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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Polemik adalah sejenis diskusi atau perdebatan mengenai suatu masalah 
yang dikemukakan secara terbukat umum atau media massa berbentuk tulisan. 
(http://www.kamusbahasaindonesia.org/polemik).  

 Beredarnya paket Buku “Lebih Dekat dengan SBY” menjadi polemik 

ditengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap penerbitan buku yang 

berisi profil-profil Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan tindakan nyata power 

abuse seorang pemimpin bangsa. Sejak awal kemunculannya, buku yang antara lain 

berjudul Lebih Dekat dengan SBY: Jalan Panjang Menuju Istana; Lebih Dekat 

dengan SBY: Merangkai Kata Menguntai Nada; dan Lebih Dekat dengan SBY: 

Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil, juga dinilai sebagai upaya pengultusan 

seorang individu. 

 Ada tiga alasan yang menjadikan terbitnya buku ini banyak dikecam oleh 

berbagai pihak. Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 

2010 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus menyebutkan 

peredaran buku yang dibiayai dana alokasi khusus harus sesuai dengan kurikulum 

yang diujikan secara nasional. Buku profil SBY itu sama sekali tidak ada kaitannya 

dengan kurikulum yang diujikan secara nasional. Karena itu, membiayai buku-buku 
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itu dengan uang negara melanggar peraturan. Itulah sebab Dewan Pendidikan 

Kabupaten Tegal mendesak buku-buku itu segera ditarik. 

Kedua, disinyalir ada motif politik di belakang terbitnya buku-buku tersebut. 

Buku-buku itu dibagikan kepada murid SMP, yang pada Pemilu 2014 adalah pemilih 

pertama. Dengan kata lain, melalui buku-buku itu, partai yang berkuasa telah mencuri 

start kampanye.  

Alasan ketiga, buku-buku tersebut dinilai meracuni anak-anak karena sedikit 

banyak, isinya mengandung kultus individu. Ada grand design atau tidak, sedang 

terjadi upaya mengultuskan SBY. Contohnya, ada pertanyaan mengenai lagu karya 

SBY yang disusupkan sebagai soal ujian masuk pegawai negeri. Contoh lain, dalam 

sejumlah acara resmi, lagu-lagu karya SBY juga sering diperdengarkan. Kini, kultus 

individu itu dimasukan kedalam buku yang harus dibaca anak didik. 

Dikutip dari kamusbahasaindonesia.org.id, mengenai definisi kultus individu: 

Kultus individu atau pemujaan kepribadian; muncul ketika seseorang 
menggunakan media massa, propaganda atau metode lain untuk menciptakan 
figur ideal atau pahlawan. Hal ini sering kali melalui pemujaan dan sanjungan 
yang berlebihan. Kondisi seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat dibawah 
kepemimpinan yang otoriter. 

Sebagai seorang publik figur yang terkenal di kalangan masyarakat, gerak-

gerik SBY merupakan sebuah berita yang banyak dinanti masyarakat. Hal ini bukan 

tanpa alasan, mengingat Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden Republik 

Indonesia yang kembali memenangkan pemilihan umum tahun 2009 lalu. Hikmat 
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Kusuma Ningrat dan Purnama Kusumanigrat dalam bukunya Jurnalistik Teori dan 

Praktik (2005: 62) menjelaskan bahwa salah satu unsur yang diperhitungkan dalam 

melaporkan sebuah berita adalah unsur keterkenalan sang tokoh. Sebuah berita yang 

menyangkut seorang tokoh penting akan mampu menarik pembaca.  

 Hampir semua media massa mempunyai rubrikasi khusus yang mengulas 

tentang Buku “Lebih Dekat dengan SBY” ini. Media elektronik (televisi dan radio) 

ramai mengangkat peristiwa ini menjadi topik diskusi yang disiarkan secara nasional. 

Media cetak pun tidak ketinggalan menggali berita dan mengulas isu-isu yang 

merebak dibalik penerbitan. Polemik ini juga berkembang dan menjadi topik utama 

dalam dua surat kabar besar, yaitu Media Indonesia dan Kompas. 

Berangkat dari sebuah peristiwa, sebuah media tentu mewartakannya dengan 

cara menonjolkan aspek tertentu. Sedangkan media lainnya meminimalisir, 

memelintir bahkan menutup aspek tersebut. Dengan membandingkan pemberitaan di 

beberapa surat kabar dengat tema berita yang sama, maka kita akan menemukan 

kesimpulan bahwa media apapun tidak terlepas dari bias-bias, baik yang berkaitan 

dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama. Semua ini 

menunjukan bahwa dibalik prinsip independensi dan objektivitas, sebuah media 

menyimpan aspek lain diluar kaidah mereka sebagai sebuah media. 

Peter L Berger dan Thomas Luckman dalam buku The Social of Construction 

Reality menyatakan, berita dalam pandangan Konstruksi sosial bukan merupakan 

fakta yang riil. Berita adalah produk interaksi wartawan dengan fakta. Realitas sosial 
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tidak begitu saja menjadi menjadi berita tetapi melalui proses. Diantaranya proses 

internalisasi dimana wartawan dilanda realitas yang ia amati dan diserap dalam 

kesadarannya. Kemudian proses selanjutnya adalah eksternalisasi pada proses ini 

wartawan menceburkan diri dalam memaknai realitas. Hasil dari berita adalah produk 

dari proses interaksi dan dialektika ini. 

Media bukanlah seperti yang digambarkan, memberitakan peristiwa apa 

adanya, cermin realitas. Media justru mengkonstruksi sedemikian rupa realitas. Tidak 

mengherankan jika setiap hari secara terus-menerus kita menyaksikan bagaimana 

peristiwa yang sama bisa diberlakukan secara berbeda oleh media. Ada peristiwa 

yang diberitakan, ada yang tidak diberitakan. Ada yang menganggap penting, ada 

yang tidak menganggap sebagai berita. Ada peristiwa yang dimaknai secara berbeda, 

dengan wawancara dan orang yang berbeda, dengan titik perhatian yang berbeda. 

Semua kenyataan ini menyadarkan kita betapa subjektifnya media. Mengetengahkan 

perbedaan semacam ini, tentu bukan menekankan bias atau distorsi dari pemberitaan 

media. Ini dipaparkan untuk memberikan ilustrasi bagaimana berita yang kita baca 

setiap hari telah melalui proses konstruksi. Ketika mengkonsumsi sebuah wacana 

media, secara tidak sadar kita digiring oleh definisi media massa tersebut sehingga 

mengubah definisi atau justru mengukuhkan asumsi kita mengenai realitas tersebut. 

 Karena media adalah forum bertemunya pihak-pihak dengan kepentingan, 

latar belakang serta sudut pandang yang beragam, setiap pihak berusaha menonjolkan 

perspektif dan argumentasinya untuk memberikan pemaknaan terhadap suatu 
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persoalan yang diberitakan agar diterima khalayak. Media cenderung memiliki 

seperangkat asumsi yang berimplikasi bagi pemilihan judul berita, struktur berita, dan 

keberpihakannya terhadap seorang atau sekelompok orang. Dalam kondisi inilah 

mereka berupaya menggiring khalayak untuk melihat dan mendefinisikan suatu 

realitas dalam pemaknaan dan sudut pandang tertentu. 

Implikasi pembentukan opini oleh pemberitaan media, dapat menyebabkan 

munculnya pandangan negatif pada kelompok tertentu dan pandangan positif pada 

individu atau kelompok lainnya. Keberpihakan media pada kelompok tertentu juga 

berdampak pada substansi dan objektifitas media itu sendiri. Apabila kondisi ini 

berlangsung terus menerus, tidak menutup kemungkinan isi media tidak lagi 

dianggap sebagai informasi, tetapi hanya sebuah omong kosong belaka. Memang 

tidak ada satu mediapun yang memiliki sikap independensi dan objektifitas yang 

absolut, tapi bukan berarti objektifitas tersebut harus terkikis sampai habis demi 

melayani kepentingan tertentu. 

Pemilihan harian Media Indonesia dan Kompas bukan semata-mata karena 

keduanya merupakan surat kabar besar yang jangkauannya hampir keseluruh 

Indonesia. Pemilihan kedua surat kabar tersebut juga dilandasi oleh tokoh yang ada 

dibelakangnya. Ideologi yang ditanamkan Jacob Oetama sebagai tokoh terpenting PT 

Kompas Media Nusantara, tentu mempengaruhi pemberitaan dalam medianya. Begitu 

pula kepentingan Surya Paloh sebagai tokoh Media Indonesia. 
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Dalam memberitakan Polemik Buku “Lebih Dekat dengan SBY”, kedua surat 

kabar ini tidak hanya menyajikannya dalam Headline. Polemik ini diulas dalam berita 

berjenis hard news, investigation news,  Interpretative News, hingga Opinion News. 

Bahkan Media Indonesia mengulas polemik ini dalam satu rubrik khusus, yaitu 

Bedah Editorial Media Indonesia. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: Bagaimanakah surat kabar Kompas dan Media Indonesia 

mengkonstruksikan berita mengenai Polemik  Buku “Lebih Dekat dengan SBY”?. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaian yang 

dilakukan oleh harian Kompas dan Media Indonesia dalam memberitakan Polemik 

Buku “Lebih Dekat dengan SBY”. 

D. Signifikasi Penelitian 

a. Signifikansi Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi 

mengenai konstruksi media dalam mewartakan sebuah realitas. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian lebih lanjut mengenai analisis 

teks media, khususnya yang mengaplikasikan teori Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki. 
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b. Signifikansi Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapakan dapat menjadi rekomendasi kepada 

pekerja pers untuk lebih mengaplikasikan pentingnya penyajian berita secara 

objektif tanpa ditunggani kepentingan lain. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi alternatif bagi masyarakat dalam menumbuhkan sikap kritis 

terhadap makna dibalik pemberitaan sebuah media massa. 

E. Tinjauan pustaka 

E.1. Konstruksi Sosial atas Realitas 

Istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. 

Berger dan Thomas Luckmann (1966) melalui bukunya The Sosial Construction of 

Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge, dan kemudian diterbitkan 

dalam edisi bahasa Indonesia di bawah judul Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah 

tentang Sosiologi Pengetahuan (1990). Dalam buku tersebut mereka menggambarkan 

proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu secara intens 

menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. 

Berger dan Luckmann memulai penjelasan realitas sosial dengan memisahkan 

pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”. Mereka mengartikan realitas sebagai 

kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki keberadaan 

(being) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara, pengetahuan 

didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki 

karakteristik secara spesifik. Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial 
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dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivati dan internalisasi. Konstruksi 

sosial dalam pandangan mereka tidak berlangsung dalam ruang hampa namun sarat 

dengan kepentingan-kepentingan (Sobur, 2009:91). 

Menurut Berger manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, 

dinamis, dan plural secara terus-menerus. Masyarakat  tidak lain adalah produk 

manusia, namun secara terus-menerus mempunyai aksi kembali terhadap 

penghasilnya. Sebaliknya, manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat. 

Seseorang baru menjadi seorang pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal di 

dalam masyarakatnya.  

Proses dialektis tersebut mempunyai tiga tahapan. Pertama, eksternalisasi, 

yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam 

kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan 

selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada. Manusia tidak dapat kita 

mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha 

menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain, 

manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. Kedua, objektivitas, yaitu 

hasil yang telah di capai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi 

manusia tersebut. Hal itu menghasilkan realitas objek yang bisa jadi akan 

menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan 

berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses objektivitas ini, 

masyarakat menjadi suatu realitas suigeneris. Realitas objektif itu berbeda dengan 
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kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh 

setiap orang. Ketiga, internalisasi, proses internalisasi lebih merupakan penyerapan 

kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif 

individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial (Eriyanto, 2009:14-15). 

Dalam perspektif konstruksi sosial yang dibangun oleh Berger, kenyataan 

berwajah ganda/plural. Kenyataan bersifat plural karena adanya relativitas sosial dari 

apa yang disebut kenyataan. Setiap orang bisa mempunyai kosntruksi yang berbeda-

beda atas sebuah realitas. Hal ini karena setiap orang mempunyai pengalaman, 

preferensi, pendidikan dan pergaulan serta lingkungan sosial tertentu, yang tentu akan 

menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing. Pada intinya 

konstruksi menyatakan bahwa realitas adalah hasil konstruksi, dan pada akhirnya 

realitas yang ada di dunia ini tidaklah bersifat objektif, semuanya memiliki 

subjektifitas dari yang membuat maupun yang menerima realitas itu, perspektif atau 

cara pandang dalam realitas juga mempengaruhi terhadap penilaian sesuatu realitas. 

Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau 

fakta dalam arti yang rill. Realitas tidak dioper begitu saja menjadi berita, ia adalah 

produk interaksi antara antara wartawan dan fakta. Dalam proses interaksi, wartawan 

menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan 

untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan 

dialektika tersebut (Eriyanto, 2009:17). 
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E.2. Media dan Konstruksi Atas Realitas 

Media massa adalah alat untuk ”menceritakan kembali sebuah realitas”, tidak 

terlepas dari proses pengkonstruksian sebuah realitas. Karena prosesnya sifat dan 

faktanya pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka 

kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksikan berbagai realitas yang akan 

disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga 

menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Pembuatan berita di media pada dasarnya 

adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana 

bermakna, dengan demikian seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang 

dikonstruksikan dalam bentuk wacana yang bermakna (Hamad, 2004:11). 

Pada prinsipnya proses konstruksi realitas oleh media merupakan upaya 

”menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, termasuk masalah dan 

koflik. Karena pekerjaan media massa adalah ”menceritakan” rangkaian peristiwa, 

maka seluruh isi media merupakan realitas yang telah mengalami proses kontruksi 

kembali. Pembuatan berita media massa pada dasarnya adalah penyusunan atau 

proses kontruksi kumpulan realitas-realitas sehingga menimbulkan wacana. 

Hal terpenting dalam memahami media adalah bagaimana media melakukan 

politik pemaknaan. Dalam sebuah tulisannya, “The Rediscovery of Ideology : Return 

of the Represed in Media Studies,” Stuart Hall menyatakan, nakna tidak bergantung 

pada struktur makna itu sendiri., tetapi lebih kepada praktik pemaknaan. Dalam 

pandangan Hall makna adalah suatu produsi sosial, suatu praktik konstruksi, dan 
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media massa pada dasarnya tidak mereproduksi, melainkan menentukan (to define) 

realitas melalui pemaknaan kata-kata yang terpilih. Makna tidak secara sederhana 

bisa dianggap sebagai reproduksi dalam bahasa, tetapi sebuah pertentangan sosial 

(social struggle), sebuah perjuangan dalam memenangkan wacana. Maka itu, 

pemaknaan yang berbeda merupakan arena pertarungan tempat memasukkan bahasa 

didalamnya (Sobur,2009:40). 

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Ia merupakan 

instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Proses konstruksi ini bisa terjadi 

karena politik pemberitaan media. Salah satunya berhubungan dengan stategi media 

dalam meliput peristiwa, memilih, menampilkan dan dengan cara apa fakta tersebut 

disajikan yang secara langsung atau tidak mempengaruhi media dalam 

mengkonstruksi peristiwa. 

Lebih jauh dari itu, keberadaan bahasa tidak hanya sebagai alat untuk 

menggambarkan sebuah realitas, melainkan bisa menentukan gambaran (makna citra) 

mengenai suatu realitas media yang akan muncul di benak khalayak. Terdapat 

berbagai cara media massa mempengaruhi bahasa dan makna ini: mengembangkan 

kata-kata baru beserta makna asosiatifnya; memperluas makna dari istilah-istilah 

yang ada; mengganti makna lama sebuah istilah dengan makna baru; memantapkan 

konvensi makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa. 

Elemen dasar seluruh isi media adalah bahasa ,baik verbal maupun non-

verbal. Isi media cetak adalah bahasa tertulis baik berbentuk kata, angka, gambar 
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ataupun grafis. Radio menggunakan ucapan dan suara. Media TV menggabungkan 

bahasa tulisan, gambar dan bunyi-bunyian (audiovisual). Dengan bahasa para pekerja 

media mengkonstruksikan setiap realitas yang diliputnya. Melalui bahasa para 

pekerja media menghadirkan hasil reportasenya mengenai berbagai realitas 

(peristiwa, keadaan, benda dan lain-lain) kepada khalayak. Dengan bahasa secara 

massif mereka menentukan gambaran beragam realitas ke dalam benak masyarakat 

(Hamad, 2004:12-15). 

Sebuah konsep menarik disajikan oleh Pamela J. Shoemaker dan Stepen D 

Resse, yang membagi 5 faktor bagaimana media membentuk berita. Pertama adalah 

faktor individual (individual level), yang kedua adalah faktor rutinitas media (media 

routines level), ketiga faktor organisasi (organization level), keempat adalah 

ekstramedia (extramedia level) dan yang terakhir adalah ideologi (ideological level). 

Kelima faktor ini tidak hanya melihat media dalam cakupan internal saja namun juga 

pada tataran ekternal media (Sudibyo, 2001:7). 

Gambar 1.1 
Model Hierarchy of Influence 

 

 

 

 

 

(Sumber: Shoemaker dan Reese, 1996:64) 
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1) Individual Level (Tingkat Individu) 

Pengaruh individu pekerja media, diantaranya adalah karakteristik 

pekerja komunikasi, latar belakang personal dan profesional. Sikap, nilai, 

agama individu tidak secara langsung mempengaruhi isi media. Sudibyo 

menulis dalam Politik Media dan Pertarungan Wacana, bahwa latar belakang 

individu seperti jenis kelamin, umur atau agama sedikit banyak mempengaruhi 

apa yang ditampilkan media, hal ini karena aspek personal wartawan akan 

mempengaruhi pemberitaan (Sudibyo, 2001: 8).  

Seperti yang diungkap oleh Shoemaker dan Reese, 

“…the effect of personal attitudes, value and beliefs on mass media content 
is indirect, operating only to the extent that individual hold power within 
their media organizations…”(Shoemaker Reese, 1996: 65). 

Sikap, nilai dan kepercayaan (agama) akan berdampak langsung 

mempengaruhi media jika individu yang memegang sikap, nilai dan agama 

tersebut adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam media tersebut. 

Bisa jadi wartawan yang dimaksud  memegang jabatan sebagai pimpinan 

redaksi maupun individu diluar profesi wartawan seperti pemilik media, 

penanam modal serta pemimpin bagian iklan. 

Berikut merupakan bagan yang menggambarkan faktor instrinsik 

komunikator yang secara langsung maupun tidak, memengaruhi pemberitaan 

dalam media. 

 



14 
 

Gambar 1.2 

Faktor Intrinsik dari Komunikator yang Mempengaruhi Isi Media 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Shoemaker and Resse, 1996:65) 

Ciri-ciri komunikator itu meliputi (jenis kelamin, etnis, dan berorientasi 

pada jenis kelamin). Latar belakang individu dan pengalaman mereka meliputi 

(keagamaan dan hubungan antara status orang tua mereka). Tidak hanya itu, 

latar belakang profesional dan pengalaman-pengalamannya (misalnya jika 

komunikator terjun ke dalam jurnalis atau sekolah film) berpengaruh langsung 

terhadap isi mass media. Pengalaman orang profesional (meliputi pekerjaan 

komunikasi mereka) kemudian bentuk dari komunikator merupakan peran 

profesional dan etika. Sedangkan pengaruh dari kebiasaan individu terhadap isi 

mass media adalah tidak langsung, pengoperasian hanya untuk jumlah dari 
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kekuatan yang didirikan individu, tanpa organisasi media mencakupi untuk 

mengusai dari keprofesional dan atau organisasi yang dilakukan secara rutin. 

2) Media Routines Level (Tingkat Rutinitas Media) 

Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan 

berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri tentang apa yang 

disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. 

Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung setiap hari dan menjadi 

prosedur standar bagi pengelola media didalamnya.  

Rutinitas media in juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana 

media dibentuk. Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, 

bagaimana bentuk pendelegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja 

sebuah tulisan sebelum sampai ke proses cetak, siapa penulisnya, siapa 

editornya, dan seterusnya. Sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana 

berita diproduksi, rutinitas media karenanya mempengruhi bagaimana wujud 

akhir sebuah berita (Sudibyo, 2001:8) 

Rutinitas media sangatlah penting karena mempengaruhi realitas sosial 

yang dikemas media tersebut. Mayoritas biro media, memiliki rutinitas media 

yang sama dimana memfungsikan dan menggunakan organisasi media sebagai 

external sources untuk memperoleh keuntungan dari mereka. Menurut 

Tuchman (1977) dalam Shoemaker dan Reese (1996: 108), berita berasal dari 

rutinitas keseharian dan peristiwa yang terjadi. Shoemaker dan Reese (1996: 
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109) mengatakan, rutinitas media terjadi antara tiga pihak yang saling 

menguntungkan satu sama lain dan begitu pula sebaliknya. Yakni, organisasi 

media, sumber berita, dan khalayak media. Siklus ketiga pihak dalam media 

inilah yang turut memengaruhi isi media. 

3) Organization Level (Tingkat Organisasi) 

Menurut Sudibyo (2001), level organisasi ini berhubungan dengan 

struktur organisasi yang secara hipotentik mempengaruhi pemberitaan. 

Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi 

media, ia sebaliknya hanya sebagian kecil dari organisasi media itu sendiri. 

Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai 

kepentingan sendiri-sendiri. Berbagai komponen itulah yang mempengaruhi 

bagaimana wartawan harus bersikap, dan bagaimana pula seharusnya peristiwa 

disajikan dalam berita. 

Organisasi media, sangatlah mengandalkan penekanan unsur ekonomi 

yang ikut mempengaruhi segala kebijakan medianya. Perkembangan kompleks 

banyak pengusaha media diartikan sebagai upaya mengubah dirinya untuk lebih 

berpikir bagaimana mempengaruhi satu sama lain dan organisasi media 

menangani permasalahan. Organisasi dalam tiap media tentu berbeda dengan 

media lainnya. Inilah mengapa sebuah media memiliki karakteristik tertentu 

yang mungkin tidak dimiliki media lainnya. 



17 
 

Intinya, kekuatan organisasi media dan pemilik, sangat menentukan 

kebijakan media. Pengaruh kepemilikan media terhadap isi berita adalah fokus 

penting dari sebuah media itu. Meskipun departemen pemberitaan 

membolehkan organisasinya menelanjangi perusahaannya, tapi isi berita tetap 

dikontrol secara tidak langsung melalui sensor dari dalam media itu sendiri dan 

pengiklan. Pandangan organisasi media menyatakan kedalam isi berita berasal 

dari rutinitas pekerja media (Shoemaker dan Reese, 1996: 17). 

4) Extramedia Level (Tingkat Extramedia) 

Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan luar media. Meskipun 

berada diluar organisasi media, hal-hal ini sedikit banyak mempengaruhi 

pemberitaan media (Sudibyo, 2001:10). 

Sumber berita, seperti yang dituliskan Shoemaker dan Reese, memiliki 

pengaruh yang besar pada isi media, sebab jurnalis tida dapat memasukkan 

laporan berita yang tidak mereka ketahui, jadi narasumber sangatlah penting. 

Sumber berita merupakan pengaruh terpenting dalam kutipan komentar yang 

dikutip wartawan dalam berita yang ditulisnya. Walaupun kelompok 

kepentingan berusaha mempengaruhi isi berita, mereka hanya berhasil 

mempengaruhi isi berita yang sudah dikombinasikan dengan komentar dari 

sumber lain. Namun dalam kenyataannya, kelompok kepentingan yang 

memiliki modal besar dapat mempengaruhi isi berita (Shoemaker dan Reese, 

1996: 219). 
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Pengaruh luar organisasi media yang mempengaruhi isi berita sampai 

lahirnya berita itu diantaranya; sumber berita, kebijakan pemerintah, bisnis 

media dan lingkungan politik. Pengaruh ini juga merupakan implementasi dari 

sistem Ekonomi Politik Media Massa. Umumnya, wartawan menyajikan semua 

informasi yang menjadi selera dan karakteristik khalayaknya. Tetapi, 

departemen pemasaran bertindak lain, mereka menghitung  jumlah koran 

sebagai penggambaran berapa besar khalayak yang berhasil menjadi target 

pemasarannya.  Baginya, perhatian khalayak terhadap media dapat menaikkan 

penjualan produk dan mendatangkan pengiklan. Inilah yang disebut dengan 

bisnis dan konglomerasi media. 

Dalam teori ekonomi politik, pengaruh eksternal yaitu kekuatan pemodal, 
pengiklan, atau partai politik berpengaruh langsung dalam berbagai bentuk 
larangan atau keharusan untuk menulis berita dengan cara dan konteks tertentu. 
Media dilihat sebagai alat untuk bagi para elit politik atau elit ekonomi bersaing 
untuk menguasainya (Sudibyo, 2001:4-6). 

Pengubahan isi berita juga berasal dari pemerintah dan elit Politik yang 

berkuasa di suatu negara. Pada Era Orde Baru, berbagai tekanan oleh elit politik 

yang berkuasa saat itu sangat mempengaruhi aktivitas media dalam menyajikan 

berita. Tidak heran jika pada masa itu, jargon kebebasan pers hanya akan 

berakibat pada teguran, ancaman, sampai pada pencabutan izin operasi. Media 

yang tidak mau tunduk oleh kekuasan rezim Soeharto tentunya hanya akan 

menjadi sejara dalam perkembangan pers di Indonesia. Sedangkan media yang 
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ingin mempertahankan eksistensinya mau tidak mau harus mengikuti aturan 

main yang ditetapkan oleh elit politik yang berkuasa. 

5) Ideological Level (Tingkat Ideologi) 

Berbeda dengan elemen-elemen sebelumnya yang tampak konkrit, level 

ideologi bersifat abstrak. Ideologi disini diartikan sebagai mekanisme simbolik 

yang menyediakan kekuatan kohesif yang mempersatukan di dalam 

masyarakat. Ideologi diartikan sebagai kerangka berpikir yang dipakai oleh 

individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Ia 

berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas 

(Sudibyo, 2001:12). 

Teori-teori klasik mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok 

dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominan mereka. 

Ideologi membuat anggota dari suatu kelompok bertindak dalam situasi yang 

sama dan memberikan kontribusi dalam bentuk solidaritas dan kohesi dalam 

kelompok. 

Pembentukan ideologi media, lagi-lagi dipengaruhi oleh berbagai 

kepentingan. Selain latar belakang pemilik media, lingkungan ekonomi dan 

politik juga mempengaruhi ideologi. Saat ini faktor lingkungan politik tidak 

serta merta memberi tekanan dan ancaman pada media. Ketakutan pemilik 

media bukan lagi pada pencabutan izin operasional, tetapi lebih kepada 



20 
 

kepentingan untuk merambah aspek diluar bisnis dan konglomerasi media yang 

telah dijalankannya. Dunia politik dan ekonomi, contohnya. 

E.2.1 Aspek Teknis Konstruksi Media atas Realitas 

 Bentuk sederhana dari aspek teknis ini adalah unsur 5W+1H. Meskipun tidak 

selalu semua unsur tersebut ada pada sebuah teks berita, namun ke enam unsur ini 

dapat memberi gambaran bagaimana sebuah media mengkonstruksi sebuah peristiwa. 

Unsur 5W+1H ini merupakan sudut pandang yang dipilih oleh wartawan untuk 

menonjolkan suatu aspek tertentu. Seringkali kita melihat bagaimana sebuah 

peristiwa dilihat dari sudut pandang yang berbeda, akan menimbulkan interpretasi 

yang berbeda pula. 

Sebagai contoh, dalam kasus penggelapan dana nasabah City Bank yang 

dilakukan oleh Malinda Dee, sudut pandang yang banyak dipakai oleh pewarta media 

hanya sebatas apek Who-nya saja. Berapa banyak dana yang digelapkan Malinda, apa 

saja barang mewah milik Malinda, siapa suami Malinda. Sementara aspek lain seperti 

“How” bagaimana sebenarnya sistem perbankan di Indonesia, menjadi tidak penting. 

Banyak pula berita yang  Padahal semakin banyak aspek teknis yang terdapat dalam 

sebuah berita maka semakin bagus dan menarik pula berita tersebut 

E.3 Objektifitas dan Ideologi Media 

 Dalam mengkonstruksi sebuah realita, media harus bersikap objektif. 

Objektivitas digambarkan sebagai tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini. 
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Menurut pandangan para idealis, berita adalah fakta dan karenanya didalam proses 

pencarian berita (news gathering) dan penulisan berita, sama sekali tidak boleh 

terdapat opini. Upaya memisahkan fakta dan opini biasanya dijabarkan dengan 

beberapa prosedur. Pertama, dengan melakukan reportase baik lewat pengamatan 

maupun wawancara. Kedua, pendapat antara satu sumber dikontraskan dengan 

sumber lain (cover both side). 

 Makna objektivitas berasal dari berbagai sumber. Oleh Karena itu, 

objektivitas tersebut mengandung sekian banyak pengertian. Pada umumnya, sesuatu 

dikatakan objektif apabila disandarkan pada fakta yang diungkapkan oleh seseorang. 

Ada banyak kriteria yang disodorkan untuk mengamati objektivitas media massa. 

Salah satunya adalah apa yang pernah disampaikan Westershal (1983). Berikut 

merupakan bagan Westershal: 

Gambar 1.3 

Bagan Obyektivitas Westersthal 1983 

Obyektifitas 
 
 
 
 

  Faktualitas         Impartialitas 
 
 

 
 

Kebenaran Relevansi        Keseimbangan Netralitas 
 

(Sumber: Nurudin, 2009: 82) 
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Dalam bagan diatas, Westershal membagi objektivitas kedalam dua kriteris, 

yakni faktualitas dan impartialitas. Faktualitas bisa diwujudkan jika didukung oleh 

kebenaran dan relevansi. Kebenaran, (truth) antara lain: keutuhan laporan, ketepatan 

yang ditopang oleh pertimbangan independent dan tidak adanya keinginan untuk 

menyalaharakan atau menekan. Relevansi (relevance) lebih sulit ditentukan dan 

dicapai secara objektif. Namun demikian, pada dasarnya relevansi sama pentingnya 

dengan kebenaran dan berkenaan dengan proses seleksi, bukannya dengan bentuk 

atau penyaji. Relevansi juga mensyaratkan perlunya proses seleksi  yang 

dilaksanakan menurut prinsip kegunaan yang jelas, demi kepentingan calon penerima 

dan masyarakat (Nordenstreng, 1974). Imparsialitas mempunyai dua kategori, 

keseimbangan (balance) dan netralitas (neutrality). Keseimbangan disini adalah 

pemberitaan harus meliput dua sisi yang berimbang (cover both side) dan netral 

berarti pekerja pers tidak boleh memihak dalam memberitakan sesuatu. 

Secara metaforik, Denis McQuail menunjukkan enam kemungkinan yang bisa 

dilakukan oleh media tatkala mengajukan realitas (Littlejohn, 2008:407): 

1. Sebagai jendela (a window). Media membuka cakrawala dan menyajikan realitas 

dalam berita yang apa adanya. 

2. Sebagai cermin (a mirror). Media merupakan pantulan dari berbagai peristiwa 

(realitas). 

3. Sebagai filter atau penjaga gawang (a filter or gatekeeper). Media menyeleksi 

realitas sebelum disajikan pada khalayak. Realitas disajikan tidak utuh lagi. 
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4. Sebagai penunjuk arah, pembimbing atau penerjemah (a signpost, guide or 

interpreter). Media mengkontruksi realitas sesuai kebutuhan khalayak. 

5. Sebagai forum atau kesepakatan bersama (a forum or platform). Media 

menjadikan realitas sebagai bahan diskusi. Untuk sampai pada tingkat realitas 

inter-subyektif, realitas diangkat menjadi bahan perdebatan. 

6. Sebagai tabir atau penghalang (a screen or barrier). Media memisahkan 

khalayak dari realitas sebenarnya. 

Media sebenarnya bukanlah ranah netral tanpa intervensi berbagai pihak. 

Tidak ada satu media pun yang memiliki sikap independensi dan objektifitas yang 

absolut, karena media tidak lain merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan. 

Hal ini berimplikasi pada pengkonstruksian sebuah realita pada media tersebut. 

Sebagai ilustrasi, dengan peristiwa yang sama sebuah media dapat mewartakannya 

dengan cara menonjolkan aspek tertentu. Sedangkan media lainnya meminimalisir, 

memelintir bahkan menutup aspek tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

apapun tidak terlepas dari bias-bias diluar kaidah mereka sebagai sebuah media.  

Media  merupakan sebuah institusi yang memiliki latar belakang baik yang 

berkaitan dengan individu maupun struktur yang kemudian menjadi ideologi 

organisasi media. Selain itu informasi yang diproduksi merepresentasikan fenomena 

yang melekat pada sumber informasinya. Informasi itu sendiri, yang secara sadar 

atau tidak  mengkonstruksi realitas kaearah ideologi tertentu.   
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Seperti yang dikatakan oleh Marshal McLuhan, “the medium is the message,” 

medium (media) itu sendiri merupakan pesan. ‘apa yang dikatakan’ oleh media 

ditentukan secara mendalam oleh medianya. Disadari bahwa dibalik pesan-pesan 

yang disalurkan oleh media tersembunyi berbagai sistem signifikansi yang 

mengandung muatan ideologis yang berpihak kepada kepentingan yang berkuasa 

(Budiman, 1999:12). 

Daniel Hallin membuat gambaran yang menjelaskan bagaimana sebuah berita 

ditempatkan dalam peta ideologi. Hallin membagi dalam tiga bidang, yaitu bidang 

penyimpangan (sphere of deviance), bidang kontroversi (sphere legitimate 

controversy), dan bidang konsensus (sphere of consensus). Bidang-bidang ini 

menjelaskan bagaimana peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh media. 

Gambar 1.4 

Peta Ideologi Daniel Hallin 

 

(Sumber: Eriyanto, 2009: 127) 
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Dalam wilayah penyimpangan, suatu peristiwa, gagasan atau perilaku tertentu 

dikucilkan dan dipandang menyimpang oleh masyarakat berbagai komunitas. 

Misalnya perilaku gay atau lesbian, bidang ini menunjukkan bagaimana terjadinya 

kesepakatan umum sehingga peristiwa, gagasan, atau realitas dipahami dalam 

bingkaian yang sama. 

Bidang kedua adalah wilayah kontroversi. Kalau pada bidang yang paling luar 

ada kesepakatan umum bahwa realitas (peristiwa, perilaku, atau gagasan) dipandang 

menyimpang dan buruk, dalam area ini realitas tersebut masih diperdebatkan atau 

dipandang kontroversial. Kegiatan seksual misalnya, ia tidak serta merta dipandang 

sebagai perbuatan yang menyimpang, tetapi diperdebatkan. 

 Sedangkan wilayah yang paling dalam adalah consensus. Wilayah ini 

menunjukkan bagaimana realitas tertentu dipahami dan disepakati secara bersama-

sama sebagai realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi kelompok. Wilayah 

ideologi yang digambarkan oleh Hallin ini menolong untuk menjelaskan bagaimana 

peristiwa diberitakan oleh wartawan. 

Hall melihat bagaimana proses kerja pembentukan dan produksi berita itu 

bukanlah sesuatu yang netral, melainan ada bias ideologi yang secara sadar atau tidak 

sadar tengah dipraktikkan oleh wartawan. Di sini media digambarkan dikuasai oleh 

kelompok tertentu yang dominan, yang berperan dan punya kekuatan untuk 

mempengaruhi khalayak. Media dipandang sebagai agen konspiratif yang 
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menyembunyikan fakta, menampilakn fakta tertentu yang dikehendaki, dan secara 

sadar mengelabui khalayak untuk kelompok dominan. 

E.3.1 Implikasi Ideologi pada Jenis Jurnalisme Media 

Dalam perspektif pragmatis, ideologi juga mencerminkan jenis jurnalisme 

yang diterapkan dalam proses pemberitaan pada media tersebut. Kepentingan mana 

yang lebih dominan dan atau keberpihakan pada kelompok tertentu akan tergambar 

pada katergori jurnalisme yang melandasi media tersebut.  Ideologi juga 

menggambarkan orientasi apa mendasari sebuah media. Media yang berorientasi pada 

pangsa pasar kah, media yang lebih memilih jalan aman untuk mempertahankan 

eksistensinya kah, atau justru media yang provokatif. Apapun kategorinya, setiap 

media berkiblat pada satu kekuasaan besar, Kapitalisme. 

Dalam buku Jurnalisme Masa Kini (2009:214-252), Nurudin membagi 

jurnalisme kedalam enam jenis. Yaitu Citizen Journalism, Presicion Journalism, 

Yellow Journalism, Jurnalisme “Lher”, Peace Journalism and War Journalism, dan 

Jurnalisme Kepiting. Berikut penjelasan singkat mengenai jenis-jenis Jurnalisme 

tersebut: 

a) Jurnalisme Warga Negara (Citizen Journalism) 

Citizen Journalism adalah keterlibatan warga dalam memberitakan 

sesuatu. Seseorang tanpa latar belakang atau pendidikan pers, dapat 

menggali, mencari, mengolah, dan melaporkan informasi. Jika kita sepakat 



27 
 

bahwa jurnalisme adalah menginformasikan kejadian kepada masyarakat, 

maka citizen jurnalism masuk dalam ranah jurnalisme. 

Menurut para penganjur citizen jurnalism, setiap orang bisa menjadi 

wartawan. Di era digital dan akses internet yang makin luas, contoh 

jurnalisme jenis ini adalah Blog. Setiap orang bebas menulis apapun dalam 

blognya. Tidak jarang tulisan-tulisan yang dimuat dalam blog tersebut 

merupakan informasi penting yang mendahului media massa lain dalam 

memberitakannya. Semakin berkembangnya akses internet, citizen 

journalism juga merambah pada hal-hal yang lebih kecil. Status pada akun 

Facebook maupun Twitter juga dikategorikan dalam jenis jurnalisme warga 

negara. 

Citizen journalism ini memunculkan individu-individu yang bisa 

berkreasi memberikan informasi kepada publik, lepas dari apakah informasi 

itu disukai atau tidak. Blog dan jejaring sosial lainnya tidak hanya tumbuh 

menjadi media alternatif ditengah media utama yang terkesan kaku dalam 

memberitakan informasi kepada publik. Tetapi, Blog  juga bisa menjadi alat 

yang justru memerosokkan moral manusia, sama seperti media lain. 

b) Jurnalisme Presisi (Precision Journalism) 

Sebuah polling yang dilakukan oleh media mengenai peristiwa, 

merupakan bentuk dari jurnalisme presisi. Polling menjadi salah satu tehnik 

pengumpulan data yang disajikan oleh media massa. Jurnalisme presisi 
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adalah kegiatan jurnalistik yang menekankan ketepatan (presisi) informasi 

dengan memakai pendekatan ilmu sosial dalam proses kerjanya. Sebagai 

jurnalisme baru, jurnalisme presisi ini banyak menuai kritikan. Nicholas Von 

Hoffman dalam tulisannya yang berjudul “public Opinion Polls: Newspaper 

Making Their Own News?” mengatakan, seharusnya jurnalis menunggu 

sampai orang mengerjakan sesuatu baru melaporkannya. Menurutnya, 

polling yang dilakukan media melanggar pakem yang selama ini sudah ada. 

Dengan kata lain, wartawan menunggu fakta yang terjadi, bukan membuat 

fakta itu sendiri dengan melakukan polling. 

Bentuk kecurigaan lain adalah, jangan-jangan polling yang dilakukan 

oleh media ditumpangi oleh politisi. Tapi kecurigaan ini tidak terbukti. 

Jurnalis presisi tidak “menyewa” orang lain untuk mengadakan polling 

dalam membuat berita, tetapi jurnalis (wartawan) menjadi orang yang 

membuat polling sendiri. Jim Norman dari USA Today, Rich Morin dan 

Washingtin Post, dan I. A. (Bud) Lewis dari the Los Angeles Times adalah 

orang-orang yang telah membuktikan bahwa jurnalisme presisi layak 

dilakukan oleh media dengan aplikasi di medianya masing-masing. 

c) Jurnalisme Kuning (Yellow Journalism) 

Ciri khas jurnalisme kuning adalah pemberitaannya yang bombastis, 

sensasional, dan pembuatan judul utama yang menarik perhatian publik.  

Harga surat kabar yang masuk kategori yellow journalism sangat murah, 
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tidak heran jika jurnalisme ini juga sering disebut penny press (koran satu 

sen). Isinya lebih banyak mengangkat kejadian-kejadian kriminal, cerita 

bergambar, dan bahkan cerita dunia khayal. Tujuannya hanya satu: agar 

masyarakat tertarik dan kemudian membelinya. Jurnalisme kuning adalah 

pemburukan makna. Hal ini disebabkan karena orientasi pembuatannya lebih 

menekankan pada berita-berita sensasional daripada substansi isinya. Jika 

dilihat dari penjelasan diatas, Pos Kota (Jakarta) dan Memorandum 

(Surabaya) termasuk dalam jurnalime jenis ini. Jelasnya, dengan harga dan 

substansi isi yang demikian itu konsumen yellow jurnalism ini adalah 

menengah kebawah yang tingkat pendidikannya rendah. 

d) Jurnalisme “Lher” atau Jurnalisme sensasional 

Jurnalisme jenis ini juga sering disebut dengan jurnalisme pornografi. 

Dalam praktiknya jurnalisme “Lher” ini sering bersinggungan dengan 

“sekwilda” (sekitar wilayah dada) dan “bupati” (buka paha tinggi-tinggi). 

Dengan menampilkan judul-judul yang mengarah pada seks, tidak heran jika 

media dengan jenis jurnalisme ini sangat laku dipasara. Meskipun kadang 

dalam pembahasannya tidak berkaitan dengan seks. Jurnalisme ini jelas 

hanya berorientasi pada pasar, bukan menekankan pada orientasi 

informasinya. Tak heran jika jurnalisme jenis ini sangat laku di kalangan 

menengah kebawah. 
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Jurnalisme “Lher” memang banyak ditentang banyak orang, tapi 

kemunculannya menjadi sebuah keniscayaan. Ia telah ikut memengaruhi 

perkembangan jurnalisme di Indonesia. Berkaitan dengan itu setidak-

tidaknya bisa memberikan catatan sebagai berikut: 

1. Jurnalisme lher muncul sebagai representasi jurnalisme masyarakat 

kelas bawah yang tingkat pendidikannya belulm begitu tinggi. 

2. Jurnalisme lher bisa jadi merupakan simbol terhadap pemeritah yang 

otoriter. 

3. Jurnalisme lher, nyata menjadi pilihan media massa yang lebih 

mementingkan bisnis ketimbang idealisme. 

4. Jurnalisme lher muncul ditengah euforia kebebasan media massa. 

5. Tabloid, majalah dan koran yang menampilkan jurnalisme lher di 

Indonesia dijual sangat bebas. Semua orang, bahkan anak kecil 

sekalipun, bisa mendapatkannya di agen koran. 

6. Jurnalisme lher nyata merusak moral generasi muda di masa depan. 

e) Peace Journalism and War Journalism 

Jurnalisme perdamaian dengan jurnalisme perang ibarat dua sisi 

mata uang. Ia selalu berjalan bersama, tetapi tidak bisa disatukan. Ketika 

membahas jurnalisme perdamaian, pembahasan tidak bisa lepas dari dan 

membahas tentang jurnalisme perang, begitu juga sebaliknya. Ibaratnya, 

jurnalisme perdamaian hidup dan berkembangan karena keberadaan 
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jurnalisme perang. Dimata jurnalisme perdamaian, jurnalisme perang 

harus dihilangkan karena mengancam peradaban manusia. 

Membicarakan jurnalisme damai tidak akan lepas dari Johan 

Galtung, seorang profesor Studi Perdamaian pada tahun 1970-an. 

Awalnya Galtung mencermati jurnalisme perang yang mendasarkan pada 

asumsi yang sama seperti halnya wartawan meliput masalah olahraga. 

Isinya  terfokus pada kemenangan dalam sebuah “permainan menang-

kalah” antara kedua belah pihak. Padahal, ada sudut pandang selain 

melihat kalah-menang dalam sebuah pemberitaan. 

Berdasarkan asumsinya tersebut, Profesor Johan Galtung sampai 

pada kesimpulan yang dibuat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

JURNALISME PERDAMAIAN JURNALISME PERANG 

I Perdamaian diorientasikan I Perang diorientasikan 

 Menggali formasi konflik dari 
pihak x, tujuan y, masalah z, 
orientasi “win-win” 

 Fokus pada arena konflik, dua 
pikah, satu tujuan 

 Buka ruang, buka waktu; sebab 
dan akibat, juga sejarah dan 
budaya 

 Tutup ruang, tutup waktu, sebab 
dan jalan keluar arena, siapa yang 
pertama melempar batu 

 Menjadikan konflik transparan  Membuat perang tidak transparan 
dan rahasia 

 Memberikan suara keseluruh 
pihak, empati dan pengertian 

 Jurnalisme “kita-mereka”, 
propaganda, pengaruh, untuk kita 

 Melihat konflik sebagai masalah, 
fokus pada kreativitas konflik 

 Melihat “mereka” sebagai 
masalah, fokus pada pemenang 
perang 
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 Memanusiakan semua sisi, sisi 
terburuk dari senjata 

 Melepaskan atribut kemanusiaan 
“mereka”, sisi terburuk dari 
senjata 

 Proaktif: pencegahan sebelum 
kekerasan/perang terjadi 

 Reaktif: menunggu kekerasan 
sebelum memberitakan 

 Fokua pada dampak yang tak 
telihat (trauma dan keinginan 
mendapatkankejayaan, 
pengrusakan struktur dan budaya) 

 Fokus hanya pada dampak 
kekerasan yang terlihat 
(peembunuhan, penglukaan dan 
kerusakan materi) 

II Kebenaran Diorientasikan II Propaganda Diorientasikan 

 Membeberkan ketidakbenaran 
dari semua sisi/mengungkap 
semua yang ditutup-tutupi 

 Membeberkan ketidakbenaran 
“mereka”/membantu menutupi 
“kita”/berbohong 

III Masyarakat Diorientasikan III Golongan Elit Diorientasikan 

 Fokus pada penderitaan secara 
keseluruhan; wanita, anak-anak, 
orang berumur, memberi suara 
pada yang tidak dapat bersuara 

 Fokus pada penderitaan “kita”, 
pada bagaimana elite yang sehat, 
menjadi penyambung lidah 
mereka 

 Menyebut nama-nama dari yang 
melakukan kejahatan 

 Menyebut nama-nama dia yang 
melakukan kejahatan 

 Fokus pada orang-orang yang 
membawa perdamaian 

 Fokus pada pembawa perdamaian 
dikalangan elite 

IV Penyelesaian Diorientasikan IV Kemenangan Diorientasikan 

 Perdamaian = tidak adanya 
kekerasan + kreativitas 

 Perdamaian = kemenangan + 
gencatan senjata 

 Menyoroti prakarsa perdamaian, 
dan mencegah lebih banyak 
perang 

 Menutup usaha perdamaian, 
sebelum kemenangan diraih 

 Fokus pada struktur, budaya, 
masyarakat yang tenteram 

 Fokus pada fakta, lembaga, 
masyarakat yang terkontrol 

 Akibat: resolusi, konstruksi ulang, 
rekonsiliasi 

 Pergi untuk perang yang lain, 
kembali jika yang lama bergejolak 
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f) Jurnalisme Kepiting 

Jurnalisme kepiting adalah istilah yang pernah dipopulerkan oleh 

wartawan senior Rosihan Anwar. Jurnalisme kepiting adalah istilah yang 

digunakan untuk melihat sepak terjang Jacob oetama (JO) dengan 

Kompas-nya. Dalam pandangan rosihan Anwar, Jacob piawai dalam kiat 

safe to play, bagaimana bermain aman. Ibarat orang yang sedang berjalan 

didasar sungai dan kakinya meraba-raba apakah ada bahaya didepan. Jika 

ada kepiting yang dirasa menggigit kakinya, maka cepat-cepat ia mundur 

selangkah. Kalau kepiting sudah tidak ada lagi, barulah ia maju. 

Jadi jurnalisme kepiting ini lebih menunjuk pada kebijakan yang 

dijalankan oleh Jacob Oetama. Tentu saja komentar ini “memrahkan 

telinga” Jacob. Namun dalam pandangan Rosihan, dengan sikap yang 

ditegaskan dan gaya yang diterapkan Jacob, terbukti Kompas tidak hanya 

survivve, bahkan terus bertumbuh from strength to strength. Rosihan juga 

menjelaskan wartawan dan surat kabar lain seperti Mochtar Lubis 

(Indonesia Raya), S. Tarif (Abadi), Rosihan Anwar (Pedoman) dan B.M. 

Diah (Merdeka) yang dikenal sebagai perwujudan personel journalism, 

satu demi satu demi satu surat kabar tersebut hilang tak tentu rimbanya 

akibat dibredel dan lesu darah, namun tidak demikian dengan Jacob 

Oetama dan Kompas. 
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Komentar Rosihan Anwar tentang jurnalisme kepiting ini 

mengingatkan kita pada orang-orang yang ingin selamat di tengah 

kekuasaan politik yang sangat absolut. Orang-orang tersebut biasa 

memilih safety first (pertimbangan awalnya adalah yang penting selamat, 

urusan lain belakangan). Jacob Oetama adalah tipe orang yang ingin 

selamat terlebih dahulu daripada mengambil resiko. Terbukti dengan cara 

demikian, ia dengan Kompas-nya tetap mapan sampai sekarang. Jika 

ditinjau dari bagaimana dia ingin eksis, jurnalisme kemanusiaan Jacob 

adalah jurnalisme wait and see. 

Berkaitan dengan tulisan Andreas Harsono dalam majalah Pantau 

(Mei 2002) pernah menjelaskan tentang jurnnalisme kepiting Jacob 

Oetama, “Argumentasi yang berbelit-belit itu memang bergaya “J.O 

sekali” atau “Kompas sekali”. Kecenderungannya berputar-putar sebelum 

masuk ke inti persoalan. Persoalan begitu kompleks, sikap dalam 

menghadasapi komplek-sitas itu, kadang sulit ditunjukkan Kompas 

dengan jelas, terutama pada akhir 1970-an hingga 1990-an.” 

Itulah strategi yang diterapkan Kompas untuk menyiasati kekuasaan 

hegemonik Orde Baru, agar bisa bertahan hidup, juga untuk 

menyelamatkan perut ribuan karyawan yang jadi tanggungannya. Namun 

hal itu sah saja dilakukan. Tak mengherankan jika pakar sejarah dan 

politik Indoenesia Benedict R.O’G Anderson dari Universitas Cornell, 
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menafsirkan strategi tadi adalah tanda tunduknya Kompas terhadap 

kekuasaan Soeharto. Anderson menyebut Kompas sebagai koran yang 

sangat Orde Baru (“New Order’s newspaper par exellence”). 

J.O. pernah mengatakan bahwa Kompas memang cenderung 

berhati-hati pada masa Orde Baru, karena pada dasarnya ia percaya 

kemerdekaan pers yang sekarang diraih harus melalui tahap-tahap 

teertentu. “Saya tidak memilih yang revolusioner. Saya lebih setuju 

dengan kondisi yang bertahap meskipun membutuhkan waktu walau 

memakan lebih dari 30 tahun”. Namun demikian, langkah Jacob dengan 

jurnalisme kepitingnya ini telah menjadikan Kompas sebagai koran yang 

disegani di Indonesia. Sampai-sampai Dahlan Iskan (CEO Jawa Pos) dan 

Cristianto Wibisono dalam tulisannya pada majalah Swasembada (April 

1988), menyebutkan Jacob Oetama sebagai the king of the press. 

E.4 Definisi Berita 

The New Webster Internasional dictionary menyebutkan berita adalah: 

(1) Informasi hangat tentang sesuatu yang telah terjadi, atau tentang sesuatu 
yang belum diketahui sebelumnya; (2) Berita adalah informasi seperti yang 
disajikan oleh media semisal surat kabar, radio, atau televisi (3) Berita adalah 
sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subyek yang 
layak diberitakan. (Kusumaningrat, 2007:39). 

Beberapa Ilmuan dan pakar komunikasi memberikan definisinya tentang berita : 

a. Paul De Massenner dalam buku Here’s The News: Unesco Associate 

menyatakan, news atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik 
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perhatian serta minat khalayak pendengar. Charnley dan James M. Neal 

menuturkan, berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, 

situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus 

secepatnya disampaikan kepada khalayak (Errol Jonathans dalam Mirza, 

2000:68-69). 

b. Doug Newsom dan James A. Wollert dalam Media Writing: News for the Mass 

Media (1985:11) mengemukakan, dalam definisi sederhana, berita adalah apa 

saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. 

Dengan melaporkan berita, media massa memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai apa yang ereka butuhkan. 

c. Mitchell V. Charnley lain lagi dalam mendifinisikan berita. “News”, katanya, “Is 

the timely report of fact or opinion that hold interest or importance, or both, for 

a considerable number of people”. Berita, menurutnya, adalah laporan aktual 

tentang fakta-fakta dan opini yang menarik atau penting, atau keduanya, bagi 

sejumlah besar orang. 

d. Definisi lain yang dikumpulkan Assegaff (1983:23-24), Dean M. Lely Spencer, 

misalnya dalam News Writing menyatakan, berita adalah suatu kenyataan atau 

ide yang benar yang dapat menarik perhatian pembaca. Eric C. Hepwood 

menulis, berita adalah laporan utama dari kejadian yang penting dan dapat 

menarik perhatian umum (Mondry, 2008:132-133) 
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e. Williard C. Bleyer dalam Newspaper Writing and Editing me, berita adalah 

sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat 

kabar, karena dia menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca surat 

kabar atau karena dia menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut. 

f. William S. Maulsby dalam Getting the News menegaskan. Berita bisa 

didefinisikan sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-

fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik 

perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut. Definisi 

jurnalistik, seperti dikutip Assegaff (1984:54), berita adalah laporan tentang fakta 

atau ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, 

yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena dia luar biasa, entah karena 

penting atau akibatnya, entah pula karena dia mencakup human interest seperti 

humor, emosi dan ketegangan (Sumadiria, 2006:64-65). 

Namun, dari semua definisi diatas, jika disederhanakan, maka berita adalah 

informasi yang aktual tentang peristiwa, fakta dan opini yang memiliki unsur dan 

nilai-nilai berita yang melalui serangkaian proses produksi kemudian disebarluaskan 

melalui media. 

E.4.1 Unsur-Unsur Nilai Berita dan Jenis Berita 

Septiawan Santana Kurnia (2005) menyatakan ada beberapa nilai berita, yang 

mendasari pelaporan kisah berita yaitu : Immediacy, Proximity, Consequence, 

Conflict, Oddity, Sex, Emotion, Prominence, Suspense, dan Progress. Dalam sebuah 
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berita, bisa jadi terdapat beberapa nilai yang saling mengisi dan terkait dengan 

peristiwa yang dilaporkan wartawan. 

a. Immediacy (kesegaran/baru) 

Immediacy kerap diistilahkan dengan timelines. Artinya terkait dengan 

kesegeraan peristiwa yang dilaporkan. Sebuah berita sering dinyatakan sebagai 

laporan dari apa yang baru saja terjadi. 

b. Proximity (kedekatan/jarak) 

Khalayak berita akan tertarik dengan berbagai peristiwa yang terjadi di 

dekatnya, di sekitar kehidupan sehari-harinya. Proximity adalah keterdekatan 

peristiwa dengan pembaca atau pemirsa dalam keseharian hidup mereka.  

c. Consequence (konsekuensi) 

Berita yang mengubah kehidupan pembaca adalah berita yang mengandung 

nilai konsekuensi. Lewat berita kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak), masyarakat 

dengan segera akan mengikutinya karena terkait dengan konsekuensi ekonomi 

sehari-hari yang harus mereka hadapi.  

d. Conflict (konflik/pertentangan) 

Peristiwa perang, demonstrasi, atau kriminal, merupakan contoh elemen 

konflik di dalam pemberitaan. Perseteruan berbagai pihak merupakan elemen 

natural dari berita-berita yang mengandung konflik. 

e. Oddity (keanehan/keluarbiasaan) 
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Peristiwa yang tidak biasa terjadi akan segera menarik perhatian masyarakat. 

Kelahiran bayi kembar lima, Anggota Kepolisian Gorontalo yang mendadak 

menjadi artis, dan sebagainya merupakan hal-hal yang akan menjadi perhatian 

masyarakat. 

f. Sex (seks) 

Kerap seks menjadi satu elemen utama dari sebuah pemberitaan. Tapi, seks 

sering pula menjadi elemen tambahan bagi pemberitaan tertentu, seperti pada berita 

sports, selebriti, atau kriminal. 

g. Emotion (emosi) 

Elemen ini kadang dinamakan dengan elemen human interest. Elemen ini 

menyangkut kisah-kisah yang mengandung kesedihan. Kemarahan, simpati, ambisi, 

cinta, kebencian, kebahagiaan, atau humor. Elemen emotion sama dengan komedi 

atau tragedi. 

h. Prominence (keterkenalan/tenama) 

Elemen ini adalah unsur yang menjadi dasar istilah “names make news”. 

Ketika seseorang menjadi terkenal, maka ia akan selalu diburu oleh pembuat berita. 

Unsur keterkenalan ini tidak dibatasi atau ditujukan kepada status VIP semata. 

Tempat, pendapat, dan peristiwa termasuk ke dalam elemen ini. 

i. Suspense (ketegangan) 

 Elemen ini menunjukan sesuatu yang ditunggu-tunggu, terhadap sebuah 

peristiwa, oleh masyarakat. Adanya ketegangan menunggu pecahnya perang  krisis 
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kepercayaan di Mesir, adalah salah satu contohnya. Namun, elemen ini tidak terkait 

dengan berita yang berujung pada klimaks kemisterian. 

j. Progress (kemajuan) 

 Elemen ini merupakan elemen “perkembangan” peristiwa yang ditunggu 

masyarakat. Kerusuhan di Mesir misalnya, upaya masyarakat Mesir membangun 

kembali pemerintahannya adalah elemen berita yang ditunggu masyarakat. 

 Unsur-unsur tersebut tidak berdiri sendiri dalam sebuah berita. Semakin 

banyak unsur dalam sebuah berita, maka semakin baik dan menarik pula berita 

tersebut. Selain unsur diatas, terdapat juga unsur invisible namun dapat dirasakan 

keberadaannya. Unsur-unsur tersebut meliputi:  

a) Akurat atau Cermat 

Suatu berita harus ditulis dengan cermat seperti angka, nama maupun pernyataan. 

Karenanya seorang wartawan harus melakukan konfirmasi dan pemeriksaan 

kembali sebelum menulis berita. 

b) Lengkap 

Penulisan berta harus utuh agar khalayak mendapat informasi dengan benar, tapi 

bukan berarti harus dipanjang-panjangkan. Penulisan berita yang berputar-putar, 

akan membuat pembaca jenuh dan bingung menentukan inti informasi yang 

disampaikan. 

c) Kronologis 
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Berita sebaiknya ditulis berdasarkan waktu peristiwa agar urutannya jelas dan 

tidak membingungkan pembaca. 

d) Daya tarik (magnitude) 

Penulisan berita harus pula menimbangkan daya tariknya. Bila daya tarik 

informasi yang diperoleh tidak ada, berarti informasi tersebut tidak layak 

dijadikan berita. 

e) Berimbang (balance) 

Penulisan berita yang berimbang atau cover both side, adalah dalam menulis 

berita tidak boleh ada pemihakan bila terdapat dua pihak yang berbeda. Tidak 

dibenarkan seorang wartawan atau reporter menulis hanya berdasarkan informasi 

dari satu pihak saja. Pekerja pers harus berusaha semaksimal mungkin 

mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang bersebrangan, informasi yang 

berimbang. (Mondry, 2008; 141-142) 

 Selain nilai-nilai berita, berita juga dibagi dalam beberapa jenis. Ini juga 

berkaitan dengan cara wartawan memasukkan berita penting atau tidak kedalam 

sebuah kategori tertentu. Jenis-jenis berita terdiri atas: 

1. Straight News (berita langsung) 

 Berita langsung adalah berita yang informasi yang diperoleh langsung dari 

sumber beritanya dan tanpa adanya opini penjelas dari wartawan. Jika terdapat 

pernyataan atau opini dari narasumber, hal tersebut adalah fakta yang diterima 
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wartawan saat dilapangan. Penulisan straight news ini lebih mengutamakan 

aktualisasi informasinya. Straight News dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Hard News : Berita mengenai peristiwa yang terjadi saat itu, dimana berita 

ini dibatasi oleh waktu dan aktualitas. Semakin cepat berita  

tersampaikan maka akan semakin baik. Berita jenis ini dapat 

diambil dari peristiwa yang direncanakan seperti sidang 

istimewa ataupun berita yang tidak direncanakan, seperti 

kerusuhan atau bencana alam. 

b) Spot News : Berita ini serupa dengan hard news, tetapi kategori spot news 

merupakan berita langsung dari peristiwa yang tidak dapat 

diprediksi seperti, pembunuhan, kebakaran, kecelakaan dan 

lain-lain (Eriyanto, 2002:109-110). 

2. Depth News (berita mendalam) 

 Selain in depth reporting atau depth news, berita bentuk ini juga biasa disebut 

berita komprehensif (comprehensive news). Hal ini merupakan berita yang ditulis 

secara lengkap dan mendalam. 

3. Investigation News 

 Berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari 

berbagai sumber. Penggalian berita ini berawal dari informasi yang masih dianggap 

sebagai isu atau belum diketahui kebenarannya, sehingga wartawan melakukan 

penelitian dan penyelidikan untuk mengungkap isu tersebut. 



43 
 

4. Interpretative News 

  Berita Jenis ini adalah bentuk berita yang penyajiannya merupakan gabungan 

antara fakta dan interpretasi, atau berita yang dikembangkan dengan pendapat atau 

penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan. 

5. Opinion News 

 Berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, 

sarjana, ahli, atau pejabat, mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi polesosbudhankam, 

dan sebagainya. 

6. Features (berita berkisah/karangan khas) 

 Features merupakan berita yang berupa karangan. Feature bisa disebut berita 

namun bukan berita dalam arti yang biasa, bukan sekedar berita faktual, melainkan 

berita yang dibuat menarik dengan dibumbuhi unsur human-touch, sentuhan perasaan 

manusia. Feature dimuat dalam media bukan sebagai berita penting, tetapi berita 

berbentuk deskriptif yang memiliki daya tarik yang tinggi.  

 Selain penggolongan jenis-jenis berita diatas, dalam perkembangannya berita 

mengalami segmentasi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Secara umum 

pemberitaan media (khususnya media cetak) tidak lepas dari berita-berita yang sudah 

dibakukan dalam rubrik-rubrik yang tetap (Djuraid, 2007:45-66). Diantaranya: 

1) Berita Politik 

Berita dalam rubrik ini mengenai aktifitas politik yang dilakukan para pelaku 

politik, lembaga legislatif, pemerintah maupum masyarakat umum. 
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2) Berita Ekonomi 

Berita ekonomi memiliki segmen pasar yang jelas, yaitu pebisnis dan 

pelaku usaha. Berita ekonomi berisi perubahan kurs rupiah, pergerakan bursa 

saham, indeks saham gabungan dan indikator perekonomian lain. 

3) Berita Kriminal 

Hampir semua media memuat berita kriminal, baik dalam rubrik khusus 

maupun dicampur dengan rubrik lain. Di beberapa media, rubrik kriminal 

sengaja disembunyikan agar tidak terlalu mencolok. Berita kriminal biasa berisi 

pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. 

4) Berita olahraga 

Ketika masyarakat mulai bosan dengan berita politik dan kriminal, berita 

olahraga menjadi daya tarik tersendiri. Secara umum berita olahraga banyak 

diminati oleh pembaca diberbagai kalangan. Itulah sebabnya semua surat kabar 

menempatkan berita olahraga dalam halaman khusus dengan tampilan yang 

menarik. 

5) Berita human interest 

Berita tentang musik, film dan kehidupan para artis menjadi primadona 

dalam beberapa tahun terakhir. Ini ditandai dengan banyaknya tabloid hiburan 

yang menapilkan seluk beluk kehidupan artis. Rubrik hiburan, seni dan life style 

mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. 

6) Berita Pendidikan 
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Biasanya surat kabar menempatkan berita pendidikan bersama dengan 

berita lain. Tapi di kota yang memiliki banyak institusi pendidikan, berita ini 

ditempatkan sebagai rubrik khusus. Selain terkait dengan banyaknya lembaga 

pendidikan, rubrik ini juga memberi kesempatan kepada lembaga pendidikan 

untuk mempromosikan aktivitas lembaga tersebut. Berita ini biasanya berupa 

seminar, kegiatan ilmiah dan kegiatan pendidikan lainnya. 

7) Berita Pemerintahan 

Biasanya berita ini ditampilkan dalam berbagai aktifitas pemerintahan, 

baik kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Kadang berita pemerintahan 

disamakan dengan berita politik karena aktivitas politik memang identik dengan 

kekuasaan dan pemerintahan (Djuraid, 2007). 

E.4.2 Proses Produksi Berita 

 Proses produksi berita adalah bagaimana wartawan mempersepsi peristiwa 

atau fakta yang akan diliput. Berita adalah hasil akhir dari proses kompleks dengan 

menyortir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tema-tema tertentu dalam 

satu kategori tertentu. Seperti yang dikatakan oleh MacDougall, setiap hari ada jutaan 

peristiwa di dunia ini dan semuanya secara potensial dapat menjadi berita. Peristiwa-

peristiwa itu tidak serta merta menjadi berita karena batasan yang disediakan dan 

dihitung, mana berita dan mana bukan berita (Eriyanto, 2009:102). 

Proses produksi berita diawali dari penentuan peristiwa yang akan diliput. Hal 

ini dilakukan oleh Redaktur, tapi bisa juga wartawan sendiri yang menentukannya. 
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Tahap selanjutnya adalah penugasan wartawan, dalam penugasan ini redaktur akan 

mengarahkan bagaimana wartawan meliput peristiwa tersebut sesuai dengan 

kebijakan redaksi, disamping jurnalis akan memakai interpretasinya sendiri. Dalam 

mengumpulkan fakta, wartawan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

narasumber yang diarahkan untuk mendukung interpretasi terhadap peristiwa yang 

diliputnya. Setelah tahap pengumpulan fakta, tahap selanjutnya adalah memilih fakta. 

Dalam memilih fakta selalu terkandung dua kemungkinan yakni apa yang dipilih 

(included) dan apa yang dibuang (excluded), menekan pada aspek-aspek tertentu 

dengan memilih angle tertentu Hal inilah yang membuat konstruksi berita pada tiap 

media menjadi berbeda (Eriyanto, 2009:69). 

Menurut Fishman, ada dua kecenderungan studi bagaimana proses produksi 

berita dilihat. Pandangan yang pertama, pandangan seleksi berita (selectivity of 

news). Dalam bentuk yang umum pandangan ini seringkali melahirkan teori seperti 

gatekeeper. Seleksi ini dari wartawan di lapangan yang akan memilih mana yang 

penting dan mana yang tidak. Setelah masuk ke tangan redaktur, berita akan diseleksi 

dan disunting dengan menekankan bagian mana yang perlu dikurangi dan bagian 

mana yang perlu ditambah. Pendekatan kedua, pendekatan pembentukan berita 

(creation of news). Dalam perspektif ini, peristiwa itu bukan diseleksi, melainkan 

sebaliknya dibentuk dan dikreasi. Wartawanlah yang membentuk peristiwa: mana 

yang disebut berita dan mana yang tidak (Eriyanto, 2009:100-102) 
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Proses selanjutnya adalah menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan 

bagaimana menyajikan fakta-fakta yang telah dipilih tersebut. Penyajian berita bisa 

didukung oleh foto maupun gambar, pemakaian kata, kalimat dan preposisi (Eriyanto, 

2009: 70). Sehingga membentuk realitas yang sesuai dengan keinginan media dan 

diterima khalayak. Penempatan berita sebagai headline ataupun berita biasa juga 

mempengaruhi apa yang paling ditonjolkan oleh media.  

 Proses memilih dan menuliskan fakta ini tidak hanya melibatkan wartawan, 

tapi juga melibatkan editor atau redaktur yang bertugas mengedit dan memilih berita 

yang akan di publikasikan serta penempatan berita. Dalam proses ini pihak 

perusahaan (seperti, bidang iklan dan sirkulasi) juga dilibatkan demi kelangsungan 

media sendiri. Tidak dapat dipungkiri pemilihan berita tetap tidak lepas dari ideologi 

pemilik media yang sudah mempengaruhi tiap pekerjanya, hal ini diidentikkan 

dengan karakteristik organisasi media tersebut. Intinya tidak hanya wartawan yang 

menentukan realitas, namun semua awak media berperan penting dalam membentuk 

realitas. 

E.5 Konsep Framing 

 Gagasan pengerangkaan (framing) digunakan oleh para ahli teori media 

sebagai sebuah cara alami penyusunan agenda tingkat kedua terjadi (Littejohn, 1999). 

Media mengkostruksi kejadian dengan cara-cara yang dapat membatasi bagaimana 

audiens menafsirkan sebuah peristiwa. Hal ini terjadi dengan berbagai fitur tekstual 
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dalam berita, seperti: Headline, metafora yang digunakan, komponen berita, dan cara 

penceritaan untuk menyebutkan beberapa informasi. 

Gagasan mengenai framing, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 

1955. Mulanya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat 

kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta 

yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini 

kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengandaikan 

frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (strips of behavior) yang membimbing 

individu dalam membaca realitas (Sobur, 2009:161-162). 

Analisis framing adalah analsis yang memusatkan perhatian pada bagaimana 

media mengemas dan membingkai berita. Proses itu umumnya dilakukan dengan 

memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari 

peristiwa lewat bantuan kata, aksentuasi kalimat, gambar dan perangkat lainnya 

(Eriyanto, 2009). 

Analisis framing secara sederhana digambarkan sebagai analisis untuk 

mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai 

oleh media. Pembingkaian tersebut tentu saja melalui proses kontruksi. Disini realitas 

sosial dimaknai dan dikontruksi dengan makna tertentu. Hasilnya, pemberitaan media 

pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang-orang tertentu. Semua elemen 

tersebut bukan hanya bagian dari aspek teknis jurnalistik, tetapi juga menandakan 

bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan oleh media (Eriyanto, 2009:3). 
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Berikut adalah konsep framing menurut beberapa ahli: 

Tabel 1.2 
Ahli Definisi 

Robert N. Entman Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian 
tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek 
lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi 
dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu  dialokasikan 
lebih besar dari pada sisi lain. 

William A. Gamson Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang teroganisir 
sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna 
peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek suatu wacana. 
Cara bercerita ini terbentuk dalam kemasan. Kemasan itu 
semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan 
individu untuk mengkonstruksi pesan-pesan yang ia sampaikan, 
serta untuk menafsirkan makna dari pesan yang ia terima. 

Todd Gitllin Strategi bagaimana relitas/dunia dibentuk dan disederhanakan 
untuk ditampilkan kepada khalayak. Peristiwa-peristiwa 
ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan 
menarik perhatian khalayak dengan seleksi, pengulangan, 
penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas. 

David E. Snow dan 
Robert Benford 

 
 

Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi 
yang relevan. Frame mengorganisasikan sistem kepercayaan 
dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra, 
sumber informasi, dan kalimat tertentu. 

Army Binder Skema interpretasi yang digunakan untuk menempatkan, 
menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara 
langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisasi suatu 
peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah 
dipahami dan membantu individu untuk mengerti peristiwa. 

Zhongdang Pan 
dan Gerald M. 
Kosicki 

Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi 
yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan, 
peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi 
pembentukan berita. 

(Sumber: Eriyanto 2009, 67-68) 

 Framing pada akhirnya menentukan bagaimana realitas hadir dihadapan 

pembaca. Suatu peristiwa bisa memiliki makna berbeda antara media satu dan 

lainnya. Karena apa yang dilaporkan oleh media seringkali merupakan hasil dari 

pandangan mereka ketika meliput suatu peristiwa. 
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F. Metode Penelitian 

F.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif  dengan tipe 

interpretatif. Yaitu penelitian yang menggunakan penafsiran (interpretasi) dalam 

menggali makna dan latar belakang dari produk media massa yang dihasilkan. Produk 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teks berita. Dalam pemaknaan terhadap 

pesan dalam teks berita, peneliti menggunakan interpretasi subyektif yang 

disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada dalam teks. 

 Peneliti berusaha menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa dikonstruksikan 

berbeda oleh media dengan menggunakan metode analisis Framing model Zongdang 

Pan dan Gerald M. Kosicki. 

F.2 Objek Penelitian  

 Objek penelitian ini adalah surat kabar Kompas dan Media Indonesia edisi 28 

Januari – 25 Februari 2011. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat 15 berita yang 

mengulas “Polemik Buku Lebih Dekat dengan SBY” ini. Yaitu: 

Tabel 1.3 
 Objek Penelitian 

Judul Berita Tanggal Terbit 
Usut kasus Buku SBY Kompas, 28 Januari 2011 
Buku-buku Yudhoyono tidak akan ditarik Kompas, 1 Februari 2011 
Buku Yudhoyono untuk Siswa SD Kompas, 2 Februari 2011 
Buku tentang Yudhoyono tak ada dalam 
kontrak Kompas, 4 Februari 2011 

Buku Yudhoyono lulus seleksi Kompas, 5 Februari 2011 
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Buku-buku tentang SBY di Tegal diganti Kompas, 16 Februari 2011 
Kejaksaan selidiki pengadaan buku SBY Kompas, 24 Februari 2011 
Penerbitan buku SBY beraroma korupsi Media Indonesia, 28 Januari 2011 
Buku-buku tentang SBY cerminan 
glorifikasi  Media Indonesia, 29 Januari 2001 

Buku-buku tentang SBY proyek 
kemendiknas Media Indonesia, 30 Januari 2011 

1. Editorial: Buku SBY  
2. Penyebaran buku SBY upaya pengultusan Media Indonesia, 31 Januari 2011 

 Mendiknas bantah politisasi buku SBY Media Indonesia, 1 Februari 2011 
Daerah berkukuh tidak pilih buku SBY Media Indonesia, 5 Februari 2011 
Buku-buku SBY di Tegal ditarik Media Indonesia, 10 Februari 2011 
 

F.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan dokumentasi pada naskah 

berita yang terdapat pada surat kabar Kompas dan Media Indonesia edisi 28 Januari – 

25 Februari 2011 yang mengangkat “Polemik Buku Lebih Dekat dengan SBY”. Selain 

itu, referensi jurnal, artikel dan data lainnya yang terkait dengan penelitian ini juga 

akan menambah kelengkapan dokumentasi data. 

F.4 Teknik Analisis Data  

Dokumentasi  pemberitaan Polemin Buku  “Lebih Dekat dengan SBY”  yang 

diperoleh dari surat kabar Kompas dan Media Indonesia sebanyak 15 berita (lihat: 

Tabel 3) akan ditulis dalam uraian yang terperinci. Data tersebut kemudian dianalisa 

dengan menggunakan desain analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki. Yaitu analisis yang membongkar konstruksi teks media dengan 

mengoperasikan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing. 
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Keempat struktur tersebut merupakan suatu serangkaian yang menunjukkan 

framing pada suatu media. Kecenderungan atau kecondongan wartawan dalam 

memahami suatu peristiwa dapat diamati dari keempat struktur tadi. Dengan kata lain, 

“pembingkaian” itu sendiri dapat diamati dari bagaimana wartawan menyusun 

peristiwa ke dalam bentuk umum berita, sudut pandang berita,  cara mengisahkan 

peristiwa, kalimat yang dipakai, grafik atau gambar yang mengilustrasikan berita, 

serta pemilihan kata atau idiom yang diaplikasikan dalam sebuah berita. 

Pendekatan itu dapat digambarkan ke dalam skema sebagai berikut: 

Tabel 1.4 
Kerangka Analisis Framing Pan dan Kosicki 

STRUKTUR PERANGKAT 
FRAMING 

UNIT YANG DIAMATI 

SINTAKSIS 
Cara wartawan 
menyusun fakta 

1. Skema berita Headline, lead, latar informasi, 
kutipan sumber, pernyataan, 
penutup 

SKRIP 
Cara wartawan 
mengisahkan fakta 

2. Kelengkapan berita 5W + 1H 

TEMATIK 
Cara wartawan menulis 
fakta 

3. Detail 
4. Koherensi 
5. Bentuk kalimat 
6. Kata ganti 

Paragraf, proporsisi, kalimat, 
hubungan antar kalimat 

RETORIS 
Cara wartawan 
menekankan fakta 

7. Leksikon 
8. Grafis 
9. Metafora 

Kata, idiom, gambar/foto, 
grafik 

1. Sintaksis 

Pengertian umum sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. 

Sedangkan dalam berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dari bagian 
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berita headline, lead, latar informasi, sumber, penutup dalam suatu kesatuan teks 

berita secara keseluruhan. Dengan melihat pemilihan judul, lead, dan latar informasi 

lainnya oleh Kompas dan Media Indonesia, kita dapat menemukan bagaimana kedua 

surat kabar tersebut mengkonstruksikan polemik Buku “Lebih Dekat dengan SBY”. 

2. Skrip 

Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau 

menceritakan peristiwa kedalam bentuk berita. Laporan berita sering disusun sebagai 

suatu cerita. Perbedaan antara tulisan fiksi dan berita bukan terletak pada cara 

bercerita, melainkan fakta yang dihadapi.  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, informasi diambil oleh 

wartawan untuk dilaporkan merupakan aspek teknis sebagai sudut pandang wartawan 

dalam melihat sebuah peristiwa. 

3. Tematik 

Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau 

dibuat oleh wartawan. Kalau struktur sintaksis berhubungan dengan pernyataan 

bagaimana fakta yang diambil akan ditempatkan pada skema atau bagan berita, maka 

struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis. Bagaimana kalimat 

yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita 

secara keseluruhan. 
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4. Retoris 

Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan gaya atau kata yang 

dipilih untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan. Wartawan menggunakan 

perangkat retoris untuk membuat citra, menonjolkan sisi tertentu dan meningkatkan 

gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Struktur ini melihat cara wartawan 

menggunakan idiom, grafik, gambar dan metafora untuk mendukung tulisan dan 

menekankan arti tertentu pada pembaca. Begitupula yang dilakukan oleh Kompas dan 

Media Indonesia dalam upaya menonjolkan aspek tertentu mengenai Polemik Buku 

“Lebih Dekat dengan SBY”. 

 


