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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bencana kebakaran kilang minyak yang terjadi di awal bulan April 2011, 

tepatnya tanggal 2 yang lalu, merupakan peristiwa yang menarik perhatian 

khalayak. Selain mampu memproduksi hingga 348.000 barel per hari, kilang milik 

Pertamina tersebut juga memasok 60 persen kebutuhan BBM pulau Jawa. Ini 

merupakan kali kedua setelah sebelumnya tahun 1995 mengalami hal serupa. Pada 

kebakaran tahun 1995 yang melanda tujuh tangki akibat sambaran petir, api baru 

bisa padam setelah satu minggu Kilang yang berletak di Cilacap, Jawa Tengah ini 

sempak membuat panik masyarakat sekitar akibat bunyi ledakan yang keras.  

Sebagai sebuah persitiwa, bencana kebakaran kilang ini mempunyai unsur 

atau nilai berita yang sangat tinggi. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh 

suatu peristiwa untuk menjadi sebuah berita. Unsur-unsur tersebut antara lain 

unsur aktual, yaitu kecepatan penyajian berita kepada khalayak terkait peristiwa. 

Pertistiwa kebakaran ini juga memiliki unsur kedekatan, yaitu kejadian yang 

memiliki kedekatan dengan prmbaca, baik secara geografis maupun secara 

psikologis. Jika pembaca mengetahui tepat dimana suatu peristiwa terjadi, mereka 

akan cenderung memiliki keterikatan perasaan dengan peristiwa tersebut dan 

orang-orang yang terlibat didalamnya. Begitu pula dengan unsur penting, 

ketertarikan itu bisa karena adanya kepentingan masyarakat yang ada dalam berita 

itu, tetapi juga menyangkut hasrat orang banyak (Djuraid, 2006,16-22). 
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Kebakaran kilang tersebut memenuhi unsur aktual sebuah berita dengan 

perkembangan yang sangat cepat terjadi di area kebakaran. Sedang dilihat dari 

unsur kedekatan, ada kecenderungan khalayak yang senang ketika peristiwa atau 

kondisi di daerahnya di ekspos di media. Rasa tahu yang besar dari khalayak yang 

selama ini hanya bisa mereka ketahui melalui isu dari mulut ke mulut yang 

mereka sadari keakuratannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya 

media, kejadian-kejadian itu bisa diketahui oleh khalayak secara cepat dan akurat.  

Dari sisi penting, tentu peristiwa ini punya unsur berita. Hasil pengolahan kilang 

Cilacap ini memasok 34 persen kebutuhan BBM nasional yang tentunya 

berdampak pada pasokan serta distribusi. Mengingat BBM merupakan salah satu 

unsur penting dalam kehidupan khalayak sehari-hari. Maka, hal-hal menarik inilah 

yang menjadikan fenomena ini layak untuk diteliti. 

Tidak semua peristiwa bisa dianggap penting dan dijadikan laporan utama 

oleh hampir institusi media massa di tanah air. Biasanya yang mendapat tempat 

dihalaman utama adalah berita-berita politik dan ekonomi karena kedua topik 

tersebut adalah masalah dan perhatian utama di Indonesia.  Lihat saja berita-berita 

terakhir dari media yaitu, tentang krisis yang terjadi di Timur Tengah, kemelut 

gedung baru DPR, kekisruhan di tubuh PSSI, dan yang terakhir kasus dugaan 

penggelapan uang nasabah oleh karyawan CitiBank. Topik-topik itu selalu 

menjadi berita hangat yang siap menghiasi halaman pertama di media cetak. 

Dengan adanya peristiwa kebakaran kilang ini, bisa menjadi fokus perhatian dari 

media massa. 

Berangkat dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap pemberitaan kebakaran kilang minyak yang dilakukan oleh 
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media massa (dalam hal ini media cetak) di Indonesia. Meskipun obyek 

pemberitaan semua media adalah sama, yaitu peristiwa kebakaran kilang minyak 

Pertamina Cilacap, namun pemberitaan yang muncul di setiap media pastilah 

berbeda. Perbedaan ini terlihat banyak hal. Pemilihan judul dan diksi dalam isi 

berita, tampilan foto dan grafis yang digunakan oleh media cetak yang satu pasti 

berbeda dengan media cetak lainnya. Misalnya, dalam pemberitaan tentang 

peristiwa Kebakaran Kilang Minyak Pertamina Cilacap pada tanggal 3 April 

2011, judul berita headline di Harian Jawa Pos adalah ”Kilang Terbakar, Pasokan 

BBM Terancam”, sementara itu pada tanggal yang sama dengan pemberitaan 

yang sama, Kompas memberikan judul ”Kilang Terbakar, BBM Masih Aman”. 

Kedua media itupun mengulas pemberitaan dari angle yang berbeda. 

Dalam perbedaan yang tampak pada pemberitaan setiap media, sebenarnya 

ada pesan lebih dalam yang ingin disampaikan oleh media kepada khalayak. 

Pesan yang berbeda itu ditampilkan lewat penggunaan bahasa, penulisan judul, 

pemilihan sudut pandang, tampilan foto dan lain-lain. 

Pesan merepresentasikan ideologi institusi media cetak yang bersangkutan. 

Bisa jadi ideologi tersebut merupakan ideologi yang memang dianut oleh institusi 

media tersebut, atau ideologi yang secara dominan berpengaruh dan kemudian 

diadopsi oleh masih-masih media tersebut. Idelogi itulah yang menjadi dasar 

pijakan dalam setiap kebijakan redaksional tiap media dan pada akhirnya tertuang 

dalam pemberitaan. 

Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran 

umum tentang banyak hal, ia mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai 

institusi yang dapat membentuk opini publik, antara lain, karena media juga dapat 
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berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan dan bahkan 

suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam 

konteks kehidupan yang lebih empiris (Sobur, 2006:31). 

Bagi khalayak umum, berita yang ada di media cetak ataupun elektronik 

dianggap sebagai pelaporan yang realitas oleh media, dan media dipahami sebagai 

lembaga yang netral, objektif dalam melakukan pemberitaannya, yang sesuai 

dengan paradigma positivis yang berlaku pada mayoritas masyarakat.  

Penilaian media atau sikap media terhadap peristiwa dipengaruhi oleh latar 

belakang ideologi media, politik media, sikap pengelola media dan konsumen 

media yang bersangkutan. Di tambah lagi dengan sikap pers yang lebih cenderung  

memperlakukan konflik sebagai komoditas sosial dan bukan realitas sosial.  

Idelogi media akan mempengaruhi proses produksi berita ayang secara 

otomatis akan membentuk sebuah frame pemberitaan media yang bersangkutan. 

Secara tidak sadar, akibatnya, khalayak yang membaca, melihat, atau 

mendengarkan berita dari media tersebut akan diarahkan untuk mengikuti dan 

memiliki pola pikir seperti framing media. Media akan menentukan peristiwa 

yang penting untuk diberitakan dan mana yang tidak. Media juga memiliki 

wewenang dalam menentukan berita ke dalam topik utama maupun ke berita 

biasa. 

Jawa Pos dan Kompas bisa jadi dipengaruhi hal tersebut di atas dalam 

menentukan sikapnya, sehingga mempengaruhi konstruksi sebuah berita termasuk 

juga berita tentang kompetisi tersebut. Karena kekuatan dalam pemberitaan 

sebuah berita Jawa Pos dan Kompas mempunyai nilai daya tarik tersendiri 

misalnya, media Jawa Pos dalam menyampaikan berita lebih kritis (propokatif) 
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sedangkan Kompas lebih klasik dan mempunyai karakter yang berbeda dari media 

lainnya. Dengan demikian, sebetulnya media punya potensi untuk jadi peredam 

ataupun pendorong konflik. Media bisa memperjelas sekaligus mempertajam 

konflik atau sebaliknya: mengaburkan dan mengeliminirnya. Media bisa 

merekonstruksi realitas, namun juga bisa menghadirkan hiperrealitas (Sobur, 

2006:171). 

Jawa Pos dan Kompas memiliki latar belakang yang berbeda. Surat kabar 

Jawa Pos didirikan oleh The Chung Shen pada tanggal 1 Juli 1949 dengan nama 

Djawa Post. Surat kabar Jawa Pos adalah surat kabar harian yang beredar di 

Indonesia yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Jawa  Pos merupakan  salah 

satu harian dengan oplah terbesar di Indonesia. Jawa Pos mengklaim sebagai 

‘Harian Nasional yang terbit dari Surabaya’ dan telah memiliki 15radar. Sirkulasi 

Jawa Pos menyebar di seluruh Jawa Timur, Bali dan sebagian Jawa Tengah dn 

Yogyakarta yang berisi berita-berita utama, politik, ekonomi/bisnis, Jawa Timur, 

nasional, Internasional dan rubrik-rubrik tematik lainnya. Jawa Pos mempunyai 

visi menjadikan perusahaan media yang berkembang kokoh dan membawa 

manfaat agar Indonesia tidak hanya maju di Ibukotanya, dengan 

menyelenggarakan pers yang bebas dan bertanggung jawab di seluruh Indonesia 

Lain halnya dengan Jawa Pos, Kompas didirikan oleh P.K. Ojong (Petrus 

Kanisius Ojong atau Ojong Peng Koen) bersama dengan Jakob Oetama. Kompas 

diterbitkan pertama kalinya pada 28 Juni 1965. Kompas merupakan harian 

nasional yang disebut sebagai koran terbesar di Indonesia, sebagai surat kabar 

terbesar maka Kompas memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan wacana 

yang berkembang di masyarakat, baik itu kehidupan ekonomi, sosial maupun 



6 

 

politik. Kompas juga mengutamakan visi humanis transcendental dan 

menggunakan bahasa humanitatis dalam menyajikan fakta kepada pembaca. Tidak 

memiliki bahasa yang kering, formal, abstrak dan rasional. Tetapi yang 

menyangkut perasaan intuisi dan emosi manusia. 

Dalam penelitian ini yang menjadi tema atau perhatian disini adalah bukan 

bagaimana media memberitakan pada hal yang positif atau negatif melainkan 

bagaimana media membingkai suatu berita. Sikap yang mendukung positif atau 

negatif hanyalah sebagai efek dari pembingkaian tersebut. Jadi peneliti disini 

fokus hanya pada teks dari media tersebut (berita). 

Dengan latar belakang keduanya yang berbeda ini, diduga Jawa Pos dan 

Kompas mengkonstruksi pemberitaan tentang kebakaran kilang minyak pertamina 

Cilacap secara berbeda sesuai dengan kepentingan masing-masing. Karena media 

bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksikan 

realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya (Eriyanto, 2009:23). 

Sehingga penelitian terhadap konstruksi pemberitaan tentang tersebut pada Jawa 

Pos dan Kompas perlu untuk dilakukan.  

Sedangkan diambilnya Jawa Pos dan Kompas sebagai obyek penelitian 

disebabkan karena kapasitas masing-masing media. Peneliti ingin mengetahui 

bagaimana Kompas sebagai media nasional yang mempunyai ideologi netralitas 

apakah benar-benar mengimplementasikan ideologi tersebut dalam kebijakan 

pemberitaannya. 

Penilaian media atau sikap media terhadap peristiwa dipengaruhi oleh latar 

belakang ideologi media, politik media, sikap pengelola media dan konsumen 

media yang bersangkutan. Jawa Pos dan Kompas bisa jadi dipengaruhi hal 
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tersebut diatas dalam menentukan sikapnya, sehingga mempengaruhi konstruksi 

sebuah berita termasuk juga berita atas kebakaran kilang minyak Pertamina 

Cilacap.   

Dalam penelitian ini peneliti memilih pemberitaan konflik diatas sebagai 

data yang akan dianalisis. Dengan menggunakan analisis framing kita dapat 

mengetahui perbandingan konstruksi Jawa Pos dengan Kompas tentang 

pemberitaan kebakaran kilang minyak Pertamina Cilacap. Oleh karena itu, maka 

peneliti mangangkat judul Konstruksi Media terhadap Pemberitaan Tentang 

Kebakaran Kilang Minyak Pertamina Cilacap (Analisis Framing  pada Jawa Pos 

dan Kompas periode 3-6April 2011) 

 

B. Rumusan Masalah: 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Jawa Pos dan Kompas mengkontruksi tentang Pemberitaan 

Tentang Kebakaran Kilang Minyak Pertamina Cilacap? 

2. Bagaimana perbandingan konstruksi tentang Pemberitaan Tentang 

Kebakaran Kilang Minyak Pertamina Cilacap pada harian Jawa Pos dan 

Kompas? 

 

C. Tujuan Penelitian: 

1. Ingin mengetahui konstruksi Jawa Pos dan Kompas tentang Pemberitaan 

Tentang Kebakaran Kilang Minyak Pertamina Cilacap. 
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2 Ingin mengetahui perbandingan konstruksi dalam Pemberitaan Tentang 

Kebakaran Kilang Minyak Pertamina Cilacap pada harian Jawa Pos dan 

Kompas. 

 

D. Manfaat Penelitian: 

1. Manfaat akademis 

a. Untuk  pengembangan analisis teks media khususnya tentang analisis 

framing.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi 

peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan sudut pandang baru dalam menilai objektifitas 

pemberitaan media. 

b. Hasil penelitian bisa menjadi kritik bagi dunia pers dalam melakukan 

pemberitaan.  

 

E. Tinjauan Pustaka: 

E.1. Pengertian Pers 

Pers “Prees” (Inggris) yang berarti tekan, karena pada awal keberadaan 

surat kabar, untuk mencetaknya digunakan alat yang menekan huruf-huruf yang 

terbuat dari timah. Dalam perkembangannya, kata ‘pers’ digunakan untuk 

menyebut instansi bahkan individu atau kelompok yang bergerak di media massa. 

Pada gilirannya, ‘pers’ dalam arti luas adalah media komunikasi massa (Pareno, 

2002:101). 
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Pers memiliki dua pengertian yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam 

arti luas. Pers dalam arti sempit adalah media massa cetak seperti: surat kabar, 

majalah, mingguan tabloid dan sebagainya. Sedangkan pers dalam arti luas, 

meliputi media massa cetak elektronik, antara lain radio siaran dan televisi siaran, 

sebagai media yang menyiarkan karya jurnalistik (Jurnal Komunikasi Politik, 

Mumu Mukhlisin, April 2002). 

Layaknya sebuah lembaga, pers memiliki falsafah atau tata-nilai yang 

prinsip untuk dijadikan pedoman dalam menangani urusan praktis. Falsafah pers 

disusun berdasarkan sistem politik yang dianut masyarakat tertentu dimana pers 

itu berada. Berdasarkan sistem sosial politik yang berlaku di dunia pada awal 

keberadaan pers, maka dikembangkanlah empat teori tentang pers 

(Kusumaningrat, 2006):  

1. Pertama, Authotarian theory, dengan prinsip dasar, bahwa negara 

memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada individu dalam skala nilai 

kehidupan sosial. Pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan 

mengabdi pada negara.  

2. Kedua, Libertarian theory (teori pers bebas), dengan prinsip dasar 

manusia dipandang sebagai mahluk rasional yang dapat membedakan 

antara yang benar dan salah. Pers harus menjadi mitra dalam upaya 

mencari kebenaran dan bukan untuk sebagai alat pemerintah.  

3. Ketiga, Social Responsibility theory (teori pers bertanggungjawab 

sosial), dengan prinsip dasar ingin mengatasi kontradiksi antara 

kebebasan pers (libertarian theory) dan tanggungjawab sosialnya.  
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4. Keempat, The Soviet Communist theory (teori pers komunis Soviet), 

sistem pers ini menopang kehidupan sistem sosialis Soviet Rusia dan 

memelihara pengawasan yang dilakukan pemerintah terhdap segala 

kegiatan sebagaimana biasanya terjadi dalam kehidupan komunis. 

Dengan prinsip dasar, dihilangkannya motif profit pada media, 

menomorduakan topikalitas (orieantasi pada apa yang sedang ramai 

dibicarakan) dan  oreantasinya semata-mata pada perkembangan dan 

perubahan masyarakat.  

Denis McQuail, (Kusumaninggrat, 2006) menambah dua teori disamping 

keempat teori diatas. Pertama, teori pers pembangunan, unsur esensi dari teori ini 

adalah bahwa pers harus dugunakan secara positif dalam pembangunan nasional, 

untuk otonomi dan identitas kebudayaan nasional. Kedua, teori pers partisipasi 

demokratik, teori ini lahir dalam masyarakat liberal yang sudah maju. Ia lahir 

sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki swasta 

dan sebagai reaksi atas sentralisme dan birokratisasi institusi-institusi siaran 

publik yang timbul dari tuntutan norma tanggung jawab sosial. 

Pers merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai lembaga masyarakat, 

pers tidak hidup sendiri melainkan mempengaruhi dan dipengaruhi lembaga 

kemasyarakatan yang lain. Pers sebagai lembaga masyarakat yang lain. Pers 

sebagai lembaga masyarakat merupakan alat kontrol sosial dengan menyatakan 

pendapatanya secara bebas, tentu pula dengan diikuti oleh rasa tangung jawab. 
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E.1.1. Fungsi Pers 

   Idealisme yang melekat pada pers dijabarkan dalam pelaksanaan 

fungsi-fungsi selain menyiarkan informasi juga mendidik, menghibur dan 

mempengaruhi. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a.  Fungsi menyiarkan infomasi (to inform) 

        Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang pertama dan 

utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena 

memerlukan informasi mengenai berbagai hal di bumi ini, mengenai 

peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan 

oleh orang lain, apa yang diakatakan orang lain, dan sebagainya. 

b.  Fungsi mendidik (to educate) 

       Fungsi kedua dari pers ialah mendidik. Sebagai sarana pendidikan 

massa (mass education), surat kabar dan majalah memuat tulisan-tulisan 

yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah 

pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk 

artikel atau tujuk rencana. Kadang-kadang cerita bersambung atau berita 

bergambar juga mengandung aspek pendidikan. 

c.  Fungsi menghibur (to entertain) 

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar dan 

majalah untuk mengimbangi berita-berita berat (hard newes) dan artikel 

yan berbobot. Isi surat kabar dan majalah yang bersifat hburan bisa 

berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki 
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silang, pojok, karikatur, tidak jarang juga berita yang mengandung minat 

insani (human interest) dan kadang-kadang tajuk rencana. Meskipun 

pemuatan isi mengandung hiburan itu semata-mata untuk melemaskan 

ketegangan pikiran setelah para pembaca dihidangi berita dan artikel yang 

berat. 

d.  Fungsi mempengaruhi (to influence) 

Fungsinya yang keempat inilah yakni mempengaruhi yang 

menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan 

masuarakat. Sebagaimana telah disinggung dimuka Napoleon pada masa 

jayanya pernah berkata bahwa ia lebih takut kepada empat surat kabar dari 

pada seratus serdadu dengan senapan bersangkur terhunus. Sudah tentu 

surat kabar yang ditakuti ini ialah surat kabar yang independen yang bebas 

menyatakan pendapat bebas melakukan Social control bukan surat kabar 

yang membawakan “his masteris voice”. Fungsi mempengaruhi dari surat 

kabar yang secara implisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel. 

Mengenai fungsi pers di Indonesia sudah jelas landasan dan pedomannya di 

samping fungsi pers secara universal sebagaimana dipaparkan diatas. Hal tersebut 

dapat dikaji dalam pasal 2 Undang-undang No. 11 Tahun 1966 yang kemudian 

ditambah dengan ayat baru berdasarkan undang-undang No. 21 tahun 1982 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

1) Pers nasional adalah alat perjuangan nasional dan merupakan mass media 

yang bersifat aktif, dinamis kreatif, edukatif informatif dan mempunyai 
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fungsi kemasyarakatan, pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan 

prograsif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat indonesia. 

2) Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan, pers 

berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi 

rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan 

kontrol sosial yang kontruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi 

positif antara Pemerintah, pers dan masyarakat. Rumusan fungsi pers 

Indonesia yang dituangkan dalam undang-undang tersebut, selain telah 

memenuhi fungsi pers secara universal juga menunjukkan bahwa pers 

Indonesia memiliki identitas mandiri, yakni pers pembangunan yang 

dilandasi interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat. 

Perkataan “Interaksi positif antara Pemerintah, pers dan masyarakat” 

dalam diktum undang-undang tersebut mempunyai makna yang dalam 

yang selain perlu dihayati juga direalisasikan oleh insan-insan pers.       

    Menurut McQuail (1989:110-119) mengemukakan bahwa upaya pertama 

yang mencoba membedakan beberapa teori besar menyangkut media berawal 

pada tahun 1956 (Siebert dan kawan-kawan). Hasil upaya tersebut tetap menjadi 

sumber utama dan bahan acuan bagi penulisan buku seperti ini. Empat klasifikasi 

yang diciptakan oleh Siebert dan kawan-kawannya masih tetap dipakai meskipun 

sudah ditambah dengan dua klasifikasi lainnya, sebagai bukti diterimanya 

perkembangan baru dalam segi pemikiran (mungkin juga dalam kenyataanya 

memang demikian). Barangkali “keempat teori” pertama tersebut masih cocok 

dipakai untuk mengklasifikasi semua sistem media nasional, tetapi sebagaimana 

yang disadari oleh para pengarang buku menyangkut “keempat teori” tersebut, 
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suatu sistem media seringkali menerapkan prinsip filsafat lain, dan bahkan 

seringkali pula menerapkannya secara tidak konsisten. Oleh karena itu, 

penambahan teori untuk melengkapi keempat teori tersebut, dapat dianggap tepat 

dan wajar. Lagi pula teori tambahan itu sudah menjadi bagian pembahasan teori 

pers dan telah memberikan beberapa prinsip yang dapat bermanfaat bagi 

kebijakan dan kegiatan media dewasa ini. Beberapa paragraf berikut ini bukanlah 

merupakan ringkasan semua teori tersebut, melainkan sekedar perubahan dalam 

dunia media telah memperluas lingkup acuan pers cetak saja. Terlepas dari hal 

tersebut, kata “pers” itu sendiri secara konvensional masih sering dikaitkan 

dengan media lain, terutama dalam kaitannya dengan fungsi jurnalistiknya.  

E.1.2. Teori-Teori Pers 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 1999 tentang 

Pers. Yang di maksud dengan pers ialah lembaga social dan wahana komunikasi 

massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi; mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk 

tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam 

bentuk lainya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala 

jenis saluran yang tersedia. 

Untuk mengetahui kecondongan media massa Indonesia terhadap obyek 

penelitian yang diketengahkan, maka akan kita kedepankan terlebih dahulu 

tentang pengertian pers. Menurut leksikon komunikasi, pers berarti : 1) usaha 

percetakan atau penerbitan, 2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita, 3) 

penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio dan televise, 4) orang-orang 
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yang bergerak dalam penyiaran berita, 5) medium penyiaran berita yaitu surat 

kabar, majalah, radio dan televisi. (Djuroto, 2000:4) 

Sejarah perkembangan pers yang di kemukakan oleh Siebert, schramm dan 

Peterson dalam buku yang berjudul The Four Theories of Press dalam Effendi, 

(2003:88) bahwa di dunia pers dapat dikategorikan menjadi empat yaitu : 

a.   Authorian press atau pers otoritarian 

Teori autorian menjadi dasar perkembangan teori komunis soviet adalah yang 

tertua, yang muncul setelah mesn cetak ditemukan oleh John Gutenberg di 

Jerman pada tahun 1454, pada waktu itu apa yang disebut kebenaran adalah 

milik beberapa gelintir penguasa saja. Oleh karena itufungi pers berlangsung 

dari puncak turun ke bawah. 

b.   Liberatian press atau pers libertarian 

Teori liberatian ang menjadi dasar modifikasi teori tanggung jawab sosial 

merupakan kebalikan dari teori otoritarian dalam hal hubungan posisi manusia 

terhadap negara.Manusia tidak lagi dianggap bebas untuk dipimpin dan 

diarahkan, kebenaran bukan lagi milik penguasa, hak untuk mencari kebenaran 

merupakan hak kodrati mausia dan pers dianggap sebagai mitra dalam mencari 

kebenaran. 

c.  Soviet communisi press atau pers komunis soviet 

Pers di Uni Soviet mengalami kebebasan yang tidak pernah dirasakan 

sebelumnya, surat kabar dan majalah menjadi berani mengungkapkan hal-hal 

atau peristiwa-peristiwa yang sebelumnya sangat tabu. 
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d. Social resposibility press atau pers tanggung jawab sosial 

Dalam perkembangan selanjutnya pada abad ke 20 muncul new authorism di 

negara-negara komunis, sedangkan di negara-negara non komunis timbul new 

libertariaism yang disebut dengan teori tanggung jawab sosial 

 

E.2. Pengertian Media Massa 

Media massa adalah alat – alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan 

pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. 

Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa 

mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan 

pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas (Nurudin, 2007:9). 

komunikasi massa adalah komunikasi melalui massa, yakni surat kabar, 

radio, televisi, internet dan sebagainya. Pendapat lain dikemukakan oleh Georg 

Gerbner yang memberikan pengertian komunikasi maasa secara sederhana dengan 

sebuah definisi singkat yaitu sebagai produksi dan distribusi yang berlandaskan 

teknologi dan lembaga dari arus pesan yang berkelanjutan serta paling luas 

dipunyai  orang dalam masyarakat industri (Rakhmat, 2007:188). 

Pada era masyarakat modern seperti ini, media massa memiliki peran yang 

sangat penting dalam perkembangan realitas sosial masyarakat. Hal ini 

dikarenakan media massa merupakan pengkaji realitas dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam hal ini media massa seharusnya menjadi pewarta kebenaran 

dan kenyataan, bukan malah menjadikan adanya kesenjangan antara yang 

dianggap semestinya dan yang terbukti telah terjadi  (Sobur 2006:32). 



17 

 

Dapat dipahami bahwa media membentuk konstruksi terhadap adanya 

fakta baru ataupun yang sedang berkembang, dimana khalayak umum secara tidak 

sadar akan terbawa arus pesan yang ada didalamnya. Dalam hal ini media 

menyeret khalayak pasif untuk ikut berperan aktif dari apa yang dicita-citakan 

media tersebut, sehingga kekuatan media dalam menentukan arus sedikit banyak 

akan memberikan perubahan. Dengan demikian, seluruh isi media tidak lain 

adalah realitas dari fungsi media itu sendiri. 

Fungsi media massa menurut Jay Black dan Frederick C Whitney 

menuliskan antara lain (Nurudin, 2007:64) : 

1. To inform (menginformasikan) 

2. To entertain (memberi hiburan) 

3. To persuade (membujuk) 

4. Transmission of the culture (transmisi budaya) 

Proses penyampaian pesan dalam media merupakan bentuk aplikasi dari 

tujuan dan fungsi media, dimana terdapat berbagai fungsi dan tujuan dari media 

yang kemudian diwujudkan dalam berbagai jenis penyampaian sesuai dengan 

jenis media yang digunakan (cetak, elektronik, online). Pesan yang disampaikan 

oleh media massa tersebut akhirnya sampai kepada khalayak dengan beragam 

jenis (bacaan, tontonan, akses), hal tersebut disesuaikan dengan instrumen yang 

digunakan media masa untuk menyampaikan pesannya. Pesan yang sampai 

kepada khalayak tersebut salah satunya dapat berbentuk berita. 

E.2.1. Konstruksi Media Atas Realitas 

Menurut Eriyanto (2009:113), cara media massa menyampaikan wacana 

kepada khalayak memang tidak bisa menggambarkan peristiwa apa adanya 100% 
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sesuai dengan kenyataan atau bahkan dalam penyampaian berita, karena itulah 

media terkesan tidak berimbang, hal ini tidak terlepas dari masuknya opini pribadi 

atau pendapat personal wartawan dalam keseluruhan proses produksi berita. 

Dalam pandangan konstruksionis, media massa bukanlah sekedar saluran yang 

bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, 

bias, dan pemihakannya.  

Media memiliki kekuasaan penuh dalam mengkonstruksi sebuah berita. 

Meskipun hasil konstruksi pekerja media tersebut, bukan suatu realitas yang 

sesungguhnya, karena realitas yang disuguhkan oleh media tersebut sudah 

melewati proses interaksi dan dealektika pekerja media, yang bisa saja unsur 

subjektifitas (bahkan tidak ada wartawan yang terlepas dari hal ini) 

mempengaruhi sudut pandang pengambilan sebuah realitas yang akan disajikan 

dalam bentuk sebuah berita. 

Dalam pemberitaan, media massa memandang realitas media sebagai objek 

yang dipersepsikan, Media menyusun realitas dari berbagai peistiwa yang terjadi 

hingga menjadi certa atau wacana yang bermakna baik buruk objek dibangun dan 

ditentukan oleh media. Khalayak umum digiring oleh kepentingan para pemegang 

media. Baik itu bermotif pragmatis atau ideologis. Kekuatan media diterjemahkan 

sebagai kekuasaan untuk membentuk opini dan menghasilkan tindakan ke arah 

yang dikehendaki. Media justru bisa menjadi subjek yang mengkonstruksi realitas 

berdasarkan penafsiran dan definisikan realitas dari sudut pandang media itu 

sendiri. 

Dalam upaya pembentukan sudut pandang, seringkali media massa 

melakukan tiga strategi sekaligus. Pertama, menggunakan simbol-simbol politik. 
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Kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan (framing strategis). Ketiga, 

melakukan fungsi agenda media. Ketiga strategi pembentukan opini publik ini 

seringkali dipengaruhi oleh faktor internal pemangku kepentingan media massa 

tersebut berupa kebijakan redaksional mengenai suatu kepentingan politik 

tertentu, kepentingan pengelola media, relasi media dengan kekuatan politik 

tertentu dan faktor eksternal seperti system politik yang berlaku, permintaan pasar 

dan kekkuatan-kekuatab lar lainnya. Faktor inilah yang seringkali menimbulkan 

kemasan redaksional yang berbeda-beda antara media satu dengan yang lainnya 

dalam menyampaian peritiwa politik yang sama.  

Demikian pula media massa kita pada tingkat tertentu juga terlibat dengan 

kehidupan atau bahkan mempunyai keterikatan dengan kekuatan politik tertentu. 

Hal ini seringkali menyebabakan informasi politik yang disajikan suatu media 

massa bersifat partisan. Dalam banyak kasus kelompok-kelompok yang 

mempunyai kekuasaan atas media umumnya sangat berkepentingan dalam 

pembentukan konstruksi realitas politik ini.  Media massa senantiasa melakukan 

pekerjaan utamanya dalam mengkonstruksi realitas yang nantinya akan 

disampaikan kepada khalayak. Hal ini berdasarkan pada sifat serta fakta mengenai 

pekerjaan media massa dalam memberitakan bebagai peristiwa dengan menyusun 

realitas yang terjadi dalam sebuah konstruksi. Media menilai seolah saat ini suatu 

realitas menjadi bahan dalam bursa komersil semata.   

Membahas teori konstruksi sosial (social construction), tentu tidak bisa 

terlepaskan dari bangunan teoritik yang telah dikemukakan oleh Peter L Berger 

dan Thomas Luckmann.  Peter L Berger merupakan sosiolog dari New School for 

Social Reserach, New York, Sementara Thomas Luckman  adalah sosiolog dari 
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University of Frankfurt. Teori konstruksi sosial, sejatinya dirumuskan kedua 

akademisi ini sebagai suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi 

pengetahuan.  

Susbtansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas dari berger 

dan Luckmann  adalah pada proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui 

bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas promer dan semi 

sekunder. Basis sosial teori dan pendekatan ini adalah transisi-modern di Amerika 

pada sekitar tahun  1960-an, dimana media massa belum menjadi sebuah 

fenomena yang menarik untuk dibicarakan. Dengan demikian Berger dan 

Luckmann tidak memasukan media massa sebagai variabel atua fenomena yang 

berpengaruh dalam konstruksi sosial atas realitas.  

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L Berger dan 

Luckmann telah direvisi dengan melihat fenomena media massa sangat substantif 

dalam proses eksternalisasi, subyektivasi dan internalisasi inilah yang kemudian 

dikenal sebagai “konstruksi sosial media massa”.  Menurut perspektif ini tahapan-

tahapan dalam proses konstruksi sosial media massa itu terjadi melalui: tahap 

menyiapkan materi konstruksi; tahap sebaran kostruksi; tahap pembentukan 

kosntruksi;  tahap konfirmasi (Bungin, 2007: 188-189). Penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi : Ada tiga hal penting dalam tahapan 

ini yakni: keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan 

semu kepada masyarakat, keberpihakan kepada kepentingan umum. 
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2. Tahap sebaran konstruksi : prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial 

media massa adalah semua informasi harus sampai pada khalayak  secara 

tepat berdasarkan agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media, 

menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca. 

3. Tahap pembentukan konstruksi realitas. Pembentukan konstruksi 

berlangsung  melalui: (1) konstruksi realitas pembenaran; (2) kedua 

kesediaan dikonstruksi oleh media massa ; (3) sebagai pilihan konsumtif.  

4. Tahap Konfirmasi. Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa 

maupun penonton memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap 

pilihannya untuk terlibat dalam pembetukan konstruksi. 

Pada kenyataanya, realitas sosial itu berdiri sendiri tanpa kehadiran individu 

baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial memiliki makna, 

manakala realitas sosial dikonstruksi dan dimaknai secara subyektif oleh individu 

lain sehingga memantapkan realitas itu secara obyektif. Individu mengkostruksi 

realitas sosial, dan merekonstruksinya dalam dunia realitas, memantapkan realitas 

itu berdasarkan suyektivitas individu lain dalam institusi sosialnya.  
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Proses Konstruksi Sosial Media Massa 

 

 

 

 

 

 

Sumber (Bungin, 2007: 204) 

E.2.2. Hubungan Bahasa, Realitas dan Budaya 

Konstruk realitas yang dimaksud dalam tulisan ini adalah berita. Berita 

dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan fakta yang riil. Berita adalah 

produk interaksi wartawan dengan fakta. Dalam proses konstruksi realitas, bahasa 

adalah unsur utama sebagai instrument pokok menceritakan realitas. Bahasa 

adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Dalam media massa, keberadaan 

bahasa ini tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas, 

melainkan bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas-

realitas media yang akan muncul dibenak khalayak. Oleh karena itu, maka 

penggunaan bahasa berpengaruh terhadap konstruksi realitas, terlebih atas 

hasilnya (baca,makna atau cerita) 

Realitas sosial tidak begitu saja menjadi berita tetapi melalui proses. 

Diantaranya proses internalisasi dimana wartawan dilanda oleh realitas yang ia 

amati dan diserap dalam kesadarannya. Kemudian yang dilanjutkan dengan proses 

Objektivasi 

Internalisasi 
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Eksternalisasi 

  Source                Message                 Channel                      Receiver                   Effect 

- Objektif 
- Subjetif 
- Inter Subjektif 

Realitas Terkonstruksi: 
- Lebih Cepat 
- Lebih Luas 
- Sebaran Merata 
- Membentuk Opini Massa 
- Massa Cenderung 

Terkonstruksi 
-   Opini Massa Cenderung 
    Apriori 
-   Opini Massa Cenderung 
    Sinis 
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eksternalisasi. Dalam proses ini wartawan menceburkan diri dalam memaknai 

realitas. Konstruksi realitas terbentuk bukan hanya dari cara wartawan 

memandang realitas, tapi kehidupan politik tempat media itu berada menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari realitas berita yang disampaikan wartawan. 

Tidak hanya itu, sistem politik yang diterapkan negara, di mana media itu berada, 

juga ikut menentukan mekanisme kerja media dan mempengaruhi cara media 

massa tersebut mengonstruksi realitas. Realitas itu hadir, karena itu dihadirkan 

oleh konsep subjektif wartawan. Jadi sebuah berita adalah produk dari proses 

interaksi dan dialektika wartawan dengan realitas.  

Penggunaan bahasa tertentu berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas 

dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut 

menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya. Dari 

perspektif ini, bahkan bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, tetapi 

sekaligus dapat menciptakan realitas. (Hamad, 2004:13) 

Peran bahasa sebagai alat konseptualitas dan alat narasi sangat penting.  

Tanpa adanya bahasa, media tidak akan bisa memproduksi suatu berita untuk 

nantinya di publish kepada khalayak. Itulah yang pada akhirnya menyebabkan 

keberadaan bahasa merupakan bagian utama dalam proses produksi berita pada 

media massa.  

Dengan bahasa lain, bahasa merupakan nyawa kehidupan dari sebuah 

media massa. Hanya melalui bahasa para pekerja media bisa menghadirkan hasil 

reportasenya kepada khalayak. Para pekerja media memenfaatkan bahasa dalam 

menyajikan berbagai realitas (peristiwa, keadaan, benda) kepada publik. Dengan 
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bahasa secara massif mereka menentukan gambaran beragam realitas ke dalam 

benak masyarakat. (Hamad, 2004:11-14) 

E.2.3. Media dan Berita dalam Paradigma Konstruksionis 

Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog 

interpretatif, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Menurut Berger, realitas 

itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. 

Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam 

ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang 

berbeda-beda atas suatu realitas. Selain plural, konstruksi social itu juga bersifat 

dinamis.  

Secara ontologis paradigma ini bernggapan bahwa realitas yang kita lihat 

adalah realitas semu; realitas yang telah terbentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan 

sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik, nilai gender dan sebagainya, serta telah 

terbentk dan terkristalisasi dalam waktu yang panjang. Tujuan utama penelitian ini 

sendiri, seperti telah disebutkan adalah mengungkapkan faktor-faktor kesejarahan 

dan pengaruh kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi-politik. (Ibnu Hamad, 2004: 

43) 

Eriyanto (2009: 19-36) menyatakan pendekatan konstruksionis mempunyai 

penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat penilaian tersebut 

meliputi :   

a. Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi.  

Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif 

wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari 
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wartawan. Disini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas 

itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu.   

b. Media adalah agen konstruksi. 

Pandangan konstruksionis mempunyai posisi yang berbeda 

dibandingkan positivis dalam menlai berita. Apa yang tersaji dalam berita 

dan kit abaca tiap hari, adalah produk dari pembentukan realitas oleh 

media. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk 

disajikan kepada khalayak. 

c. Berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanyalah dari konstruksi 

realitas. 

Dalam pandangan positivis, berita adalah informasi. Tetapi dalam 

pandangan kontruksionis, berita itu ibaratnya seperti sebuah drama. Ia 

bukan menggambarkan realitas tetapi potret dari arena pertarungan antara 

berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Menurut kaum 

konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana selalu 

melibatkan pandangan, idiologi dan nilai-nilai dari wartawan atau media. 

Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana 

fakta itu dipahami dan dimaknai. 

d. Berita bersifat subjektif/konstruksi atas realitas. 

Pemakaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan 

orang lain, yang tentunya menghasilkan “realitas” yang berbeda pula. 

Karenanya, ukuran yang baku dan standar tidak bsa dipakai. Kalau ada 
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perbedaan antara berita dengan realitas yang sebenarnya  maka tidak 

dianggap sebagai kesalahan, tetapi memang seperti itulah pemaknaan 

mereka atas realitas. 

e. Wartawan bukan pelapor. Ia agen konstruksi realitas.  

Dalam pandangan konstruksionis, wartawan juga dipandang 

sebagai aktor/ agen konstruksi. Wartawan bukan hanya pelapor fakta, 

melainkan juga turut mendefinisikan peristiwa. Sebagai aktor sosial, 

wartawan turut mendefinisikan apa yang terjadi dan secara aktif 

membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka. 

f. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang 

integral dalam produksi berita. 

Intinya, realitas haruslah didudukkan dalam fungsinya sebagai 

realitas yang faktuil, yang tidak boleh dikotori oleh pertimbangan 

subjektif. Wartawan disini fungsinya hanyalah sebagai pelapor. Disini 

wartawan tidak bsa menghindari dari kemungkinan subjektivitas, memilih 

fakta apa yang ingin dipilih dan membuang apa yang ingin dia buang. 

g. Nilai, etika dan pilihan moral peneliti menjadi bagian yang integral 

dalam penelitian. 

Salah satu sifat dasar dari penelitian yang bertipe konstruksionis 

adalah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subjek yang bebas 

nilai. Pilihan etika, moral atau keberpihakan peneliti menjadi bagian yang 
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tidak terpisahkan dari proses penelitian. Peneliti dengan konstruksinya 

masing-masing akan menghasilkan temuan yang berbeda pula.  

h. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita.  

Pandangan positivis melihat berita sebagai sesuatu yang objektif. 

Konsekuensinya, apa yang diterima oleh khalayak pembaca seharusnya 

sama dengan apa yang disampaikan oleh pembuat berita. Intinya, berita 

dalam paradigma ini tidak di ubahnya seperti sebuah pesan yang 

ditransmisikan dan dikirimkan pada pembaca. Khalayak bukan dilihat 

sebagai subjek yang pasif. 

 

E.3. Surat Kabar 

Surat kabar termasuk dalam media massa cetak. Surat kabar sebagai 

media massa memiliki beberapa karakteristik, seperti yang diutarakan oleh 

Onong Uchjana Effendi (1981) dalam Winarni (2003: 32-33) sebagai berikut: 

1. Publisitas maksudnya adalah surat kabar diperuntukkan untk 

publik, berita, tajuk rencana, artikel, dan Iain-lain. 

2. Uneversalitas, menunjukkan bahwa isi dari surat kabar beraneka 

ragam. Pesan atau isi dari surat kabar meliputi seluruh aspek 

kehidupan manusia seperti maslah sosial, budaya, pendidikan, 

agama, adan yang lainnya baik yang bersifat local, nasional, bahkan 

internsonal. 

3. Periodiksitas, menunjukkan keteraturan terbitnya, baik harian, 

mingguan, dwi mingguan dan seterusnya. 
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4. Aktualitas, menunjuk pada "kekinian" atau "terbaru" dan "masih 

hangat". Fakta atau peristiwa penting setiap hari berganti dan 

perlu dilaporkan, sementara itu public pun memerlukan informasi 

tersebut. 

Kelebihan dari media cetak, terutam surak kabar adalah dapat dibaca 

kapan saja, dimana saja, dan berulang-ulang, bahkan bisa dijadikan bukti 

otentik. Berlawanan dengan media massa elektronik yaitu televise dan radio, 

jika kita ketinggalan informasi yang telaha disiarkan, maka kita tidak memutar 

informasi yang telah disiarkan. Berbeda halnya dengan teknologi informasi yang 

baru yaitu internet, media massa ini telah menyediakan hal yang sangat 

kompleks, baik menurut waktu, dan tempat. 

E.4. Berita 

Banyak sekali persepsi tentang berita, meskipun begitu lebih mudah 

diketahui daripada mendefinisikannya. Akan tetapi arti sebuah berita tidak 

sama bagi negara-negara yang menganut sistem pers bebas atau liberal, 

dan bagi negara-negara yang menganut sistem pers penguasa dan sistem pers 

yang bertanggung jawab. 

Sebelum bubarnya Uni Soviet kita lebih mudah membedakan sistem pers 

dalam dua kelompok besar, yaitu pers barat dan pers timur. Pers barat yang 

menganut teori pers bebas atau liberal, dan pers ti mur yang menganut teori 

pers komunis. Pers barat diwakili oleh Amerika dan Negara-negara sekutunya, 

dan pers timur diwakili oleh Uni soviet. Semenjak bubarnya Uni Soviet, 
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maka dikotomi tentang pers barat dan pers timur sudah tidak relevan lagi 

untuk dijadikan acuan dalam mendefinisikan sebuah berita. 

"Berita" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. 

Poerwadaminta (1987) sama dengan "kabar" atau "warta" Maria Assumpta 

Rumanti dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relation, menyebutkan berita 

adalah fakta, opini, pesan, atau informasi yng mengandung nilai-nilai yang 

diumumkan, dan diinformasikan yang menarik perhatian sejumlah orang. Akan 

tetapi dalam dunia jurnalistik, tidak semua hal yang terjadi di masyarakat, baik 

yang merupakan peristiwa riil terjadi atau masih berupa fenomena atau rencana 

masa yang akan datang, merupakan berita yang bisa dimuat untuk 

dipublikasikan.  

Menurut Prof. Mitchel V dalam bukunya Reporting, News is the timely 

eport of fact or opinion of either interest or importance, or both, to 

considerable number of people (Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta 

atau opini yang mengandung hal yang menarik minat, penting, atau kedua-

duanya untuk sejumlah besar penduduk) (YS Gunadi, 1998:17). Sedangkan 

Eric C. Hepwood, melihat bahwa berita adalah laporan pertama dari kejadian 

yang penting sehingga menarik perhatian umum. Agar dapat menarik 

khalayak, berita memiliki indikator anta lain: 

1. Laporan, berita merupakan bentuk laporan dan suatu peristiwa 

2. Informasi, berita berisi tentang sebuah informasi yang penting 

haras diketahui publik. 

3. Baru, peristiwa yang diangkat adalah peristiwa yang baru terjadi. 
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4. Benar, berita dan fakta yang mendukung haras benar 

5. Fakta, peristiwa yang disajikan dalam bentuk berita haruslah fakta 

yanga ada. 

6. Tidak memihak, berita yang dibuat haras netral, tidak cover-both 

side. 

7. Arti Penting, peristiwa yang disajikan memiliki arti penting 

bagi publik. 

8. Menarik perhatian khalayak, jika berita yang disajikan mempunyai 

arti penting bagi masyarakat, tentunya akan menarik perhatian 

umum. 

 

E.4.1. Macam-macam Berita 

Macam berita sangat menentukan sumber berita, selain itu juga macam 

berita menentukan statistik (penulisan) berita. Berita dapat dibagi berdasarkan 

empat ha pokok, yakni (Dja'far Assegaf 1985:40): 

1. Berdasarkan sifat kejadian berita, yaitu berita yang diduga dan berita 

yang tidak diduga. 

2. Berita berdasarkan soal atau masalah yang dicakup berita.  

Assegaf membedakan berita itu enjadi beberapa golongan sepeti: 

berita poiitik, ekonomi, sosial poiitik, ilmiah, pendidikan, dan 

human interest. 

3. Berdasarkan jarak kejadian atau publikasi berita. 

4. Berdasarkan isi berita. 
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E.4.2. Berita dalam Pendekatan Kontruktifis 

Pesan dalam pers yang sering disebut berita, merupakan hasil konstruksi 

atas realitas. Masing-masing mempunyai konstruksi realitas sendiri. Berita 

yang beragam dan variatif akan muncul walaupun bersumber pada satu 

peristiwa. Dalam pandangan kontuksionis, realitas itu bersifat subjektif. 

Realitas hadir karena konsep subjektif wartawan, tiadak ada realitas yang 

objektif. Realitas itu berbeda-beda, tergantung pada bagaimana realitad itu 

dipahami lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Fakta berupa kenyataan itu 

sendiri bukan sesuatu yang terberi, melainkan ada dalam benak kita, kitalah 

yang secara aktif memberi defenisi, memaknai dan menentukan fakta tersebut 

sebagai kenyataan. (Eriyanto, 2002:20) 

Suatu peristiwa adalah realitas. Ketika tejadi peliputan, termasuk 

pemotretan dan syuting atau pengambilan gambar atas suatu peristiwa, saat itu 

pula suatu berita telah dikonstruksi. Reporter maupun juru kamera memandang 

peristiwa sebagai suatu bahan bangunan, yang pada tahap pertama ketika 

mereka berada di tempat peristiwa mereka langsung membangun peristiwa itu 

sesuai dengan kaidah jurnalistik dan penyiaran yang ada di dalam persepsi 

mereka. (Sam Abede, 2005:3) 

Berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. 

Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, 

yang tentunya menghasilkan "realitas" yang berbeda pula, karenanya, ukuran 

yang baku dan standart tidak bisa dipakai. Kalau ada perbedaan antara berita 
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dan realitas yang sebenamya, maka dianggap sebagai kesalahan. Akan tetapi 

memang seperti itulah yang tejadi atas pemaknaan terhadap realitas. 

Dalam pandangan Walter Lippman, media massa berdasarkan pendekatan 

kontruktivis. Pertama, media massa (surat kabar) mempunyai banyak 

keterbatasan dan tidak baik dalam mempengaruhi penyebaran pesan, 

karena kurang memadainya proses pemberitaan dan informasi. Hal ini 

disebabkan laporan yang diberikan wartawan tidak lengkap dan htidak dapat 

dipecaya. Di lain pihak pemilik surat kabar sebagian besar hanya mementingkan 

kepentingan mereka sendiri dalam hal ideologi yang dipercaya, ada 

kepentingan bisnis, bukan ditekankan pada penyajian fakta yang objektif pada 

publik. 

Kedua, realitas dalam media massa adalah sesutau yang semu bagi 

masyarakat yang sudah dikonstruksi. Lingkungan eksternal yang nyata terlalu 

besar, rumit, dan terlalu cepat untuk bisa digapai oleh masyarakat. Sehingga 

masyarakat tidak akan pernah dapat sepenuhnya memahami kenyataan politik. 

Hal ini disebabkan oleh individu hanya dapat meluangkan waktu yang pendek 

untuk urusan masyarakat dan sebagian peristiwa atau berita yang dikemas oleh 

media massa. 

Ketiga, proses pembentukan opini publik bukan makna dari media 

massa yang bersifat semu, tetpai dibantu oleh lembaga-lembaga rasioanal 

intelegent independen (LSM, Universitas) sehingga dapat dibuat sandaran 

dalam berpikir. (Rahmawan, 2004) 
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Lebih jauh, dalam pandangan konstruksionis, media dilihat bukanlah 

sebagai saluran yang bebas, tetapi ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, 

lengkap dengan pandangan bias dan kepemihakannya. Di sini media dipandang 

sebagai agen konstruksi sosial yang mendefenisikan realitas. Pandangan 

semacam ini menolak argumen yang menyatakan media seolah-olah sebagai 

tempat saluran yang bebas. Berita yang kita baca bukanlah menggambakan 

realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi juga 

mengkonstruksi media itu sendiri. Lewat berbagai instrumen yang 

dimilikinya media ikut memebnetuk realias  yang   terjadi  dalam  

pemberitaan.   Dalam  prakteknya,   media  akan menyeleksi isu-isu tertentu 

dan mengabaikan isu yang lain, menonjolkan aspek tertentu, menghilangkan 

aspek yang lain dengan menggunakan berbagai strategi, wacana, mulai dari 

memilih fakta, sumber, pemakaian kata, gambar sampai penyuntingan. 

(Eriyanto, 2002:23) 

Masyarakat selain sebagai konsumen, juga sebagai gate keeper yaitu 

penjaga gawang atau penyaring informasi yang masuk, oleh karenanya setiap 

individu masyarakat bisa memilih, bahkan menolak pesan mana atau berita 

yang benar-benar objektik dalam menyebarkan informasi. 

E.4.3. Objektivitas Berita 

McQuail (1989:129-131) menyatakan sebagai salah satu prinsip penilaian, 

objektivitas memang hanya mempunyai cakupan yang lebih kecil dibanding 

dengan prinsip lain yang telah disinggung, tetapi prinsip objektivitas memiliki 

fungsi yang tidak boleh  dianggap remeh, terutama dalam kaitannya dengan 
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kualitas informasi. Objektivitas pada umumnya berkaitan dengan berita informasi, 

sedang keanekaragaman berkaitan dengan segenap bentuk keluaran (output)  

media. Objektivitas adalah prinsip yang acapkali hanya dihubungkan dengan isi. 

Prinsip tersebut tidak dapat diteliti secara isi dan secara langsung baik pada 

tingkat masyarakat maupun tingkat organisasi media, meskipun pandangan para 

komunikator media tentang prinsip itu tetap ada kaitannya dengan pengujian.  

 Makna prinsip objektivitas berasal dari berbagai sumber. Oleh karena itu 

prinsip tersebut mengandung sekian banyak pengertian, antara lain: objektivitas 

merupakan nilai sentral yang mendasari disiplin profesi yang dituntut oleh para 

wartawan sendiri; prinsip itu sangat dihargai dalam kebudayaan modern, termasuk 

berbagai bidang di luar bidang media massa, terutama dalam kaitannya dengan 

rasionalitas ilmu pengetahuan dan birokrasi; objektivitas mempunyai korelasi 

dengan indenpendensi; prinsip tersebut sangat dihargai bila mana kondisi 

keanekaragaman mengalami kemunduran, yaitu kondisi yang diwarnai oleh 

semakin menurunnya jumlah sumber dan semkin meningkatnya uniformitas 

(dengan kata lain, situasi monopolistas semakin tampak). Dengan demikian, 

objektivits diperlukan untuk mempertahankan kredibilitas. Akhirnya, orang 

mungkin akan mengatakan bahwa perkembangan televisi merupakan faktor 

penunjang, karena perkembangan tersebut cenderung meningkatkan monopoli. 

Kebanyakan sistem siaran publik Eropa mengharuskan secara sah atau 

mengharpkan berita dan informasi selalu bersifat netral (non evaluatif dan faktual) 

atau seimbang menurut beberapa kriteria yang dianut pada masyarakat tertentu. 
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Memang lebih mudah menyatakan secara tegas makna yang seharusnya 

dikandung oleh prinsip objektivitas. Pelbagai komponen prinsip itu ditampilkan 

oleh Westerstahl, ahli ilmu pengetahuan Swedia, dalam skema di bawah ini 

(Westerstahl, 1983). Skema tersebut diciptakan secara khusus untuk kepentingan 

penilaian kadar netralitas dan keseimbangan sistem siaran publik Swedia. Skema, 

yang ditunjukkan pada Gambar di bawah ini, mengakui bahwa penyajian laporan 

atau berita secara objektiv harus mencakup nilai-nilai dan fakta; fakta itu sendiri 

memiliki implikasi evaluatif. 

 

Gambar  1 
 

Komponen utama objektivitas berita (menurut Westersthal, 1983) 
 
Objektivitas 
 
   Kefaktualan     Impartialitas 
 
  Kebenaran      Relevansi      Keseimbangan         Netralitas 
 

 Dalam skema tersebut, kefaktualan dikaitkan dengan bentuk penyajian 

laporan tentang peristiwa atau pernyataan yang dapat dicek kebenarannya pada 

sumber dan disajikan tanpa komentar. Impartialitas dihubungakan dengan sikap 

netral wartawan (reporter), suatu sikap yang menjauhkan setiap penilaian pribadi 

(personal) dan subjektif demi pencapaian sasaran yang diinginkan. Kefaktualan 

ditentukan oleh beberapa kriteria “kebenaran,” antara lain: keutuhan laporan, 

ketepatan yang ditopang oleh pertimbangan independen, dan tidak adanya 

keinginan untuk menyalaharahkan atau menekan. Semua itu menunjang kualitas 

informasi. “Relevansi” lebih sulit ditentukan dan dicapai secara objektif. Namun 
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demikian, pada dasarnya relevansi sama pentingnya dengan kebenaran dan 

berkenaan dengan proses seleksi, bukannya dengan bentuk atau penyajian. 

Relevansi juga mensyaratkan perlunya proses seleksi yang dilaksanakan menurut 

prinsip kegunaan yang jelas, demi kepentingan calon penerima dan masyarakat 

(Nordenstreng, 1974). Secara umum dapat dikatakan bahwa apa pun yang paling 

berkemungkinan untuk mempengaruhi masyarakat, baik dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang, dan sangat berguna untuk mereka ketahui, harus 

dipandang sebagai lebih memiliki relevansi. 

 Objektivitas tetap lebih merupakan tujuan dari pada cita-cita yang 

diterapkan seutuhnya, dan bahkan tidak selamanya diidamkan atau diperjuangkan. 

Dalam sistem media yang memiliki keanekaragaman eksternal, terbuka 

kesempatan untuk penyajian informasi yang memihak, meskipun informasi 

tersebut harus bersaing dengan sumber informasi lain yang menyatakan dirinya 

objektif.  

 

E.5. Analisis Framing  

Dalam analisis framing ini menggunakan metode Paradigma 

Konstruksionis di mana sebuah fakta tidak berdiri sendiri melainkan ada unsur-

unsur yang melingkupi yang dengan kata lain fakta ada karena ada kepentingan. 

Lebih tegasnya realita merupakan konstruksi dari kepentingan-kepentingan. 

Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana 

perspektif bagaimana cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika 

menyeleksi isu dan menulis berita.  
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Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan 

penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat lebih 

mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan 

dan penekanan isi beritanya. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta 

yang dipilihnya, ditonjolkannya dan dibuangnya. Dibalik semua ini, mengambilan 

keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan 

ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. 

Membuat frame adalah menseleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas 

realitas, dan membuatnya lebih menonjol didalam suatu teks yang 

dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah definisi 

permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral dan atau 

merekomendasikan penangannannya (Siahaan, 2001 : 80-81) dalam (Sobur, 2006: 

163-165).  

Penelitian ini membahas dan membandingkan bagaimana Surat kabar 

harian Jawa Pos dan Kompas membingkai dan menggambarkan pemberitaan 

Pemberitaan Tentang Kebakaran Kilang Minyak Pertamina Cilacap. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis framing. Model framing yang 

digunakan adalah model framing yang dikemukakan oleh Robert N. Entman.  

Model ini menganalisis dengan empat cara dalam sebuah berita, diantaranya: 

pertama, define problems (pendefinisian masalah); kedua, diagnose causes 

(memperkirakan masalah atau sumber masalah); ketiga, make moral judgement 
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(membuat keputusan moral); keempat, treatment recommendation (menekankan 

penyelesaian). 

1. Pendekatan Penelitian   

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

Kualitatif Interpretatif.  Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena 

sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam. 

(Moleong, 2005:31) Tujuan  peneliti ingin mendalami lebih jauh dan mendetail 

mengenai suatu realitas sosial yang terjadi. Dimana dalam penelitian ini peniliti 

menggali makna dan latar belakang dari produk yang dihasilkan, produk yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah teks berita.  Teks berita tersebut merupakan 

bahasa berupa kumpulan kalimat sebagai simbol yang kemudian  dijadikan alat 

untuk mengungkapkan makna dari pemikiran penulis. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan interpretasi subyektifnya, namun disesuaikan dengan data-

data yang ada, yaitu secara konsektual pemaknaan sutu pesan dalam fakta-fakta 

teks yang diteliti.  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitiannya adalah pada objek 

penelitian yang terdapat dalam teks media Jawa Pos dan Kompas yang meliputi, 

Konstruksi media dalam Pemberitaan Tentang Kebakaran Kilang Minyak 

Pertamina Cilacap,  periode 3-6 April 2011.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:  
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a. Data Data primer atau data utama, penelitian ini merupakan 

penelitian dengan menggunakan analisis framing. Data utama yang 

digunakan adalah beberapa dokumentasi, yaitu dengan 

mendokumentasikan berita-berita Pemberitaan Tentang Kebakaran 

Kilang Minyak Pertamina Cilacap, yang sama diberitakan pada 

harian Jawa Pos dan Kompas periode 3-6 April 2011. 

b. Data sekunder atau data penunjang, peneliti berusaha menggali data-

data kepustakaan yang relevan dengan materi peneliti. Data sekunder 

ini antara lain dapat dari buku, jurnal, tulisan, artikel ataupun 

statemen yang dimuat pada media cetak ataupun internet ataupun 

secara langsung dinyatakan oleh nara sumber. 

4. Analisis Data 

Unit analisis data dalam penelitian ini yaitu masing-masing berita akan 

diperlakukan sama dengan menganalisis berita-berita yang menjadi headline yang 

terdapat di media cetak Jawa Pos dan Kompas. Dengan mengacu pada analisis 

framing model Robert N. Entman (define problems, diagnose causes, make moral 

judgement, treatment recommendation) sebagai perangkat untuk menganalisa 

bingkai media yang ada pada media Jawa Pos dan Kompas. Yaitu untuk melihat 

bagaimana sebuah media membingkai media melalui headline, lead, kata, grafik, 

foto/gambar serta elemen-elemen yang lainnya yang turut berperan dalam 

pembingkaian suatu berita oleh media sehingga bisa diminati, diterima dan 

dipahami oleh pembaca. 
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5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman, 

dengan konsepnya framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, 

penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan 

kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Frame berita 

timbul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk 

memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, perangkat 

spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai 

peristiwa. Konsepsi mengenai framing dari Entman tersebut menggambarkan 

secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan.   

Perangkat Framing dari Entman dibagi menjadi 4 struktur yaitu: 

a) Define Problem (Pendefinisian masalah) 

Adalah elemen pertama kali dapat kita lihat mengenai framing. 

Elemen ini merupakan master frame/bingkai yang paling utama. Ia 

menekankan bagaiman peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika 

ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut 

dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. 

Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan pembentukan 

realitas yang berbeda pula. 

b) Diagnose Causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah). 

Merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang 

dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa 
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berarti apa (what), tetapi bisa juga berarti siapa (who). Bagaimana 

peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang 

dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang 

dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung 

juga akan dipahami secara berbeda pula. 

c) Make Moral  Judgement (Membuat keputusan moral)       

Adalah elemen framing yang dipakai untuk 

membenarkan/memberikan argumentasi pada pendefinisian 

masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, 

penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah 

argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. 

d) Treatment  Recommendation (Menekankan penyelesaian). 

Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh 

wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. 

Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana 

peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab 

masalah. 

 


