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Manusia dan budaya merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan di dalam kehidupan sehari-hari, oleh karenanya 

manusia bersikap dan berperilaku tidak terlepas dari nilai-nilai 

yang mereka anut berdasarkan budaya yang terjadi di lingkungan 

sekitarnya dan di dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu nilai 

spiritual (keagamaan) maupun nilai-nilai sosial dan budaya. Nilai-

nilai sosial dan budaya tersebut merupakan hasil interaksi antara 

individu dengan anggota masyarakat lainnya, yang kemudian 

mewujud dalam berbagai bentuk budaya seperti artefak, seni, 

upacara-upacara, bahasa, ataupun nilai-nilai. Nilai-nilai yang 

diyakini tersebut biasanya akan menentukan apa yang dianggap 

baik dan buruk oleh seseorang, keluarga, kelompok maupun 

masyarakat di sekitarnya, sehingga pada akhirnya akan menjadi 

referensi dalam bersikap maupun bertingkah laku di 

kesehariannya. Dalam konteks pemasaran maupun periklanan, 

budaya dapat dilihat sebagai suatu aspek makro yang 

berpengaruh pada pengambilan keputusan individu seorang 

konsumen. Sehingga sebenarnya dampak budaya terhadap 

pemasaran dan periklanan bukan hanya berlaku pada sisi 

konsumen saja, namun juga dapat berpengaruh pada kebijakan 

perusahaan atau pemasar. Perusahaan ketika menentukan suatu 

kebijakan berdasarkan pemahaman mereka atas budaya 

masyarakat dan budaya perusahaan (Kussudyarsana, 2008). 

Dalam praktik komunikasi antarbudaya atau komunikasi 

lintas budaya, hampir semua orang berasumsi yang merupakan 

PENGANTAR 

TENTANG BUDAYA 
Oleh : Dr. Fitria Ayuningtyas, M.Si. 
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A. Fungsi Budaya 

Fungsi utama dari budaya atau kebudayaan adalah 

untuk meningkatkan mutu hidup dan meningkatkan taraf 

hidup manusia, agar terciptanya suatu kehidupan masyarakat 

yang tertib, teratur, bahagia, dan sejahtera. Meningkatkan mutu 

hidup manusia dapat diusahakan jika kebutuhan dasar akan 

manusia terpenuhi, yaitu cipta, rasa, dan karsa (Ibrahim, 2021). 

Budaya di masyarakat terbentuk dari berbagai unsur 

yang ada di dalamnya. Budaya yang terus mengakar kuat di 

lingkungan masyarakat akan menghasilkan berbagai bentuk 

kebudayaan. Budaya membawa pengaruh dan memiliki 

sejumlah fungsi penting bagi masyarakat. Menurut Sarinah 

dalam buku Ilmu Sosial Budaya Dasar (di Perguruan Tinggi) 

(2019), budaya merupakan cara hidup yang dimiliki dan 

dikembangkan bersama oleh sekelompok orang, yang mana 

terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Budaya tidak dapat dipisahkan dari diri dan kehidupan 

manusia. Sehingga tidak mengherankan jika manusia merasa 

budaya diwariskan secara genetis. Budaya bersifat kompleks, 

abstrak dan luas, sehingga perlu dipelajari lebih mendalam.  

Mengutip dari jurnal Dinamisasi Kebudayaan dalam 

Realita Sosial (2017) karya Ellya Rosana, budaya memiliki 

fungsi yang sangat besar bagi masyarakat. Budaya membantu 

masyarakat memenuhi beberapa kebutuhan penting. Budaya 

berfungsi untuk mengatur manusia, khususnya dalam 

bertingkah laku. Karena salah satu produk kebudayaan ialah 
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A. Definisi Budaya 

1. Dalam buku The Concept of Culture, Clyde Kluckhohn dan 

William Henderson Kelly mendefinisikan budaya sebagai 

sebuah rancangan hidup yang diciptakan secara eksplisit, 

implisit, rasional, irasional, dan non-rasional. 

2. Lousie Damen menuliskan dalam bukunya “Culture 
Learning: The Fifth Dimension in The Language Classroom”, 
budaya merupakan mekanisme adaptasi utama umat 

manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa, budaya 

merupakan adaptasi dan cara hidup yang dibentuk dan 

diciptakan oleh sekelompok manusia dan berkembang 

seiring berjalannya waktu. 

3. Budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia, 

bukan binatang maupun tanaman yang tidak memiliki akal 

budi. Kebudayaan tidak akan ada tanpa adanya masyarakat 

dan semua kelompok masyarakat pasti memiliki 

kebudayaan. 

4. Menurut Koentjaraningrat (2000), budaya adalah 

perkembangan majemuk budidaya, yang berarti daya dari 

budi. Sedangkan kebudayaan adalah kata yang berasal dari 

bahasa sansekerta “Buddhayah”, yaitu kata yang memiliki 

arti bentuk jamak dari buddhi yang memiliki arti “Budi” atau 
“Akal”. 

5. Menurut Edward Burnett Tylor, budaya adalah sebuah 

sistem kompleks yang mencakup yang mencakup ilmu 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat 

KOMUNIKASI 

DAN BUDAYA 
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Pada tahun 1991, Geert Hofstede menyatakan bahwa 

budaya merupakan daerah program mental (Mindset) yang 

memengaruhi cara berpikir dan berperilaku manusia, dan secara 

kolektif program mental (Mindset) sekelompok orang dalam suatu 

negara disebut kebudayaan nasional. Berdasarkan hasil penelitian 

Hofstede, berhasil teridentifikasi enam model karakteristik untuk 

mengukur sebuah kultur di masyarakat lintas budaya. Dimensi 

budaya mewakili preferensi untuk suatu keadaan di atas keadaan 

lainnya yang membedakan negara satu dengan negara lainnya 

bukan perbedaan secara individu. Meskipun begitu, dikarenakan 

penelitian dilakukan berdasarkan manusia yang mana setiap 

manusia memiliki keunikannya tersendiri, nilai sebuah negara 

pada satu dimensi bersifat relatif. 

Adapun keenam kultur tersebut adalah sebagai berikut 

(Maulana, 2021): 

 

A. Jarak Kekuasaan 

Jarak kekuasaan atau power distance, adalah sifat kultur 

nasional yang mendeskripsikan tingkatan masyarakat yang 

menerima kekuatan dalam institusi dan organisasi 

didistribusikan dengan secara tidak sama. Dimensi jarak 

kekuatan mengungkapkan sejauh mana anggota masyarakat 

yang bukan pemangku kepentingan atau less powerful 

menerima dan memperkirakan bahwa kekuasaan 

didistribusikan secara tidak merata. Masalah yang paling 

mendasar dalam dimensi ini adalah bagaimana cara 

DIMENSI BUDAYA 

Oleh: Adinda Nurhalisyah Lubis 
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Dunia advertising tidak luput dari pengaruh budaya dan 

perilaku manusia. Dibutuhkan pemahaman dasar mengenai apa 

yang membentuk sebuah keberadaan manusia di lingkup sosial. 

Identitas setiap manusia memiliki keterkaitan akan bagaimana 

sebuah budaya terbentuk atau bagaimana budaya tersebut dapat 

membentuk identitas seseorang?? 

Teuku Kemal Fasya (http://mkb.kerjabudaya.org/mkb-

102003/mkbrubtik-102003/esai-102003.htm) mengatakan bahwa 

iklan bukan hanya sekedar promosi sebuah produk, tetapi telah 

menjadi sebuah sistem ide yang memiliki nilai-nilainya sendiri 

secara otonom. Iklan menjelma menjadi sebuah ideology di abad 

modern. Peranan iklan sebagai ideologi cukup mencengkeram. 

Iklan telah membentuk sebuah ideologi tentang makna atau image 

kecantikan. Iklan yang disampaikan melalui media massa 

memiliki peran yang sangat besar dalam memproduksi dan 

mengkonstruksi arti kecantikan. Dalam kebanyakan iklan, wanita 

dikatakan cantik apabila ia muda, berkulit putih, wajah mulus 

tanpa jerawat, berambut hitam lurus dan tidak berketombe, dan 

memiliki tubuh yang langsing. Secara tidak langsung iklan pun 

membentuk atau memperkuat image perempuan “cantik”. 
Identitas kecantikan yang dibentuk seperti itu adalah bagian dari 

popular culture atau budaya pop. 

 Dalam berbagai tulisan tentang budaya popular di buku-

buku, artikelartikel ataupun media massa seperti koran dan 

majalah, bisa ditemukan pembahasan tentang budaya sekolah, 

organisasi, wilayah, orientasi seksual, politik, etnisitas, dan 

PERAN IDENTITAS 

BUDAYA DALAM 

ADVERTISING 
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A. Periklanan dan Media 

1. Definisi dan Fungsi Periklanan 

American Marketing Association (AMA) menjelaskan 

bahwa periklanan merupakan promosi yang dilakukan 

secara berbayar dan bersifat non-personal dengan 

membahas suatu ide gagasan, barang, atau jasa yang 

disponsori oleh satu pihak kepada target khalayak. 

Singkatnya, iklan merupakan usaha berbayar suatu pihak 

untuk menarik perhatian luas kepada ide, barang, atau jasa 

tertentu.  

Advertising adalah salah satu jenis promosi yang 

efektif. Advertising atau periklanan merupakan salah satu 

bentuk bauran pemasaran yang penting untuk 

memperkenalkan sebuah produk, jasa, atau ide. Advertising 

adalah promosi yang selalu hadir, meskipun orang mungkin 

tidak menyadarinya. Saat ini, advertising menggunakan 

segala macam bentuk media untuk menyampaikan 

pesannya. Advertising adalah promosi umum yang sering 

ditemui di televisi, radio, pers, internet, dan di mana saja. 

Advertising adalah industri yang bisa terus dinamis untuk 

eksis (Sendari, 2021). 

Advertising adalah jenis pemasaran yang berbeda dari 

lainnya, karena ia berbayar. Ini menjadikan pembuat iklan 

memiliki kendali penuh atas konten dan pesan. Itu 

sebabnya, advertising adalah metode yang dijamin untuk 

menjangkau audiens. Tujuan advertising adalah untuk 

BUDAYA GLOBAL DAN 

PERAN MEDIA & 

ADVERTISING 
Oleh: Rebecca Hardriana dan Dr. Fitria 

Ayuningtyas, M.Si.  
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A. Definisi Komunikasi 

Sebelum mempelajari bagaimana media dari komunikasi 

berkembang, ada baiknya kita perlu mengetahui makna 

komunikasi yaitu sebuah interaksi yang terjadi dalam konteks 

sosial, dengan adanya pengirim atau sumber pesan dan 

penerima dari pesan. Dalam komunikasi terjadi pertukaran 

sinyal yang memiliki bentuk verbal, isyarat, atau visual. 

Komunikasi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung 

antara satu arah atau dua arah. Dalam berkomunikasi, terdapat 

banyak medium yang bisa diaplikasikan, seperti bahasa tubuh, 

panggilan telepon, pesan teks, tanda-tanda, dan sebagainya 

(Fatimayin, 2018). 

Komunikasi, menurut Lunenburg (2010), berasal dari 

bahasa Latin yaitu berasal dari bahasa latin yaitu communis 

yang artinya umum, yang mana dari sini komunikasi dimaknai 

sebagai proses transmisi informasi dan pemahaman bersama 

dari satu orang ke orang lain sehingga jika tidak adanya 

pemahaman bersama dihasilkan dari pertukaran informasi, 

maka dapat dikatakan komunikasi tidak berjalan. Menurut 

Giffin dan Patten (Fatimayin, 2018). Komunikasi adalah proses 

penciptaan makna sekaligus penjabarannya, yang mana ini 

didapat dari adanya pertukaran ide dan interaksi antara 

anggota kelompok. Komunikasi adalah interaksi dalam konteks 

sosial, yang mana melibatkan pengirim dan penerima, dan 

adanya pertukaran sinyal, yang dapat berupa verbal atau grafik 

ataupun gestural atau visual. Dari sini, dapat disimpulkan 

PERKEMBANGAN 

MEDIA KOMUNIKASI  
Oleh: Rebecca Hardriana 
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Kita sudah belajar tentang apa itu komunikasi pada bab 

sebelumnya. Pada bab ini, kita akan belajar mengenai komunikasi 

sebuah merek dalam lintas budaya. Untuk membuat merek kita 

bisa melebarkan sayap di kancah global, tentu kita harus 

menggunakan sebuah komunikasi merek lintas budaya. Akan 

tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara memiliki 

budaya dan norma masing-masing yang sangat berpengaruh besar 

terhadap kesuksesan komunikasi merek global. Budaya menjadi 

salah satu aspek penting untuk diperhatikan saat kita sedang 

merencanakan ataupun melakukan sebuah komunikasi merek 

global. Adanya perbedaan budaya di setiap negara membuat kita 

harus melakukan pendekatan atau cara komunikasi pemasaran 

yang berbeda pula pada setiap negara. Karena itu, sebelum 

membahas komunikasi merek lintas budaya, alangkah baiknya 

kita mengetahui terlebih dahulu hubungan antara budaya dengan 

komunikasi. 

 

A. Bagaimana Budaya dan Komunikasi Saling Memengaruhi? 

Kita tahu bahwa antara budaya, komunikasi dan 

masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Budaya merupakan aspek yang sangat berperan 

dalam mengekspresikan hubungan tersebut. Namun, pada saat 

yang sama tentu saja harus ada komunikasi yang memadai. 

Kenapa? Dalam perbedaan budaya, cara kita merefleksikan diri 

kita masing-masing sangat penting karena tentu penilaian atas 

suatu budaya akan berbeda berdasarkan kecenderungan 

KOMUNIKASI MEREK 

LINTAS BUDAYA 
Oleh : Dara Pocut Zahrah 
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Dewasa ini perkembangan kebutuhan konsumen semakin 

meningkat seiring berkembang pesatnya teknologi saat ini. Entah 

itu karena memang kebutuhan maupun keinginan yang berubah 

menjadi sebuah kebutuhan. Dalam bab ini, kita akan mempelajari 

perkembangan kebutuhan konsumen dan pengaruh budaya lokal. 

 

A. Kebutuhan Konsumen 

Memenuhi kebutuhan pelanggan adalah prasyarat 

utama untuk mencapai keberhasilan produk. Namun, 

memahami kebutuhan ini bersamaan dengan pasar global 

adalah sesuatu yang sulit. Semakin kompleks kebutuhan 

konsumen, semakin perlu adanya upaya khusus untuk 

mengidentifikasi dan mengumpulkan kebutuhan untuk tujuan 

pengembangan produk. Banyak tantangan yang ada, terutama 

dalam konteks yang digerakkan oleh pasar, di mana 

perusahaan biasanya memiliki banyak pelanggan daripada 

hanya satu yang memutuskan fungsionalitas produk (Majava, 

Nuottila, Haapasalo, & Law, 2014)  

Singkatnya, konsumen adalah target dari merek kita, dan 

kebutuhan konsumen adalah jalan kita untuk mencapai sang 

target. Dan cara kita untuk melewati jalan tersebut agar sampai 

kepada tujuan bisa dengan berbagai cara, namun satu hal yang 

pasti kita sudah pasti harus mengadakan penelitian baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif untuk mendapatkan data 

berkualitas untuk menentukan kendaraan mana yang akan kita 

gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pastikan dalam 

penelitian tersebut kita memasukan unsur budaya global 

PERKEMBANGAN KEBUTUHAN 

KONSUMEN DAN PENGARUH 

BUDAYA LOKAL 

Oleh : Dara Pocut Zahrah 
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Hai! Kita bertemu lagi di bab ini dimana kita akan 

membahas ‘Lokalisasi Komunikasi Global’. Apakah kalian sudah 
membaca ‘Bab VIII: Komunikasi Merek Lintas Budaya’ dengan 
baik? Jika kalian sudah membaca dan memahami dengan baik bab 

tersebut, tentu hanya melihat judul bab ini saja kalian sudah 

paham dan mengerti betul apa yang akan kita pelajari pada bab 

ini. Ya, kita akan mempelajari lebih dalam strategi ‘1 tema 1000 
komunikasi’.  

Dewasa ini, persaingan sudah beralih dari perebutan pangsa 

pasar (market share) menuju perebutan pangsa peluang (opportunity 

share). Dalam kaitan ini, Ginting (2008) mengutip pernyataan 

Hamel dan Prahalad (1993) yang mengungkapkan bahwa adanya 

dua aspek alasan yang menyebabkan suatu organisasi bisnis gagal 

bersaing. Pertama, banyak organisasi yang gagal untuk ke luar 

dari kungkungan masa lampau (escape from the past), yakni 

kemampuan meninggalkan paradigma lama dalam menyiasati 

strategi bisnis saat ini. Kedua, banyak organisasi yang gagal pula 

untuk memprediksi masa depan (invent the future), yakni 

menciptakan masa depan dengan proses pembelajaran kolektif 

(collective learning) yang mampu mengintegrasikan kompetensi 

inti yang bersifat sangat unik atau distinctive, baik intra maupun 

antarperusahaan (distinctive core competencies). Yang terakhir ini 

sangat berguna untuk merebut opportunity share. 

Banyak pakar pendidikan dan praktisi bisnis telah 

menganggap bahwa globalisasi sebagai fenomena yang sangat 

menarik untuk dicermati, karena dewasa ini terlihat dengan jelas 
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Gambar 22. Iklan IKEA Harajuku with imma 
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