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Siapa pencetus Dramaturgi?

• Erving Goffman adalah seorang 
sosiolog terkemuka yang mana 
karyanya sering dirujuk sebagai 
Goffmanian Sociology (Ritzer 
2000).  Erving Goffman sangat aktif 
menerbitkan tulisan antara lain The 
Presentation of Self in Every Day 
Life (1956), Asylums (1961), 
Encounters (1972), Frame Analysis 
(1974), Gender Advertisements 
(1979), dan Forms of Talk (1981).



Erving Manual Goffman lahir di Kanada pada tanggal 11 Juni 1922 sebagai 
keturunan Yahudi.   

Goffman adalah seorang cendekia lintas disiplin. Ia lulus dari jurusan kimia dari 
University of Manitoba tahun 1939.  Ia bekerja di Dewan Film Nasional Ottawa 
sehingga tertarik pada sosiologi.  Ia mengambil studi pasca sarjana di bidang 

sosiologi, lulus pendidikan master tahun 1949, dan pindah ke Paris untuk 
menyelesaikan program doktornya di tahun 1953. Goffman mulai 

memfokuskan perhatiannya pada interaksi sosial sejak ia bertugas di St 
Elizabeth Hospital tahun 1955 di Washington DC; sebuah rumah sakit jiwa 

yang sangat besar dengan pasien lebih kurang sebanyak 7.000 orang  

Dramaturgi lahir pada tahun 1956, Goffman sendiri merupakan cendekia yang 
banyak mendasarkan pemikirannya pada Game-Theory dan hasil kerjanya 

banyak dikutip oleh para matematikawan, ekonom, dan terutama sosiolog lain: 
Anthony Giddens, Jurgen Habermas, bahkan Pierre Bourdieu banyak 

dipengaruhi oleh Goffman.

\



Asumsi atas Realitas



• Goffman pun memandang dan menjelaskan 
realitas sebagai sebuah teater/drama/
pertunjukan. Dramaturgi dalam ilmu 
sosiologi sendiri dianggap sebagai metafora 
(Ritzer, 2000:34).  

• Istilah “Dramaturgi” muncul pertama kali 
pada tahun 1956 di sebuah monograf 
Goffman yang berjudul “The Presentation of 
Self in Everyday Life”. Dalam pandangannya, 
realitas dibangun berdasarkan individu-
individu yang berinteraksi dengan saling 
memengaruhi melalui karakter yang mereka 
bangun dan kesankan. 



Seorang dramaturgis memiliki pemahaman bahwa setiap manusia memiliki 
identitas yang tidak stabil. Perubahan identitas akan selalu diakibatkan oleh 

bagaimana manusia memahami interaksi sosial sehingga manusia akan merespon 
interaksi tersebut berbasis pemahaman yang mereka miliki. Perubahan identitas 

ini diistilahkan oleh Goffman sebagai “reframing”. 



• “Regardless of the particular objective 
which the individual has in mind and of 
his motive of having this objective, it will 
be in his interests to control the conduct 
of others, especially their responsive 
treatment of him. This control is achieved 
largely by influencing the definition of 
situation which the others come to 
formulate, and he can influence this 
definition by expressing himself in such a 
way as to give them the kind of 
impression that will lead them to act 
voluntarily in accordance to his own 
plan.” (Goffman, 1956:2-3)



Tiga Asumsi Dasar Dramaturgi

Tiga kata kunci yang perlu kita genggam di sini adalah “control the conduct of 
others”, “influencing the definition”, dan “impression”. Jadi, asumsi dasar tentang 
manusia yang dimiliki oleh seorang peneliti Dramaturgi berangkat pada: 

• Manusia pada dasarnya ingin menciptakan dan mengendalikan definisi dirinya atau 
situasi tertentu pada orang lain. 

• Definisi tersebut digunakan untuk mengendalikan orang lain untuk berperilaku 
sesuai keinginannya 

• Cara terbaik melakukan hal tersebut adalah melalui manajemen impresi/kesan.





Analisis Dramaturgi 1: 
Performance



Aktor

SincereCynical

Personal Front terkait dengan alat-alat ekspresif yang melekat pada aktor yang akan selalu ada di 
manapun aktor berada, misalnya postur tubuh, pola kalimat, ekspresi wajah, umur, pakaian, dan ras. Appearance Manner

Setting

Dramatic 
Realization

Idealization

Maintenance of 
Expressive 

Control

Misrepresentation

Mystification

Menelaah “Performance” dalam Dramaturgi





Cara Penulisan 
“Performance” dalam Riset 

Dramaturgi



Ada front? Ada Appearance? Ada Manner?
• “Seorang akuntan sedang melakukan presentasi keuangan perusahaan depan 

dewan direksi. Ia berpakaian dengan formal, mengenakan kemeja, dasi, jas, sepatu 
pantofel, rambut disisir dan diminyaki dengan rapi. Dengan postur tegak dan 
tangannya sedikit menggerak-gerakkan penunjuk laser ke layar LCD, ia 
menyampaikan presentasi dengan bahasa baku formal, sesekali diiringi senyuman. 
Matanya menatap tajam pada peserta rapat. Tanpa canggung, ia mengitari ruangan 
ber-AC dan berkarpet tebal itu, untuk memastikan bahwa seluruh atensi peserta ada 
padanya. Ruangan telah ditata dengan bentuk meja bundar, oleh karenanya ia 
memanfaatkan ruang untuk bebas bergerak.”



Analisis 
Dramaturgi 2: 

Tim
“A team has been defined as a set of performers who cooperate in 

presenting a single performance.” 



Apa  yang ditelaah?



Directive Dominance

Dramatic 
Dominance

Purely Ceremonial 
Roles

Reciprocal 
Dependence

Reciprocal 
Familiarity

Personal dan Social 
Front

Apa yang ditelaah dalam Tim?



Analisis Dramaturgi 3: 
Region dan Perilaku Region

Region atau region atau area merujuk pada tempat yang terikat dan dibatasi 
oleh penciptaan persepsi tertentu. Oleh karena itu, luas atau sempitnya Region 

sangat dipengaruhi oleh bentuk media komunikasi yang digunakan. 



Manner

Appearance



Analisis Dramaturgi 4: 
Discrepant Roles

“A team must be able to keep its secrets and have its secrets kept.” 
(Goffman 1956:87) 



“Informer” adalah orang yang berpura-pura menjadi performer atau aktor sehingga 
diijinkan masuk ke Back Region, namun begitu ia mendapatkan informasi yang bersifat 
rahasia, ia membukanya kepada penonton. 

“Shill” yaitu mereka yang berpura-pura menjadi penonton untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan aktor untuk memperbaiki performancenya. Shill juga 
berfungsi sebagai pemicu respon yang dibutuhkan oleh aktor.   

“Spotters” adalah mereka yang menguji performer seakan-akan ia adalah penonton, lalu 
menjebak saat mereka salah.  Contohnya seperti seorang CEO yang berpura-pura 
menjadi konsumen perusahaan, lalu mendapatkan pelayanan buruk dari staf penjualan 
perusahaannya sendiri.  Tanpa peringatan, CEO tersebut dapat langsung memberikan 
sanksi.  

“The Go-Between” atau “The Mediator” sebagai pihak yang masuk ke sisi perfomer 
maupun penonton, meyakinkan mereka bahwa ia ada di pihak mereka untuk 
mendapatkan rahasia mereka dan pada setiap pihak mengatakan ia lebih loyal ke satu 
pihak daripada pihak lain. 



Analisis Dramaturgi 5: 
Communication out of 

Characters
Hal yang perlu menjadi perhatian seorang dramaturgis bukan terletak pada 

keselarasan ini, namun pada kemungkinan-kemungkinan terjadinya 
communication out of characters sebagai bentuk komunikasi potensial yang 

merusak karakter tim atau justru sebaliknya. Komunikasi semacam ini 
sebenarnya hadir dalam tim, walau tersembunyi jauh di Back Regions



Analisis Dramaturgi 6: 
Impression Management

Mengelola kesan yang ingin disampaikan



Impression Management digunakan untuk menghindari:

• Unmeant Gestures sebagaimana nama yang diimplikasikan adalah berbagai aksi termasuk bahasa atau 
gerakan tubuh yang tidak disengaja menyebabkan rusaknya sebuah performance.  Bayangkan saja, 
misalnya, seorang dosen yang terpandang sedang memberikan sebuah kuliah tamu, lalu karena 
kekagetannya akan sesuatu hal ia mengumpat. Hal ini akan langsung merusak citra dosen tersebut 
sebagai dosen professional. Performance di mana ia ingin menyampaikan “keprofesionalannya” akan 
tercemar dengan aksinya tersebut.   

• Inopportunate intrusions adalah kejadian yang tidak diinginkan saat penonton masuk ke Back Region 
dan melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihatnya.   

• Faux Pas merujuk pada aktivitas salah satu aktor yang secara sengaja mengungkapkan rahasia masa 
lalu rekan tim-nya sehingga merusak karakter individu bahkan keseluruhan tim yang dibangun. 

• “scenes” atau “creating scenes” merupakan aksi salah satu anggota tim yang secara sengaja merusak 
performance tim di depan penonton.





Fenomena Sosial Apa yang 
Dapat Ditelaah?

Akuntansi: 
Audit, Pajak, Sektor Publik, 

Keuangan dan Pasar Modal, 
Etika, Pertanian, dll

Pendidikan, Kesehatan 
Masyarakat, Politik, 

Ekonomi, Komunikasi, dll






