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Suatu teks berita, termasuk berita dalam media cetak surat kabar sangat potensial untuk 

pencitraan PT Bentoel Prima Malang. Apalagi sering ditemui adanya kecacatan dalam 

pemberitaan, Baik kecacatan yang berupa teknik maupun moril. Karena hal tersebut, maka 

peneliti ingin mengetahui bagaimana konstruksi berita pada Malang Post, Radar Malang dan 

Surya Malang edisi 23 Maret 2006 tentang kesurupan di PT Bentoel Prima Malang. Hasil 

konstruksi berita akan menimbulkan pencitraan PT Bentoel di masyarakat. Penelitian ini 

memakai beberapa teori atau konsep, antara lain konsep tentang komunikasi massa, konsep 

tentang PR dengan model praktek PR oleh Grunig,konsep tentang pencitraan yang didalamnya 

berisi tentang jenis-jenis citra sampai dengan memperoleh citra positif. 

Metodologi yang digunakan peneliti adalah metodologi kualitatif yang memakai paradigma 

konstruktivis. Metode yang digunakan adalah metode analisis framing, akan mengetahui 

perspektif wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Model digunakan dari Zhongdang 

Pan dan Gerald M. Kosicki, Perangkat digunakan adalah sintaksis, skrip, tematik dan retoris. 

Fokus penelitian ini pada pencitraan PT Bentoel Prima Malang pada surat kabar dalam 

pemberitaan tentang kesurupan di PT Bentoel Prima Malang, pada Malang Post, Radar Malang 

dan Surya Malang edisi 23 Maret 2006. 

Hasil yang didapat setelah melalui analisis framing dengan pendekatan framing dari Zhongdang 

Pan dan Gerald M. Kosicki adalah: 

1. Malang Post dengan judul berita “Bermula dari renovasi gedung”, dari sisi teknis didominasi 

oleh unsur who (siapa) dan what (apa). Dari sisi pragmatis diketahui dengan objektivitas 

tinggi,terefleksi dari kutipan yang diambil dari pihak karyawan Ani, Karyawan PT Bentoel di 

Niaga II dan Sunarti, dan dari pihak PT Bentoel, Handoyo. Dari sisi ideologis, Malang Post 

dikonstruksi berorientasi pada ideologi tidak memihak pada PT Bentoel Prima Malang. 

Dibuktikan dengan berita membahas tentang kesurupan dihubungkan renovasi gedung serta 

langkah perusahaan menyikapinya, skrip banyak menggunakan unsur who dan what, tema 

diangkat banyak memuat hubungan kesurupan dengan renovasi gedung, serta sisi retoris banyak 

menggunakan kata-kata yang menunjuk pada keadaan di PT Bentoel Prima Malang. Pencitraan 

yang timbul negative, kesurupan itu ada hubungannya dengan ketidakharmonisan diantara 

karyawan di Niaga II. Hal ini disampaikan Sunarti warga Wagir yang sudah lebih lima belas 

tahun bekerja di PT Bentoel Prima Malang. 

2. Radar Malang, judul berita”Puluhan Karyawan Bentoel Kesurupan” sisi teknis didominasi 

unsur who (siapa) dan what (apa). Dari sisi pragmatis diketahui dengan objektivitas tinggi. 

Terefleksi kutipan dari Kadiv Secondary Production PT Bentoel Prima Mulyadi SE. Dari sisi 

ideologis dikonstruksi berorientasi pada ideologi netral. Skrip banyak menggunakan unsur who 

dan what, tema diangkat memuat jumlah korban dan langkah PT Bentoel Prima Malang 

menyikapinya, serta sisi retoris menggunakan kata-kata lebih menunjuk pada Jumlah kesurupan 



dan langkah PT Bentoel Prima Malang. Pencitraan yang timbul positive, walaupun jumlah 

kesurupan diperkirakan mencapai 100 orang lebih. Hal ini tidak mengganggu proses produksi di 

pabrik tersebut. Korban kesurupan diantar pulang dengan mobil perusahaan serta PT Bentoel 

Prima Malang mengizinkan karyawannya yang masih takut dan tidak nyaman bekerja untuk 

libur. 

Surya Malang, judul berita “Buruh Bentoel Kesurupan”, sisi teknis didominasi oleh unsur who 

(siapa) dan what (apa). Dari sisi pragmatis, diketahui dengan objektivitas tinggi. Terefleksi dari 

kutipan yang diambil dari pihak karyawan Ani, Karyawati di Niaga II dan Human Resources PT 

Bentoel Prima, Handoyo. Dari sisi ideologis dikonstruksi dengan berorientasi pada ideologi tidak 

memihak pada PT Bentoel Prima Malang. Dibuktikan dengan berita yang membahas tentang 

kronologis kesurupan, skrip banyak menggunakan unsur who dan what, tema yang diangkat 

banyak memuat Kronologis kesurupan dan kesurupan dari segi medis. Pencitraan yang timbul 

negative, PT Bentoel kurang memperhatikan jam kerja karyawan dan tugas-tugas pekerjaan 

dimana mayoritas karyawannya perempuan.  

 


