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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Secara umum Kalimantan Selatan adalah provinsi dengan sumber daya 

alam yang banyak terutama dalam sektor pertambangan yaitu batubara dan 

minyak bumi. Namun, ditengah kekayaan sumberdaya alam tersebut Badan 

Pembangunan Nasional melalui press release-nya menyebutkan sebanyak dua 

kabupaten yang ada di provinsi ini masuk dalam kategori daerah tertinggal. 

Kedua kabupaten itu adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan 

Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang tertuang dalam Rencana Strategis 

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010-2014 yang memuat 

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 

: 06/PER/M-PDT/I/2010. Bukti yang menunjukkan HSU sebagai daerah 

tertinggal diantaranya melaui portal news online (Lampost.co.id, 9 Juli 2013 

16:37). Sedangkan yang menunjukkan HSU hingga bulan Desember 2014 

masih berstatus tertinggal adalah melalui press release Humas Pemerintah 

Kabupaten HSU (www.humas-pemkabhsu.com, 23 Desember 2014). Berikut 

adalah kutipan berita yang menjelaskan hal tersebut :  

“LAMPOST.CO.ID. Kaya Tambang, 450 Desa di Kalsel Masih 

Tertinggal... Selain itu, ada dua kabupaten, yaitu Barito Kuala dan Hulu 

Sungai Utara, berstatus kabupaten tertinggal...”1 

 

“Alhamdulillah, meski Kabupaten HSU tergolong sebagai daerah 

tertinggal di Kalsel, namun kita mampu meraih penghargaan di bidang 

pelayanan pendidikan, bahkan lima program yang kita lakukan berhasil 

                                                           
1 Anonim b, 2013, “Kaya Tambang, 450 Desa di Kalsel Masih Tertinggal”, diakses 10/01/2015 

21:31 melalui http://lampost.co/berita/kaya-tambang-450-desa-di-kalsel-masih-tertinggal 

http://www.humas-pemkabhsu.com/
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masuk dalam nominasi, meski pun yang meraih penghargaan hanya satu. 

Ujar Bupati.2 

 

Menurut website Badan Pembangunan Nasional , daerah tertinggal adalah 

daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang 

dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Ada beberapa indikator daerah 

dikatakan tertinggal diantaranya geografis, sumber daya alam, sumber daya 

manusia, prasarana dan sarana, daerah terisolasi, rawan konflik dan rawan 

bencana3. Indikator yang menyebabkan Kabupaten Batola tertinggal terkait 

dengan minimnya sarana dan prasarana serta daerah yang terisolasi. Sedangkan 

untuk Kabupaten HSU, indikatornya adalah minim sumberdaya alam seperti 

yang diberitakan melalui berbagai media berikut : 

“KALIMANTAN-NEWS.COM.Wagub Kalsel (Rudy Resnawan, 

2010-2015) menyadari membangun HSU sangat berat karena spesifikasi 

wilayah yang sebagian besar air/rawa, karena minim sumber daya alam 

itu pula, oleh pemerintah pusat kabupaten HSU dimasukan dalam 

kategori kabupaten tertinggal di Kalsel.” 4(08/08/2012 08:46) 

 

“RAKYATMERDEKA.CO.ID. Memang, setelah dimekarkan, 

Kabupaten HSU masuk kategori daerah tertinggal di Kalsel," ujar Bupati 

HSU Fakhruddin (2004-2007) kepada koran ini usai mengikuti Rakor 

Grand Strategy Penataan Daerah dan Evaluasi Daerah Otonomi Baru di 

Aula Hayam Manyarah Pemprov Kalsel, belum lama ini. Menurutnya, 

HSU masuk kriteria berpotensi menjadi daerah tertinggal lantaran sumber 

daya alam (SDA) sangat minim pasca terbentuknya Kabupaten Balangan. 

Selain itu, cakupan wilayah yang sebelumnya seluas 2.271 Km2, setelah 

dimekarkan HSU menyempit menjadi 897 Km2 saja. "Jadi luas HSU 

lebih kecil dibandingkan Kabupaten Balangan. Kalau dihitung hanya 

sepertiga dari luas semula, itu pun 80 persennya merupakan daerah rawa," 

katanya. (25/12/2006 03:00)”.5 

 

                                                           
2 Rochim, Abdul, 2014, “Daerah Tertinggal Bertabur Prestasi di “Otonomy Awards 2014”, diakses 

10/01/2015 melalui http://humas-pemkabhsu.com/?p=2673 
3Bappenas, 2015, “Daerah Tertinggal”, diakses 10/01/2015 21:39 melalui 

http://http://kawasan.bappenas.go.id//hal/300027/183-kab-daerah-tertinggal 
4Anonim, 2012, “Hulu Sungai Utara Terima Dana APBD Rp150 Miliar”, diakses 05/03/2015 03:21 

melalui http://www.Kalimantan-news.com/berita.php?idb=15213 
5Anonim, 2006, “Setelah Pemekaran, HSU Jadi Daerah Tertinggal”, diakses 05/03/2015 03:00 

melalui http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/2006/12/25/3854/Setelah-Pemekaran,-HSU-

Jadi-Daerah-Tertinggal 
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“LAMPOST.COM. Menurutnya (Abdul Wahid, Bupati HSU 2012-

2017) sebagai daerah tertinggal dengan sumber pendapatan asli daerah 

sangat minim, kucuran dana DAK sangat membantu pemerintah daerah 

untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan. Hulu Sungai Utara adalah 

kabupaten induk dari kabupaten pemekaran Balangan. Pascadimekarkan, 

sumber pendapatan daerah dari sektor pertambangan habis dan tersisa 

sektor pertanian dan peternakan. Sekitar 80% wilayah Hulu Sungai Utara 

berupa rawa-rawa. Di Kalsel ada dua kabupaten yang masuk daerah 

tertinggal, yaitu Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala”. (26/12/2012 

00:14)6 

 

"ANTARAKALSEL.COM. Pascamemekarkan Kabupaten Balangan, 

HSU tidak lagi memiliki sumber daya alam yang bisa diandalkan untuk 

membangun daerah," ujar Wahid (Bupati HSU 2012-2017)”. (06/05/2014 

19:09)7  

 

 

Selain itu, data yang menyebutkan HSU masih tertinggal dengan 

indikator minimnya sumber daya alam sejak berpisah dengan kabupaten 

Balangan juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Pembangunan Daerah 

Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu Helmi Zainal, yaitu sebagai berikut : 

“ANTARAKALSEL.COM. Namun pemerintah pusat, lanjut dia 

(Helmi Zainal) yang hadir pada Peringatan hari Jadi HSU ke-62, masih 

mempertimbangkan kondisi Hulu Sungai Utara yang tidak lagi mendapat 

dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) dari Kabupaten Balangan. 

Sehingga jika diretas status ketertinggalan akan menambah kesulitan 

HSU kedepannya. (06/05/2014 19:09)8 

 

 

Pada  25 September 2014 Kabupaten Batola tidak lagi dikategorikan 

sebagai daerah tertinggal karena pesatnya pembangunan infrastruktur di sana. 

Hal ini sesuai Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal 

Nomor 141 Tahun 2014 tanggal 25 September tentang Penetapan 70 Kabupaten 

                                                           
6Anonim, 2012, “Rp3,9 Triliun untuk daerah Tertinggal”, diakses 05/03/2015 03:23 melalui 

http://lampost.co/berita/rp39-triliun-untuk-daerah-tertinggal- 
7Eddi Abdillah, 2014, “Retaskan 70 Daerah Tertinggal”, diakses 05/03/2015 16:21 melalui 

http://www.antarakalsel.com/berita/17683/retaskan-70-daerah-tertinggal 
8Eddi Abdillah, 2014, “Retaskan 70 Daerah Tertinggal”, diakses 05/03/2015 16:21 melalui 

http://www.antarakalsel.com/berita/17683/retaskan-70-daerah-tertinggal 
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Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014. Dengan demikian, sejak saat 

itu Kabupaten HSU satu-satunya daerah tertinggal di Kalimantan Selatan.  

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu dari 13 

kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah 

kabupaten ini adalah 892,70 Km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 

sebanyak 218.681 jiwa. Kabupaten HSU memiliki 10 kecamatan yaitu Babirik, 

Paminggir, Danau Panggang, Sungai Pandan, Amuntai Utara, Amuntai Selatan, 

Amuntai Tengah, Banjang, Sungai Tabukan dan Haur Gading. Mata 

pencaharian penduduk adalah petani dan peternak, nelayan, hingga pedagang 

dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,89 % pada tahun 2013, naik 

0,81 % dari tahun 2012. (sumber BPS Kab. Hulu Sungai Utara). 

Semenjak ditetapkan sebagai daerah tertinggal, pemerintah kabupaten 

HSU berupaya melakukan pembangunan dalam berbagai sektor termasuk 

kependudukan. Hasil pencapaian pembangunan tersebut dibuktikan dengan 

berhasilnya kabupaten HSU dalam berbagai program pengendalian laju 

pertumbuhan penduduk melalui program KB. 

“AMUNTAI - Rabu (9/10/2013) besok, Bupati Hulu Sungai Utara 

(HSU) H Abdul Wahid bersama  Ketua DPRD HSU Sutoyo Sandi akan 

tampil dalam acara talk show live di Metro TV sekitar pukul 14.30 WIB. 

Untuk di Indonesia sendiri, saat ini baru lima kabupaten yang sudah 

melakukan pembentukan BKKB. Nantinya apabila di HSU sudah 

terwujud pembentukan BKKB, maka akan menjadi yang keenam di 

Indonesia”.9 (tribunkalteng.co.id, 08/10/2013  19:51) 

 

Kutipan berita tersebut menunjukkan HSU meskipun tertinggal tetapi 

masih mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Bahkan Bupati 

                                                           
9Taufik, Ratino, 2013, “Besok Wahid Tampil di Metro TV “, diakses 10/01/2015 22:02 melalui 

http://kalteng.tribunnews.com/2013/10/08/besok-wahid-tampil-di-metro-tv 
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HSU menjadi perwakilan BKKBN nasional dalam talkshow di Metro TV yang 

merupakan televisi swasta nasional sehingga dari Sabang sampai Merauke 

orang Indonesia dapat menyaksikan bagaimana keberhasilan HSU dalam 

pengendalian laju pertumbuhan penduduk. 

 Prestasi sumber daya manusia HSU juga tak luput dari pemberitaan, 

seperti kutipan kedua berita berikut : 

  “Siswi HSU Pemenang III Nasional Pidato BKKBN. Pelajar dari 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,Nur Sa'adah 

Ramadani meraih pemenang III lomba pidato tentang pendidikan 

kependudukan kategori remaja yang diselenggarakan Kantor Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat. Nur 

Sa'adah Siswi SMA Negeri 1 Amuntai, ditemui di Amuntai, Selasa, 

mengatakan, dia berada di posisi ketiga setelah kontestan dari Provinsi 

Aceh Nangroe Darussalam dan Jambi dalam kejuaraan yang digelar di 

Hotel Horizon Bekasi Jawa Barat”10. (ciputranews.com, 17/09/2014) 

 

“Wahid menegaskan Pemda HSU juga tidak akan membiarkan 

pencapaian prestasi olahraga para atlet HSU yang sudah berprestasi 

hingga di tingkat nasional terputus akibat kurangnya pengkaderan yang 

disebabkan minimnya fasilitas dan sarana olahraga di daerah. Selain itu, 

lanjut dia, dengan adanya prestasi atlet lokal di tingkat nasional 

memberikan dorongan dan motivasi bagi atlet di daerah, bahwa mereka 

memilki kemampuan yang sama dengan atlet di Kota-kota besar untuk 

meraih prestasi asalkan mendapatkan pembinaan dan pelatihan yang 

ditunjang fasilitas memadai”.11 (antara.co.id, 28/08/2014 20:56) 

 

Kutipan berita tersebut menunjukkan bahwa HSU memiliki sumber daya 

manusia berprestasi yang biasa dimiliki oleh daerah unggul yang 

infrastrukturnya memadai. Hal ini seakan menunjukkan HSU adalah daerah 

unggul sehingga bertolak belakang dengan status daerah tertinggal yang 

disandang kabupaten yang berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan 

                                                           
10Anonim, 2014, “Siswi HSU Pemenang III Nasional Pidato BKKBN”, diakses 11/01/2015 00:07 

melalui http://www.ciputranews.com/kesra/siswi-hsu-pemenang-iii-nasional-pidato-bkkbn”,  
11Abdillah, Eddi, 2014, “HSU Siap Tuan Rumah Porprov”, diakses 11/01/2015 00:41 melalui 

http://kalsel.antaranews.com/berita/20079/hsu-siap-tuan-rumah-porprov 

http://www.ciputranews.com/kesra/siswi-hsu-pemenang-iii-nasional-pidato-bkkbn
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Tengah ini. Selain itu, kutipan berita kedua seakan menegaskan bahwa HSU 

memiliki sumber daya alam yang berprestasi namun infrastruktur yang minim 

dapat menghambat perkembangan SDM seperti atlet HSU untuk berprestasi. 

 

“Amuntai. Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, MM.M,Si 

menerima kunjungan tiga siswi berprestasi di rumah dinas Jl. Norman 

Umar Amuntai Tengah Selasa (26/8). Ketiga siswi berprestasi tersebut 

adalah Rini Pratiwi, Patimah dan Nur Sa’adah yang telah menjadi juara I 

Debat Bahasa Indonesia tingkat Propinsi Kalsel dan mewakili propinsi di 

tingkat nasional. Khusus untuk Nur Sa’adah siswi ini juga menjadi duta 

Kabupaten HSU mewakili propinsi untuk mengikuti debat bahasa inggris 

di tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Propinsi Nangroe Aceh 

Darussalam 1-7 September 2014. Sebelumnya Nur Sa’adah juga telah 

menjadi juara I lomba pidato KB tingkat nasional tahun 2014...”.12 

(humas-pemkabhsu.com, 28/08/2014) 

 

Kutipan berita tersebut menunjukkan prestasi pelajar atau sumber daya 

manusia HSU. Berita yang dirilis pada media publikasi online milik pemkab 

HSU ini menunjukkan meskipun HSU berstatus daerah tertinggal tetapi HSU 

memiliki sumber daya manusia yang berprestasi hingga tingkat nasional. 

Segala pemberitaan yang berkembang di media massa terkait 

pemerintahan pada daerah tertentu tidak lepas dari fungsi humas pemerintahan. 

Nurjaman dalam Komunikasi dan Public Relation (2012:145) mengutip 

Subandi Ibrahim menjelaskan fungsi humas pemerintahan salah satunya fungsi 

manajemen berita yaitu mengkreasikan dan mendistribusikan pesan untuk 

membangun publisitas yang menguntungkan. Dalam hal manajemen berita, 

pemkab HSU memiliki website yang bisa diakses oleh publik. Website yang 

beralamatkan www.humas-pemkabhsu.com ini dikelola oleh Bagian Humas 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai saluran untuk menampilkan 

                                                           
12 Rochim, Abdul, 2014, “Wahid Sambut Hangat Siswi Berpretasi” diakses 11/01/2015 02:01 

melalui http://humas-pemkabhsu.com/?p=2344 

http://www.humas-pemkabhsu.com/
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rilis berita yang dapat dimanfaatkan wartawan sebagai bahan berita. Peneliti 

mencurigaia website tersebut juga digunakan pemerintah dalam membangun 

image daerah khususnya pada berita yang berhubungan dengan daerah 

tertinggal. Untuk itu, peneliti kemudian mengonfirmasi langsung pada Kepala 

Bagian Humas Pemkab Hulu Sungai Utara yang kini menjabat yaitu Adi 

Lesmana, Sos, M. Si. Menurut dia, semua media publikasi yang dimiliki oleh 

pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara tidak hanya digunakan untuk 

menyampaikan informai, laporan, maupun kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah HSU tetapi juga digunakan untuk membangun image daerah HSU. 

Berikut adalah salah satu berita yang dirillis oleh humas pemkab HSU yang 

peneliti curigai mengandung pembingkaian berita untuk membangun image 

daerah : 

“BANJARBARU – Meski terbilang sebagai Daerah tertinggal di 

Kalimantan Selatan, Namun dalam hal kinerja dan prestasi Kabupaten 

HSU tidak mau tertinggal. Hal ini terbukti dengan berhasilnya Program 

unggulan Gerakan Patuh (Gerakan Pencegahan Anak Putus Sekolah) 

yang merupakan kebijakan dan diprakarsai oleh Bupati HSU meraih 

Penghargaan “Otonomy Award” The Jawa Post Institute of Pro 

Autonomy Area Kalimantan Selatan.... ”.13 (humas-pemkabhsu.com, 

23/12/2014) 

 

Berikut adalah contoh berita yang dirilis humas pemkab HSU pada 

website www.humas-pemkabhsu.com yang digunakan oleh media lokal 

salah satunya kabarbanjarmasin.com yaitu, sebagai berikut : 

“KABARBANJARMASIN.COM – Meski terbilang daerah tertinggal 

di Kalimantan Selatan, dalam hal kinerja dan prestasi Kabupaten HSU 

tidak mau tertinggal.Hal ini terbukti dengan berhasilnya Program 

unggulan Gerakan Patuh (Pencegahan Anak Putus Sekolah) yang 

merupakan kebijakan dan diprakarsai oleh Bupati HSU meraih 

                                                           
13 Rochim, Abdul, 2014, “Daerah Tertinggal Bertabur Prestasi di “Otonomy Awards 2014”, diakses 

11/01/2015 01:34 melalui http://humas-pemkabhsu.com/?p=2673 

http://www.humas-pemkabhsu.com/
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Penghargaan “Otonomi Award” The Jawa Post Institute of Pro Otonomi 

Area Kalimantan Selatan...”14 (kabarbanjarmasin.com, 11/01/2015 01:03) 

 

Website www.humas-pemkabhsu.com saat ini merupakan satu-satunya 

saluran komunikasi online yang paling aktif dibanding akun media sosial 

facebook dan twitter. Menurut situs http://www.statshow.com/ yang diakses 

pada 30/04/2015 01:06 menunjukkan jumlah kunjungan pada website 

www.humas-pemkabhsu.com adalah sebanyak 10.220 pertahunnya dengan 

rata-rata sebanyak 28 pengunjung perharinya, dan jumlah halaman yang dilihat 

pertahunnya sebanyak 22.995 dengan rata-rata 63 halaman yang dilihat 

perharinya. Pada konten website, terdapat konten yang sifatnya tetap dan ada 

konten yang bertambah setiap waktu. Konten yang tetap diantaranya adalah 

struktur organisasi humas pemkab HSU, visi dan misi pemerintahan, sejarah 

HSU dan sebagainya. Konten yang selalu bertambah adalah berita yang dirilis 

sebanyak 3-4 berita setiap minggunya. Berita yang dirilis pada website tersebut 

bersumber langsung dari humas pemkab HSU. Berita yang dirilis berkaitan 

dengan kegiatan pemkab HSU dan pencapaian kabupaten secara umum. Maka 

dari itu, berita yang bersumber dari website tersebut seringkali digunakan oleh 

media lokal sebagai bahan berita yang berarti memungkinkan pencapaian atau 

penghargaan untuk kabupaten HSU juga tersebar luas. 

 Untuk media online lainnya, humas pemerintah HSU juga memiliki akun 

facebook yaitu Humas HSU dan akun twitter yaitu @humasHSU. Hingga akhir 

Desember 2014 jumlah teman facebook Humas HSU sebanyak 1.374, 

sedangkan twitter dengan jumlah follower sebanyak 141. Dibanding website, 

                                                           
14Anonim, 2015, “Kabupaten HSU Raih Otonomi Award 2014”, diakses 11/01/2015 01:03 melalui 

http://kabarbanjarmasin.com/posting/kabupaten-hsu-raih-otonomi-award-2014.html 

http://www.humas-pemkabhsu.com/
http://www.statshow.com/
http://www.humas-pemkabhsu.com/
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publikasi berita pada akun facebook dan twitter sangat jarang bahkan berjarak 

5 bulanan lebih.  Peneliti tertarik untuk menjadikan berita pada website tersebut 

sebagai obyek penelitian untuk menginterpretasi pembingkaian berita oleh 

humas pemkab HSU dalam membangun image daerah tertinggal. Hal ini 

dikarenakan website www.humas-pemkabhsu.com adalah media publikasi yang 

paling aktif saat ini. Selain itu, meskipun semua media publikasi yang dimiliki 

pemerintah HSU juga digunakan untuk membangun image daerah, peneliti 

memilih website pemerintah dikarenakan beberapa berita HSU pada media 

lokal terutama yang berhubungan dengan pencapaian atau penghargaan daerah 

HSU ternyata berasal dari berita yang dirilis oleh website www.humas-

pemkabhsu.com. 

Ada beberapa hal yang sangat menarik menurut peneliti yaitu pertama 

sebuah paradoks antara status daerah tertinggal dengan pemanfaatan 

infrastruktur. Meskipun sebagai daerah tertinggal, nyatanya pemerintah HSU 

menggunakan media online sebagai media publikasi. Padahal beberapa 

pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang daerahnya bukan termasuk 

daerah tertinggal justru kurang aktif dalam rilis berita seperti Kabupaten 

Balangan melalui http://www.humasbalangankab.com/ dengan postingan 

terakhir September 2014. Selanjutnya, berita yang selalu update tidak lepas dari 

koordinasi aktif admin sekaligus editor, wartawan pemerintah, dan pihak-pihak 

pemerintah terkait  yang bisa menunjukkan HSU masih memiliki Sumber daya 

manusia yang kompeten sehingga mampu mengoperasionalkan dan 

memanfaatkan teknologi serta mendayagunakan keahlian masing-masing untuk 

kelancaran publikasi. Selain itu juga, prestasi dari pelajar atau atlet HSU yang 

http://www.humas-pemkabhsu.com/
http://www.humas-pemkabhsu.com/
http://www.humasbalangankab.com/
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bahkan sampai tingkat nasional menggambarkan masyarakat HSU yang 

berkembang. Padahal menurut pengertiannya, daerah tertinggal adalah daerah 

yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan 

daerah lain dalam skala nasional. Hal tersebut menjadi paradoks ketika disebut 

daerah tertinggal tetapi masyarakatnya justru berkembang sehingga juga 

bertolak belakang dengan Surat Keputusan dari Badan Pembangunan Nasional 

dan pernyataan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyatakan 

HSU masih dalam kategori daerah tertinggal. Kenyataan yang terjadi adalah 

HSU memang minim SDA sehingga menjadi daerah tertinggal. Hal ini terjadi 

setelah pemekaran wilayah kabupaten Balangan yang dulunya tergabung dalam 

kabupaten HSU. Selain itu juga akibat dari pemekaran tersebut, wilayah HSU 

menjadi semakin mengecil, tambah lagi sebagian besar wilayahnya adalah 

rawa.  

Namun, salah satu portal news antarakalsel.com merilis berita bahwa 

pemerintah daerah masih membutuhkan pembinaan sebelum benar-benar lepas 

dari kategori daerah tertinggal. Berikut adalah kutipan berita yang rilis 

06/05/2014 19:09 melalui antarakalsel.com. 

“ANTARAKALSEL.COM. Helmy mengungkapkan, sebenarnya 

HSU sudah layak diretaskan dari status daerah tertinggal, namun atas 

pengajuan permohonan dari pemerintah daerah setempat, untuk diberi 

waktu pembinaan hingga tiga tahun kedepan, agar HSU benar-benar siap 

untuk melepas status ketertinggalannya.15 

 

Pada kutipan berita yang dirilis 6 Mei 2014 ini terdapat pernyataan dari 

Helmy Zaini yang merupakan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal 

                                                           
15 Abdillah, Eddi, 2014, “Retaskan 70 Daerah Tertinggal”, diakses 05/03/2015 16:21 melalui 

http://www.antarakalsel.com/berita/17683/retaskan-70-daerah-tertinggal 
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Periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Kutipan ini 

semakin memperjelas bahwa HSU masih merupakan daerah tertinggal, bahkan 

pemerintah daerah HSU masih mengharapkan status tersebut agar diberikan 

pembinaan oleh pemerintah pusat hingga beberapa tahun ke depan. Namun, 

pada pemberitaan melalui media www.humas-pemkabhsu.com justru 

menunjukkan HSU daerah unggul dan berprestasi yang kontradiktif dengan 

status daerah tertinggal yang disandang selama ini. Pada satu sisi status daerah 

tertinggal masih diiginkan oleh pemerintah HSU dengan alasan masih 

diharapkannya pembinaan oleh pemerintah pusat. Sedangkan di sisi lain, berita 

yang dirilis oleh pemkab HSU melalui www.humas-pemkahsu.com seakan 

menunjukkan HSU adalah daerah yang unggul yang memiliki masyarakat yang 

berprestasi yang menjauhkan kesan terbelakang pada umumnya untuk status 

daerah tertinggal. Maka demikian, hal tersebut menunjukkan adanya konstruksi 

realitas media pemerintah HSU dalam membangun image daerah tertinggal. 

Melihat keadaan tersebut maka peneliti menjadi tertarik dengan 

bagaimana framing humas pemkab Hulu Sungai Utara mengkonstruksi 

pemberitaan terkait daerahnya yang tertinggal melaui www.humas-

pemkabhsu.com karena image yang berkembang di masyarakat bahwa daerah 

tertinggal selalu identik dengan keterbatasan. Tetapi, di sisi lain pemerintah 

masih menginginkan status daerah tertinggat tersebut. 

Untuk mengetahui bagaimana bingkai pemberitaan pemerintah 

kabupaten HSU yang dimuat melalui media publikasi www.humas-

pemkabhsu.com diperlukan analisis framing. Sobur dalam Analisis Teks Media 

(2006) menjelaskan bahwa Framing adalah pendekatan untuk mengetahui 

http://www.humas-pemkabhsu.com/
http://www.humas-pemkahsu.com/
http://www.humas-pemkabhsu.com/
http://www.humas-pemkabhsu.com/
http://www.humas-pemkabhsu.com/
http://www.humas-pemkabhsu.com/
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bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika 

menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada 

akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan 

dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Eryanto, 2012). 

Gamson dan Modigliani (Eryanto, 2012 : 261) menyebut cara pandang itu 

sebagai kemasan (package) yang mengandung konstruksi makna atas peristiwa 

yang akan diberitakan.  

B. Rumusan Masalah 

 

“Bagaimana bingkai pemberitaan daerah tertinggal pada media pemkab 

HSU melalui website www.humas-pemkabhsu.com dalam membangun image 

daerah kabupaten  Hulu Sungai Utara selama periode September-Desember 

2014? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Untuk menginterpretasi bingkai pemberitaan daerah tertinggal pada 

media pemkab HSU melalui website www.humas-pemkabhsu.com dalam 

membangun image daerah kabupaten  Hulu Sungai Utara selama periode 

September-Desember 2014. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang peneliti ingin capai adalah : 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menunjang wawasan keilmuan dan 

perkembangan khususnya dalam bidang public relation Keilmuan 

Komunikasi khususnya fungsi humas pemerintah dalam men-konstruksi 

media publikasi online untuk membangun image tertentu yang dalam 

http://www.humas-pemkabhsu.com/
http://www.humas-pemkabhsu.com/
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penelitian ini adalah image daerah tertinggal melalui laman website 

www.humas-pemkabhsu.com. 

b. Penelitian diharapkan memberikan pemahaman bagaimana 

menginterpretasi konstruksi media melalui analisis framing 

c. Penelitian diharapkan memberikan contoh gambaran bagaimana suatu 

organisasi mengkonstruksi realitas melalui media. 

2. Manfaat Praktis 

Humas kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) akan memiliki bahan 

evaluasi menuju strategi yang lebih baik lagi dalam mencitrakan daerah 

tersebut menjadi daerah yang unggul meski mendapat predikat sebagai 

daerah tertinggal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.humas-pemkabhsu.com/

