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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fase perkembangan media cetak diawali dengan masyarakat yang belum 

paham betul akan fungsi media, ditambah cara membaca berita huruf cetak karena 

kebiasaan retorika oral, namun perkembangan masyarakat akhirnya membuat 

pertumbuhan surat kabar menjadi institusi penerbitan yang mapan diakui 

masyarakat.  

Berdasarkan data dari Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), terdapat 889 

penerbitan pers (cetak) di tahun 2006. Dari data itu, di antaranya sebanyak 251 

surat kabar harian. Dari 889 media cetak di Indonesia itu, sirkulasinya sekitar 17,4 

juta eksemplar, di antaranya 6,1 juta (35 %) adalah oplah di surat kabar, tabloid 

dan majalah sebanyak 5,5 juta (32%). Sirkulasi media cetak terbesar di kota besar 

sebanyak 72 % dari sirkulasi total dan bagian lainnya di Jawa (15 %). Hanya 13% 

sirkulasi di lakukan di luar Jawa, dengan Sumatera sebagai bagian dari setengah 

sirkulasi di luar Jawa (Media Planning Guide )1. 

Kehidupan media cetak juga ditentukan oleh kondisi “di mana ia hidup”, 

yakni sistem politik, sistem kekuasaan serta kultur kekuasaan. Tapi di sisi lain 

sesuai dengan sifat media yang kenyal, tak mau stagnan, media cetak di Indonesia 

berkembang dengan segala sisi. Selain mengikuti waktu periodik terbitnya setiap 

                                                           
1 Ebook : Analisis Penerapan Ekonomi Media pada Media Market Leader - Martha Warta 

Silaban) Exposure, jurnal of advanced communication vol.2 No.1 2012. http://books.google.co.id  
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pagi atau petang, sebagai harian atau mingguan atau bulanan dan sesekali 

menerbitkan edisi khusus, perwajahan koran pun ikut mengadakan perubahan. 

Seperti yang dilansir oleh media BBC Indonesia (online), salah satu media 

massa yang masih hadir ditengah-tengah masyarakat adalah koran, walaupun 

diprediksikan akan mengalami penurunan tingkat pembaca pada tahun sekarang 

ataupun tahun yang akan datang karena kehadiran digital media, koran masih 

tetap diminati untuk dibaca setiap hari. 2 

Adalah survey The Rosen Group — sebuah lembaga kehumasan full service yang 

berkantor di Washington DC. Melibatkan 316 responden dari kelompok usia 12 

hingga 75 tahun, Mayoritas, sejumlah 83% responden yakin, ke depan 

keberadaan Koran masih relevan. Sejumlah 45% yakin Koran dan majalah akan 

tetap eksis dalam 10 tahun ke depan, walau kehadiran media online makin 

menjadi bagian tak terpisahkan bagi kehidupan masyarakat di AS. 

Survey yang diadakan 18 hingga 23 Februari 2009 silam itu juga mencatat, di 

mata responden, medium yang paling pas untuk menyampaikan informasi 

memang adalah Koran. ”Masyarakat menggunakan online hanya saat perlu berita 

dan informasi gaya hidup yang sifatnya sekilas. Tapi print media tetap dianggap 

sebagai medium yang penting untuk mendapatkan kedalaman, informasi yang 

rinci, dari sumber kredibel,” ujar Lori Rosen, bos The Rosen Group3 

 

Untuk inilah koran harus “mati-matian” merebut hati peminatnya, salah 

satunya adalah tetap mempertahankan kredibilitasnya dengan menetapkan 

kebijakan redaksi sesuai dengan kaidah jurnalistik. Semua itu tidak muncul begitu 

saja, muncul lewat sejumlah upaya meredaksikan peristiwa demi peristiwa dalam 

sebuah pemberitaan. Tumbuh melalui sejumlah orang redaksi seperti pemimpin 

umum, pemimpin redaksi, redaktur, wartawan, fotografer dan layouter. 

                                                           
2BBC Indonesia. 2014. http://www.bbc.co.uk/indonesia. Di akses 07 Desember 2014 
3 Kris Moerwanto. 2009. Survei Membuktikan Koran Masih Terlalu Kuat di Banding Online. 
http://kris.wordpress.com. Di akses tanggal 09 Desember 2014  
(Kris Moerwanto:Redaktur Jawa Post, bidang keahlian jurnalisme dan media)  
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Tebba, menjelaskan dari merekalah kebijakan redaksi tercipta, kebijakan 

redaksi penting untuk menyikapi suatu peristiwa dalam dunia pemberitaan yang 

penting, bukan saja peristiwa itu sendiri. Kalau suatu media tidak memiliki 

kebijakan redaksi maka dapat dipastikan beritanya tidak konsisten. Media yang 

beritanya tidak konsisten itu tidak akan mendapat kredibilitas yang tinggi di mata 

khalayak4.  

Tiap media memiliki tata nilai mengenai berbagai peristiwa yang bisa dan 

tidak diberitakan, dan melakukan pra-edit pada pemberitaan yang hendak 

diberitakan. Hal ini tampak, misalnya, dalam fenomena pemberitaan SARA di 

hindari oleh media – media di Indoensia, kesadaran akan pluralitas suku, ras, antar 

golongan dan agama yang dapat menimbulkan konflik membuat pengelola media 

menghindarinya. 

Sudibyo mengatakan apa yang disajikan media baik berita, foto atau iklan 

sekalipun, pada dasarnya adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam. Pameela 

J. Shoemaker dan Stephen Reese, meringkas berbagai faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan (newsroom). Mereka 

mengindentifikasi ada lima faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi yaitu 

faktor individu, level rutinitas media, level organisasi, level ekstramedia dan yang 

terakhir adalah pengaruh ideologi5. 

Pengaruh - pengaruh inilah yang mengibaratkan  kebijakan adalah “roh” 

redaksi yang menjadi identitas medianya untuk menerbitkan atau tidak 

menerbitkan sebuah laporan berita, sehingga perwajahan media menjadi tantangan 

ruang redaksi untuk bisa menciptakan bacaan yang layak dan penting untuk 

                                                           
4 Tebba, Sudirman. Jurnalistik  Baru. (Jakarta: Kalam Indonesia. 2005), hlm. 150 
5 Sudibyo, Agus. Politik  Media dan Pertarungan Wacana. (Yogyakarta: LKiS. 2006) hlm.15 
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diberitakan. Tidak cukup sampai disitu saja, tantangan lain juga tercipta ketika 

kepentingan lain muncul dari pemilik media yang masuk ranah politik 

(kekuasaan) pastilah mau tidak mau kredibilitas lagi - lagi dipertaruhkan. 

Media cetak yang peneliti jadikan objek untuk mengetahui bagaimana 

kebijakan redaksi dalam menentukan berita dan foto headline adalah harian Fajar. 

Fajar merupakan group Jawa Post yang berdiri di Makassar dengan tagline “Bijak 

Digaris Tak Berpihak”. Dengan dinobatkan sebagai pengoplah terbesar di 

Makassar, tercermin dari hasil survei baik yang dilakukan oleh Litbang Fajar 

maupun oleh lembaga survei independen di luar Fajar yang menyatakan sekitar 

74% masyarakat pembaca Sulsel membaca Harian Fajar. Nielsen, dalam 

surveinya menempatkan Harian Fajar di urutan 5 koran terbesar di luar Jawa dan 

urutan 14 koran terbesar di Indonesia6. Terbukti juga dengan prestasi yang diraih 

koran ini, yaitu Pada tahun 2008, koran dengan pembaca terbanyak di Sulawesi 

Selatan berdasarkan survei Nielsen, tahun 2001 juara regional lomba tulisan 

mendalam soal trafficking Indonesia – Malaysia, dan pada tahun 2014  juara 

perwajahan terbaik Jawa Pos Grup.7  

Penelitian ini menjadi penting karena masih kurangnya referensi 

perpustakaan mengenai kebijakan redaksi (newsroom) media massa cetak 

khususnya yang ada di luar Jawa, kebanyakan dari referensi yang ada melulu soal 

kebijakan redaksi media yang ada di Jawa (media centries). Oleh sebab itu, 

peneliti ingin memunculkan orang lain untuk tahu. Ini didukung dengan 

                                                           
6 Anne Ahira. 2014. Harian Fajar: Koran Terbaik di Makassar. 

(www.annehira.com/harian_fajar.htm )  Di akses tanggal 28 November 2014. 

(Anne Ahira adalah salah satu pengarang buku 30 Days  to Internet Marketing Success terbaik 

sepanjang tahun 2003 
7Basri, Redaktur Harian Fajar Makassar  (di akses melalui pesan pribadi BBM tanggal 24 

Nopember 2014) 
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ketertarikan peneliti dari tagline koran ini (Fajar) yaitu “Bijak Digaris Tak 

Berpihak”, karena tagline ini juga dihadapkan dengan headline yang berada di 

halaman utama. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka 

rumusan masalah yang dikemukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

Kebijakan Redaksi Harian Fajar Makassar dalam Menentukan Berita atau Foto 

Headline?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

dimaksudkan untuk “Mendeskripsikan bagaimana proses, seleksi, dan penugasan-

penugasan terkait kebijakan redaksi harian Fajar Makassar dalam menentukan 

berita atau foto headline. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memproleh manfaat antara lain: 

1. Manfaat Akedemis 

Memperkaya referensi atau acuan pada perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Malang, khususnya pada  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Jurusan Ilmu Komunikasi dalam bidang jurnalistik khususnya mengenai kebijakan 

redaksi dalam menentukan berita dan foto headline. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai gambaran kepada masyarakat pembaca surat kabar mengenai 

kebijakan redaksi dalam menentukan berita dan foto headline. 

b. Menambah wawasan pembaca khususnya mahasiswa terutama yang 

berkaitan dengan manajemen keredaksian, dan mahasiswa dapat 

mengetahui proses keredaksian media yang berada di luar Jawa yaitu 

Fajar Makassar. 


