yang banyak, bahkan bisa 
menghasilkan ribuan episode sampai pekerjanya tidak ―bernyawa‖ lagi. 
Tayangan hanya akan dihentikan atau ―dimatikan‖ kalau ratingnya rendah 
dan tidak banyak yang menggemari lagi.  

Oleh karena itu, bentuk komodifikasi teks sinetron TBNH secara 
tidak langsung merupakan kegiatan mengkomodifikasi khalayak dan 
pekerja media itu sendiri. Pengelola media baik dari pihak rumah produksi 
maupun RCTI telah memperlakukan sinetron yang menggunakan simbol 
agama ini sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk bisa terus 
menjadi hiburan yang menyenangkan khalayak, mengundang pemasang 
iklan dan menyenangkan pemilik media yang bersangkutan. Otomatis 
ketika semua terlena atau terbuai oleh kesenangan semu kapitalisme ini, 
maka sinetron akan terus diproduksi dan terus diperpanjang, tidak saja 
perpanjangan episode namun durasi tayang akan terus ditambah.  

Jadi proses kerja dalam industri sinetron dan televisi ini adalah 
bentuk eksploitasi. Pemilik modal akan melakukan eksploitasi terhadap 
semua sumberdaya yang dimiliki dan yang dapat dikendalikan meskipun 
tidak dimiliki secara langsung. Eksploitasi ini terjadi dengan cara 
memeras keringat dan seluruh kemampuan atau keahlian para pekerja 
media untuk terus menghasilkan sinetron sesuai dengan permintaan 
televisi didasarkan rating yang ada. Di sisi lain, atas dasar 
profesionalisme, para pekerja harus menerima kenyataan ini.  

Oleh karena itu, peneliti dapat menegaskan di sini bahwa 
eksploitasi terjadi pada tiga level. Pertama, eksploitasi tema atau simbol 
agama Islam dan budaya Betawi dalam sinetron TBNH. Tema agama dan 
budaya dan seperangkat simbol yang melekat di dalamnya 
direpresentasikan dan dikomodifikasi sebagai sebuah strategi pemasaran 
untuk memperoleh sebanyak mungkin khalayak dan rating yang tinggi. 
Wacana agama dan budaya dijadikan komoditas dan kemudian 
diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan, melalui sponsor dan 
iklan-iklan yang terlibat.  

Kedua, eksploitasi pekerja sinetron dan RCTI. Eksploitasi ini 
terjadi pada semua orang yang menghasilkan keuntungan buat perusahaan, 
baik orang-orang terikat kotrak pekerjaan dengan SinemArt, maupun 
orang yang dipekerjakan langsung dan digaji serta diberikan 
tunjangan/honor oleh RCTI. Para pekerja sinetron dan media ini dituntut 
untuk bekerja sesuai standar yang ditentukan (SOP) oleh perusahaan. 



190

190 
 

 
 

Mereka tidak boleh melanggar aturan yang ada, dan tunduk serta patuh 
terhadap semua aturan yang dikenakan sesuai kontrak kerja yang 
mengikat mereka. Praktik aturan ini, secara tidak langsung ―memaksa‖ 
mereka yang bekerja, jika tidak akan dikenai sanksi bahkan sampai 
pemutusan kerja. Namun sebagai pekerja mereka diberi imbalan 
selayaknya berdasarkan profesi mereka masing-masing. Dalam hal ini ada 
jurang perbedaan pendapatan antara pemain bintang dengan pekerja 
lainnya. Eksploitasi juga merupakan bentuk lain yang ekstrim dari 
komodifikasi pekerja. Kegiatan eksploitasi ini terjadi ketika pengelola 
media dalam memperlakukan pekerja sebagai mesin untuk memperoleh 
uang. Sering kali kegiatan produksi tidak memperhitungkan sisi 
kemanusiaan dan kemampuan konseptual dan kreativitasnya, karena hal 
itu diambil alih oleh kelas manajerial yang mengatur segala aktivitas 
pekerja.  

Ketiga, eksploitasi khalayak. Khalayak menjadi aspek yang 
penting bagi sebuah industri sinetron, karena khalayak merupakan 
komoditas yang diperjualbelikan antara ketiga pihak berikut yaitu RCTI, 
Pengiklan dan Nielsen. Sudah pasti Nielsen menjual khalayak melalui 
data rating televisi ke RCTI dan RCTI menjual khalayak ke pengiklan. 
Dalam hal ini, khalayak melalui rating diperjualbelikan oleh lembaga 
pemeringkat yaitu Nielsen kepada media televisi sebagai standar untuk 
pengiklan memilih program yang tepat untuk beriklan.  

Gambar 18: 
Tingkat Wilayah Eksploitasi dalam Sinetron TBNH di RCTI 

 
 
Tiga tingkatan wilayah eksploitasi saling memiliki keterkaitan, di 

mana teks dihasilkan oleh pekerja, dan teks juga dikonsumsi khalayak. 
Pekerja dibayar berdasarkan profesionalisme, disesuaikan dengan kontrak 

Eksploitasi Teks 

Eksploitasi 
Pekerja 

Eksploitasi 
Khalayak 

Kapitalisme 
sebagai pemilik 
kuasa utama  
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yang ada, berdasarkan perolehan rating yang diperoleh. Namun demikian 
semua kontrol eksploitasi terhadap itu semua dilakukan oleh pemilik 
modal televisi itu sendiri melalui jejaring kapitalisme global. Oleh karena 
itu, logika kapitalisme sebagai sebuah ideologi akan selalu meggerakkan 
kegiatan industri sinetron yang tayang di televisi. Logika ini kemudian 
beriringan dengan upaya untuk mengkomerisialisasi dan 
mengkomodifikasi apa yang bisa menghasilkan untung yang lebih buat 
para pemilik modal. Tanpa disadari oleh para pelaku sering kali mereka 
menjalankan kegiatan ini menjadikan sesuatu hal yang biasa dan wajar.  

Televisi sendiri sangat membutuhkan khalayak untuk 
keberlangsungan industrinya, dengan cara menjadikan khalayak sebagai 
konsumen yang loyal. Ketika sudah loyal, kemudian terjadi apa yang 
dinamakan eksploitasi, dimana khalayak tidak mendapatkan apa-apa pun 
kecuali hanya kesenangan yang semu dan jiwa khalayaknya sendiri 
mengalami kekosongan karena makna nilainya sudah tercerabut oleh 
kepentingan kapital. 

Hal ini sudah jauh hari dijelaskan oleh Marx bahwa mereka yang 
memiliki kekuasaan (kaum elit) terutama pemilik media dapat 
mengeksploitasi kaum yang lemah (kelas pekerja) baik pekerja media 
maupun para khalayaknya. Posisi dalam keadaan lemah ini dapat 
mengarahkan pada terjadinya alienasi atau kondisi psikologis di mana 
orang mulai merasa bahwa mereka memiliki sedikit kontrol terhadap diri 
dan masa depan mereka. Alienasi sendiri bagi Marx akan paling merusak 
jika berada di bawah kapitalisme (West & Turner, 2008: 64). Ketika orang 
sudah kehilangan kontrol terhadap cara produksi mereka sendiri dan harus 
menjual waktu mereka pada pemberi pekerjaan, maka mereka menjadi 
teraliensi. Selain itu, kapitalisme juga menghasilkan masyarakat yang 
selalu berorientasi keuntungan, pekerja di dalam masyarakat kapitalistik 
dinilai dari potensi kerja keras dan kreatifitas mereka. 

Tabel 6: 
Strategi dan Modus Eksploitasi dalam Sinetron TBNH 

Level Strategi Produser/Pemilik Media Identifikasi 
Teks 1. Menggunakan dan 

menyelewengkan simbol agama 
2. Menggunakan dan 

memanfaatkan simbol budaya 
Betawi 

3. Dengan membuat kata-kata dan 
kalimat yang sensasional, 
provokatif dan hiperbola. 
 

4. Shoot kamera dengan close up 
terhadap objek yang ingin 

 ―haji‖, ―ustadz‖, 
―Alhamdulilah‖,  
―Assalamu‘alaikum‖, 
―tasyakuran‖, ―masjid‖, dst. 

  ―aye‖, ―gue‖, ―kagak‖, ―lu‖, 
―empok‖, encing RW, dst. 

  ―Juragan Pak Haji RW‖, 
―Abang Haji‖, ―Pak haji Dua 
Kali‖ ―Bu Hajjah‖, ―Ulil 
Amri‖, ―Amirul mukminin‖, 
dst. 
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ditampilkan untuk menarik 
khalayak. 

 

 Tampak muka yang marah, 
peci, jilbab, simbol masjid dan 
baju muslim (koko). 

Pekerja 1. Strategi kontrak berdasarkan 
episode (bisa putus kontrak 
kapan pun, karena didasarkan 
pada rating/pasar) 

2. Strategi stripping 
(mempertahankan loyalitas 
pekerja dan penonton) 

3. Strategi memperhatikan alur 
cerita atau story line 

4. Strategi pembelian sinetron 
(efesiensi biaya produksi: 
karyawan, kantor,  dan lainnya) 

 Pemberian honor dilakukan per 
buku (per satu episode) 

 Kerja dan syuting setiap hari 
sampai malam dan harus ada di 
lokasi 

 Membuat dan mengembangkan 
konflik serta mendatangkan 
pemain baru 

 Melalui PH SinemArt untuk 
efektivektifitas dan efesiensi  
biaya produksi 

Khalayak 1. Strategi tayangan tanpa jeda 
iklan selama lebih 30 menit di 
awal. 

2. Strategi berbagai bentuk promosi 
yang terus mengingatkan baik di 
RCTI maupun media lain. 

3. Banyak iklan HT dan Win-HT 
serta Hanura atau Perindo. 

4. Strategi saling intip dan tiru-
meniru antarstasiun televisi 

 Untuk menarik pemirsa agar 
tetap terus bertahan menonton. 

 Muncul di berbagai media grup 
MNC dan di jeda iklan 
tayangan di pagi dan sore hari 
dan media lainnya 

 Hanya temporer menjelang 
Pemilu saja, kecuali Perindo. 

 Perebutan dan pembajakan 
pemirsa televisi lain dengan 
membuat sinetron genre yang 
sama atau mengubah jalan 
cerita 

Ideologi 
Kapital 

1. Eksploitasi dan mengaburkan 
makna simbol serta 
memanfaatkan medianya 

2. Eksploitasi dan memanfaatkan 
semaksimal mungkin pekerjanya 

3. Eksploitasi buruh khalayak dan 
menjual khalayak sebagai 
komoditas ke pengiklan 

4. Melanggengkan budaya patriarki, 
feodalisme, hedonisme, 
konsumerisme, untuk 
memperkuat ideologi kapitalisme 
dengan mempertahankan mitos 
yang ada. 

 

 Komodifikasi simbol agama 
dan budaya Betawi 

 Komodifikasi, memanfaatkan 
keahlian dan menjual karya 
pekerja terutama pekerja 
bawahan dan musiman dengan 
bayaran murah  

 Data rating tinggi otomatis 
khalayak dipaksa menonton 
terus untuk dijadikan 
komoditas dan buruh khalayak 
dengan menggunakan berbagai 
strategi pemasaran dan 
pengemasan) 

 Menyebarkan mitos-mitos 
kebaikan dan dakwah  melalui 
simbol-simbol dalam sinetron 
religi TBNH 
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Ada banyak bentuk strategi dan modus yang digunakan oleh 
pemilik televisi dalam mengontrol apa yang mereka kuasai. Selain itu, 
aspek-aspek utama yang dikontrol ini kemudian dieksploitasi berdasarkan 
strategi yang digunakan oleh pengelola atau pemilik kekuasaan. Berbagai 
strategi dan modusnya dapat teridentifikasi melalui uraian tabel yang 
dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya 
eksploitasi dalam berbagai aspek yang ada dalam sistem kerja televisi baik 
pada proses produksi, distribusi maupun konsumsinya. Bahkan pada level 
distribusi atau penayangan sinetron religi TBNH yang oleh pekerja media, 
mereka berada di bawah kontrol langsung pemilik stasiun RCTI baik 
untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik pemilik media.  

Kepentingan pemodal dengan orientasi rating sebagai ukuran 
(pedoman), sangat dominan mewarnai bentuk produksi, distribusi dan 
konsumsi dalam sinetron TBNH. Pekerja dan khalayak ―dipaksa‖ tunduk 
dan patuh untuk terus memproduksi dan mengkonsumsi makna-makna 
yang ditawarkan agar industri tetap terus bertahan dan dapat 
mengakumulasi modal sebanyak-banyaknya. Struktur dan sistem kerja 
yang eksploitatif  ini menciptakan pekerja propesional, pekerja media dan 
khalayak menjadi terjebak untuk terus memproduksi sinetron ini dan 
tanpa sadar tereksploitasi. Hal ini menyebabkan mereka ini semua 
teraliensasi dari kehidupan dan dengan kebiasaan pekerjaan yang 
dilakukan, objek yang dihasilkan dan juga instrumen yang mereka pakai. 

Gambar 19: 
Kontrol dan Pengaruh Kapital dalam Sistem Produksi, Distribusi dan 

Konsumsi Sinetron TBNH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Produksi TBNH: 
Eksploitasi pekerja 
profesional 

Konsumsi TBNH: 
Eksploitasi 
(pekerja) khalayak 

Distribusi TBNH 
Melalui RCTI: 
Eksploitasi pekerja 
media 

Mekanisme kerja dan standar mutu sinetron 
yang berbasis pada rating 
 

Pola konsumsi yang loyal dan kemasan cepat 
saji yang tidak memiliki makna buat khalayak  

Budaya media, karakter industri televisi yang eksploitatif, berbasis 
rating dan kepentingan pemilik (kapital) 
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Berdasarkan bagan di atas dapat diungkapkan bahwa sinetron yang 

mengkalaim memuat ajaran agama sebenarnya tidak bisa dikatakan 
sebagai sinetron dakwah. TBNH jelas bertujuan untuk kepentingan 
komersial, bahkan tayangannya telah mendistrorsi makna ajaran dan 
kebaikan agama Islam itu sendiri. Sistem atau mekanisme produksi saja 
jelas tidak Islami, di mana ideologi kapital lebih banyak mendominasi 
cara kerja dan produksinya dengan melanggengkan ideologi-ideologi lain 
yang menjadi bagian ideologi kapital. Ideologi yang muncul ini bahkan 
tidak sejalan dengan agama Islam seperti gaya hidup hedonis, konsumeris, 
materialistis, feodalisme dan lebih banyak mengedepankan budaya 
patriarki.  

Ideologi dan budaya tersebut mempengaruhi mekanisme produksi 
dan dilanggengkan oleh kapitalisme untuk memperkuat bentuk 
eksploitasi. Adapun eksploitasi dapat terjadi pada tiga level teks, pekerja 
sinetron atau media dan khalayak serta media itu sendiri. Eksploitasi teks 
melalui penggunaan simbol agama Islam dan budaya Betawi terjadi secara 
berlebihan dalam bentuk kata/kalimat yang sensasional, provokatif dan 
hiperbola. Selain itu ada banyak adegan yang dikonstruksi dengan 
berbagai cara dan modus penyalahgunaan untuk dapat menarik khalayak.  

Dengan kata lain, eksploitasi yang terjadi melalui komodifikasi 
simbol agama dan budaya Betawi tersebut telah menjadikan simbol agama 
hanya sekedar komoditas untuk dikomersialkan atau diperjualbelikan. 
Para pekerja sinetron (baik pemain dan kru sinetron) dieksploitasi 
ditemukan dari strategi dan modus yang digunakan oleh pemilik modal 
atau media dengan memanfaatkan mereka untuk terus bekerja dan 
memproduksi sinetron dengan batasan waktu yang tidak pasti. Sedangkan 
eksploitasi khalayak tidak saja terjadi melalui komodifikasi 
menjadikannya sebagai komoditas yang diperjualbelikan antara lembaga 
rating, stasiun televisi dan pengiklan. Namun khalayak juga dijadikan 
buruh yang diharapkan terus menonton (memproduksi rating) dengan 
berbagai strategi dan modus yang digunakan pengelola/pemilik media 
untuk ―memaksa‖ kahalayak untuk tetap terus mengkonsumsinya.   

 
 
 
 
 

 
 
 




