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BAB II 

KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan rujukan terhadap penelitian terdahulu dimana 

pada tinjauan pustaka ini dapat membantu penulis dalam menganalisis  

propaganda yang diambil sebagai fenomena yang ingin diteliti. Dalam tulisan 

ini, penulis merujuk kepada dua sumber. Pertama, sebuah thesis yang berjudul 

”Propaganda Analysis: A Case Study Of Kazakhtan’s 2006 Advertising 

Campaign” yang ditulis oleh Courtney Ireland Wallis.
1
 Dalam thesis ini, 

dijelaskan mengenai analisis propaganda yang dilihat menggunakan 10 analisis  

framework milik Garth S. Jowett dan Victoria O’donnell.
2
 Peneliti dalam thesis 

ini menjelaskan propaganda yang saling berkaitan dengan promosi pariwisata 

dan national branding yang dilakukan oleh Kazakhtan.
3
  

Propaganda kazaktan dilakukan melalui kampanye dibeberapa media cetak 

Amerika Serikat, siaran televisi dan juga melalui sebuah film berjudul Borat: 

Cultural Learning Of Amerika For Make Benefit Glorious Nations Of 

Kazakhtan, dimana media ini digunakan kazakhtan untuk menciptakan kesan 

positif khususnya terkait hubungannya dengan Amerika Serikat dan disisi lain 

mempromosikan negaranya sebagai destinasi pariwisata bagi warga Amerika 

                                                             
1
 Courtney Ireland Wallis, Propaganda Analysis: A Case Study Of Kazakhtan’s Advertising 

Campaign, 2007, tersedia dalam 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.632.6978&rep=rep1&type=pdf 

diakses pada Sabtu, 18 November 2017.  
2
 Ibid, hal 25. 

3
 Ibid. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.632.6978&rep=rep1&type=pdf
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Serikat.
4
 Pada promosi pariwisata yang dilakukan Kazakhtan, terdapat unsur 

propaganda melalui kampanye sekaligus sebagai national branding. 

Studi kasus yang diangkat dalam thesis ini sendiri dapat dikatakan sebagai 

propaganda melalui analisis teknik, simbol dan gambar yang digunakan 

Kazakhtan dalam melakukan kampanye tersebut.
5
 Penulis thesis ini 

menggunakan elemen analisis  milik Garth dan Jowett ini untuk menganalisa 

propaganda serta mengetahui taktik dan teknik yang digunakan.
6
 Sehingga 

kasus ini dapat dikatakan sebagai bentuk propaganda. 

Persamaan thesis ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 

menggunakan analisis propaganda milik Garth S. Jowett dan Victoria 

O’donnell. Analisis ini digunakan untuk mengetahui propaganda dalam studi 

kasus yang diangkat oleh peneliti thesis tersebut khususnya untuk dapat 

mengetahui strategi dan teknik propaganda yang gunakan.
7
 Kesamaan lain yaitu 

adanya aspek sosio-kultural dalam propaganda yang akan diteliti.  Hal ini dapat 

dilihat dari konten apa yang dipropagandakan. Kazakhtan sendiri 

mempropagandakan aspek pariwisata dan national branding negaranya.
8
 

Sedangkan aspek sosio-kultural dalam penelitian penulis dapat dilihat dari 

adanya konten bom budaya melalui musik K-Pop yang menjadi bagian dari 

konten propaganda Korea Selatan. 

 Perbedaan thesis ini dengan penelitian penulis yaitu studi kasus yang 

menjadi objek analisis propaganda. Perbedaan kasus ini juga menjadi penting 

                                                             
4
 Ibid, hal 69. 

5
 Ibid.  

6
 Ibid, hal 27.  

7
 Ibid.  

8
 Ibid.  
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terkait analisis yang akan diterapkan nantinya. Apabila kasus propaganda 

kazakhtan dilakukan dengan cara yang lebih halus dan target yang lebih netral
9
, 

maka propaganda Korea Selatan justru dilakukan dalam kondisi yang 

sebaliknya.  

Tinjauan pustaka kedua, penulis mengambil sebuah jurnal yang ditulis oleh 

Josephine Prisilia yang berjudul “Propaganda Unifikasi Korea Utara Dan Korea 

Selatan Dalam Serial Drama Televisi Korea The King 2 Hearts”.
10

 Jurnal ini 

menjelaskan tentang salah satu bentuk propaganda melalui sebuah serial drama 

yang diproduksi oleh salah satu agensi hiburan Korea Selatan. King 2 Hearts 

yang menceritakan proses penyatuan antara Korea Selatan dan Korea Utara 

melalui sebuah pernikahan antara raja yang berasal dari Korea Selatan dengan 

seorang wanita dari Korea Utara. Jurnal ini menjelaskan propaganda melalui 

narasi dialog (verbal dan visual) melalui analisis naratif milik Vladimir Propp.
11

 

Jurnal ini membahas mengenai bagaimana Korea Selatan melalui media film 

dan televisi berupaya menyampaikan pesan terkait dengan penyatuan dua 

negara ini.  

Dalam narasi yang dijelaskan jurnal ini, unifikasi dapat dilakukan melalui 

tiga tujuan besar yang dikelola sendiri oleh penulis jurnal berdasarkan analisis 

naratif pada drama tersebut yaitu perdamaian dan kerjasama, kemerdekaan dan 

                                                             
9
 Ibid, hal 69. 

10
 Josephine Prisilia, Propaganda Unifikasi Korea Utara Dan Korea Selatan Dalam Serial Drama 

Televisi Korea The King 2 Hearts, 2014, tersedia dalam 

https://media.neliti.com/media/publications/83629-ID-propaganda-unifikasi-Korea-utara-dan-

kor.pdf, diakses pada 01 November 2017. 
11

Ibid.   

https://media.neliti.com/media/publications/83629-ID-propaganda-unifikasi-korea-utara-dan-kor.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/83629-ID-propaganda-unifikasi-korea-utara-dan-kor.pdf
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persemakmuran Korea.
12

 Selain tujuan, peneliti pada jurnal ini juga 

menjelaskan secara naratif melalui dialog yang mempresentasikan adanya 

propaganda untuk memberikan sugesti terhadap unifikasi itu sendiri seperti 

menjelaskan tindakan yang harus dilakukan Korea Selatan dan Korea Utara, 

bahkan juga memberikan penjelasan tentang tindakan yang harus dilakukan 

oleh masyarakat internasional bahkan 4 negara adikuasa dunia yaitu Amerika 

Serikat, Rusia, China dan Jepang.
13

  

Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu membahas 

propaganda yang dilakukan Korea Selatan terhadap Korea Utara. Namun 

perbedaannya, jurnal ini membahas bagaimana propaganda melalui drama 

tersebut dan menjelaskan hubungan permasalahan unifikasi pada drama dengan 

kenyataan yang ada. Sehingga jurnal ini fokus melihat pada setiap cerita dan 

implikasi pada propaganda yang ada.
14

 Sedangkan penulis ingin menganalisis 

elemen propaganda secara lebih luas dengan tidak hanya fokus pada proses 

penyatuan Korea belaka. Penulis ingin membahas elemen lain dari propaganda 

yang melibatkan banyak aspek. Selain hal itu, masuknya budaya hallyu Korea 

Selatan juga penulis jelaskan dengan melihat kondisi Korea Utara yang 

cenderung tertutup dari dunia luar.  

2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Konsep Propaganda 

 Propaganda merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara untuk  

mempengaruhi tindakan, perspektif, sudut pandang dan sebagainya. 

                                                             
12

 Ibid.  
13

 Ibid. 
14

 Ibid.  
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Propaganda memiliki berbagai macam variasi dimana perkembangan 

propaganda saat ini sudah semakin besar dengan melihat propaganda dari 

berbagai sudut pandang.  

 Propaganda sendiri merupakan resapan dari bahasa latin propagare 

yang artinya menyebarluaskan.
15

 Propaganda sendiri berawal dari 

penyebarluasan agama katolik yang dibawa oleh missionarist pada masa Paus 

Gregorius XV pada tahun 1622 yang menciptakan sebuah institusi  untuk 

menyebarluaskan ajaran katolik hingga lintas batas negara.
16

  

 Jowett dan O’Donnell  dalam bukunya menjelaskan perbedaan antara 

propaganda dan persuasi. Persuasi sendiri diartikan sebagai bentuk 

komunikasi interaktif antar pihak yang mempengaruhi dan pihak yang 

dipengaruhi untuk dapat memenuhi kebutuhan keduanya.
17

 Sedangkan 

menurut Sproule (1994) propaganda merupakan gabungan antara komunikasi 

informasi dan persuasi massa yang dilakukan secara terorganisir dalam 

lingkup yang lebih besar.
18

 Jadi dapat dikatakan bahwa persuasi sendiri 

menjadi bagian dalam propaganda.  

 Dalam menginterpretasikan propaganda, penulis melihat bahwasannya 

propaganda sendiri merupakan bentuk interaksi persuasif dimana dapat 

dilakukan dengan cara terbuka (terang-terangan) seperti halnya penyebaran 

agama, atau propaganda juga bisa dilakukan secara tertutup (sembunyi-

                                                             
15

 Oxford English Distionary, tersedia dalam 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/propaganda diakses pada Selasa, 30 Mei 2017.  
16

 Drs. R.A. Santoso Sastropoetro, Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa. cet. 1. 

Bandung : Alumni. 1983. Hal.16 
17 Garth S. Jowett dan Victoria O’Donnell, Propaganda and Persuasion, 2012, hal 2. 
18 Ibid. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/propaganda
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sembunyi). Propaganda yang dilakukan secara tertutup tidak secara langsung 

menyampaikan tujuan atau pesan untuk dapat mempengaruhi tindakan 

seseorang namun dengan menyampaikan fakta-fakta dan pesan tersirat untuk 

dapat mempengaruhi pihak lain dan akhirnya membuat mereka terpengaruh 

secara psikologis yang nantinya diharapkan akan mempengaruhi pola pikir 

dan perilaku mereka. 

 Propaganda sendiri memiliki berbagai definisi. Banyak ahli yang 

mencoba memberikan pemahaman tentang apa sebenarnya yang dimaksud 

dengan propaganda. Dalam praktiknya tidak ada definisi fenomena yang 

dikatakan tepat apabila tidak memenuhi syarat berikut yaitu objektif, 

melibatkan aspek psikologis atau sosio-psikologis tidak hanya sosio-logis dan 

axiologis, melibatkan semua kasus, dapat dibedakan dengan kasus yang 

serupa dan memiliki kemampuan untuk dapat menjelaskan perubahan 

fenomena baru secara sistematis.
19

 

Berikut beberapa pengertian propaganda menurut para ahli; 

1. Menurut Neil Postman, propaganda merupakan bentuk komunikasi yang 

diciptakan dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi secara emosional 

atau psikologis dan dapat membuat orang lain melakukan tindakan sesuai 

apa yang kita inginkan.
20

 

2. Menurut Garth S. Jowett dan Victoria O'Donnell, propaganda merupakan 

suatu cara sistematis yang dilakukan oleh propagandist (pihak yang 

                                                             
19

 Edgar H Henderson,Toward Definition Of Propaganda, The Journal Of Social Psychology: 

Department of Philosphy and Psychology, 1843, Meridith Collage, hal 71 
20

 Neil Postman, ETC: A Review of General Semantics: Propaganda, 1979, Vol. 36, No. 2 di 

pubikasikan oleh: Institute of General Semantics. Hal.128 

https://www.jstor.org/publisher/iogs?refreqid=excelsior%3A0ce65d50719a1c586010c8285d87678e
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melakukan propaganda) untuk dapat menciptakan pola pikir atau tindakan 

yang diinginkan untuk mencapai tujuan tertentu.
21

 

3. Menurut James E. Combs dan Dan Nimmo, propaganda tidak hanya 

sebatas bentuk interaksi persuasif belaka namun propaganda merupakan 

suatu strategi yang sangat politis untuk mencapai tujuan dengan tidak 

hanya berbasis pada kekuasaan saja namun juga nenperhitungkan aspek 

psikologis terkait apa yang di inginkan oleh sasaran propaganda.
22

 

4. Menurut Walter Cunningham, propaganda merupakan suatu bentuk 

komunikasi dengan menyampaikan kebenaran namun tidak semua 

kebenaran disampaikan untuk mencapai tujuan. Hal ini dilakukan untuk 

dapat menciptakan keadaan yang mendukung argumen yang dibuat guna 

membuat pihak percaya atas apa yang disampaikan dan mau bertindak 

sesuai dengan keinginan.
23

 

 Berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh beberapa ahli, maka 

dapat disimpulkan bahwasannya propaganda merupakan suatu bentuk 

komunikasi dua arah antara propagandist dengan target propaganda yang 

dilakukan dengan sengaja, sistematis dan memperhitungkan aspek psikologis 

dengan tujuan untuk dapat memanipulasi pola pikir dan pola perilaku 

                                                             
21

 Garth S. Jowett dan Victoria O'Donnell, Propaganda And Persuasion. Chapter 1: what is 

propaganda and how does it deffer from persuasion?, 2005, edisi ke-6. Hal. 07  
22

 James E. Combs dan Dan Nimmo, The New Propaganda: The Dictartorship Of Palaver In 

Contemporary Politics, 1993, New York: longman. Hal.25. 
23

 Jacques Ellul, Mind Over Media: Analyzing Contemporary Propaganda: What is 

propaganda? 

Tersedia dalam http://propaganda.mediaeducationlab.com/img/Lesson_1_Worksheets_1-

1_and_1-2.pdf diakses pada Selasa, 30 Mei 2017. 

http://propaganda.mediaeducationlab.com/img/Lesson_1_Worksheets_1-1_and_1-2.pdf
http://propaganda.mediaeducationlab.com/img/Lesson_1_Worksheets_1-1_and_1-2.pdf
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seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang biasanya 

bersifat politis.  

 Dalam definisi yang disebutkan oleh Jowett dan O’Donnell, ada 

beberapa aspek yang ditekankan untuk memberikan penjelasan mengenai 

propaganda. Seperti adanya kesengajaan, yang mengindikasikan bahwa 

propaganda dilakukan dengan dasar pemikiran yang matang dengan 

mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi.
24

 Sistematis, 

merepresentasikan bahwa propaganda dilakukan secara terorganisir oleh 

badan-badan yang bahkan dibuat khusus untuk melakukannya.
25

 

Pembentukan persepsi, yang dilakukan melalui pengelolahan bahasa, simbol 

bahkan bentuk arsitektur yang dibuat untuk mencapai reaksi dari target.
26

 

Sehingga propaganda merupakan suatu bentuk komunikasi dengan 

karakteristik dan level yang berbeda dengan bentuk komunikasi lain seperti 

sugesti dan persuasi. 

 Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Anthony Pratkanis dan Elliot 

Aronson, propaganda dianggap sebagai bentuk negatif dari persuasi.
27

 

Propaganda lebih condong sebagai bentuk persuasif yang menggunakan 

manipulasi psikologis. Propaganda bekerja dengan mencegah informasi 

penting, membentuk persepsi dari sebuah penipuan yang didesain sedemikian 

rupa untuk mengelabuhi target dalam skala besar.   

                                                             
24

 Gart S. Joweet dan Victoria O’Donnell, hal 7-16. 
25

 Ibid. 
26

 Ibid.  
27

 Anthony Pratkanis and Elliot Aronson, Age Of Propaganda: The Everyday  Use And Abuse 

Of Persuasion, 2001, hal 11.  
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 Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan membuat propaganda juga 

semakin berkembang. Propaganda tidak hanya menjadi kajian persuasif 

secara politik semata, karena propaganda dapat ditemukan diberbagai hal lain 

dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam periklanan, media hiburan 

seperti film, video game, musik bahkan dalam dunia akademis seperti jurnal, 

artikel, buku dan sebagainya. 

2.2.2 10 Analisis  Framework Garth S. Jowett Dan Victoria O’Donnell 

 Garth S. Jowett dan Victoria O'Donnell dalam bukunya memberikan 10 

analisis  frameworks dimana 10 frameworks tersebut penulis gunakan sebagai 

variabel untuk dapat menganalisis  elemen propaganda yang penulis angkat 

dalam penelitian ini. Seperti definisi yang diberikan sebelumnya bahwa 

propaganda merupakan bentuk komunikasi persuasif yang disusun secara 

sistematis dan disengaja, membuat Garth S. Jowett dan Victoria O'Donnell 

menciptakan 10 frameworks ini untuk mengidentifikasi propaganda.
28

 Karena 

propaganda bertujuan mempengaruhi secara kognitif dan afektif dimana hal 

ini tidak hanya berdampak dalam jangka pendek semata. Berikut 10 

frameworks analysis Garth S. Jowett dan Victoria O'Donnells:
29

 

1. Ideologi dan tujuan propaganda. 

2. Konteks propaganda. 

3. Identifikasi propagandist.  

4. Struktur organisasi propaganda.  

5. Target propaganda.  

                                                             
28

 Garth S. Jowett dan Victoria O'Donnell, Loc.Cit., hal.269. 
29

 Ibid, hal 270. 
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6. Teknik pemanfaatan media.  

7. Teknik khusus yang mendukung jalannya propaganda.  

8. Respon yang muncul dari propaganda yang dilakukan.  

9. Propaganda balasan.  

10. Dampak dan evaluasi.  

Frameworks ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menjelaskan 

propaganda. Kekurangan  frameworks ini sulit untuk menjelaskan hasil dari 

propaganda karena mungkin dampak dari propaganda tidak akan terlihat jelas 

bahkan dalam hitungan tahun .
30

 Namun analisis ini sesuai untuk menjelaskan 

propaganda yang sedang berlangsung, khususnya dalam melihat penggunaan 

media, serta respon dari target selama propaganda berlangsung.
31

 Disisi lain 

analisis ini memudahkan penulis untuk dapat menggambarkan bagaimana 

propaganda itu berjalan dengan melihat konten, media dan aspek lainnya.  

Untuk menentukan indikator dari variabel tersebut maka penulis mencari 

kedalam definisi atau penjelasan terkait dengan 10 frameworks tersebut. 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai 10 analisis framework tersebut;
32

 

1. Ideologi dan tujuan propaganda 

Ideologi merupakan salah satu aspek penting untuk menganalisis  

propaganda. Ideologi sangat berperan penting khususnya terkait 

bagaimana ideologi membentuk pribadi dan karakter seseorang dalam 

masyarakat.
33

  Ideologi menjadi aspek penting untuk menarik massa 

                                                             
30

 Ibid.  
31

 Ibid. 
32

 Ibid, hal 271-287. 
33

 Ibid. 



11 

 

secara emosional dengan mengajak target untuk mengikuti 

kepercayaan dan norma dari propagandist.
34

 Disini ideologi sangat 

berperan untuk memainkan sisi psikologis untuk dapat mempengaruhi 

target propaganda.  

Untuk menjelaskan bagaimana ideologi dianalisis dalam 

propaganda, analis harus dapat melihat seperangkat kepercayaan, nilai, 

sikap dan perilaku yang coba digunakan propagandist kepada target 

propaganda.
35

 Ideologi dapat disajikan dalam bentuk verbal dan visual. 

Pada dasarnya tujuan akhir dari propaganda yaitu membuat target 

menerima ideologi propagandist. Dengan kata lain penyebarluasan 

idelogi dalam propaganda juga menjadi cara untuk melanggengkan 

posisi dan kepentingan propagandist.  

Dalam hal ini ideologi antar pihak dianalisis  melalui bagaimana 

hubungan yang terjalin dimasa lalu karena bisa saja hubungan yang 

terjalin sebelumnya merefleksikan propaganda yang sedang 

berlangsung saat ini.
36

 Propaganda ditujukan kepada target untuk  

membuat massa ikut terpengaruh secara ideologis.
37

 Pengaruh ini 

dapat diwujudkan dalam bentuk  pengadopsian nilai atau perilaku 

seperti halnya menjadi pengikut, melaksanakan nilai yang ada dalam 

                                                             
34

 Ibid, hal 271 
35

 Ibid.  
36

 Ibid. 
37

 Ibid.  
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ideologi tersebut dan sebagainya.
38

 Dengan kata lain, tujuan dari 

propaganda berkaitan erat dengan aspek ideologi. 

2. Konteks propaganda. 

Dalam hal ini, propaganda dilakukan dengan melihat konteks apa 

yang sedang terjadi pada saat itu. Dalam menganalisis  sebuah 

propaganda, seorang peneliti harus memiliki pemahaman yang jelas 

mengenai kondisi atau rangkaian peristiwa yang ada saat propaganda 

tersebut dilakukan.
39

 Dengan begitu, seorang peneliti bisa 

menganalisis  propaganda melalui konteks tersebut. Pemahaman 

mengenai situasi untuk melihat konteks propaganda dapat membantu 

penulis untuk mendapatkan berbagai informasi lain mengenai apa yang 

sebenarnya melatarbelakangi sebuah propaganda.
40

 Hal ini bisa 

menjadi salah satu faktor utama yang mendukung jalannya 

propaganda. 

Selain itu, konteks disini juga dilihat dari aspek sejarah. Dimana 

pada masa sebelumnya apakah ada peristiwa atau mungkin sebuah 

mitos yang mendorong dilancarkannya sebuah aksi sosial termasuk 

sebuah propaganda.
41

 Sebuah peristiwa sosial banyak didorong oleh 

faktor sejarah. Seperti propaganda yang banyak dilatarbelakangi oleh 

faktor sejarah.
42

 Ibarat memberikan umpan, kita harus mengetahui 

                                                             
38

 Ibid.  
39

 Ibid, Garth S. Jowett dan Victoria O'Donnell. Hal 272 
40

 Ibid.  
41

 Ibid. 
42

 Ibid. 
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terlebih dahulu jenis tangkapan, waktu, tempat dan kondisi yang sesuai 

untuk mendapatkan target yang sesuai dengan keinginan kita.   

3. Identifikasi propagandist.  

Disini analisis  terkait siapa pihak yang melakukan propaganda 

akan dijelaskan secara lengkap. Peneliti harus bisa mencari tahu pihak 

yang melakukan propaganda tersebut berasal dari individu, kelompok, 

atau organisasi yang biasanya memiliki pemimpin yang 

mengkoordinasikan jalannya propaganda.  

Sebenarnya analisis  propagandist cukup sulit dilakukan karena  

berkaitan dengan jenis propaganda yang dilakukan. Propaganda sendiri 

memiliki 3 tipe yaitu propaganda hitam, putih dan abu-abu.
43

 

Propaganda hitam merupakan propaganda yang dilakukan secara 

tertutup atau sembunyi, dimana sumber propaganda tidak jelas/kabur 

atau bahkan memalsukan otoritas yang menyebarkan propaganda.
44

 

Selain itu, propaganda hitam juga dilihat sebagai propaganda yang 

menyebarkan kebohongan, rekayasa dan sejenisnya.
45

 Karena 

menyebarkan suatu kebohongan besar akan menciptakan suatu 

kepercayaan yang besar pula dibandingkan menyebarkan kenyataan 

dalam skala kecil.  

Propaganda putih merupakan kebalikan dari propaganda hitam. 

Biasanya sumber propaganda jelas dan akurat, dilakukan secara 

                                                             
43

 Ibid, hal 273. 
44

 Ibid, hal 18. 
45

 Ibid. 
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terbuka dan cenderung membawa fakta sebagai senjata utama.
46

 

Sedangkan propaganda abu-abu merupakan propaganda diantara hitam 

dan putih, yaitu propaganda yang masih perlu dicari kebenaran dan 

keakuratan sumber informasi yang disebarkan.
47

  Sehingga bentuk 

propaganda ini akan mempengaruhi penulis dalam melakukan analisis 

propaganda.  

Propaganda yang dilakukan secara tertutup membuat peneliti harus 

mencari tahu dengan melihat rangkaian propaganda yang dilakukan. 

Biasanya pihak yang melakukan propaganda  adalah pihak yang paling 

diuntungkan.
48

 Terkadang sulit menemukan siapa yang sebenarnya 

melakukan propaganda hitam bahkan sumber informasi yang 

didapatkan berasal dari sumber yang kurang valid.
49

  

Untuk menganalisis  propaganda yang dilakukan secara terbuka 

juga tidak semudah yang dilakukan. Terkadang seorang propagandist 

secara terang-terangan menyebut dirinya sebagai pihak yang 

melakukan propaganda, namun disisi lain bisa saja hal itu merupakan 

kamuflase yang dijadikan sebuah kedok untuk menutupi siapa 

sebenarnya pihak yang melakukan propaganda.
50

 Sehingga disini 

peneliti harus benar-benar memahami setiap peristiwa dan konteks lain 

yang berkaitan untuk mendapatkan informasi mengenai pihak yang 

melakukan aksi propaganda.  

                                                             
46

 Ibid, hal 17.  
47

 Ibid, hal 20. 
48

 Ibid, hal 18. 
49

 Ibid, hal 274.  
50

 Ibid.  
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4. Struktur organisasi propaganda.  

Struktur organisasi propaganda sendiri dilihat dari pemimpin, 

anggota dan pengikut.
51

 Kepemimpinan menjadi salah satu faktor 

penting dalam kesuksesan eksekusi propaganda. Organisasi yang 

memiliki pemimpin dan struktur yang baik akan menghasilkan 

propaganda yang baik pula.
52

 Sehingga disini peneliti harus dapat 

melihat bagaimana pemimpin menjalankan kepercayaan yang 

diberikan oleh anggotanya, bagaimana pemimpin tersebut mengambil 

keputusan dan bagaimana pemimpin menjalin hubungan dengan 

anggota lainnya untuk menciptakan kekuatan dalam struktur yang ada 

pada organisasinya.  

Berikutnya yang harus dipahami yaitu siapa yang menjadi anggota 

dalam struktur dan siapa yang hanya menjadi pengikut. Apabila 

pengikut hanya memberikan dukungan terhadap apa yang dibawa oleh 

organisasi tersebut, maka anggota memiliki peranan untuk menentukan 

setiap kepentingan yang ada pada organisasi tersebut.
53

 Seperti 

pemilihan media yang akan digunakan dalam propaganda dan 

sebagainya. Semua keanggotaan dalam struktur harus dapat dijelaskan 

secara lengkap mulai dari penerimaan anggota, penggunaan simbol 

tertentu (jika ada), adakah sistem yang digunakan untuk memperkuat 
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struktur organisasi dan sebagainya.
54

 Karena anggota dan pengikut 

sendiri memiliki peran yang berbeda dalam struktur organisasi. 

5. Target propaganda.  

Berbicara mengenai target propaganda, saat ini yang menjadi target 

propaganda tidak hanya berkaitan dengan khalayak umum. Bisa saja 

propaganda ditargetkan pada segmentasi tertentu di masyarakat. 

Melihat siapa yang paling berpotensi untuk terpengaruh dengan 

propaganda yang dilakukan akan jauh lebih menguntungkan dari pada 

jumlah target yang terlalu besar namun tidak memiliki potensi yang 

signifikan.
55

 Sehingga penting untuk melihat siapa sebenarnya yang 

menjadi target dalam propaganda.  

6. Teknik pemanfaatan media.  

Disini peneliti akan melihat media yang digunakan dalam 

propaganda. Media yang digunakan saat ini dalam propaganda sangat 

beragam. Mulai dari penggunaan media mainstream seperti media 

cetak dan elektronik. Propaganda saat ini juga bisa dilakukan dalam 

bentuk penghargaan seperti halnya beasiswa pendidikan, olahraga dan 

sebagainya.  

Umumnya propaganda tidak hanya menggunakan satu media saja. 

Mungkin ada media utama yang digunakan dalam menyampaikan 

propaganda, namun mungkin ada media lain yang digunakan 

propagandist untuk memperkuat efek dari fungsi media utama 
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propaganda. Tugas peneliti disini harus dapat menjelaskan setiap 

media yang digunakan propaganda. Bisa saja setiap media yang 

digunakan memiliki target atau dampak yang berbeda dari 

penyampaian pesan yang diberikan oleh setiap media tersebut.  

Kemudian berbicara mengenai media, saat ini banyak sekali arus 

informasi yang datang dari berbagai media yang dikontrol oleh pihak 

tertentu. Disisi lain propaganda juga kerap kali menggunakan berbagai 

jenis informasi seperti dalam bentuk tulisan, audio, visual dan 

sebagainya. Gambar atau mungkin pemberian penghargaan tertentu 

bisa saja merupakan pesan yang secara tidak langsung berhubungan 

dengan propaganda.
56

 Hal ini dilakukan untuk dapat mempengaruhi 

target secara psikologis. Sehingga penulis harus dapat menjelaskan 

pesan yang disampaikan propagandist melalui media tersebut. 

7. Teknik khusus yang mendukung jalannya propaganda. 

Disini peneliti harus dapat menjelaskan teknik khusus yang 

menjadi alat utama propagandist dalam menyampaikan pesan dan 

mempengaruhi targetnya. Namun propagandist harus bisa mengetahui 

teknik apa yang paling sesuai untuk dapat mencapai tujuan utama dari 

propaganda yang dilakukan. Sehingga propaganda dapat dilaksanakan 

secara optimal.  

Untuk itu disini terdapat beberapa teknik khusus yang dapat 

digunakan propagandist untuk memaksimalkan persuasif influence 
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kepada target untuk mencapai tujuan propaganda. Berikut ini 

merupakan teknik yang dapat memaksimalkan propaganda:
57

 

a. Menciptakan resonansi sebagai awal  pembentukan dukungan 

target propaganda. 

Propaganda biasanya akan berhasil mencapai tujuan apabila 

propagandist dapat mengetahui hal apa yang akan mendapatkan 

perhatian dan dukungan dari target propaganda.
58

 Resonansi 

sendiri secara sederhana dapat diartikan dengan memberikan pesan 

yang didasarkan pada nilai-nilai internal sehingga apa yang coba 

propagandist tawarkan seakan-akan bukan paksaan dari otoritas 

luar.
59

  

Pesan yang disampaikan juga harus sesuai dengan apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan target propaganda. Secara rasional 

target akan mendukung setiap nilai yang sesuai dengan apa yang 

mereka pahami dan mereka yakini.
60

 Sehingga penting untuk 

mendapatkan keyakinan dari target propaganda bahwa pesan yang 

disampaikan melalui propaganda dimaknai secara benar dan sesuai 

dengan apa yang mereka yakini.
61

  

Inilah yang disebut menciptakan sebuah resonansi. Hal ini 

menjadi awal yang baik untuk dapat menghubungkan dampak lain 

diantara target propaganda. Karena secara internal, propagandist 
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sudah mendapatkan pola yang terbentuk dari resonansi yang telah 

dibuat sebelumnya.  

b. Kredibilitas sumber informasi. 

Hal ini berkaitan dengan siapa dibalik sumber pesan yang 

selama ini disiarkan kepada target propaganda. Masyarakat 

cenderung melihat siapa pemimpin atau organisasi apa yang 

melakukan aksi sosial tertentu.
62

 Apabila track record pihak 

tersebut baik dan telah dipercaya oleh masyarakat, maka dapat 

dipastikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak tersebut akan 

mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya 

apabila pihak tersebut belum memiliki kontribusi apapun, maka 

pihak tersebut harus bekerja lebih keras untuk dapat menyakinkan 

bahwa apa yang mereka bawa dan mereka tawarkan adalah hal 

yang benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
63

 Penting 

untuk dapat mengetahui kredibilitas sumber karena hal ini akan 

mendukung jalannya propaganda.
64

  

c. Pendapat pemimpin 

Hal ini merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan 

apabila agen propaganda masih terhitung baru dikenal oleh 

masyarakat sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik antara 

propagandist dengan pemimpin atau tokoh penting dalam 
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masyarakat atau target propaganda.
65

 Yang dimaksud dengan 

pendapat pemimpin disini, peneliti harus dapat mencari tahu 

bagaimana pemimpin dari agen propaganda menjalin komunikasi 

dengan tokoh masyarakat atau pemimpin dari mereka yang 

menjadi target propaganda.
66

 Jalinan hubungan yang baik ini akan 

menguntungkan agen propaganda kedepannya.  

d. Komunikasi langsung 

Teknik berikutnya yang mendukung jalannya propaganda 

yaitu dengan menyediakan ruang khusus yang digunakan target 

sebagai tempat face to face contact.
67

 Tidak hanya melalui pesan-

pesan belaka, apabila target dapat merasakan secara langsung 

pesan yang disampaikan, maka target akan lebih mudah menerima 

hal tersebut dan propaganda yang dilakukan akan jauh lebih 

optimal.
68

 Kontak secara langsung dapat memberikan dampak yang 

lebih signifikan. 

Misalnya pengaruh Amerika tidak hanya ditayangkan 

melalui media belaka, pemberian beasiswa, pelatihan dan 

workshop yang diberikan oleh Amerika tidak hanya dilaksanakan 

dengan materi dari sudut pandang mereka, namun mereka juga 

memberikan suasana langsung melalui dekorasi ruangan, makanan 

yang disuguhkan, hingga musik yang diputar, semua khas 

                                                             
65

 Ibid. 
66

 Ibid. 
67

 Ibid.  
68

 Ibid, hal 281. 



21 

 

bernuansa Amerika.
69

 Secara perlahan hal ini akan membuat target 

merasa nyaman dan menerima dengan sendirinya nilai yang 

propagandist tawarkan. Sehingga dampak dari kontak secara 

langsung akan memberikan keberhasilan yang signifikan pada 

propaganda tersebut.  

e. Norma kelompok  

Teknik lain untuk memaksimalkan propaganda yaitu 

dengan memahami norma kelompok yang menjadi target 

propaganda. Pemahaman terhadap norma kelompok akan 

memberikan keuntungan bagi agen propaganda karena dapat 

mendorong dukungan dari kelompok tersebut.
70

 Apabila sudah 

mendapatkan dukungan dan kepercayaan berdasarkan norma 

tersebut, maka setiap keputusan yang diambil, setiap tindakan yang 

dilakukan, bahkan yang bertentangan dengan norma pribadi 

sekalipun akan didukung oleh kelompok tersebut.
71

 Sehingga 

penting untuk dapat menganalisis  norma kelompok yang mungkin 

dilakukan untuk mendapatkan dukungan atas propaganda yang 

sedang dilakukan.   

f. Penghargaan dan hukuman  

Disini peneliti akan melihat apakah agen propaganda 

menggunakan strategi penghargaan dan hukuman dalam mencapai 

tujuan dari propaganda yang dilakukan. Teknik ini terkadang 
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digunakan untuk memberikan sisi tegas terhadap keyakinan akan 

ide yang disampaikan kepada target, dan disisi lain juga 

memberikan efek lembut melalui apresiasi dalam berbagai bentuk 

atas kepercayaan yang telah diberikan.
72

 Hal ini dapat dilihat 

melalui umpan yang digunakan agen dalam menarik dukungan 

target propaganda atau memberikan gambaran mengenai kerugian 

yang diterima apabila mereka tidak mendukung atau mengikuti apa 

yang disampaikan oleh agen propaganda.
73

 Peneliti disini harus 

dapat menganalisis  apakah ada bentuk hukuman atau penghargaan 

yang dilakukan agen propaganda untuk memaksimalkan 

propaganda yang dilakukan. 

g. Monopoli media  

Media pada era modern seperti saat ini terus mengalami 

perkembangan yang pesat sebut saja internet, televisi, dan media 

cetak. Arus media yang menjadi sumber informasi khalayak ramai 

menjadi senjata ampuh bagi agen propaganda untuk mencapai 

tujuannya.
74

 Sehingga banyak agen yang melakukan monopoli 

media dengan menguasai arus informasi yang disebarkan dan 

diterima oleh masyarakat.
75

 Untuk itu, disini peneliti melihat 

apakah ada monopoli media dalam melakukan propaganda. 

h. Simbol kekuasan 
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Teknik berikutnya masih berhubungan dengan analisis  

pesan propaganda.  Sebuah simbol secara visual tidak hanya 

digunakan sebagai penghias semata.
76

 Banyak agen yang ingin 

memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya melalui 

simbol-simbol tertentu untuk mempertegas sisi kekuasaan yang 

dimilikinya.
77

 Ada tujuan penting dari beberapa penggunaan 

simbol seperti dalam propaganda. 

Berbicara mengenai simbol secara visual, agen propaganda 

tidak hanya sekedar menggunakan gambar belaka. Kekuatan dan 

kekuasaan seseorang atau kelompok dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara mulai dari finansial, arsitektur bangunan, bahkan 

warna pakaian bisa menjadi simbol kekuatan bagi individu atau 

kelompok tertentu.
78

 Selain itu hal tersebut juga memberikan kesan 

serius yang dapat meyakinkan target propaganda.
79

  

i. Penggunaan bahasa  

Disini bahasa juga bisa menjadi senjata yang ampuh untuk 

menggiring target menuju tujuan propaganda. Peneliti harus dapat 

melihat adakah istilah-istilah tertentu yang digunakan sebagai 

bentuk metafora yang memiliki makna tersembunyi.
80

 Bahasa yang 

baik tidak hanya indah, namun bahasa yang baik juga harus dapat 
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memberikan makna yang dalam bagi mereka yang menerimanya.
81

 

Hal ini dikarenakan permainan bahasa melalui berbagai metafora 

biasanya sering digunakan agen dalam melakukan propaganda.
82

 

Disini tugas peneliti harus mencari tahu setiap makna yang 

mungkin tersirat pada penggunaan bahasa yang digunakan oleh 

agen propaganda. 

j. Musik sebagai propaganda  

Teknik propaganda lain yang sangat efektif yaitu musik. 

Musik menjadi sarana propaganda karena musik ternyata dapat 

menciptakan perubahan manusia secara emosional dengan cara 

yang sangat baik.
83

 Saat ini musik menjadi salah satu media 

hiburan, hobi bahkan media untuk melakukan aksi persuasif. Sebut 

saja lagu-lagu kebangsaan yang hadir tidak hanya sebagai iringan 

musik belaka, namun lirik yang ada dalam lagu tersebut dapat 

menciptakan solidaritas bagi bangsa tertentu.
84

 Perubahan jaman 

juga memperluas peran musik pada era modern seperti saat ini. 

Musik memiliki banyak kelebihan termasuk dalam 

memainkan emosional manusia seperti menciptakan suasana 

nyaman, membawa nuansa nostalgia dan sebagainya.
85

 Sehingga 

disini peneliti harus menganalisis  adakah penggunaan musik 

sebagai media dalam penyampaian pesan melalui propaganda.  
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k. Permainan emosi 

Kebenaran yang disampaikan tanpa adanya keberpihakan 

pada satu sisi menjadi informasi yang mendapatkan kepercayaan 

lebih besar karena dianggap informasi tersebut lebih murni tanpa 

adanya campuran kepentingan pihak tertentu didalamnya.
86

 

Sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh agen propaganda.  

Agen propaganda memberikan bukti-bukti melalui fakta 

yang ada sebagai penguat dari setiap pesan dan informasi yang 

disampaikan.
87

 Dengan begitu hal ini akan lebih mudah 

mendapatkan perhatian target propaganda. 

8. Respon yang muncul dari propaganda yang dilakukan.  

Dari propaganda yang dilakukan, peneliti harus melihat bagaimana 

respon yang diberikan target atas propaganda yang dilakukan. Apakah 

target memberikan respon dengan ikut berkontribusi, bergabung 

dengan agen propaganda, melakukan perlawanan tertentu, membeli 

produk yang ditawarkan agen atau justru target tidak menunjukkan 

adanya reaksi apapun dengan serangkaian propaganda yang 

dilakukan.
88

 Untuk itu, disini tugas peneliti fokus melihat pada reaksi 

dari target propaganda.  

9. Propaganda balasan.  

Propaganda terkadang mendapatkan resistensi oleh target baik itu 

karena isi propaganda yang bertentangan dengan nilai target 
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propaganda atau bertentangan dengan kelompok kepentingan tertentu 

atau karena sebab yang lain. Tidak hanya penolakan saja, mereka yang 

merasa terancam dengan nilai, ideologi, atau informasi lain yang 

dikirimkan agen propaganda, akhirnya melakukan aksi propaganda 

balasan dimana aksi propaganda balasan ini bisa dilakukan secara 

terbuka atau tertutup.
89

  

Terkadang mereka secara terang-terangan memberikan penolakan 

dan melakukan aksi propaganda balasan dimana hal ini akan 

mempermudah peneliti untuk menjelaskan bagaimana bentuk 

propaganda balasan tersebut.
90

 Sementara propaganda tertutup 

cenderung lebih sulit dijelaskan.  

Apabila propaganda balasan ini ternyata memiliki struktur yang 

baik maka peneliti juga dapat menjelaskan propaganda dengan 10 atau 

sebagian framework ini.
91

 Disini peneliti harus bisa menjelaskan 

bagaimana masyarakat atau mereka yang menjadi target propaganda 

menentukan sikap terkait dengan adanya serangan balasan dari 

kelompok lain. 

10. Dampak dan evaluasi.  

Disini peneliti akan melihat bagaimana hasil akhir dari rangkaian 

propaganda yang telah dilakukan. Apakah ada perubahan yang 

mengindikasikan tujuan propaganda telah berhasil dicapai walaupun 

mungkin tidak secara keseluruhan. Peneliti disini akan melihat hal apa 
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yang membuat sebuah propaganda sukses atau justru gagal dilakukan. 

Untuk itu peneliti harus mencari data-data terkait dengan propaganda 

yang akan diteliti. Apabila propaganda tersebut masih berjalan maka 

sulit untuk mengevaluasi propaganda atau mungkin dampak yang 

didapatkan tidak terlihat jelas.
92

 Dampak dan evaluasi sendiri dapat 

dijelaskan apabila propaganda sudah benar-benar berhenti.  

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut merupakan tabel tentang variabel 

dan indikator yang penulis gunakan dalam menganalisis  propaganda, antara 

lain:  

Tabel 1.1 variabel dan indikator 
93

 

No. Variabel Indikator 

1. Ideologi dan tujuan dari 

propaganda 

 Kepercayaan, Nilai, sikap dan 

perilaku 

 Keterkaitan ideologi dan tujuan 

2. Konteks propaganda  Faktor sejarah 

 Pemicu propaganda  

3. Identifikasi propagandist  Jenis propaganda 

 Individu, kelompok atau institusi 

4. Struktur organisasi 

propaganda 

 Pemimpin 

 Anggota  

 Pengikut   

5. Target propaganda  Potensial Target  

 Latarbelakang pemilihan target  

 Target lain 

6. Teknik pemanfaatan media   Media utama 
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 Media pendukung 

7. Teknik khusus yang 

mendukung jalannya sebuah 

propaganda. 

 Menciptakan resonansi  

 Kredibiltas sumber informasi 

 Pendapat pemimpin 

 Komunikasi langsung 

 Norma kelompok 

 Penghargaan dan hukuman 

 Monopoli media 

 Simbol kekuasaan 

 Penggunaan bahasa  

 Musik sebagai propaganda 

 Permainan emosi 

8. Respon target propaganda.  Pandangan atau perilaku target 

propaganda 

9. Propaganda balasan.  Ada tidaknya propaganda 

balasan  

 Bentuk propaganda balasan 

10. Dampak dan evaluasi.  Propaganda memberikan 

dampak atau tidak terhadap 

target 

 Evaluasi terkait propaganda 

yang dilakukan 
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2.2.3 Operasionalisasi Konsep  

 Berdasarkan penjelasan konsep propaganda menggunakan 10 

analisis  frameworks milik Garth S. Jowett dan Victoria O'Donnell dalam 

menganalisis elemen propaganda Korea Selatan, maka dapat 

dioperasionalisasikan sebagai berikut: 

1. Ideologi dan tujuan dari propaganda 

Ideologi menjadi variabel pertama, dimana penulis akan 

menjelaskan ideologi baik dari Korea Selatan dan Korea Utara. 

Indikator pertama pada variabel ini yaitu kepercayaan, nilai, sikap 

dan perilaku. Disini penulis melihat bahwasannya kedua negara ini 

memiliki perbedaan ideologi. Dari perbedaan ini penulis akan 

mencari tahu bagaimana perbedaan ini memberikan dorongan 

propaganda atau tidak. Karena penulis melihat bahwa propaganda 

ini merupakan representasi konflik antara kapitalis dari sisi selatan 

dan komunis dari sisi utara.
94

 Disini penulis akan melihat 

bagaimana Korea Selatan menjadikan ideologi yang mereka miliki 

sebagai salah satu alat yang dapat mempengaruhi target 

propaganda.  

Hal ini penulis lihat dari ideologi Korea Selatan yang yang 

hampir seluruhnya berbeda dengan nilai dalam ideologi Korea 

Utara. Seperti halnya nilai kebebasan yang menjadi salah satu nilai 
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yang dipromosikan dalam ideologi Korea Selatan.
95

 Berkaca pada 

kehidupan masyarakat Korea Utara apakah benar bahwa Korea 

Selatan mencoba menawarkan nilai-nilai yang ada dalam 

ideologinya seperti nilai kebebasan kepada target propaganda.
96

 

Sehingga melalui hal ini, penulis ingin melihat adanya 

pembentukan pola melalui kepercayaan dan nilai-nilai dalam 

ideologi Korea Selatan. 

Kemudian indikator kedua yaitu adanya hubungan antara 

penyebaran ideologis yang dilakukan dengan tujuan propaganda. 

Apakah pembentukan secara ideologis ini memiliki hubungan 

dengan bagaimana pola pikir dan perilaku yang diharapkan dari 

target propaganda. Karena dalam penjelasan Jowett dan O’Donnell 

sebelumnya, dikatakan bahwa salah satu tujuan propaganda ini 

agar membuat target menerima apa yang disebarkan propagandist 

dengan bentuk menjadi bagian dari propagandist atau menjalankan 

apa yang propagandist sebarkan. Sehingga tujuan propaganda 

sendiri berhubungan dengan aspek ideologis dalam propaganda.  

2. Konteks propaganda 

Pada variabel ini, sejarah propaganda pengeras suara antara 

Korea Selatan dan Korea Utara menjadi indikator. Disini penulis 
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akan menjelaskan rangkaian peristiwa yang menjadi latar belakang 

propaganda antara Korea Selatan dan Korea Utara. Untuk melihat 

bagaimana awal mula propaganda ini akhirnya dibuka kembali, 

penulis akan menelaah sejarah konflik pengeras suara yang terjadi. 

Hubungan konfliktual dan perang antar Korea ini memang 

masih belum mencapai titik terang karena tidak adanya 

kesepakatan resmi untuk mengakhiri konflik.
97

 Provokasi dari 

salah satu negara dapat menjadi bom pemicu termasuk propaganda 

siaran ini. Sehingga konflik antar korea ini dapat kembali mencuat 

apabila tensi antara kedua negara tersebut  meningkat. Sehingga 

dalam menganalisis konteks disini penulis juga akan melihat ada 

atau tidaknya provokasi yang menjadi pemicu propaganda.  

3. Identifikasi propagandist 

Dalam variabel ini, indikator untuk mengidentifikasi 

propagandist yaitu individu/kelompok dan jenis propaganda yang 

dilakukan.
98

 Untuk melihat siapa yang menjadi propagandist maka 

penulis akan mencari tentang siapa saja pihak yang terlibat dalam 

propaganda pengeras suara ini. Kemudian penulis juga akan 

melihat siapa pihak pertama yang membuka propaganda siaran ini 

melalui pengeras suara. Selain itu, level propaganda ini juga 

menentukan siapa yang nantinya akan penulis lihat sebagai 

propagandist.   

                                                             
97

 Ibid.  
98

 Loc.cit, Jethro Mullen dan Kathy Novak. 



33 

 

Kemudian untuk melihat jenis propaganda, penulis akan 

melihat bagaimana cara propagandist melakukan propaganda 

kepada target. Instrument yang digunakan juga dapat membantu 

penulis dalam melihat jenis propaganda yang dilakukan. 

Pernyataan pemimpin juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

mengetahui jenis propaganda.  

4. Struktur organisasi propaganda 

Dalam hal ini, penulis akan melihat bagaimana peran 

pemimpin serta pihak-pihak lain yang menjadi anggota 

propagandist dan pengikut yang mendukung propaganda ini. Untuk 

melihat pemimpin, penulis akan menjelaskan mengenai peran 

Presiden Korea Selatan yang menjabat selama kurun waktu 2015 

hingga 2017.  

Selain Presiden, pihak lain dalam struktur propaganda 

Korea Selatan juga penulis lihat melalui peran pemerintah seperti 

Kementerian Pertahanan
99

 Hal ini penulis lihat berdasarkan pada 

peran pasukan militer yang berada dibalik pengeras suara. Pihak 

yang melakukan keseluruhan proses propaganda seperti pengaturan 

konten, memasang dan mematikan pengeras suara juga akan 

membantu penulis untuk melihat siapa pihak dalam struktur 

sekaligus perannnya dalam propaganda. Pihak-pihak lain yang 
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 Foster Klug dan Hyung Jin-Kim, South Korea will resume propaganda broadcasts into North 

Korea, 7 Januari 2016, tersedia dalam http://www.businessinsider.com/south-Korea-will-

resume-propaganda-broadcasts-into-north-Korea-2016-1/?IR=T, diakses pada Minggu, 19 

November 2017. 

http://www.businessinsider.com/south-korea-will-resume-propaganda-broadcasts-into-north-korea-2016-1/?IR=T
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memberikan dukungan baik secara langsung dan tidak langsung 

menjadi pengikut dari struktur organisasi propaganda.
100

 .  

5. Target propaganda 

Penulis membagi target propaganda menjadi dua yaitu 

target utama dan target pendukung. Target utama akan penulis lihat 

sebagai target yang paling berpengaruh. Sedangkan target 

pendukung akan penulis lihat dari pihak lain yang mungkin 

terpengaruh dan memberikan kontribusi dalam propaganda. 

Setelah itu, penulis juga akan mencari tahu alasan 

pemilihan target tersebut. Target dipilih berdasarkan perhitungan 

yang matang dimana sasaran yang tepat membuat tujuan 

propaganda semakin mudah untuk tercapai.
101

 Karena propaganda 

bekerja untuk memberikan pengaruh khususnya secara psikis 

adakah faktor seperti pertimbangan psikologis yang mungkin juga 

diperhitungkan oleh Korea Selatan.  Untuk itu, penulis akan 

mencari mengenai target yang disasar oleh Korea Selatan dalam 

propaganda ini. 

6. Teknik pemanfaatan media 

Dalam variabel ini, penulis akan melihat instrumen apa saja 

yang digunakan Korea Selatan dalam melakukan propaganda. 

Pengeras suara menjadi instrumen utama, namun media lain seperti 
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 South Korea resumes propaganda broadcasts to North over tests, (8 Januari 2016), tersedia 

dalam http://www.bbc.com/news/world-asia-35249620 diakses pada selasa, 7 November 2017. 
101

 Simeon Paterson, BBC News, Korean Loudspeakers: What Are The North And South 

Shouting About?”, Loc.Cit. 
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radio yang ditransmisikan ke Korea Utara serta penyelundupan 

produk budaya juga penulis lihat sebagai pemanfaatan media.  

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada siaran radio yang 

juga ditransmisikan ke Korea Utara bernama “the freedom of 

voice/suara kebebasan”. Selain radio, ada pula penyelundupan 

barang-barang Korea termasuk produk hiburan, dimana film, 

drama, dan musik Korea Selatan banyak beredar secara illegal di 

Korea Utara.
102

 Disini penulis akan melihat seluruh pemanfaatan 

media dalam propaganda.  

7. Teknik khusus yang mendukung jalannya propaganda 

Disini telah dijelaskan bahwa ada 11 teknik yang dapat 

digunakan untuk menyukseskan jalannya propaganda. Dalam kasus 

ini, penulis melihat bahwa Korea Selatan juga berupaya 

menggunakan banyak teknik guna mencapai tujuan propaganda. 

Berikut ini penulis akan melihat teknik yang digunakan Korea 

Selatan dalan melakukan propaganda siaran yaitu;
103

 

a. Menciptakan resonansi  

Untuk melihat adanya resonansi, maka penulis akan 

menjelaskan dengan cara apa Korea Selatan dapat melakukan 

propaganda. Apakah Korea Selatan menciptakan sebuah 

kondisi untuk menggiring target secara psikologis yang 

didasarkan pada kebutuhan target. Sehingga Korea Selatan 
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 Yun Ho Kim, loc.Cit.  
103

 Garth dan Jowett, Op.Cit, hal 279-285.  
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dapat memberikan pengaruh dari dalam (bukan paksaan dari 

otoritas diluar target). Secara sederhana penggunanaan 

resonansi ini akan menjadi cara propagandist untuk 

menciptakan pola dukungan melalui manipulasi psikologis.   

b. Kredibilitas sumber informasi  

Dalam rangka mendapatkan kepercayaan target terhadap 

propaganda, penulis akan mencari tahu kredibilitas sumber 

propaganda siaran ini. Hal ini penting karena target biasanya 

baru akan memberikan respon setelah mengetahui kredibilitas 

sumber informasi yang dipropagandakan. Untuk melihatnya, 

penulis akan menjelaskan melalui pihak-pihak dari Korea 

Selatan yang memberikan informasi propaganda serta melihat 

adakah fakta atau  bukti nyata yang dapat diberikan Korea 

Selatan dari apa yang dipropagandakan.  

c. Pendapat pemimpin 

Penulis akan melihat apakah Korea Selatan melakukan 

teknik dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh 

pemimpin dalam target propaganda. Dialog antar pemimpin 

mungkin dapat terjadi akan tetapi menggandeng pemimpin 

target yaitu Korea Utara mungkin akan sulit dilakukan.  

d. Komunikasi langsung  

Adakah bentuk komunikasi langsung yang dilakukan Korea 

Selatan sebagai sarana untuk semakin menyakinkan target 
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propaganda. Bentuk komunikasi langsung ini mungkin dapat 

penulis amati dari peredaran halyu di Korea Utara. Walaupun 

secara illegal, tetap saja hal ini bisa menjadi strategi dan sarana 

yang tepat dalam melakukan bentuk komunikasi langsung 

dengan melihat dan merasakan bagaimana kehidupan 

propagandist melalui representasi produk budayanya seperti 

musik dan drama.  

e. Norma kelompok  

Dalam mencari norma kelompok, penulis akan mencari 

tahu dalam aspek ideologis mana Korea Selatan mungkin 

menggunakan norma kelompok yang ada dalam target 

propaganda untuk dapat membuat proses propaganda berjalan 

baik. Penulis akan melihat bagaimana hubungan Korea Selatan 

terhadap target propaganda. Dengan begitu Korea Selatan dapat 

mengetahui norma dalam target dan memanfaatkannya untuk 

mencapai tujuan propaganda.   

f. Monopoli media  

Penulis akan melihat keterlibatan pihak-pihak yang 

memiliki otoritas tinggi khususnya dalam penggunaan media 

propaganda. Pihak disini dapat penulis lihat dari elite politik 

atau bahkan pihak lain yang berhubungan dalam penggunaan 

media dalam propanda. Monopoli media ini meliputi otoritas 
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penuh dalam mengendalikan media khususnya terkait 

kepentingan propaganda. 

g. Penggunaan bahasa 

Penggunaan bahasa ini meliputi kajian penulis terhadap 

konten secara verbal baik secara langsung maupun dalam 

bentuk tulisan dimana penggunaan bahasa sengaja dipilih untuk 

memainkan aspek psikologis dalam propaganda.  Penggunaan 

bahasa ini mungkin dapat penulis amati dari konten 

propaganda. Akan tetapi konten propaganda melalui pengeras 

suara ini dilakukan secara langsung sehingga penulis akan 

mencari tahu mengenai kajian bahasa melalui sebagian konten 

propaganda.  

h. Teknik Penghargaan dan hukuman. 

Disini penulis akan melihat adanya bentuk penghargaan 

baik berupa materi atau non-materi yang ditawarkan Korea 

Selatan kepada target. Kemudian adakah bentuk konsekuensi 

yang mungkin disampaikan Korea Selatan apabila tidak 

menerima tawaran tersebut.  Hal ini dapat menjadi salah satu 

bentuk penghargaan dan hukuman. Misalkan tentang 

bagaimana konsekuensi yang mereka dapatkan apabila mereka 

tetap berada dalam rezim utara dan hal apa yang didapatkan 

mereka apabila keluar dari rezim tersebut.  
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Data dari kementerian unfikasi Korea menyebutkan bahwa 

hingga kurun waktu 2012, jumlah masyarakat Korea Utara 

yang menuju selatan terus mengalami peningkatan.
104

  Penulis 

akan melihat apakah propaganda ini dapat menjadi dorongan 

untuk melakukan pembelotan dengan berbagai tawaran yang 

diberikan oleh Korea Selatan.  

i. Simbol kekuasaan  

Untuk simbol kekuasaan, disini penulis ingin menjelaskan 

melalui instrumen yang digunakan Korea Utara serta 

bagaimana refleksi kehidupan Korea Selatan melalui tayangan 

musik dan drama yang beredar. Instrumen propaganda dapat 

pula menjadi simbol kekuasaan kekuasaan. Dimana kemajuan 

teknologi menjadi salah satu simbol adanya perkembangan 

ilmu pengetahuan dan tingkat sumber daya manusia yang 

dimiliki suatu negara. Seperti halnya teknologi pengeras suara 

milik Korea Selatan ditengarai lebih canggih, terbukti dengan 

radius audio yang dapat menjangkau jarak lebih jauh dari pada 

pengeras suara milik Korea Utara.  

Selain itu, berbagai informasi mengenai segala pencapaian 

Korea Selatan baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya 

dan sebagainya menjadi senjata yang secara tidak langsung 

ingin menunjukkan besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh 
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 Number of North Korean Defector 1998-2012, tersedia dalam Ministry of unification SK 

(http:\\www.uniKorea.go.kr) diakses pada rabu, 8 November 2017. 
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Korea Selatan. Hal ini juga merepresentasikan bahwa Korea 

Selatan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari utara.  

j. Penggunaan musik 

Musik k-pop menjadi salah satu produk budaya Korea 

Selatan yang disiarkan melalui pengeras suara. Musik ini 

menjadi salah satu bentuk penyebaran nilai budaya Korea. 

Musik yang dimainkan dalam propaganda ini mungkin 

memberikan pesan tersendiri baik melalui isi lagu maupun 

kiasan-kiasan tertentu. Tidak hanya sebatas pemberitahuan dan 

pengenalan akan halyu, k-pop disiarkan secara sengaja dengan 

tujuan yang lebih besar. Berbagai siaran yang dipropagandakan 

merupakan konten yang dapat mempengaruhi target secara 

kognitif dan afektif. 

k. Permainan emosi  

Disini melalui tayangan drama, film, berita dan informasi 

lain, yang menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat 

Korea Selatan. Memberikan stimulus dengan memberikan 

gambaran menjadi salah satu teknik permainan emosi dalam 

memberikan pengaruh secara emosional untuk membuat 

masyarakat Korea Utara membelot.  

Jumlah masyarakat Korea Utara yang melarikan diri pada 

kurun waktu 2010-2012 paling besar didasarkan pada faktor 
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ekonomi sekitar 39,1%.
105

 Untuk itu, penulis ingin melihat 

adakah konten-konten yang sengaja digunakan sebagai senjata 

psikis untuk membuat target propaganda semakin yakin dengan 

apa yang dipropagandakan.  

8. Respon target propaganda 

Disini penulis akan melihat bagaimana reaksi Korea Utara 

baik dari segi pemerintah, pasukan militer dan masyarakat sipil. 

Adakah bentuk tindakan yang merefleksikan keberhasilan 

propaganda karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa 

siaran dari pengeras suara Korea Selatan dapat didengar oleh 

masyarakat sipil. Selain itu penulis juga akan mencari tahu adakah 

pasukan militer yang melarikan diri setelah propaganda ini 

dilakukan. 

Pemerintahan Kim Jong Un juga melakukan pengawasan 

ketat terhadap persebaran nilai-nilai Korea Selatan baik melalui 

DVD dan produk budaya lain.
106

 Hal ini dilakukan karena memang 

representasi dari apa yang dikonsumsi masyarakat Korea Utara 

melalui gambaran kehidupan Korea Selatan membuat beberapa 

dari mereka memilih lari dari naungan rezim Korea Utara, dengan 
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harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
107

 

Sehingga penulis juga akan melihat ketertarikan masyarakat Korea 

Utara terhadap budaya Korea Selatan sebagai salah satu respons 

dari propaganda siaran ini.  

9. Propaganda balasan 

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan propaganda 

balasan yang dilakukan Korea Utara dengan menghidupkan juga 

pengeras suara mereka. Akan tetapi, penulis hanya akan 

menjelaskan propaganda ini dalam konteks yang lebih kecil. 

Penulis akan menjelaskan terkait seberapa banyak pengeras suara 

yang Korea Utara miliki, bagaimana kualiatas pengeras suara 

mereka, apa saja yang mereka siarkan dan adakah instrumen lain 

yang juga digunakan Korea Utara selain pengeras suara untuk 

melakukan propaganda balasan. 

Rezim Kim sendiri memiliki propaganda unik yang 

digunakan untuk mempengaruhi warga negaranya dimana 

propaganda digunakan dengan tidak membiarkan informasi lain 

masuk dan menekankan bahwa apa yang mereka katakan adalah 

sebuah kebenaran.
108

 Dari hal ini, Korea Selatan seakan-akan 

memberikan tantangan dengan mengacaukan otoritas Kim Jong Un 
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dalam arus informasi yang diterima oleh masyarakat Korea Utara 

dengan memberikan informasi yang selama ini tidak mereka 

dapatkan.  

10. Dampak dan evaluasi 

Dalam variabel ini, penulis akan menjelaskan sejauh apa 

dampak dari propaganda siaran Korea Selatan. Disini penulis 

sekaligus memberikan review terkait berhasil atau tidaknya 

propaganda yang dilakukan. Berdasarkan hal ini, adakah tindakan 

yang mengindikasikan keberhasilan atau justru kegagalan 

propaganda.  

Selain itu, dalam evaluasi propaganda penulis akan melihat 

ada tidaknya permasalahan atau bentuk kendala lain yang mungkin 

perlu untuk dipertimbangkan terkait dengan dilakukannya 

propaganda siaran ini. Hal ini sebagai langkah evaluasi atas 

propaganda yang dilakukan. Hal ini merupakan penjelasan 

mengenai dampak dan evaluasi propaganda.  

Berikut ini merupakan tabel operasionalisasi konsep yang telah 

penulis buat berdasarkan penjelasan 10 analisis konseptual milik Jowett dan 

O’Donnell: 

Tabel 1.2 Operasionalisasi konsep 

No. Variabel Indikator 

1. Adanya aspek 

penyebaran ideologi 

dalam propaganda 

 Aspek ideologis Korea Selatan dalam 

propaganda siaran 

 Tujuan propaganda berkaitan dengan 
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penyebaran aspek ideologis  

2. Konteks propaganda  Sejarah propaganda siaran  

 Insident yang memicu propaganda siaran 

kembali dibuka 

3. Korea Selatan 

sebagai  

propagandist. 

 Jenis propaganda yang dilakukan Korea 

Selatan 

 Pihak-pihak dibalik propaganda siaran 

Korea Selatan  

4. Struktur organisasi 

propaganda 

 Pemimpin dijelaskan melalui peran 

Presiden Korea Selatan  

 Peran pihak lain (anggota) dibawah 

presiden seperti kementerian pertahanan 

dan pasukan militer 

 Peran pihak pendukung seperti aktivist anti 

Kim di Korea Selatan 

5. Korea Utara sebagai 

target propaganda 

 Militer Korea Utara sebagai target utama 

 Alasan pemilihan target utama 

 Masyarakat sipil Korea Utara sebagai target 

pendukung 

6. Teknik pemanfaatan 

media 

 Pengeras suara menjadi media utama 

 Penggunaan media pendukung seperti radio 

dan  balon udara 

7. Teknik khusus yang 

mendukung jalannya 

sebuah propaganda 

 Pembentukan dukungan propaganda siaran 

berdasarkan kebutuhan target 

 Krebilitas sumber dilihat melalui peran 

pemerintah Korea Selatan 

 Pernyataan dari beberapa petinggi Korea 

Selatan 

 Bentuk Korea Selatan dalam komunikasi 

langsung terhadap target 
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 Bentuk penggunaan norma Korea Utara 

sebagai target 

 Bentuk Penghargaan dan konsekuensi 

dalam propaganda siaran Korea Selatan 

 Ada tidaknya otorisasi media oleh 

pemerintah Korea Selatan 

 Ada tidaknya penggunaan simbol 

kekuasaan 

 Penggunaan bahasa tertentu dalam konten 

propaganda 

 Musik K-Pop menjadi produk budaya 

Korea Selatan yang disiarkan 

 Berbagai siaran dipropagandakan untuk 

dapat mempengaruhi target secara 

psikologis 

8. Respon target 

propaganda 

 Bentuk reaksi target propaganda siaran 

Korea Selatan  

9. Propaganda balasan  Ada tidaknya propaganda balasan dari 

Korea Utara 

 Bentuk propaganda balasan (apabila ada) 

10. Dampak dan 

evaluasi 

 Bagaimana dampak propaganda siaran ini 

kepada korea utara 

 Adakah hambatan sebagai bentuk evaluasi 

propaganda siaran korea selatan 

 

 



46 

 

2.3 Alur Berpikir 

Berikut alur pemikiran yang digunakan penulis dalam menganalisis  

propaganda propaganda Korea Selatan terhadap Korea Utara; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insiden terlukanya tentara Korea Selatan di zona DMZ dan uji bom hidrogen 

ke-empat Korea Utara. 

Kore selatan menghidupkan kembali pengeras suara di Zona Demiliterisasi 

Korea sebagai bentuk propaganda. 

 

Analisis  elemen propaganda Korea Selatan menggunakan 10 frameworks 

Garth S. Jowett dan Victoria O'Donnell, yaitu; 

1. Ideologi dan tujuan dari propaganda. 

2. Konteks propaganda. 

3. Identifikasi propagandist.  

4. Struktur organisasi propaganda.  

5. Target propaganda.  

6. Teknik pemanfaatan media.  

7. Teknik khusus yang mendukung jalannya propaganda.  

8. Respon yang muncul dari propaganda yang dilakukan.  

9. Propaganda balasan.  

10. Dampak dan evaluasi.  

 

 

Argumen utama 
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2.4 Argumen Utama 

Penulis memberikan argumen utama yaitu setiap elemen propaganda yang 

dilakukan oleh Korea Selatan dapat  dijelaskan melalui 10 analisis framework 

milik Jowett dan O’donnell. Propaganda menjadi strategi penyebaran aspek 

ideologis Korea Selatan melalui propaganda dan berkaitan dengan tujuan 

dilakukannya propaganda. Konteks propaganda dapat dilihat dari sejarah 

propaganda dan rangkaian peristiwa yang memicu propaganda. Korea Selatan 

secara terbuka bertindak sebagai propagandist. Struktur organisasi propaganda 

dapat dilihat dari peran president, pemerintah dan pihak lain baik yang 

menjadi anggota dan mendukung propaganda siaran. Korea Utara menjadi 

target propaganda. Pengeras suara menjadi media utama propaganda. 

Penggunaan beberapa teknik khusus juga diterapkan seperti penggunaan 

musik. Respons target propaganda dilihat dari adanya reaksi Korea Utara 

terhadap produk budaya Korea Selatan. Propaganda balasan juga dilakukan 

Korea Utara. Dampak propaganda korea selatan dilihat melalui bagaimana 

perilaku target dan evaluasi propaganda terkait hambatan yang ditemui.  

 


