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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan pers di Indonesia dimulai sejak runtuhnya pemerintahan 

Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Sejak saat itu pers di Indonesia seolah-

olah mendapatkan ‘angin segar’ setelah sekian lama terbelenggu oleh 

pemerintahan orde baru. Kebebasan pers begitu diakui sehingga media tidak takut 

lagi terhadap pemerintah, malah media kemudian dikatakan memiliki fungsi 

sebagai “Anjing Penjaga” atau “watch dog” bagi pemerintah.  

Media massa dikatakan sebagai “watch dog” dimana media massa 

berfungsi sebagai pemantau segala kebijakan pemerintah dan memiliki kewajiban 

untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat. Istilah 

tersebut seolah-olah mengesankan bahwa pers dan pemerintah selalu berlawanan 

atau berdiri di sisi yang berlawanan dengan pemerintah. Namun pada 

kenyataannya, meskipun media dianggap memiliki fungsi sebagai “watch dog”. 

Tidak sedikit media massa yang memiliki keberpihakan terhadap pemerintah 

ataupun kepentingan-kepentingan tertentu. “ .....ketika pers dengan susah payah 

berhasil melepaskan diri dari watak represifnya sistem pers otoriter, kini ia 

malahan terbelenggu oleh kepentingannya sendiri ( Hikmat dan Purnama, 2005 : 

4)”. Sehingga kebebasan pers tidak lagi hanya mengandung makna kegiatan pers 

yang netral dan berani bersuara tanpa harus takut dibungkam dan diberedel, 

namun juga berarti bebas untuk dimiliki oleh siapa pun, termasuk pemerintah, 
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politikus dan pebisnis yang membutuhkan media untuk “mendekati” rakyat. Hal 

tersebut merupakan implikasi dari kebebasan pers, namun sekaligus merupakan 

suatu pengekangan terhadap kebebasan pers. “ Kebebasan pers akan kehilangan 

maknanya tanpa tanggung jawab dan profesionalisme ( Hikmat dan Purnama, 

2005 : 5)”. 

Dalam Teori Pers Bebas (Libertarian Theory), pers sering disebut sebagai 

“The Fourth Estate” atau “Pilar Kekuasaan Keempat”, dimana posisi pers berada 

setelah kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Sehingga diharapkan pers 

harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah. “Pers harus menjadi mitra 

dalam upaya pencarian kebenaran, dan bukan sebagai alat pemerintah”. (Hikmat 

dan Purnama, 2005: 20) 

Namun pada kenyataannya, saat ini tidak sedikit media massa yang 

memiliki keberpihakan terhadap pemerintah, pengusaha ataupun kepentingan-

kepentingan tertentu. Media massa pun tidak hanya berorientasi kepada fungsinya 

sebagai penyambung aspirasi rakyat namun lebih kearah bisnis media. Padahal 

sudah menjadi kewajiban untuk sebuah media massa, baik cetak maupun 

elektronik, memilih sikap netral terhadap segala bentuk pemberitaannya. Media 

massa seharusnya berpihak pada rakyat dan tidak memiliki tendensi apapun dalam 

melaksanakan peran dan fungsinya. Jika media massa berpihak pada penguasa, 

maka rakyat akan semakin tertindas dan menderita. Namun hal ini kembali lagi 

kepada idealisme masing-masing dari media massa tersebut. Karena ternyata 

begitu banyak faktor yang mempengaruhi idealisme suatu media, salah satu 

diantaranya adalah pemilik modal, tuntutan iklan dan politik media itu sendiri. 
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Karena dipengaruhi begitu banyak faktor, berita di media massa pun seakan-

akan kehilangan makna objektivitasnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam 

memproduksi sebuah berita, wartawan memang selalu memiliki subjektivitas 

tersendiri. Namun ternyata, bukan hanya subjektivitas wartawan yang menjadi 

faktor ketidakberimbangan suatu berita, namun faktor editing dan pemilik modal 

adalah salah satunya. “ Objektivitas dapat berupa anggapan bahwa jurnalis adalah 

netral, tidak terlibat, kaca yang tidak punya perasaan atas realitas yang 

digambarkannya, ‘melaporkan seperti apa adanya’( Zainal, 2005 :47)”. Namun, 

tidak ada pula yang berpendapat bahwa memang tidak ada wartawan yang 

objektif, karena objektivitas wartawan adalah objektivitas yang subyektif. Artinya 

bahwa, terlepas dari faktor-faktor sebagaimana diatas, bahwa ketika menulis 

sebuah berita maka wartawan secara tidak langsung telah memasukkan 

subjektivitasnya atas realitas yang ada ke dalam sebuah berita tersebut. 

” Jurnalis, apakah mereka menyebutkan atau tidak, akan 
selalu punya perasaan dan pendapat tertentu atas kisah yang 
sedang mereka liput. Mencoba meningkari atau memisahkan 
perasaan dan pendapat tersebut, bisa membuat para jurnalis 
mengalami distorsi, tanpa mereka mengakuinya, pada putusan 
tentang apa yang hendak mereka liput dan bagaimana 
meliputnya. (Zainal, 2005 :48) “. 

 
Memang dalam setiap pemberitaan di media massa, setiap media memiliki 

frame atau sudut pandang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan atau isu 

yang ada di masyarakat. Media merupakan subyek yang mengkonstruksi realitas. 

Realitas mana yang ditonjolkan dan ditutupi. Menurut Eriyanto (2005:24), peran 

media dalam membentuk realitas dapat dilihat dalam berbagai tingkatan. Pertama, 

media membingkai peristiwa dalam bingkai tertentu. Peristiwa-peristiwa yang 
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kompleks disederhanakan sehingga membentuk pengertian dan gagasan tertentu. 

Sebuah peristiwa didefinisikan dengan narasumber, pemilihan kata, urutan 

peristiwa sehingga menunjukkan pada pembaca bagaimana media tersebut sepakat 

atau tidak dengan peristiwa yang terjadi. Kedua, media memberikan simbol-

simbol tertentu pada peristiwa dan actor yang terlibat dalam berita. Ketiga, media 

menentukan apakah peristiwa ditempatkan sebagai hal yang penting atau tidak.  

Media massa pun telah menjelma menjadi alat propaganda paling efektif. 

Terlebih saat ini, dengan kemajuan teknologi, jaringan-jaringan pemberitaan 

dunia mengalami perkembangan sangat pesat. Masyarakat dari berbagai penjuru 

bumi dapat dengan mudah dipengaruhi arah opini yang di-blow-up media massa 

dengan sangat cepat. Selain itu media massa kini memiliki kecenderungan 

menjadi bisnis media. Hal itu tidak bisa dipungkiri, melihat begitu besarnya 

kekuatan media mempengaruhi masyarakat dan kemajuan teknologi informasi 

yang mampu mendorong perkembangan media massa dengan pesatnya sehingga 

memungkinkan dijadikan ajang bisnis. 

Ratusan tahun yang lalu, Napoelon Bonaparte mengakui, bahwa ia lebih 

takut pada seorang jurnalis dengan penanya dari pada seribu tentara dengan 

bayonetnya. Kenapa Napoleon begitu takut kepada jurnalis (wartawan), jelas 

bahwa dalam hal ini Napoleon memandang bukan pada sisi kapasitas jurnalis 

tersebut ataupun dari segi kemampuan personalnya, namun kepada perannya yang 

menguasai ruang publik, yang artinya seorang jurnalis dengan medianya adalah 

yang bisa menggerakan opini masyarakat.  
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Media massa memang memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga begitu 

banyak orang yang memanfaatkan kekuatan media massa ini untuk kepentingan 

pribadi maupun kelompok. Sebagai contoh adalah berita tentang pencitraan diri 

seseorang di media massa. Namun, di sisi lain media pun dapat mematikan 

karakter seseorang melalui pemberitaannya. Begitulah media massa, memiliki 

kekuasaan yang luar biasa untuk mempengaruhi opini publik. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin tingginya pengaruh 

kekuasaan media di dunia, maka kemudian muncullah istilah “Global Village” 

atau desa global. Istilah ini muncul karena media telah membawa dunia seakan-

akan menjadi sebuah desa kecil yaitu media massa. Segala informasi di dunia ini, 

bisa kita peroleh dan temukan di media massa dan semua penduduk dunia dapat 

memperoleh informasi yang sama meskipun dalam tempat yang berbeda hanya 

melalui media massa. Begitu hebatnya kekuatan media massa, sehingga tidak 

mengherankan bahwa perkembangan media saat ini telah beralih ke bisnis media 

massa. 

Berdasarkan fenomena di dunia pers sebagaimana di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis berita di media massa 

dengan menggunakan analisis framing. Berita yang peneliti pilih adalah berita 

tentang pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang 

ada pada surat kabar yaitu harian Kompas dan Media Indonesia. Peneliti akan 

melakukan penelitian dengan membandingkan berita-berita yang ada di kedua 

media massa, sehingga pada akhirnya akan diperoleh perbandingan sudut pandang 

media dalam menanggapi sebuah kasus atau permasalahan yang ada. 
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Berita tentang pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menkeu tersebut 

menuai kontroversi di masyarakat. Masyarakat pro dan kontra seiring dengan 

pernyataan pengunduran diri Sri Mulyani tersebut. Berita tersebut telah menjadi 

perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan menjadi topik utama pula di 

berbagai media massa di Indonesia. Berbagai opini masyarakat muncul berkaitan 

dengan mundurnya Sri Mulyani sebagai Menkeu. Ada yang berpendapat 

pemerintah mengijinkan Sri Mulyani untuk mengundurkan diri dan kemudian 

menjabat sebagai salah satu direktur pelaksana di Bank dunia, merupakan sebuah 

strategi untuk menyelamatkan Sri Mulyani dari Kasus Bank Century yang sedang 

ia hadapi, namun ada pula yang memiliki pendapat (opini) bahwa Sri Mulyani 

memang pantas berkarir di Bank dunia, setelah melihat kesuksesannya dalam 

menyelamatkan Indonesia terhadap krisis ekonomi yang melanda dunia beberapa 

waktu lalu. Terlepas dari pro dan kontra serta dari opini- opini masyarakat 

tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana konstruksi media massa terhadap 

kasus tersebut melalui sebuah penelitian menggunakan analisis framing. Dalam 

penelitian ini, peneliti memilih berita terkait kasus tersebut pada harian Media 

Indonesia dan harian Kompas sebagai objek penelitian.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menarik permasalahan 

mengenai “Bagaimana harian Kompas dan Media Indonesia mengkonstruksi 

pemberitaan tentang mundurnya Sri Mulyani sebagai Menkeu”? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diatas adalah untuk mengetahui dan membandingkan 

sudut pandang (frame/bingkai) harian Kompas dan Media Indonesia dalam 

mengkonstruksi pemberitaan tentang mundurnya Sri Mulyani sebagai Menkeu 

melalui analisis Framing. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara : 

1. Manfaat akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan yang berkaitan dengan analisis framing, selain itu juga dapat 

menambah referensi yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 

pandangan bagi pemilik media ataupun jurnalis akan pentingnya penyajian 

berita secara lebih objektif  tanpa ditunggangi oleh kepentingan lain. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Teori Agenda Settings  

Teori Agenda Settings adalah teori yang menyatakan bahwa media massa 

merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk 

mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik 

dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang 
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dianggap penting oleh media massa.  Menurut Mc. Combs dan D.L Shaw dalam 

Onong Uchjana ( 2000 : 287) menyatakan bahwa “Jika media memeberikan 

tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk 

menaggapinya”. Kemudian  menurut David H. Heaver juga dalam Onong Uchjana 

(2000 : 287) mengatakan pandangannya mengenai agenda settings media sebagai 

berikut : 

Pers sebagai media komunikasi massa tidak merefleksikan 
kenyataan, melainkan menyaring dan membentuknya seperti 
sebuah kaleidoskop yang menyaring dan membentuk cahaya. Ini 
artinya bahwa media massa yang menentukan isu pentng apa 
yang dipilih kemudian isu tersebut akan menjadi penting juga 
bagi khalayak. 

 

Teori Agenda Setting dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa 

menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Teori ini memiliki 

fungsi untuk membentuk dan membangun persepsi masyarakat, sebagaimana 

persepsi media terhadap apa yang dianggap benar dan penting oleh media. 

Meningkatnya nilai penting suatu topik pada media massa akan meningkatkan 

pula nilai penting topik tersebut pada khalayak.  

Menurut McCombs dan Shaw, “we judge as important what the media 

judge as important.” . Kita cenderung menilai sesuatu itu penting sebagaimana 

media massa menganggap hal tersebut penting. Jika media massa menganggap 

suatu isu itu penting maka kita juga akan menganggapnya penting. Sebaliknya, 

jika isu tersebut tidak dianggap penting oleh media massa, maka isu tersebut juga 

menjadi tidak penting bagi diri kita, bahkan menjadi tidak terlihat sama sekali. 
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( http://yearrypanji.wordpress.com/2008/05/21/teori-agenda-setting/ , diakses pada  

hari rabu tanggal 27 Oktober 2010 pukul 14.34 WIB ). 

Berdasarkan pengertian dari teori agenda setting, maka jelas dikatakan 

bahwa teori ini berkaitan dengan konstruksi pemberitaan media terhadap realitas. 

Dimana dalam teori agenda setting, media secara tidak langsung telah membentuk 

sebuah realitas menjadi sebuah berita sebagaimana yang diinginkan media. Hal 

ini sangat berkaitan dengan proses konstruksi media, dimana dikatakan bahwa 

berita bukanlah refleksi dari realitas, namun berita merupakan hasil konstruksi 

dari realitas. Jadi, didalam proses konstruksi tersebut, media telah memasukkan 

hal-hal yang diingini atau yang dianggap penting oleh media, agar masyarakat 

atau publik juga menganggap hal-hal tersebut penting. Dengan kata lain media 

menggiring kesadaran masyarakat melalui berita tersebut, agar masyarakat 

berfikir seperti apa yang diinginkan atau diharapkan oleh media. 

 

E.2  Peran Media Massa 

Menurut Dennis McQuail dalam buku Teori Komunikasi Massa (1989 : 53),  

adapun peran media sebagai berikut : 

1. Jendela pengalaman yang meluaskan pandangan kita dan 
memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi di 
sekitar diri kita, tanpa campur tangan pihat lain atau sikap 
memihak. 

2. Juru bahasa yang menjelaskan dan memberi makna terhadap 
peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas. 

3. Pembawa atau pengantar informasi dan pendapat. 
4. Jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dengan 

penerima melalui pelbagai macam umpan balik.  
5. Papan penunjuk jalan yang secara aktif menunjukkan arah, 

memberikan bimbingan atau intruksi. 
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6. Penyaring yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi 
perhatian khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya, 
baik secara sadar dan sistematis maupun tidak. 

7. Cermin yang memantulkan citra masyarakat terhadap 
masyarakat itu sendiri; biasanya pantulan citra itu mengalami 
perubahan (distorsi) karena adanya penonjolan terhadap segi 
yang ingin dilihat oleh anggota masyarakat, atau seringkali pula 
segi yang ingin mereka hakimi atau cela. 

8. Tirai atau penutup yang menutupi kebenaran demi pencapai 
tujuan propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan 
(escapism). 

 

Dalam peranannya sebagai jendela atau window on event and experience, 

media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang 

sedang terjadi di luar sana atau media merupakan sarana belajar untuk mengetahui 

berbagai peristiwa di luar sana. Maksudnya adalah khalayak atau masyarakat 

hanya bisa melihat ke sisi yang terlihat dari jendela, sedangkan sisi lainnya tidak. 

Sehingga bisa dikatakan sisi jendela yang dilihat oleh media, akan 

dikonstruksikan ke dalam sebuah berita yang kemudian akan di konsumsi oleh 

khalayak atau masyarakat. Jadi, khalayak pun akan menerima informasi 

sebagaimana yang sudut pandang  media berdasarkan sisi jendela yang dilihat 

oleh media. 

Kemudian media dikatakan sebagai cermin atau  a mirror of event in society 

and the world, implying a faithful reflection bermakna bahwa media dikatakan 

sebagai cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat, yang mereflesikan apa 

adanya. Jadi, berita dianggap sebagai refleksi dan pencerminan dari realitas.  

Namun, dalam pandangan konstruksionis, “ Berita adalah hasil dari konstruksi 

social dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai dari wartawan atau 

media.” ( Eriyanto, 2005 : 25). Jadi, berita yang di baca oleh masyarakat 
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merupakan hasil konstruksi kerja jurnalistik dan bukan merupakan refleksi 

realitas sebenarnya. Media dianggap sebagai cermin berbagai peristiwa yang ada 

di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Sehingga para 

pengelola media sering merasa tidak “bersalah” jika isi media penuh dengan 

kekerasan, konflik, pornografi dan berbagai keburukan lain, karena memang 

menurut mereka faktanya demikian, media hanya sebagai refleksi fakta, terlepas 

dari suka atau tidak suka. Padahal sesungguhnya, angle, arah dan framing dari isi 

yang dianggap sebagai cermin realitas tersebut diputuskan oleh media itu sendiri, 

dan khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui apa yang mereka 

inginkan.  

Memandang media massa sebagai filter atau gatekeeper yang menyeleksi 

berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Dimana media dikatakan memiliki 

fungsi sebagai penyaring isu-isu yang ada, dan menyeleksi apa saja yang akan 

ditampilkan, Media senantiasa memilih issue, informasi atau bentuk content yang 

lain berdasar standar para pengelolanya. Di sini khalayak “dipilihkan” oleh media 

tentang apa-apa yang layak diketahui dan mendapat perhatian. Media massa 

dipandang sebagai guide, penunjuk jalan atau interpreter, yang menerjemahkan 

dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian, atau alternative yang 

beragam. Melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai 

informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkin terjadinya 

tanggapan dan umpan balik. Media massa sebagai interlocutor, yang tidak hanya 

sekadar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif. 
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Kemudian peran media sebagai guide dimana media menunjukkan 

alternative pilihan yang akan ditampikan untuk di konsumsi masyarakat, dan juga 

media sebagai forum dan interlucor, dimana media sebagai sarana komunikasi 

interaktif, yang menampung juga segala informasi dari masyarakat (surat 

pembaca,dsb).  

Berbagai peranan media  tersebut merupakan bagian dari proses konstruksi 

media terhadap realitas yang ada. Dimana disebutkan bahwa semua proses 

konstruksi adalah mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian kata, gambar, 

sampai pada proses penyuntingan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam 

kehidupan sosial media tidak hanya sekedar sebagai sarana diversion, hiburan, 

tetapi isi dan informasi yag disajikan mempunyai peran dalam proses sosial. Isi 

media merupakan konsumsi bagi masyarakat (khalayaknya) sehingga apa yang 

ada di media akan mempengaruhi realitas subjektif masyarakat dalam interaksi 

sosialnya. Gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh isi media massa 

kemudian akan mendasari respon dan sikap masyarakat tentang berbagai problem 

atau isu yang ada. Informasi yang salah dari media massa akan memunculkan 

gambaran yang salah juga terhadap isu tersebut. Sehingga media dituntut untuk 

menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. 

Namun, pada kenyataannya media tidak selalu bersikap obyektif dalam 

menanggapi suatu realitas. Realitas yang ada dikonstruksi oleh media ke dalam 

sebuah berita berdasarkan sudut pandang media itu, sehingga berita yang tersaji 

pun, atas keinginan media. Sehingga bila dilihat dari pandangan konstruksionis, 

beberapa peranan-peranan media  sangat berkaitan dengan proses konstruksi 
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media terhadap realitas yang memunculkan sebuah berita berdasarkan sudut 

pandang atau frame dari media itu sendiri.   

 

E.3 Berita di Media Massa 

E.3.1 Pengertian Berita  

Berita merupakan sebuah laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang 

dianggap penting dan menarik. Berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang 

baru atau keterangan yang terbaru tentang suatu peristiwa, suatu fakta yang 

menarik perhatian atau gagasan yang perlu disampaikan kepada khalayak melalui 

media massa. 

Menurut Prof. Mitchel V. Charn dalam bukunya Reporting yang dikutip 

oleh Onong Uchjana ( 2000 : 67) , sebagai berikut, “News is the timely report of 

facts or opinion of either interest or importance, or both, to a considerable 

number of people.” (berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang 

mengandung hal yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya,bagi 

sejumlah besar penduduk). 

News (berita) mengandung kata new yang berarti baru. Secara singkat 

sebuah berita adalah sesuatu yang baru yang diketengahkan bagi khalayak 

pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, berita adalah apa yang surat kabar 

atau majalah cetak atau apa yang para penyiar beberkan. 

Berdasarkan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, “Wartawan 

Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan 

kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. 
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Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan 

menggunakan nama jelas penulisnya.” (Hikmat dan Purnama, 2005 : 47). 

 

E.3.2 Unsur Kelayakan Berita 

Adapun unsur-unsur kelayakan berita, yaitu akurat, lengkap, adil dan 

berimbang, objektif, ringkas, jelas dan hangat.  

1. Berita harus akurat, artinya bahwa seorang wartawan haruslah memiliki 

kehati-hatian yang tingi dalam melakukan pekerjaannya, dimulai dari 

kecermatannya terhadap ejaan nama, angka, tanggal dan usia serta 

hendaknya melakukan pemeriksaan kembali (check and balance)  atas 

keterangan dan fakta yang ditemuinya. Akurasi ini sangat penting, karena 

mengingat dampak yang sangat luas yang dapat ditimbulkan oleh berita 

yang dibuatnya. Selain itu akurasi ini menentukan kredibilitas sebuah 

media kepada masyarakat. 

2. Berita harus lengkap, adil dan berimbang, artinya bahwa keakuratan suatu 

fakta tidak selalu menjamin keakuratan arti. Sehingga berita hendaknya 

harus lengkap tanpa melebihkan fakta-fakta maupun mengurangi fakta-

fakta. Kemudian yang dimaksudkan dengan sikap adil dan berimbang 

adalah bahwa seorang wartawan harus melaporkan apa sesungguhnya 

yang terjadi tanpa berpihak pada satu pihak saja.  

3. Berita harus objektif, artinya bahwa berita yang dibuat harus sesuai fakta 

yang ada, tidak berat sebelah, bebas dari prasangka dan berita  tidak boleh 

dipotong-potong oleh kecenderungan subjektif. 
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4. Berita harus ringkas dan jelas, artinya bahwa penulisan berita yang efektif 

adalah yang ringkas, terarah, tepat, dan menggugah. Berita juga harus jelas 

dan sederhana, tanpa menggunakan gaya bahasa agar mudah dimengerti. 

5. Berita harus hangat, artinya bahwa berita memang haruslah yang hangat 

atau baru atau biasanya disebut hot news. Karena nilai aktualitasnya lebih 

tinggi dan lebih menarik antusiasme masyarakat. 

 

E.3.3 Nilai Berita 

Nilai berita adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita yang 

dapat menarik perhatian khalayak pembaca atau pemirsa.  Semakin tingginya nilai 

berita maka dengan sendirinya akan semakin banyak pembacanya. Adapun 

beberapa komponen nilai berita, sebagai berikut : 

1. Aktualitas (Timeliness) 

Bagi surat kabar semakin aktual berita-beritanyam maka semakin 

tinggi nilai beritanya. Hal ini sesuai dengan keinginan dsn kebutuhan 

masyarakat akan informasi yang cepat atau selalu  ingin berita terbaru dan 

hangat. 

2. Kedekatan (Proximity) 

Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan pembaca, akan 

lebih menarik perhatian. Kedekatan ini bersifat geografis ataupun 

emosional. 
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3. Keterkenalan (Prominence) 

Berita-berita tentang tokoh terkenal terkemuka ataupun artis-artis 

(Public Figure) ternyata lebih menarik perhatian pembaca. Sebagaimana 

dalam ungkapan jurnalistik, “personages make news” dan “ news about 

prominent person make copy”. 

4. Dampak (Consequence) 

Sebuah ungkapan yaitu “news” itu adalah “history in a hurry”, bahwa 

sebuah berita adalah sejarah dalam keadaan tergesa-gesa. Ungkapan tersebut 

menyiratkan pentingnya seorang wartawan mengukur dampak yang 

ditimbulkan dari suatu peristiwa. 

5. Human Interest 

Berita human interest adalah berita–berita yang mengandung unsur 

menarik empati, simpati, atau menggugah perasaan khalayak yang 

membacanya. Kata human interest dalam bahasa artinya menarik minat 

orang. 

 

Berita adalah merupakan produk dari media. Berita adalah informasi yang 

dihadirkan kepada khalayak sebagai representasi dari kenyataan, harus objektif, 

tanpa ada subjektivitas dari media. Namun, dalam pandangan konstruksionisme, 

tidak ada berita yang objective, karena wartawan dalam proses mencari hingga 

mengolah berita, memiliki sudut pandang yang berbeda. Berita bukanlah cermin 

dan refleksi dari kenyataan. Berita tidak harus sama dengan fakta yang telah 

diliput, karena berita merupakan hasil dari konstruksi atas realitas. Berita yang 
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telah kita baca di media massa, tidak selalu merupakan fakta sesungguhnya, berita 

yang kita baca adalah hasil dari konstruksi media. 

 

E.4  Objektivitas dan Subjektifitas Wartawan 

Objektivitas dan subjektivitas wartawan dalam pemberitaannya memang 

merupakan masalah yang pelik di dunia persurat-kabaran. Karena pada 

kenyataannya tidak akan pernah ada wartawan yang objektif. Wartawan memang 

dituntut untuk selalu objektif dalam menulis berita. Karena dengan sikap objektif, 

berita yang dibuat pun akan objektif pula tanpa ada keberpihakan pada pihak 

tertentu. Sikap objektif adalah ketika wartawan menulis berita,ia menyingkirkan 

opini dan pandangan subjektifnya. Sebaliknya sikap subjektif dalam menulis 

berita adalah ketika wartawan memasukkan opininya ke dalam berita tersebut, dan 

melihat realitas yanga ada dengan perspektif atau sudut pandangnya. 

Sebagaimana menurut Stanley dan Dennis K. Davis ( 2010 : 399) , sebagai berikut 

“...Jurnalis cenderung secara efektif menyampaikan perspektif dari kalangan 

profesional menengah atas dan membela kelas ini terhadap kelas sosial yang ada 

di bawahnya”. Dapat dikatakan bahwa keberpihakan media tidak bisa dipungkiri, 

karena media memiliki kepentingan tertentu untuk menyeleksi isu yang pilih 

untuk dijadikan berita.  

Menurut Dennis McQuail ( 1989 : 129), “Objektivitas merupakan nilai 

sentral yang mendasari disiplin profesi yang dituntut oleh para wartawan 

sendiri...”. Sehingga dapat dikatakan bahwa objektivitas merupakan hal penting 

yang harus di miliki oleh seorang wartawan (jurnalis). Karena objektivitas 
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tersebut berpengaruh pada kebenaran atau netralitas (keseimbangan) media dalam 

mengkonstruksi suatu peristiwa (realitas). 

Bila melihat kembali terhadap pandangan konstruksionis, maka berita yang 

disajikan oleh wartawan merupakan realitas yang subjektif. Realitas itu hadir 

karena adanya konsep subjektivitas dari wartawan. Disini tidak ada realitas yang 

bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan 

tertentu. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika 

realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan yang berbeda. 

(Eriyanto, 2005 : 19). 

Konstruksi media akan menghasilkan berita yang bersifat subjektif. Karena 

opini wartawan itu sendiri tidak bisa dihilangkan, karena ketika meliput sebuah 

berita, wartawan melihat dengan perspektif atau sudut pandangnya sendiri. Maka 

sering dikatakan bahwa tidak ada berita yang objektif, karena pemaknaan 

seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya 

menghasilkan realitas yang bebeda pula. Sehingga sering muncul istilah, 

objektivitas wartawan adalah objektivitas yang subjektif.  

 

E. 5 Profesionalisme Media Massa 

Wartawan merupakan suatu profesi. Setiap profesi yang ada tentunya 

memiliki kode etik. Profesi wartawan tentu memiliki kode etik yang telah diatur 

dalam kode etik jurnalistik. Sebagai seorang wartawan yang menaati kode etik,  

tentunya seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya harus bertidak dan 

berprilaku dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik yang ada. 
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“Menghindarkan diri dari perbuatan melakukan  trial by the press merupakan 

salah satu hal yang harus dilakuakn oleh seorang wartawan ( Hikmat dan 

Purnama, 2005 : 5). 

Trial by the press ( pengadilan oleh pers)  merupakan praktek jurnalistik 

yang menyimpang, karena tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Pemberitaan 

pers harus mengakui asas praduga tak bersalah dan prinsip penyajian yang adil, 

jujur dan berimbang serta etika pers yang beradab dan berhati nurani sebagaimana 

yang dikehendaki dalam kode etik jurnalistik.  

Namun, menyangkut profesionalisme wartawan dalam praktek 

jurnalistiknya. Terkadang isi media tidak sepenuhnya berimbang dan netral 

terhadap satu pihak saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi isi media, salah 

satunya adalah pengaruh dari kepemilikan atau pemilik modal dan juga politik 

media itu sendiri.  

Shoemaker dan Rose (1991), dengan memanfaatkan karya Herbert Gans dan 

Todd Gitlin mengusulkan lima kategori utama pengaruh isi media: 

1. Pengaruh dari pekerja media secara individu. Diantara pengaruh-
pengaruh ini adalah karateristik pekerja komunikasi, latar belakang 
profesional dan kepribadian, sikap pribadi, dan peran-peran 
profesional. 

2. Pengaruh-pengaruh rutinitas media. Apa yang diterima media massa 
dipengaruhi oleh praktik-praktik komunikasi sehari-hari 
communicator / orang penghubung, termasuk deadline/ batas waktu 
dan kendala waktu lainnya, kebutuhan ruang dalam penerbitan, 
struktur piramida terbalik untuk menulis berita, nilai berita, standar 
objektivitas, dan kepercayaan reporter pada sumber- sumber berita. 

3. Pengaruh organisasi terhadap isi. Organisasi media memiliki beberapa 
tujuan, dan menghasilkan uang sebagai salah satu yang paling umum 
digunakan. Tujuan-tujuan organisasi media ini bisa berdampak pada 
isi melalui berbagai cara. 

4. Pengaruh terhadap isi dari luar organisasi media. Pengaruh- pengaruh 
ini meliputi kelompok-kelompok kepentingan yang melobi untuk 
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mendapatkan persetujuan (atau menentang) jenis-jenis isu tertentu, 
orang-orang yang menciptakan pseudoevent untuk mendapatkan 
liputan media, dan pemerintah yang mengatur isi secara langsung 
dengan undang-undang pencemaran nama baik dan ketidaksopanan. 

5. Pengaruh ideologi. Ideologi menggambarkan fenomena tingkat 
masyarakat. Yang asasi bagi ideologi di Amerika Serikat adalah 
“kepercayaan dalam nilai sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan 
pribadi, pencapaian laba dengan wiraswasta untuk kepentingan 
pribadi, dan pasar bebas”. Ideologi yang menyeluruh ini mungkin 
mempengaruhi isi media massa dengan banyak cara. 
(Werner dan Jamaes, 2005 : 277-278) 

 

Dalam Trilogi jurnalisme, ada tiga hal yang harus dimiliki untuk menjadi 

wartawan yang professional. Pertama, harus professional. Wartawan yang 

professional adalah yang memahami tugasnya, yang memiliki skill (keterampilan), 

seperti melakukan reportase, wawancara, dan menulis berita atau feature yang 

bagus dan akurat, dengan menggunakan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. Kedua, wartawan harus memiliki integritas (kejujuran). Seorang wartawan 

harus jujur dan paham terhadap profesinya, memahami fungsinya sebagai 

kepanjangan tangan dari aspirasi publik. Dimana ia harus bertanggung jawab 

secara moral. Kemudian yang ketiga adalah independen. Karena profesional dan 

memiliki integritas saja tidaklah cukup, tanpa ada sikap independen, tidak 

berpihak, objective, dan hanya berpihak atau bertanggung jawab kepada publik. 

Karena pertanggungjawaban media terhadap publik, wartawan harus independen, 

berbicara apa adanya sesuai dengan realitas yang ada, tanpa ada campur tangan 

dari pihak lain atau keberpihakan terhadap pihak lain. 

Media memang dituntut untuk bersikap profesional, integritas dan 

independen. Namun bila dikaitkan dengan proses konstruksi berita di sebuah 

media, sebuah berita tidak luput dari proses penyuntingan atau editing. Sehingga 
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proses konstruksi tersebut mempengaruhi keberimbangan sebuah berita. 

Wartawan bisa saja bersikap profesional, namun media tempat ia bekerja mungkin 

tidak. Dalam hal ini, media mungkin memiliki kepentingan tertentu sehingga hal-

hal tersebutlah yang menjadikan media sering kali di katakan tidak profesional 

dan tidak berimbang. Dalam pandangan konstruksionisme, etika, moral, dan 

keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita. 

Karena media merupakan agen konstruksi realitas yang tidak memungkiri adanya 

subjektivitas dan keberpihakan wartawan terhadap sebuah realitas. Sehingga 

aspek etika, moral, dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari 

pemberitaan media.  

 

E.6  Kekuasaan Media Massa dan Politik Media Massa 

E. 6. 1 Kekuasaan Media dalam Mengkonstruksi Realitas 

Sebuah realitas tidak terbentuk secara alami, melainkan dibentuk atau 

dikonstruksi. Kemudian, media adalah agen yang mengkonstruksi realitas 

tersebut. Media massa memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pembentukan 

realitas. Media mengkonstruksi realitas dalam teks berita berdasarkan 

pemahaman yang memuat nilai-nilai kepentingan dan keberpihakan. Sedangkan 

masyarakat sebagai konsumen dari media, secara tidak langsung, secara sadar 

ataupun tidak sadar telah terperangkap oleh pola konstruksi media. Mereka 

melihat realitas sebagaimana realitas yang dipahami oleh media. Sehingga, media 

ini sangat berperan penting untuk menggiring opini masyarakat melalui 

pemberitaannya. 
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Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh 
sosiolog interpretatif, Peter L. Berger. Bersama Luckman, ia 
banyak menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi 
sosial atas relitas. Tesis utama dari Berger adalah manusia dan 
masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural 
secara terus-menerus.  ( Eriyanto, 2005 : 16). 

  
Pandangan Berger dan Luckman tersebut bermakna bahwa setiap realitas 

sosial dibentuk dan dikonstruksi oleh manusia. Proses terciptanya konstruksi 

realitas sosial tersebut melalui tiga tahap, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi. Secara singkat, penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Eksternalisasi ialah proses penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural 

sebagai produk manusia. Dimulai dari interaksi antara pesan iklan dengan 

individu pemirsa melalui tayangan televisi. Tahap pertama ini merupakan 

bagian yang penting dan mendasar dalam satu pola interaksi antara 

individu dengan produk-produk sosial masyarakatnya. Yang dimaksud 

dalam proses ini ialah ketika suatu produk sosial telah menjadi sebuah 

bagian penting dalam masyarakat yang setiap saat dibutuhkan oleh 

individu, maka produk sosial itu menjadi bagian penting dalam kehidupan 

seseorang untuk melihat dunia luar; 

2. Objektivasi ialah tahap di mana interaksi sosial yang terjadi dalam dunia 

intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. 

Pada tahap ini, sebuah produk sosial berada proses institusionalisasi, 

sedangkan individu memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan 

manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi 

orang lain sebagai unsur dari dunia bersama. Objektivasi ini bertahan lama 

sampai melampaui batas tatap muka di mana mereka bisa dipahami secara 
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langsung. Dengan demikian, individu melakukan objektivasi terhadap 

produk sosial, baik penciptanya maupun individu lain. Kondisi ini 

berlangsung tanpa harus mereka saling bertemu. Artinya, proses ini bisa 

terjadi melalui penyebaran opini sebuah produk sosial yang berkembang di 

masyarakat melalui diskursus opini masyarakat tentang produk sosial, dan 

tanpa harus terjadi tatap muka antarindividu dan pencipta produk sosial; 

3. Internalisasi ialah proses di mana individu mengidentifikasikan dirinya 

dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu 

menjadi anggotanya. Terdapat dua pemahaman dasar dari proses 

internalisasi secara umum; pertama, bagi pemahaman mengenai ‘sesama 

saya’ yaitu pemahaman mengenai individu dan orang lain; kedua, 

pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang maknawi dari 

kenyataan sosial. 

Realitas menurut Berger tidak di bentuk secara ilmiah. Tidak juga sesuatu 

yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi dibentuk dan di konstruksi. Dengan 

pemahaman ini realitas berwujud ganda/plural. Setiap orang mempunyai 

konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, berdasarkan pengalaman, 

preferensi, pendidikan dan lingkungan sosial, yang dimiliki masing-masing 

individu. Lebih lanjut gagasan Berger mengenai konteks berita harus dipandang 

sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya sangat potensial terjadi peristiwa yang 

sama dikonstruksi secara berbeda. Setiap wartawan mempunyai pandangan dan 

konsepsi yang berbeda atas suatu peristiwa. Hal ini dapat dilihat bagaimana 

wartawan mengonstruksi peristiwa dalam pemberitaannya.  
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(http://indiwan.blogspot.com/2008/08/konstruksi-realitas-sosial.html,Diakses  

pada hari rabu, 27 Oktober pukul 13.52 WIB ) 

Dalam pandangan konstruksionis, berita bersifat subyektif. Artinya adalah 

bahwa opini tidak bisa dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat 

perspektif dan pertimbangan subyektif. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas 

bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya menghasilkan “realitas” yang 

berbeda pula. Karenanya ukuran yang baku dan standar tidak bisa 

dipakai.(Eriyanto, 2005: 27).  

Dalam pandangan positivis, wartawan dilihat sebagai sebagai seorang 

pelapor (observer) yang hanya bertugas memberitakan apa adanya berdasarkan 

fakta yang ada di lapangan. Eriyanto (2005 : 30 ) mengatakan bahwa, “Berita 

bukanlah pencerminan dari realitas, melainkan representasi dari realitas yang 

hadir setelah melalui konstruksi dan pemahaman wartawan atas fakta”. Realitas 

yang diberitakan oleh wartawan sama dengan realitas sesungguhnya. Jadi, harus 

bersifat obyektif tanpa adanya opini wartawan. Sebaliknya, dalam pandangan 

konstruksionis melihat wartawan sebagai agen atau aktor pembentuk realitas. 

Jadi, wartawan dianggap tidak hanya sekedar mengambil berita saja, namun 

seharusnya membentuk, mengolah kemudian mengkonstruksi fakta yang ada ke 

dalam sebuah berita. Karena pada kenyataannya, tidak ada realitas yang bersifat 

obyektif. Realitas dibentuk dan di produksi tergantung pada bagaimana proses 

konstruksi berlangsung.  

Konstruksi realitas terbentuk bukan hanya dari cara wartawan memandang 

realitas tapi kehidupan politik tempat media itu berada. Pembangunan konstruksi 
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realitas pada masing-masing media berbeda, walaupun realitas faktanya sama. 

Dalam mengonstruksikan realitas fakta tersebut tergantung pada kebijakan 

redaksional yang dilandasi pada politik media itu.  

Konstruksi media terhadap realitas telah secara tidak langsung menggiring 

fungsi wartawan yang pada awalnya sebagai pelapor berita menjadi agen 

konstruksi realitas. Wartawan tidak hanya memindahkan suatu realitas kedalam 

sebuah berita atau tidak hanya melaporkan fakta saja, namun wartawan juga turut 

mendeskripsikan peristiwa. Dalam mendeskripsikan peristiwa, mereka secara 

tidak langsung membentuk peristiwa kedalam pemahaman mereka. Sehingga bisa 

dikatakan wartawan tidak bisa menyembunyikan keberpihakannya. Namun pada 

akhirnya, media massa dimana wartawan tersebut bekerja merupakan pusat 

kekuasaan akhir yang paling menentukan pilihan berita tersebut. Kekuasaan 

media massa inilah yang dapat mempengaruhi sudut pandang seorang wartawan 

dalam melihat realitas yang ada. 

 

E. 6.2 Kekuasaan Media Massa dalam Politik Pencitraan 

Adanya beragam kepentingan pada media massa adalah hal yang tidak bisa 

dipungkiri, bahwasanya media massa ada yang memiliki kepentingan politik, 

karena ia didanai dan di support oleh kekuatan politik tertentu, dan media massa 

juga ada yang bermotifkan ekonomi, dimana keuntungan secara materil adalah 

satu-satunya target dari media tersebut. Begitupun yang bermotifkan agama, 

dimana media massa didirikan oleh kelompok agama tertentu untuk 

menyampaikan ajaran agamanya. 
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 Adanya kepentingan dari media massa turut mempengaruhi berita yang 

disampaikan kepada khalayak. Dan dari sini maka munculah sebuah anggapan 

bahwa fakta yang disampaikan bukanlah fakta yang objektif, melainkan fakta 

yang telah dikontruksi oleh media atau wartawan dengan latar belakang 

kepentingan tertentu.  

Berita yang kita baca pada dasarnya adalah hasil dari 
konstruksi kerja jurnalistik, bukan kaidah baku jurnalistik. Semua 
proses kontruksi (mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian 
kata, gambar, sampai penyuntingan) memberi andil bagaimana 
realitas tersebut hadir dihadapan khalayak. (Eriyanto, 2002 : 26). 

 
Media massa merupakan sarana utama pencitraan bagi politisi dan partai 

politik. Media massa juga bisa menjembatani dan menyuarakan kepentingan 

politik perorangan/kelompok ke hadapan publik. Melalui iklan, politisi/ parpol 

bisa mempresentasikan slogan dan visi dan misi beraroma keberpihakan. Tak 

hanya itu, melalui media campaign yang terwujud dalam reportase, karya 

investigatif dan opini, media bisa berfungsi sebagai wahana untuk ’memutihkan’ 

berbagai isu negatif yang berkembang sekaligus menjadi wadah untuk menyerang 

pihak lawan. Seluruh upaya tersebut mengarah pada tujuan membangun citra 

politisi & partai politik yang lebih baik di mata masyarakat, untuk kemudian 

bermuara pada pemenangan suara pemilih (rakyat). 

Kekuatan media massa dalam mengarahkan opini dan pilihan sikap publik 

inilah diyakini jauh lebih kuat dibandingkan kampanye langsung seorang Presiden 

sekalipun. Parpol/politisi tidak tanggung-tanggung untuk mengalirkan dana ke 

pihak media demi memenangkan opini positif  dan simpati publik/ masyarakat. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa  media lebih berkuasa dibandingkan pemerintah. 
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Kekuatan media sebagai sarana politik pencitraan inilah yang menyebabkan 

banyak media massa tidak lagi bersikap objektif atau independen. Karena berita 

telah dikonstruksi berdasarkan apa yang diingini oleh pihak yang memiliki 

kepentingan. Sehingga berita yang di hasilkan adalah tidak murni fakta yang ada, 

melainkan hasil dari proses konstruksi. Namun, pada kenyataannya masyarakat 

selalu mempercayai apa saja yang diberitakan oleh media. Masyarakat 

menganggap bahwa apa yang diberitakan oleh media merupakan realitas atau 

kenyataan yang sesungguhnya. Hal inilah yang menyebabkan, media massa 

semakin marak menjadi sarana pencitraan oleh elit politik. 

 

E.6.3 Media Massa sebagai Agen Pembentukan Opini Publik 

Menurut Dan Nimmo dalam buku Komunikasi Politik (2001  : 27),  Opini 

Publik adalah gejala bersegi banyak yang disusun melalui saling pengaruh di 

antara proses personal, proses sosial, dan proses politik, dan diwujudkan dalam 

bentuk kegiatan massa, kelompok, dan rakyat. 

Opini publik adalah opini yang berkembang karena pengaruh pemberitaan 

dari media massa, meskipun ada juga opini publik yang bisa dibangun bukan dari 

media massa. Masalahnya, media massa mempunyai kekuatan untuk memperkuat 

dan mempercepat tersebarnya sebuah opini. Publik hanya mereaksi dari apa yang 

diakses audiens lewat media massa. Dalam posisi ini, opini bisa berkembang 

dengan baik atau tidak sangat tergantung dari pemberitaan apa yang disiarkan 

media massa itu. ( http://pbhmi.org/opini-publik-sebagai-hukuman-sosial/, diakses 

pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2010 pukul 14.05 WIB ).  
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Opini publik bisa disebabkan oleh dua hal, direncanakan (planned opinion) 

dan tidak direncanakan (unplanned opinion). Opini publik yang direncanakan 

dikemukakan karena memang ada sebuah rencana tertentu yang disebarkan media 

massa agar menjadi opini publik. Ia mempunyai organisasi, kinerja dan target 

yang jelas. Misalnya, opini yang sengaja dibuat oleh elite politik tertentu bahwa 

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ide ini dikemukakan di media 

massa secara gencar dengan perencanaan matang. 

Lain halnya dengan opini publik yang tidak direncanakan. Ia muncul dengan 

sendirinya tanpa rekayasa. Media hanya sekadar memuat sebuah peristiwa yang 

terjadi, kemudian diperbincangkan di tengah masyarakat. Dalam posisi ini, media 

massa hanya mengagendakan sebuah peristiwa dan memberitakannya, hanya itu. 

Ia kemudian menjadi pembicaraan publik karena publik menganggap isu itu 

penting untuk diperbincangkan. Karena menjadi pembicaraan di masyarakat, 

media massa kemudian memberi penekanan tertentu atas sebuah isu. Akhirnya, ia 

menjadi opini publik juga.  

Peranan media masa tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari arti 

keberadaan media itu sendiri. Marshall McLuhan, seorang sosiolog Kanada 

mengatakan bahwa ”media is the extension of men”. Pada awalnya, ketika 

teknologi masih terbatas maka seseorang harus melakukan komunikasi secara 

langsung. Tetapi, seiring dengan peningkatan teknologi, maka media massa 

menjadi sarana dalam memberikan informasi, serta melaksanakan komunikasi dan 

dialog. Secara tidak langsung, dengan makna keberadaan media itu sendiri, maka 

media menjadi sarana dalam upaya perluasan ide-ide, gagasan-gagasan dan 
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pemikiran terhadap kenyataan sosial (Dedy Jamaludi Malik, 2001: 23). Dengan 

peran tersebut, media massa menjadi sebuah agen dalam membentuk citra di 

masyarakat. Pemberitaan di media massa sangat terkait dengan pembentukan 

citra, karena pada dasarnya komunikasi itu proses interaksi sosial, yang digunakan 

untuk menyusun makna yang membentuk citra tersendiri mengenai dunia dan 

bertukar citra melalui simbol-simbol (Nimmo, 1999). Dalam konteks tersebut, 

media memainkan peranan penting untuk konstruksi realitas sosial. 

(http://ppsdms.org/peran-strategis-media-dalam-pembentukan-opini-publik.htm,   

diakses pada  hari rabu tanggal 27 Oktober 2010 pukul 14.30 WIB ). 

Media massa memang memiliki kekuatan untik membentuk opini publik 

bahkan juga memiliki kekuatan untuk menenggelamkan isu atau berita yang telah 

beredar di masyarakat. Dua kekuatan media ini terkadang dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu kasus atau berita tersebut. Media 

yang tidak profesional atau tidak independent terkadang memanfaatkan situasi 

tersebut untuk memperoleh keuntungan atau materi. Media sesungguhnya adalah 

pemegang kontrol dimana melalui pemberitaan media,opini publik akan terbentuk 

di masyarakat. Namun,media pun bisa dengan mudah mengakhiri suatu opini 

publik yang telah beredar di masyarakat, melalui banyak cara, yaitu ; 

menghentikan pemberitaan yang berkaitan dengan kasus tersebut dan 

menghadirkan berita baru yang kemudian akan menjadi perbincangan selanjutnya 

di masyarakat. Semua hal yang tersebut merupakan salah satu politik media 

massa. Dimana di dalamnya telah ada proses konstruksi oleh media tersebut, 



30 

 

untuk menghadirkan sebuah berita yang kemudian menjadi opini publik di 

masyarakat. 

   

E.6.4 Kebijakan Redaksional dalam Produksi Teks Media 

Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam buku Agus Sudibyo, 

Politik Media dan PertarunganWacana (2006 : 7),  meringkas berbagai faktor 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan, sebagai 

berikut : 

1. Faktor individual 
2. Level rutinitas media 
3. Level organisasi 
4. Level ekstramedia, meliputi; 

a. sumber berita 
b. sumber penghasilan media 
c. pihak eksternal seperti pemerintah dan lingkungan 

bisnis 
5. Level ideologi 
 

Level yang pertama yang mempengaruhi kebijakan redaksi dalam produksi 

sebuah berita adalah faktor individual. Faktor individual ini berhubungan dengan 

latar belakang profesional dari pengelola media. Latar belakang individu seperti 

jenis kelamin, umur, atau agama akan mempengaruhi apa saja yang ditampilkan 

oleh media. Jadi level individual ini melihat bagaimana pengaruh aspek- aspek 

personal dari pemilik media akan mempengaruhi pemberitaan yang akan 

ditampilkan kepada masyarakat atau khalayak. 

Kedua yaitu level rutinitas media. Rutinitas media berhubungan dengan 

mekanisme dan proses penentuan berita. Sehingga berita yang akan di produksi 

dan ditampilkan berdasarkan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh media itu sendiri. Karena setiap media memiliki ukuran tersendiri 
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tentang apa yang disebut berita, ciri-ciri berita yang baik, ataupun mengenai 

kriteria kelayakan berita. 

Ketiga yaitu level organisasi. Dalam sebuah media, wartawan dan pengelola 

media bukanlah orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, karena ada 

komponen- komponen lainnya seperti bagian redaksi, pemasaran, bagian iklan, 

bagian sirkulasi, bagian umum, dan seterusmya. Masing-masing bagian tersebut 

tidak selalu sejalan. Sehingga begitu banyak hal yang akan dipertimbangkan yang 

akan mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan oleh media. 

Keempat yaitu level ekstramedia. Level ini berhubungan dengan faktor di 

luar lingkungan media. Ada beberapa faktor yang berada si luar lingkungan 

media, namun sangat mempengaruhi pemberitaan media tersebut antara lain: 

1. Sumber berita 

Sumber berita tidak selalu memberikan informasi netral dan apa adanya, 

karena ia juga mempunyai kepentingan tertentu untuk mempengaruhi media 

dengan berbagai alasan seperti memenangkan opini publik atau memberi citra 

tertentu kepada khalayak. Politik pemberitaan yang dilakukan oleh sumber 

berita terkadang tidak disadari oleh media, sehingga media terkadang 

mengikuti apa saja yang dikatakan oleh sumber berita. Hal tersebut 

menjadikan media tidak netral dalam pemberitaan tertentu. 

2. Sumber penghasilan media 

Iklan merupakan salah satu sumber penghasilan media. Untuk bertahan hidup 

terkadang media harus berkompromi dengan pemilik iklan atau sumber yang 

menghidupi mereka. Misalnya media tidak memberitakan kasus tertentu yang 
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berhubungan dengan pengiklan. Selain iklan, pelanggan atau pembeli juga 

merupakan sumber penghasilan media. Pelanggan juga mempengaruhi dalam 

pemberitaan. Misalnya, tema tertentu yang menarik dan disukai khalayak 

(pelanggan/ pembeli) dan terbukti  mendongkrak penjualan, akan terus 

menerus diliput oleh media.  

3. Pihak eksternal seperti pemerintah dan lingkungan bisnis 

Dalam negara yang otoriter, pemerintah sangat berpengaruh dalam 

menentukan pemberitaan suatu media. Hal-hal yang buruk mengenai 

pemerintah tidak boleh diberitakan oleh media. Hal ini pernah terjadi di 

Indonesia, yaitu pada era Orde Baru. Namun, dalam negara yang demokratis 

dan menganut liberalisme, campur tangan negara tidak ada, justru pengaruh 

yang besar terletak pada lingkungan pasar dan bisnis.  

Kelima yaitu level ideologi. Ideologi diartikan sebagai kerangka berpikir 

atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas 

dan bagaimana mereka menghadapinya. Level ideologi ini abstrak, karena 

ideologi seseorang tidak bisa dilihat atau diartikan. Ideologi berhubungan dengan 

konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. 

Setiap media memang memiliki frame (sudut pandang) yang berbeda-beda 

dalam menyikapi sebuah peristiwa yang akan di jadikan berita di medianya. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi sebagaimana di jelaskan 

sebelumnya sangat mempengaruhi proses konstruksi media. Sehingga hasil yang 

di hidangkan oleh media kepada khalayak telah melalui proses penyuntingan 
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terlebih dahulu, sebagaimana dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, berita yang 

disajikan pun sesuai dengan apa yang diiinginkan media. 

 

F. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pemberitaan Mundurnya 

Sri Mulyani sebagai Menkeu pada media cetak Media Indonesia dan Kompas 

edisi 6 Mei 2010. Dalam edisi memuat dua berita terkait dengan pengunduran diri 

Sri Mulyani. Sehingga peneliti akan menganalisi empat berita yang ada dalam 

media cetak tersebut.  

 

G. Metode Penelitian 

G.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif interpretatif, dimana 

dalam penelitian ini peneliti menggali maksud atau 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 mengunakan interpretasi 

subyektifnya, namun disesuaikan dengan data data yang ada, yaitu secara 

konsektual pemaknaan suatu pesan dalam fakta-fakta teks yang diteliti. 
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G.2 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah koran harian Kompas dan Media Indonesia edisi 

tanggal 6 Mei 2010 yang mengangkat tentang pemberitaan pengunduran diri Sri 

Mulyani Sebagai Menkeu. 

Tabel 1.1 

Daftar Obyek Penelitian  

Kompas Media Indonesia 

1. Sri Mulyani dinilai Sukses, 

Presiden Janjikan Pengganti Menkeu 

Tetap jalankan Reformasi Sektor 

Keuangan 

1. Presiden Lepas Sri ke Bank 

Dunia 

2. Mundurnya Sri Mulyani, 

      Menyayangkan, Sekaligus Bangga. 

2. Sri Mulyani Mundur, Century 

Melemah, 

Fraksi-fraksi bakal lebih focus 

untuk mengajukan calon 

pengganti Sri Mulyani 

ketimbang menuntaskan skandal 

bank Century. 

 

G.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Data primer atau data utama, penelitian ini merupakan penelitian dengan 

menggunakan analisis framing. Data utama yang digunakan adalah 
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beberapa dokumentasi, yaitu dengan mendokumentasikan berita berita 

tentang pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menkeu, yang sama 

diberitakan pada harian Kompas dan Media Indonesia edisi 6 Mei 2010. 

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

kepustakaan yang relevan dengan materi penelitian. 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. 

 

G.4 Teknik Analisis Data 

Model framing yang diperkenalkan oleh Pan dan Kosicki ini adalah salah 

satu model yang paling populer dan banyak dipakai. Menurut Pan dan Konsicki 

dalam Eriyanto (2005:251), analisis Framing ini dapat menjadi  salah satu 

alternatif dalam menganalisis teks media di samping analisis isi kuantitatif.  

Ada dua konsep framing yang saling berkaitan : 

Pertama, dalam konsepsi Psikologi. Framing dalam konsepsi ini lebih 

menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. 

Framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif, bagaimana seseorang 

mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Kedua, 

konsepsi sosiologis adalah proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, 

mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti 

dirinya dan realitas do luar dirinya. Frame disini berfungsi membuat suatu 
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realitas menjadi teridentifikasi, dipahami, dan dapat dimengerti karena sudah 

dilabeli dengan label tertentu.  

Dalam pendekatan ini, perangkat framing dapat dibagi ke dalam empat 

struktur besar. Pertama, struktur sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan 

bagaimana wartawan menyusun peristiwa, opini, kutipan, pengamatan atas 

peristiwa, kedalam bentuk susunan umum berita. Kedua, strukstur Skrip. Skrip 

berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan 

peristiwa ke dalam bentuk berita. Ketiga, struktur tematik. Tematik berhubungan 

dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke 

dalam proposisi, kalimat atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara 

keseluruhan. Keempat, strukstur retoris. Retoris berhubungan dengan bagaimana 

wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. 

A. Sintaksis 

Dalam pengertian umum sintaksis adalah susunan kata atau frase 

dalam kalimat. Sedangkan dalam wacana berita sistaksis menunjuk pada 

pengertian susunan dari bagian berita headline, lead, latar informasi, 

sumber, penutup dalam suatu kesatuan teks berita secara keseluruhan. 

Bentuk skema berita pada umumnya berbentuk piramida terbalik. 

1. Headline, bagian dari berita yang memiliki kemenonjolan tinggi dimana 

menunjukkan kecenderungan berita. Headline mempunyai fungsi 

framing yang kuat dalam mempengaruhi bagaimana kisah itu dimengerti. 

2. Lead, umumnya memberikan sudut pandang dari berita, menunjukkan 

perspektif tertentu dari peristiwa yg diberitakan. 
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3. Latar, merupakan bagian berita yang dapat mwmpengaruhi makna yang 

ingin ditampilkan wartawan. Latar yang dipilih menentukan kearah mana 

pandangan khalayak hendak dibawa. 

4. Pengutipan sumber, bagian ini dalam penulisan berita dimaksudkan untuk 

membangun objektivitas (prinsip keseimbangan dan tidak memihak). 

 

B. Skrip  

Laporan berita sering disusun sebagai suatu cerita. Hal ini karena dua 

hal. Pertama, banyak laporan berita yang berusaha menunjukan hubungan, 

peristiwa yang ditulis merupakan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. 

Kedua, berita umumnya mempunyai orientasi menghubungkan teks yang 

ditulis dengan lingkungan komunal pembaca.  

Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah pola 5 W + 1 H (who, 

what, when, where, why, and how). Meskipun pola ini tidak selalu dapat 

dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan. Kategori informasi ini yang 

diharapkan diambil oleh wartawan untuk dilaporkan.  

 

C. Tematik 

Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu 

diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Kalau strukstur sintaksis 

berhubungan dengan pernyataan bagaimana fakta yg diambil oleh wartawan 

akan ditempatkan pada skema atau bagian berita, maka struktur tematik 

berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis. Bagaimana kalimat yang 
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dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber kedalam teks berita 

secara keseluruhan.  

Perangkat framing dari struktur tematik adalah sbb: 

1. Detail. Dalam penulisan berita harus jelas dan terperinci dengan 

menampilkan data-data lengkap. 

2. Koheresi. Kata penghubung yang dipilih untuk menghubungkan 

proposisi ( dua kalimat) yang menggambarkan fakta yang berbeda. 

3. Bentuk kalimat, struktur kalimat bisa dibuat aktif maupun pasif 

yang menentukan apakah tokoh-tokoh dalam berita tersebut di 

ekspresikan secara eksplisit atau implisit sehingga menentukan 

makna yang dibentuk oleh susunan kalimat tersebut. 

4. Kata ganti. Penggunaan kata ganti untuk menciptakan imajinasi 

posisi seseorang dalam wacana berita, apakah diposisikan sebagai 

sendiri atau jamak. 

 

D. Retoris 

Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau 

kata yang dipilh oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin 

ditonjolkan oleh wartawan. Wartawan menggunakan perangkat retoris untuk 

membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan 

meningkatkan gambaran yg diinginkan dari suatu berita.strukstur retoris dari 

wacana berita juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yg disampaikan 

tersebut adalah suatu kebenaran. 
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1. Leksikon adalah pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu untuk 

menandai atau menggambarkan peristiwa. 

2. Grafis. Elemen grafis dapat muncul berupa foto, gambar dan tabel untuk 

mendukung gagasan atau untuk bagian lain yang tidak ingin ditonjolkan. 

Misalnya : pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, 

huruf yang dibuat lebih besar.  

3. Metafora. Penggunaan ungkapan atau kiasan dengan tujuan membentuk 

citra yang diinginkan wartawan. 

 

Keempat struktur tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat 

menunjukkan framing dari suatu media. Kecenderungan atau kecondongan 

wartawan dalam memahami suatu peristiwa dapat diamati dari keempat 

struktur tersebut. Dengan kata lain, ia dapat diamat dari bagaimana 

wartawan penyusun peristiwa ke dalam bentuk umum berita, cara wartawan 

mengisahkan peristiwa, kalimat yg dipakai, dan pilihan kata atau idiom 

yang dipilih. Pendekatan itu dapat dijabarkan ke dalam bentuk skema 

sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

KERANGKA FRAMING PAN DAN KOSICKI 

STRUKTUR 
PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG 

DIAMATI 

SINTAKSIS 

Cara wartawan menyusun 

1. Skema berita Headline, lead, 

latar informasi, 
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fakta 

 

kutipan, sumber, 

pernyataan, 

penutup 

SKRIP 

Cara wartawan mengisahkan 

fakta 

 

2. Kelengkapan 

berita 

5 W + 1 H 

TEMATIK 

Cara wartawan menulis fakta 

3. Detail 

4. Maksud kalimat, 

hubungan 

5. Nominalisasi  

antar kalimat 

6. Koherensi 

7. Bentuk kalimat 

8. Kata ganti 

Paragraf, 

proposisi 

RETORIS 

Cara wartawan menekankan 

fakta 

9. Leksikon 

10. Grafis 

11. Metafor 

12. Pengandaian 

Kata, idiom, 

gambar / foto, 

grafik 

 

Sumber : Dikutip dari Alex Sobur, “Analisis Teks Media”  (2009 : 176 )  

 

 


