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Abstrak 
Arkeologi publik, dewasa ini makin gencar menjadi tolok ukur kinerja institusi arkeologi. 
Eksistensi institusi arkeologi akan dapat dirasakan peran pentingnya apabila mampu 
memberikan kontribusi dalam membentuk jatidiri bangsa melalui berbagai penyebaran 
informasi kepada masyarakat. Melalui kemasan dalam pengelolaan informasi yang 
interpretatif baik dalam bentuk lisan, tulis, maupun visual sebagai media komunikasi 
arkeolog yang berprofesi sebagai peneliti, praktisi, ataupun akademis sebenarnya 
dinantikan masyarakat luas dalam menjabarkan rekonstruksi cara hidup masa lalu, sejarah 
kehidupan, dan proses perubahan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal utama 
yang harus dilakukan adalah komunikasi. Berbagai bentuk kemasan informasi baik yang 
berbasis komputer maupun manual akan dapat terselenggara apabila dasar pijakannya 
adalah komunikasi. Makalah ini mencoba menjabarkan arti penting komunikasi secara 
teoritis dalam penyebarluasan informasi khususnya informasi tentang manajemen 
sumberdaya budaya kepada publik. Komunikasi menjadi kerangka teoritis, karena 
berdasarkan teori komunikasi akan ditentukan bagaimana sistem informasi yang 
digunakan untuk membentuk persepsi publik. Selanjutnya melalui media-media 
komunikasi dapat diinformasikan tentang posisi, peran penting, dan manfaat arkeologi 
kepada publik, terkait dengan aspek pemasaran. Dalam pengelolaan informasi haruslah 
dapat membangkitkan kesadaran akan arti penting, signifikasi, serta fenomena lainnya 
melalui presentasi baik dalam kemasan lisan, tulis, maupun visual yang efektif. Informasi 
yang interpretatif haruslah disajikan secara imajinatif dalam bentuk signboard, pusat-
pusat kunjungan, maupun audio-visual guna meningkatkan kualitas pengalaman serta 
menjadikannya bagian dari hidup masyarakat. 
 

 

I.  Pendahuluan 

Penelitian arkeologi, sebagaimana disiplin ilmu yang lain, meliputi proses dan 

tingkatan penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penjelasan 

mengenai hasil penelitiannya. James Deetz (1967) menggambarkan tiga tingkatan dalam 

penelitian arkeologi mulai dari tahap observasi, deskripsi, hingga eksplanasi. Selanjutnya 

pada tahap pasca penelitian, khususnya berkaitan dengan publikasi, arkeolog dituntut 

untuk mengkomunikasikan hasil penelitian arkeologi kepada khalayak (Joukowsky, 

1980). Hal tersebut dilakukan bukan sekedar sebagai tanggung jawab profesi akan tetapi 

lebih penting dari itu sebagai tanggung jawab moral arkeolog. Selain itu, perlu disadari 

bahwa penelitian arkeologi pada prinsipnya dibiayai oleh masyarakat, maka secara 

profesional arkeolog memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan hasil 



2 
 

penelitiannya bukan saja kepada kalangan akademik tetapi juga kepada masyarakat luas 

(McGimsey & Hester A. Davis, 1977). Dengan kata lain, mengkomunikasikan dan 

menyebarluaskan pengetahuan tentang hasil penelitian arkeologis penting artinya bukan 

saja kepada kalangan akademik tetapi juga bagi masyarakat awam (Soebadio, 

1993/1994). 

Sehubungan dengan mengkomunikasikan atau menginformasikan hasil penelitian 

arkeologi baik kepada kalangan akademik maupun kepada masyarakat luas atau publik ini 

dikenal dengan istilah arkeologi publik. Pengertian arkeologi publik didefinisikan dalam 

berbagai pengertian dan makna. Meskipun kerangka dasarnya sama yaitu hubungan yang 

reciprocal antara arkeologi sebagai ilmu dengan masyarakat luas. Prasodjo (2004) 

merangkum berbagai pengertian Arkeologi Publik meliputi tiga definisi, yaitu: 

1)  Arkeologi Publik disamakan dengan Contract Archaeology atau Cultural Resources 

Management (CRM), yaitu berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya budaya 

(arkeologi) yang mencakup segala hal yang biasa dilakukan dalam CRM, mulai dari 

konservasi sampai dengan masalah hukum / perundangan 

2)  Arkeologi Publik sebagai bidang kajian yang membahas mengenai hal yang berkaitan 

dengan bagaimana mempresentasikan hasil penelitian arkeologi kepada masyarakat. 

Cakupan dalam definisi ini lebih sempit karena yang paling utama dalam pengertian 

ini adalah masalah publikasi hasil penelitian arkeologi. Dalam hal ini, yang dimaksud 

dengan publikasi bukan hanya penerbitan saja, tetapi melingkupi publikasi dalam 

bentuk yang lain, seperti display/pameran museum, poster, film, dan sosialisasi 

arkeologi. 

3)  Arkeologi Publik sebagai bidang ilmu arkeologi yang khusus menyoroti interaksi 

arkeologi dengan publik atau masyarakat luas. Interaksi tersebut dapat terjadi dalam 

dua arah, baik dari arkeologi ke publik maupun dari publik ke arkeologi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam batas tertentu, arkeologi publik juga 

berkaitan dengan interpretasi arkeologis untuk publik (public interpretation) baik yang 

berkaitan dengan kunjungan sekolah formal untuk menunjang kurikulum maupun yang 

tidak formal seperti kunjungan ke situs dan museum (Jameson, 1997). Interpretasi 

arkeologis untuk publik  penting artinya untuk membangun komunikasi secara strategis 

antara arkeolog sebagai ilmuwan spesialis dengan kalangan profesional yang bukan 

arkeolog dan memiliki tugas menyampaikan “pesan” arkeologi kepada publik yang 

beraneka ragam. Spesialis dan profesional ini antara lain meliputi arkeolog, sejarawan, 
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pemandu lapangan (situs), guru, penulis, seniman, kurator, desainer pameran, serta para 

ahli sumberdaya budaya lainnya. Dalam hal ini keterlibatan publik menjadi sangat 

penting dalam proses interpretasi terhadap masa lalu melalui kritik dan evaluasi terhadap 

interpretasi yang disampaikan kepada mereka (Jameson, 1997). Dalam arkeologi publik, 

inilah yang dimaksud dengan interaksi dua arah, yaitu interpretasi bukan hanya 

disampaikan oleh kalangan arkeologi kepada publik, tetapi publik juga memberikan 

respon dan masukan kepada kalangan arkeologi dalam proses interpretasi (Riyanto, 2006) 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam tulisan ini dimaksudkan untuk 

memberikan suatu kerangka kerja bagaimana penyampaian informasi utamanya adalah 

mengkomunikasikan hasil penelitian arkeologi kepada publik. Sebagaimana dalam judul 

tulisan ini, maka titik berat penulisan lebih pada bagaimana pengelolaan informasi yang 

ideal dari berbagai kemasan baik lisan, tulis, maupun visual tentang interpretasi hasil 

penelitian arkeologi sebagai media komunikasi arkeolog kepada publik.  

 

II.  Kerangka Pikir Pengelolaan Informasi 

Sebagaimana telah disinggung di atas, dalam penyampaian informasi hasil 

penelitian arkeologi kepada masyarakat meliputi beberapa bentuk kemasan yaitu kemasan 

tulis (written word), lisan atau oral (spoken word), dan visual (visual presentation) seperti 

tayangan TV, video, dan museum. Bentuk kemasan informasi tersebut dalam suatu 

tempat baik museum maupun objek wisata purbakala seperti candi atau petirtaan perlu 

adanya pengelolaan yang matang. Kaitannya dengan pengelolaan informasi yang ideal, 

maka suatu informasi harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat dijadikan sebagai sarana 

peningkatan pelayanan kepada publik atau pengunjung. Dengan informasi yang 

komunikatif dan mudah difahami tentu saja akan meningkatkan experience level 

pengunjung dan pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan pengelola kepada 

pengunjung secara umum (McGimsey & Hester A. Davis, 1977). Selanjutnya dalam 

pengelolaan informasi yang dimaksudkan untuk belajar sambil berekreasi atau berwisata, 

maka dalam pengemasan dan pendistribusian informasi merupakan bagian dari 

manajemen pengunjung. Manajemen pengunjung dalam hal ini bertujuan untuk 

memaksimalkan apresiasi dan enjoyment terhadap obyek yang dikunjungi (Pearson dan 

Sharon Sullivan, 1995). 

Selanjutnya dalam pengelolaan informasi haruslah dapat membangkitkan 

kesadaran akan arti penting, signifikasi, serta fenomena lainnya melalui presentasi yang 
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efektif. Informasi yang interpretatif haruslah disajikan secara imajinatif dalam bentuk 

signboard, pusat-pusat kunjungan, maupun audio-visual guna meningkatkan kualitas 

pengalaman serta menjadikannya bagian dari hidup mereka. Selain itu juga interpretasi 

merupakan bentuk komunikasi antara objek dengan pengunjung (Cooper, 1991).   

Dalam mengkomunikasi hasil penelitian arkeologi sebagaimana diuraikan di atas 

salah satunya dapat melalui pameran museum. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan 

Eilean Hooper-Greenhill (1999) yang mengungkapkan bahwa pameran adalah suatu 

kegiatan untuk menginformasikan sesuatu kepada umum melalui benda koleksi berupa 

objek, teks, representasi visual, rekonstruksi, dan suara yang dikreasikan melalui suatu 

ikatan cerita (story line). Dengan demikian suatu pameran bukanlah suatu penyajian 

benda atau kumpulan benda yang dijajarkan begitu saja, namun memiliki dan 

mengandung kaidah-kaidah keilmiahan serta keindahan. Pameran merupakan penataan 

yang mengandung interpretasi, yang menggambarkan dan mengungkapkan suatu hal, 

dimana melibatkan benda (regalia, replika, miniatur), unsur penunjang, keselamatan 

benda, teks label atau informasi, dan pengunjung. Dalam hal ini, pengunjung sulit 

diprediksi apakah akan menyukai, mengerti atau tidak. Pada umumnya pengunjung 

datang dengan empat tujuan utama, yaitu untuk kebutuhan informasi, menggali identitas 

pribadi, memperkuat nilai-nilai pribadi, membangun interaksi sosial, atau sekedar 

mencari hiburan atau relaksasi. Pameran suatu museum haruslah menyatu antara misi, 

kebijakan dan tujuan museum tersebut (Hooper-Greenhill, 1999). 

Terkait dengan pameran sebagai media komunikasi, museum seharusnya 

memberikan informasi interpretatif tentang koleksinya kepada pengunjung sebagai 

penerima informasi tersebut. Cara penyampaian informasi koleksi tersebut, dapat 

dilakukan melalui berbagai bentuk dan sarana penunjangnya. Metode atau cara 

penyampaian informasi koleksi museum dapat melalui 5 metode yaitu: 

a. Pameran baik secara permanen maupun sementara/temporer (pameran khusus) 

b. Acara-acara audio visual, seperti pemutaran film/video 

c. Program-program edukatif 

d. Ceramah dan pengantar pengenalan museum, dan 

e. Publikasi dan penerbitan. 

Menjadi jelas bahwa komunikasi dalam menyampaikan informasi merupakan tolok ukur 

kinerja museum, sebagaimana tampak dalam bagan berikut (Asiarto, 2007). 
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Selanjutnya terkait dengan kemasan informasi untuk menjabarkan interpretasi 

hasil penelitian arkeologi dalam pameran museum lebih diutamakan untuk kepentingan 

pengajian, pendidikan, dan kesenangan. Dalam penataan koleksi museum untuk tujuan 

tersebut, dapat digunakan Empat Tiang Pendidikan Abad ke-21. Empat Tiang Pendidikan 

Abad ke-21 (The Four Pillars of Education in the 21st Century) merupakan hasil rumusan 

Komisi Internasional untuk Pendidikan Abad Ke-21 UNESCO. Keempat tiang/pilar 

pendidikan itu adalah belajar untuk tahu (learn to know), belajar untuk melakukan (learn 

to do), belajar untuk menjadi (learn to be), dan belajar untuk hidup bersama (learn to live 

together). Lebih lanjut dapat dijabarkan keempat pilar pendidikan tersebut (Tanudirdjo, 

2007). 

 Belajar untuk tahu (learn to know) termasuk dalam ranah pembelajaran kognitif. 

Artinya tujuan utamanya adalah belajar mendapatkan pengetahuan (knowledge) 

sebaik-baiknya. Apabila museum ingin terlibat dalam proses pembelajaran kognitif ini 

maka museum harus informative. 

 Belajar untuk melakukan (learn to do), ranah pendidikan ini terutama untuk 

meningkatkan ketrampilan baik ketrampilan fisik (psikomotorik) maupun trampil 

dalam menerapkan konsep, prosedur, maupun manajemen. Dalam hal ini, museum 

perlu menyajikan sarana-sarana pembelajaran yang interaktif. 

 Belajar untuk menjadi (learn to know), tujuan pendidikan ini adalah menjadikan 

manusia lebih manusiawi atau lebih mengarah pada ranah pembentukan kepribadian. 

 Belajar untuk hidup bersama (learn to live together), pembelajaran yang 

membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup terlepas dari manusia yang lain. Ranah 

pendidikan ini menganggap museum menjadi salah satu sarana penting untuk 

menyadarkan hal itu. 

Selanjutnya, terkait dengan pariwisata, maka pengelolaan informasi menjadi 

penting dan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu tempat wisata dalam memberikan 

pelayanannya kepada pengunjung/publik. Berdasarkan pengelolaan informasi, maka akan 

terbangun citra suatu tempat wisata. Hal tersebut dikarenakan dalam membangun citra, 

hal utama dan terpenting yang diperlukan adalah informasi berkaitan dengan interpretasi 

yang tersedia. Seorang wisatawan umumnya akan terkesan dan membangun citra suatu 

MUSEUM 
INFORMASI 

KOLEKSI PENGUNJUNG 
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tempat wisata didasarkan pada tujuh pengalaman dalam setiap perjalanannya, yaitu 1) 

himpunan gambaran dalam pikiran tentang pengalaman berlibur, 2) perubahan gambaran 

itu berdasarkan informasi lebih lanjut, 3) keputusan untuk berlibur ke suatu tempat, 4) 

perjalanan ke tempat tujuan, 5) turut serta dalam kegiatan-kegiatan di tempat tujuan, 6) 

kembali pulang, dan 7) perubahan citra yang didasarkan pada pengalaman liburan. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa seseorang akan terkesan dalam 

pengalaman perjalanannya melalui informasi yang didapatkan pada suatu tempat wisata. 

Melalui informasi yang didapatkan sebagai pengalaman perjalanan wisata tersebut akan 

membangun citra seseorang terhadap suatu tempat wisata. Citra adalah perkembangan 

dalam pikiran seseorang berdasarkan beberapa kesan yang dipilih dari berbagai informasi. 

Pembentukan citra suatu obyek atau tujuan wisata bertolak dari berbagai sumber, antara 

lain bahan tertulis untuk promosi (brosur, poster, dsb), pendapat orang lain (keluarga, 

teman, agen perjalanan), maupun media massa seperti koran, majalah, dan televisi (Ross, 

1998). 

Berdasarkan hal tersebut, tampak jelas begitu pentingnya penyebaran informasi 

terkait dengan publikasi dan promosi. Untuk itu diperlukan adanya strategi pemasaran. 

Faktor pemasaran mulai dianggap penting dalam sebuah organisasi ketika organisasi 

tersebut bertanya dengan sebuah pertanyaan yang sederhana akan tetapi nyata terkait erat 

dengan keberlangsungan organisasi tersebut, yaitu “saat sekarang kita di jalur bisnis 

apa?”. Dalam kaitannya dengan dunia arkeologi, pertanyaan yang mengacu pada aspek 

pemasaran, terjadi pada saat dipertanyakannya secara terbuka tentang mungkinkah 

penjelasan mereka dalam menginformasikan hasil penelitian arkeologi itu bersifat kaku, 

mengekang, sehingga tidak dapat dimengerti oleh masyarakat?. Untuk itulah pendekatan 

pemasaran diperlukan. Melalui pendekatan pemasaran dicoba dihubungkan antara bisnis 

dengan manfaat yang dapat diperoleh publik serta mencari manfaat seperti apa yang 

dicari oleh publik atau masyarakat luas. Mayoritas arkeolog mengakui bahwa masyarakat 

menaruh harapan akan adanya penambahan pengetahuan kearkeologian atau 

kepurbakalaan dari setiap pelayanan yang diberikan. Hal ini tampaknya selain bermanfaat 

bagi masyarakat luas, juga memiliki peran yang sangat penting sebagai bahan masukan 

bagi para perencana, pengembang atau perekayasa yang bukan berasal dari lingkungan 

arkeologi, baik untuk penentuan kebijakan lingkungan atau sebagai sumber bagi 

kesenangan dan rekreasi (Kotler, 1998). 
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III.  Kerangka Dasar Komunikasi 

Dalam penyampaian informasi terutama berkaitan dengan interpretasi hasil 

penelitian arkeologi sebagai tanggung jawab profesi dan moral arkeolog kepada publik,  

maka hal utama yang harus diperhatikan adalah teknik dan metode komunikasi. Onong 

Uchjana Effendy (2003) mengungkapkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek 

tertentu. Pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan terdiri atas isi (the 

content) dan lambang (symbol). Lebih lanjut diungkapkan pula bahwa dalam kegiatan 

komunikasi tidak hanya informatif yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga 

persuasif yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan melalui 

suatu perbuatan atau kegiatan dan lain-lain. Di sini tampak jelas, fungsi dari komunikasi 

adalah menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Berikut 

dapat dilihat bagan siklus komunikasi. 

� Sender: komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang 
� Encoding: penyandian, yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang 
� Message: pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh 

komunikator 
� Media: saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan 
� Decoding: pengawasandian, yaitu proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambang 

yang disampaikan oleh komunikator 
� Receiver: komunikan yang menerima pesan dari komunikator 
� Response: seperangkat reaksi komunikan setelah menerima pesan 
� Feedback: umpan balik, tanggapan komunikan yang disampaikan kepada komunikator 
� Noise: gangguan yang tidak direncanakan yang terjadi dalam proses komunikasi 

 

Bagan tersebut menunjukkan bahwa peranan komunikator sangatlah penting dan 

menentukan berhasil tidaknya proses komunikasi. Terdapat dua faktor penting pada 

komunikator (dalam hal ini arkeolog) bila hendak melancarkan komunikasi, yaitu daya 

tarik sumber (source attractiveness) dan kredibilitas sumber (source credibility) (Effendy, 

2003). Dalam daya tarik sumber, komunikator akan berhasil dalam komunikasi yaitu 

Sender Encoding 

 

 

Media 

Message 
Decoding Receiver 

Noise 

Response Feedback 
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mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik. 

Faktor daya tarik komunikator tersebut akan menyebabkan komunikan bersedia taat pada 

isi pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Sedangkan kredibilitas sumber, artinya 

komunikasi berhasil disebabkan adanya kepercayaan komunikan pada komunikator. 

Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan keahlian yang dimiliki seorang 

komunikator dalam bidangnya. 

Lebih lanjut, Adi Kusrianto (2007) mengungkapkan adanya beberapa macam 

komunikasi. Macam-macam komunikasi meliputi beberapa hal yaitu komunikasi verbal 

atau lisan, komunikasi nonverbal yang merujuk pada tulisan, komunikasi tactual (kulit 

sebagai sensasi rabaan), komunikasi olfactoral atau gustatory (hidung sebagai sensasi 

penciuman), komunikasi pengecap, komunikasi tubuh, komunikasi perilaku, dan 

komunikasi telepati. Lebih lanjut diungkapkan pula bahwa komunikasi visual pada 

dasrnya merupakan komunikasi yang mempergunakan mata sebagai alat penglihatan. 

Komunikasi visual adalah komunikasi menggunakan bahasa visual, dimana unsur dasar 

bahasa visual (yang menjadi kekuatan utama dalam penyampaian pesan) adalah segala 

sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipakai untuk menyampaikan arti, makna, atau 

pesan. Dalam komunikasi visual terdapat beberapa istilah yang meliputi visual language, 

visualiser, visual effect, visual informasi, dan visual literacy. Visual language adalah ilmu 

yang mempelajari bahasa visual. Visualisasi yakni kegiatan menerjemahkan atau 

mewujudkan informasi dalam bentuk visual. Visualiser adalah orang yang pekerjaannya 

menangani masalah visual atau mewujudkan suatu ide ke dalam suatu proyek desain. 

Visual effect membuat efek-efek tipuan seolah-olah terjadi suatu keadaan atau kejadian 

yang sulit dilakukan manusia. Misalnya munculnya seekor dinosaurus atau monster lain 

yang luar biasa besarnya, efek seolah-olah manusia sedang mendarat di sebuah planet 

asing, dan sebagainya. Visual information adalah informasi melalui penglihatan, misalnya 

lambaian tangan, senyuman, baju baru, atau mobil baru. Dan terakhir visual literacy yaitu 

kumpulan atau daftar karya visual. 

Pada dasarnya, pesan dapat ditangkap melalui seluruh panca indera (multi indera). 

Selanjutnya dalam pesan multi indera ini merupakan pesan yang dapat dimanfaatkan atau 

ditangkap melalui lebih dari satu indera. Dewasa ini, penyampaian pesan melalui visual 

sebenarnya sudah hampir dikatakan kuno. Sesuai dengan perkembangan teknologi maka 

komunikasi visual yang dianggap lebih baru dan memiliki nilai tinggi adalah menjual atau 

memberikan suasana. Suasana yang dimaksud di sini adalah multi indera bisa berupa 
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unsur visual seperti dekorasi, tata ruang, penampilan pemandu; unsur tactual seperti 

kesejukan ac atau suasana berangin di pinggir pantai; unsur olfactoral seperti aroma 

bunga-bungaan atau aroma pengharum ruangan yang dipakai, hingga ke unsur auditory 

seperti suara musik yang terdengar secara spesifik menyiratkan suatu selera tertentu. 

Sekalipun ungkapan visual ditujukan untuk indera penglihatan, tetapi melalui 

konsep multimedia, maka akan dapat dikembangkan imajinasi dan kreativitas dengan 

berbagai kemungkinan. Sebagai contoh, cetakan dengan emboss (melibatkan sensasi 

raba), kartu ucapan/undangan dengan kertas yang memiliki aroma wewangian tertentu 

(melibatkan sensasi penciuman), atau jika berupa CD, dapat ditambahkan pula sensasi 

pendengaran (ada musiknya). Jadi, tidak hanya memanfaatkan sensasi visual, sensasi 

indera lain pun bisa ikut dilibatkan untuk memberikan kesan kepada audiensi.  

Sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa proses komunikasi dalam penyampaian 

pesan senantiasa melibatkan antara komunikator (pemberi pesan) dengan komunikan 

(penerima pesan). Sementara itu tolok ukur keberhasilan komunikasi adalah pada 

persamaan penafsiran makna (persepsi) yang dikomunikasikan komunikator kepada 

komunikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penafsiran makna atau persepsi merupakan 

inti komunikasi sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi yang identik 

dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi (Mulyana, 2007). Persepsi 

dapat didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna. Persepsi disebut inti 

komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi 

dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan 

pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antara komunikator kepada 

komunikan, semakin mudahlah terjadinya komunikasi. Lebih lanjut proses terjadinya 

persepsi dapat dilihat bagan berikut. 

gagal 

sukses 

Obyek 
fisik 

Individu  

Persepsi  

Dalam batas 
optimal 

Di luar batas 
optimal 

Homeo statis 

Stress  “ Coping" 

Adaptasi  

Stress 
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Efek 
lanjutan 
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Persepsi pada dasarnya merupakan pendekatan psikologi yang diawali oleh 

penginderaan yaitu ditangkapnya rangsang-rangsang dari lingkungan oleh alat-alat indera 

manusia. Hasil penginderaan yang sudah berupa impuls-impuls ini disalurkan melalui 

syaraf-syaraf penginderaan ke sistem syaraf pusat di otak. Kemudian terjadi persepsi 

mengenai objek tersebut, dan akhirnya otak mengirim impuls-impuls melalui syaraf 

motorik untuk memerintahkan otot-otot atau kelenjar-kelenjar tertentu beraksi. Dalam 

psikologi, prosedur “penginderaan-persepsi-reaksi” ini dinamakan busur refleks. 

Definisi persepsi menurut psikologi lingkungan secara konvensional adalah adanya 

rangsang dari luar diri individu (stimulus), individu menjadi sadar akan adanya stimuli ini 

melalui sel-sel syaraf reseptor (penginderaan) yang peka terhadap bentuk-bentuk energi 

tertentu (cahaya, suara, suhu). Bila sumber energi itu cukup kuat untuk merangsang sel-

sel reseptor maka terjadilah penginderaan. Jika sejumlah penginderaan disatukan dan 

dikoordinasikan di dalam pusat syaraf yang lebih tinggi (otak), maka manusia dapat 

mengenali dan menilai obyek-obyek. Secara umum pandangan konvensional ini 

menganggap persepsi sebagai kumpulan penginderaan. Kumpulan penginderaan ini akan 

dikoordinasikan secara tertentu, dikaitkan dengan pengalaman dan ingatan masa lalu dan 

diberi makna tertentu (Sarwono, 1992).  

Dalam membentuk persepsi publik terhadap informasi interpretative hasil 

penelitian arkeologi, maka dalam pengelolaan informasi perlu dipertimbangkan konsep 

dasar komunikasi sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut penting diketahui karena 

sebagai komunikator yang memberikan pesan kepada komunikan (dalam hal ini publik) 

harus dipertimbangkan dalam penentuan encoding dan decoding. Publik dengan beragam 

usia dan profesi akan mempersepsi suatu pesan yang ada dengan tingkatan kognitif, 

affektif, dan konatif yang berbeda-beda. Sehingga dalam berbagai kemasan informasi 

baik kemasan lisan, tulis, maupun visual perlu diperhatikan penyajiannya sesuai dengan 

tingkatan audience.   

 

IV.  Rancangan Kerangka Kerja Pengelolaan Informasi 

Berdasarkan uraian bab-bab di atas, maka dapat disusun rancangan kerangka kerja 

pengelolaan informasi terutama informasi hasil penelitian arkeologi kepada masyarakat 

luas atau public. Dalam suatu komunikasi, informasi yang disampaikan komunikator 

dalam hal ini arkeolog harus memiliki makna (persepsi) yang sama dan komunikatif 

dengan komunikan (masyarakat luas). Untuk itu dalam pengelolaan informasi agar 
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komunikatif, mudah difahami, dan adanya persamaan persepsi, maka perlu faktor-faktor 

pendukung agar objek (artefak dan ekofak) bukan sekedar onggokan benda tanpa jiwa 

dan tanpa makna. Faktor pendukung dalam hal ini adalah sistem informasi khususnya 

informasi berbasis komputer. Untuk itu perlu diketahui mekanisme dan pengemasan 

tersebut terlaksana.  

Kadir (2003) dalam mendefinisikan sistem informasi mengacu pada definisi Alter 

sebagaimana tampak dalam bagan di bawah, yang menyatakan bahwa sistem informasi 

adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang 

diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut 

Hall, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data 

dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai.  

 

Bagan di atas menunjukkan bahwa suatu sistem informasi baik dalam pengemasan 

maupun mekanismenya harus dibentuk terlebih dahulu tujuan yang akan dibentuk sistem. 

Selanjutnya ditentukan prosedur kerja untuk menghasilkan produk yaitu informasi yang 

terformat baik berupa teks, gambar, foto, suara, maupun video dengan menggunakan 

teknologi informasi dalam hal ini informasi berbasis komputer. 

Selanjutnya berdasarkan pengertian dan prosedural sistem informasi di atas, maka 

dalam prakteknya dasar dari pengemasan informasi bersumber dan mengacu pada 

ORANG 

INFORMASI 

TEKNOLOGI 

INFORMASI 

Prosedur  

kerja 

Yang dicoba untuk 
dilakukan sistem 

Tujuan 

Cara kerja yang 
dilakukan orang dan 
teknologi informasi 

Data terformat, 
teks, gambar, 
suara, dan video 

Orang yang 
memasukkan, 
memproses, dan 
menggunakan data 

Perangkat keras dan 
perangkat lunak 
yang memproses 
data 

Sumber: Kadir (2003: 12) dengan 
modifikasi seperlunya 
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pangkalan data. Pengemasan informasi baik dalam media tulis, lisan, maupun visual 

selanjutnya didistribusikan sesuai dengan media dan substansi masing-masing kemasan. 

Sifat pangkalan informasi ini bersifat terbuka artinya dapat diakses oleh siapa saja tanpa 

ada batasan tertentu, kecuali pencatuman sumber. Sebagaimana dalam prinsip-prinsip 

komunikasi yang intinya mengedepankan peran publik khususnya dalam bentuk respon 

dan feedback (Effendy, 2003), kedudukan evaluasi menjadi sangat penting dan strategis 

dalam siklus komunikasi. Melalui evaluasi inilah dapat “dipetakan”1 kebutuhan publik 

atas kemasan dan substansi informasi. Selanjutnya “peta” tersebut digunakan sebagai 

acuan dan kerangka dalam pengembangan penyebarluasan informasi (Riyanto, 2007). 

Lebih lanjut dapat dilihat bagan di bawah. 

 
Sehubungan dengan penyebarluasan informasi dalam hal ini publikasi dan 

promosi, maka hal utama yang harus dipertimbangkan adalah menetapkan strategi dalam 

pemasaran. Titik berat tujuan pemasaran adalah untuk menarik pasar sesuai targetnya dan 

memberikan pelayanan kepada publik/pelanggan, sehingga publik mendapatkan kepuasan 

dan terkesan karena citra dan reputasi institusi atau organisasi. Terkait dengan tujuan 

tersebut, maka hal utama yang harus dilakukan adalah menerapkan strategi positioning. 

Dalam strategi positioning terdapat tiga karakter kunci positioning yaitu harus 

mempunyai arti, harus dapat dipercaya, dan harus unik (Payne, 1993). Bagaimana suatu 

institusi dan jasa diposisikan perlu dikomunikasikan melalui seluruh interaksi implisit dan 

eksplisit dengan para pengunjung. Strategi positioning yang berhasil harus membuat 

                                                 
1  dalam sistem informasi disebut arsitektur informasi 

Sumber: Riyanto, (2007) dengan modifikasi seperlunya 
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layanan dengan jelas dapat dibedakan dengan ciri-ciri yang diharapkan dan penting 

didasarkan pada segmen pengunjung sasaran. Bauran pemasaran merupakan kunci untuk 

melaksanakan strategi positioning. Desain bauran pemasaran untuk melaksanakan 

positioning harus didasarkan pada atribut-atribut. Atribut-atribut ini harus diidentifikasi 

dalam konteks analisis untuk mengetahui kekurangan institusi lain yang bergerak dalam 

bidang yang sama. 

Dalam pemasaran, hal yang tidak kalah penting selain bauran pemasaran adalah 

bauran komunikasi. Bauran komunikasi meliputi beberapa tugas sebagai berikut 

(Lovelock, 2005): 

 Menginformasikan dan mendidik pelanggan/pengunjung tentang perusahaan/institusi 

dan ciri-ciri barang dan jasa yang ditawarkan; 

 Membujuk pelanggan/pengunjung sasaran bahwa produk jasa tertentu menawarkan 

solusi terbaik bagi kebutuhan-kebutuhan mereka, dibandingkan dengan yang 

ditawarkan perusahaan/institusi yang lain; 

 Mengingatkan kembali pelanggan/pengunjung tentang produk tersebut dan 

memotivasi mereka untuk bertindak; dan 

 Memelihara hubungan dengan pelanggan/pengunjung yang sudah ada dan 

memberikan berita yang terbaru dan informasi lebih jauh tentang bagaimana 

mendapatkan hasil terbaik dari produk-produk perusahaan/institusi tersebut. 

Lovelock (2005) juga menjabarkan adanya bauran komunikasi yang dalam 

perencanaannya perlu ditentukan terlebih dahulu sifat, karakter, dan perilaku pasar, serta 

sasaran audiens. Apa saja sebaiknya isi, struktur dan gaya pesan yang hendak 

disampaikan? Bagaimana cara menyajikan atau memamerkan? Media mana yang akan 

paling sanggup menjangkau audiens yang dimaksud? Dan pertimbangan-pertimbangan 

lainnya yang meliputi anggaran yang tersedia, metode pengukuran, dan evaluasi kinerja. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dirumuskan terlebih dahulu model 4W1H 

berikut: 

 Siapa (who) yang menjadi audiens sasaran? 

 Apa (what) yang perlu dikomunikasikan dan capai? 

 Bagaimana (how) sebaiknya mengkomunikasikannya? 

 Di mana (where) seharusnya mengkomunikasikannya? 

 Kapan (when) komunikasi itu perlu dilakukan? 
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Berdasarkan pada uraian di atas mengenai keempat pendekatan yaitu komunikasi, 

sistem informasi, pemasaran dan persepsi, maka dapat disusun rancangan kerangka kerja 

pengelolaan informasi. Rancangan kerangka kerja ini pada dasarnya bertolak pada teori 

komunikasi. Dalam pengelolaan informasi hal utama yang harus dilakukan adalah 

bagaimana melakukan komunikasi yang informatif, mudah difahami, mudah diakses, dan 

sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu sistem informasi. Berdasarkan 

pada teori komunikasi maka pengemasan informasi baik kemasan tulis, lisan, maupun 

visual dijadikan sarana dalam pengelolaan informasi baik melalui pameran maupun untuk 

kepentingan pemasaran (publikasi dan promosi). Kedua bentuk komunikasi melalui 

pameran dan pemasaran akan ditanggapi oleh publik atau masyarakat dalam suatu 

feedback yang didasarkan pada persepsi. Persepsi publik atau masyarakat dapat terjadi 

dalam dua hal yaitu dalam batas optimal dan di luar batas optimal. Selanjutnya 

berdasarkan tanggapan publik akan menjadi evaluasi dalam pengelolaan informasi untuk 

peningkatan yang lebih baik dalam kinerja institusi. Lebih lanjut rancangan kerangka 

kerja dapat dijabarkan dalam bagan berikut.  
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