
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan usaha untuk menciptakan kondisi hidup 

sesama manusia yang lebih baik. Komunikasi sangat erat dalam perubahan 

yang terjadi pada diri manusia, masyarakat dan lingkungan. Laju 

perkembangan yang semakin pesat membuat aspek masyarakat harus 

mengikutinya. Tanpa disadari pula masyarakat modern saat ini sangat 

dipengaruhi oleh hadirnya media massa. Apalagi media massa mempunyai 

peran strategis dalam menyampaikan pesan kepada khalayak secara 

serempak. Pada dasarnya, media komunikasi memiliki keperkasaan dalam 

mempengaruhi masyarakat, teristimewa pengaruh yang ditimbulkan oleh 

masyarakat (Effendy, 2003:407).  

Perkembangan masyarakat yang semakin pesat mempengaruhi pula 

perkembangan teknlogi dalam media massa. Kecepatan dalam menyajikan berita 

salah satu aspek penting, selain aspek ketepatan dan keakuratan data. Hal 

tersebut menjadi barometer media massa dalam memaksimalkan fungsi internet 

untuk menyampaikan informasi dan berita secara cepat. Perkembangan 

teknologi tersebut, tanpa disadari mempengaruhi adanya perkembangan dalam 

dunia jurnalistik dengan munculnya jurnalisme online yang mampu memberikan 

kemudahan dan kecepatan untuk mendapatkan berita dari media online. 

Berita adalah produk media yang mempunyai nilai berita. Menurut 

Kusumaningrat (2005:62-66) menyebutkan bahwa nilai berita merupakan 

asumsi intuitif wartawan tentang apa yang menarik bagi khalayak, yakni dalam 
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mendapatkan perhatian dari khalayak dengan beberapa unsur yaitu aktualitas 

(timeliness), kedekatan (proximity), keterkenalan (prominence), dampak 

(consequence) dan human interest. Dalam proses pembuatan berita yang dibuat 

oleh media, wartawan melihat peristiwa tersebut, lalu mengamati, 

menuliskannya, kemudian disunting sedemikian rupa hingga tersampaikan 

kepada khalayak.  

Menurut pandangan konstruktivis, berita tercipta bukan karena realita itu 

ada, tinggal ambil dan menjadi bahan berita, melainkan realitas itu karena 

manusia yang menciptakannya (Eriyanto, 2002:22). Pandangan subjektifitas dan 

sudut pandang wartawan adalah faktor bagaimana realitas itu diciptakan. Setiap 

media massa mempunyai cara untuk menarik khalayak membaca berita dari 

media massa tersebut. Ideologi dan kondisi media menjadi faktor dalam 

membingkai sebuah berita yang sama menjadi berbeda.  

Perbedaan tersebut terlihat dari cara pemilihan kata, penggunaan kata, 

gambar dan sudut pandang penulisan. Sehingga konstruksi realita dapat dilihat 

dari segi narasumber, narasi cerita, dan bagian penonjolan tertentu sesuai 

keinginan masing-masing media. Pembingkain berita tidak hanya melalui itu 

saja, namun dapat melalui sebuah ekonomi politik media. Dalam penjelasan 

ekonomi politik media, rate tinggi untuk kepentingan penguasa dan kepemilikan 

modal yang hampir sebagian besar terjun dalam dunia perpolitikan. Dalam buku 

Severin dan Tankard (2009:383) mengatakan bahwa media massa hanyalah 

menjadi alat pemegang kekuasaan ekonomi, politik dan semua kekuatan sosial 

dalam sistem apapun. 
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Salah satu isu pemberitaan yang menyita media saat ini adalah pasca 

reshuffle kabinet kerja presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Isu 

tersebut menjadi sebuah bahan berita yang mempunyai nilai berita yang menarik 

untuk menjadi bahan pemberitaan. Pasalnya, hampir seluruh media massa 

memberitakan adanya reshuffle yang dilakukan oleh kabinet kerja yang diusung 

oleh presiden Jokowi-JK. Tidak hanya itu, isu ini juga mempunyai nilai berita 

yang tinggi karena adanya kedekatan isu tersebut dengan masyarakat Indonesia.  

Berita reshuffle kabinet kerja yang dilakukan Jokowi-JK ini menarik 

karena pada tahun lalu Jokowi-JK sangat popular saat mencalonkan diri sebagai 

presiden dan wakil presiden. Tidak disitu saja, Jokowi-JK juga memenangkan 

pilpres 2014 mengalahkan pesaingnya yaitu Prabowo-Hatta. Pada akhirnya Joko 

Widodo dan Jusuf Kalla menjadi presiden dengan masa 5 tahun dari 2014-2019. 

Pemilihan menteri untuk mendukung kabinet kerja yang dibentuk oleh Jokowi-

JK tidak sembarang dipilih. Beberapa tahap harus dilalui oleh menteri yang akan 

mengisi kabinet kerja Jokowi-JK. Survei yang dilakukan Lembaga Survei 

Indonesia (LSI) mengatakan bahwa, Jokowi terpilih sebagai presiden dengan 

dukungan 53.15 % suara. Bahkan sebelum dilantik sebagai presiden, harapan 

terhadap Jokowi mencapai 71.73 % (Agustus 2014).  

Gebrakan yang dilakukan oleh Jokowi-JK terhadap kinerja kabinet 

kerjanya menuai banyak pro dan kontra. Kabinet kerja Jokowi-JK telah 

melakukan beberapa gebrakan diantaranya, kegiatan blusukan yang hampir 

dilakukan oleh semua menteri. Mengunjungi masyarakat, datang langsung ke 

lokasi atau sumber masalah adalah ciri khas presiden Jokowi yang kemudian 

menular pada menteri-menterinya. Hal ini jarang dilakukan pada kabinet 
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sebelumnya, harapan masyarakat untuk lebih didengar dan diperhatikan oleh 

pemerintahan yang baru pun meningkat.  

Tidak hanya itu, peledakan kapal vietnam yang dilakukan oleh TNI AL 

untuk memberikan sinyal ketegasan bahwa tidak ada lagi pencurian ikan dilautan 

Indonesia. Menteri  menegaskan bahwa hampir 300 triliun kerugian yang 

diterima oleh Indonesia dari adanya ilegal fishing atau pencurian ikan. Namun 

ada pula yang menuai kontra, disaat  adanya pengalihan subsidi BBM untuk 

sektor lain dinggap kurang pro terhadap rakyat. Hal tersebut terjadi karena 

kenaikan harga BBM sebesar 2000 rupiah disaat harga minyak anjlok adalah 

keputusan yang kurang tepat. 

Dalam perjalanannya, pemerintahan Jokowi-JK banyak menuai pro dan 

kontra. Belum setahun menjabat sebagai presiden, Jokowi-JK merombak kabinet 

kerja yang diusung beliau. Lembaga survey indobarometer, Direktur Eksekutif 

Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik 

terhadap pemerintahan Jokowi-JK masih belum memuaskan jauh dibawah angka 

75 persen yakni hanya sebesar 57,5 persen. Sementara JK sebesar 52,3 persen. 

Angka tersebut menurun drastis dari tahun lalu, hampir 20 persen lebih 

penurunannya.Tidak hanya kepuasaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK, ada 

juga dari kepuasan publik terhadap kabinet kerja Jokowi-JK. “ Menurutnya, 

masyarakat yang cukup puas kepada kinerja kabinet hanya sebesar 45,3 persen 

dan sangat puas 1,5 persen. Sedangkan mereka yang kurang puas sebesar 31,2 

persen dan tidak puas sama sekali 2,2 persen”, menurut Indobarometer pada 

tanggal 6 April, 2015  



5 
 

Penurunan tersebut jelas terlihat dampak dari permasalahan yang terjadi 

di Indonesia saat ini. Perekonomian yang semakin hari bukan semakin membaik, 

justru semakin memburuk Nilai tukar rupiah pada dollar yang semakin mencapai 

nilai 14.000 rupiah / dollar, bahan pangan pokok yang melambung tinggi, impor 

bahan dan barang kebutuh masyarakat semakin banyak. Tidak hanya itu, 

semakin sulitnya mencari pekerjaan dan tidak meratanya perhatian pemerintah 

terhadap kemiskinan yang terjadi di masyarakat adalah faktor menurunya tingkat 

kepuasan publik terhadap kabinet kerja Jokowi-JK. 

Pada awalnaya isu reshuffle ini hanya isapan jempol semata, namun 

seiring permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini, isu itu semakin menguat. 

Apalagi beberapa partai pendukung dari Jokowi-JK terus mendesak agar 

perombakan kabinet kerja dipercepat. Partai politik banyak yang menyarankan 

agar dilakukan pada tanggal 16 Agustus sebelum hari kemeredekaan Indonesia. 

Namun, Jokowi-JK mengumumnkan perombakan kabinet kerja akan 

dilaksanakan lebih cepat yakni pada tanggal 12 Agustus 2015. Keputusan untuk 

mempercepat adanya reshuffle kabinet kerjanya adalah  sebagai respon atas 

keadaan ekonomi dalam negeri yang dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi 

global. Tidak hanya itu, keputusan perombakan kabinet kerja diambil karena 

ingin memperkuat kinerja Pemerintah untuk percepatan implementasi program 

aksi pembangunan. keputusan perombakan kabinet kerja yang dilakukan oleh 

pemerintah Jokowi-JK menuai banyak kritikan dikarenakan terlalu dini untuk 

melakukan keputusan perombakan kabinet kerja. Terlihat juga, bahwa dibawah 

kepemimpinan Jokowi-JK ada kegagalan dalam kabinet kerjanya. 
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Enam kabinet kerja yang akan diganti Jokowi adalah tiga Menko, Dua 

Menteri, satu Seskab. Menko Polhukam yang sebelumnya dijabat oleh Tedjo 

Edhy Purdijatno digantikan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian 

Sofyan Djalil digantikan oleh Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Indroyono 

Soedarman digantikan oleh Rizal Ramli. Dua menteri yang ada dalam kabinet 

kerja yang diganti adalah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel digantikan 

Thomas Lembong dan Menteri Perencanaan Pembangunan Naisonal / Kepala 

Bappenas Andrinof Chaniago digantikan oleh Sofyan Djalil. Satu Sekretaris 

kabinet yaitu Andi Widjajanto digantikan oleh Pramono Anung. 

Dari Menko yang sudah diganti hanya tersisah satu yang tidak terkena 

imbas reshuffle yaitu Puan Maharani. Selain itu, Menteri yang terdapati isu 

adanya ketidak loyalan terhadap pemerintahan Jokowi-JK, sempat pula akan 

direshuffle pada akhirnya tidak terjadi yaitu Rini Soemarno. Memang banyak 

kalangan menganggap keputusan perombakan kabinet kerja yang dilakukan 

Jokowi penuh dengan intervensi politik karena adanya partai politik yang 

mengusung Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden. Apalagi ada 

kepentingan politik dibalik keputusan perombakan kabinet kerja kabinet kerja 

Jokowi-JK dengan partai politik lawan.  

Tidak hanya itu, menteri Menkumham juga memenangkan kubu 

sengketa Partai Golkar dari Agung Laksono dan kubu PPP dari Romzy agar nanti 

kedua partai politik tersebut bisa merapat pada KIH. Isu reshuffle ini memang 

penuh dengan pro dan kontra. Ada yang mendukung penuh langkah yang dipilih 

oleh Jokowi-JK dan ada yang tidak mendukung sama sekali. Isu keputusan 

perombakan kabinet kerja ini yang penuh dengan muatan politik menjadi bahan 
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media untuk menjadi berita. Isu tersebut begitu berdampak bagi masyarakat 

Indonesia. Sehingga isu tersebut mempunyai nilai berita yang tinggi. 

Politik dan media memang tidak bisa lagi dilepaskan. Dalam media 

Indonesia, media adalah sarana untuk pencitraan politik dari individu sampai 

kelompok. Menurut Nimmo (1993:198-200) menjelaskan bahwa media massa 

juga menjadi alat yang sering digunakan dalam menyampaikan informasi politik, 

bahkan dapat dilihat sebagai alat yang mampu untuk membentuk pendapat dan 

pemikiran masyarakat. Saat ini beberapa tokoh menjadi pemilik media yang 

terjun pula dalam dunia politik.  

MNC group (RCTI, Global TV, MNC Tv, Okezone, Sindo) yang 

dipegang oleh Harry Tanoesudibjo yang menjabat pula sebagai ketua Partai 

Pelindo. Bakrie group (Tvone, Viva.co.id, ANTV) yang dipegang oleh Aburizal 

Bakrie yang terjun pula sebagai ketua umum Partai Golkar versi Munas Ancol. 

Surya Paloh sebagai ketua Partai NasDem yang mempunyai media seperti Metro 

Tv, Mediaindonesia.co.id, Lampung post dan Media group. Detik.com, Trans Tv, 

Trans7 yang dipegang langsung oleh CT Corporation yang dipimpin oleh 

Chairul Tanjung sejatinya pernah menjadi menteri di era Susilo Bambang 

Yudhoyono. Tidak hanya itu, media baru juga muncul dengan ideologi dan 

pandangannya yaitu Beritasatu.com, BeritasatuTv, Suara Pembaruan dibawah 

Lippo Group yang dipegang oleh Theo L.Sambuaga yang juga terjun dalam 

dunia politik. 

Memang media dalam media politik mempunyai posisi yang sangat 

krusial. Media yang seharusnya dipercaya masyarakat sebagai penyeimbang 

opini atau netral. Saat ini sudah tidak menjadi media yang netral. Media massa 
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sudah tidak lagi melihat peristiwa politik secara apa adanya, namun tergantung 

kepada kelompok dan ideologi yang mendominasinya. Dengan demikian, 

apapun informasi politik yang disajikan oleh media massa merupakan 

representasi media tersebut. Menurut Schramm (1975:486) mengatakan bahwa 

kekuatan yang dimiliki oleh media massa, maka lembaga-lembaga politik seperti 

partai politik, organisasi pemerintah, kelompok kepentingan, LSM, serikat buruh 

dan sebagainya, sering memanfaatkan media massa sebagai tujuan-tujuan politik 

Tidak hanya media dan politik saja yang mempengaruhi bagaimana 

media itu membingkai isi dan wujud media, namun adanya media, politik dan 

ekonomi adalah faktor yang mempengaruhi pula. Dalam buku Agus Sudibyo 

(2001:2) menyatakan bahwa media juga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan 

ekonomi dan politik diluar pengelolaan media, seperti pemilik, modal dan 

pendapatan pula mempengaruhi dalam menentukan wujud isi media. Sehingga 

bisa dilihat bagaimana berita itu akan diarahkan, tergantung faktor politik 

ekonomi media tersebut.  

Apalagi perkembangan media yang semakin maju membuat informasi 

semakin mudah didapatkan. Seperti halnya pada media online. Masyarakat tidak 

perlu lagi harus membawa televisi atau membawa koran kemana-mana, sekarang 

informasi tersebut berada dalam genggaman. Sehingga informasi seputar politik 

khususnya berita reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK mudah sekali didapatkan. 

Apalagi adanya kedekatan antara media dan masyarakat ditunjukkan dengan 

pemberian kolom komentar untuk memberikan kesempatan kepada khalayak 

beropini terhadap sebuah pemberitaan. 
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Beritasatu.com dan VIVA.co.id adalah contoh dari perkembangan 

media online. Pemilihan kedua media online ini menarik  karena mempunyai 

pandangan dan ideologi masing-masing dalam melihat isu keputusan reshuffle 

kabinet kerja Jokowi-JK. Apalagi kedua pemilik media tersebut terjun dalam 

dunia politik. Media bukan lagi menjadi saluran informasi melainkan menjadi 

agen informasi. Pandangan konstruksivitis media menjadi subjek dalam 

mengkonstruksi realitas dengan segala kepemihakannya. Adanya campur tangan 

pemilik media dalam membuat berita yang akan disajikan kepada khalayak. Hal 

tersebut menegaskan bahwa media tidak lagi menjadi media yang mempunyai 

independensi yang cukup kuat. 

Beritasatu.com yang dipunyai oleh Berita Satu Media Holding dibawah 

naungan Lippo Group. Theo L.Sambuaga adalah sosok orang dibalik adanya 

Berita Satu Media Holding yang ada didalamnya Beritasatu.com. Beliau juga 

menjabat sebagai Presiden Direktur Beritasatu.com. Theo L.Sambuaga terjun 

dalam dunia politik sudah cukup lama. Diera BJ.Habibie beliau menjabat 

sebagai menteri. Saat pula, Theo L.Sambuaga masih aktif dalam dunia politik 

salah satunya di Partai Golkar. Beritasatu.com mempunyai pandangan 

jurnalisme positif yaitu aktivitas jurnalistik yang dijalankan dengan baik dan 

benar sesuai kaidah jurnalistik dan asas kemanusiaan agar berita dan opini yang 

disajikan tidak saja objektif dan bermakna, melainkan juga mampu 

membangkitkan optimisme dan perilaku positif para pembaca. Beritasatu.com 

juga digadang-gadang sebagai alternatif media selain metrotv karena berita satu 

ada dalam channel youtube Jokowi-JK.  
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Bukan hanya dari segi pemilik media, segi redaksi juga menentukan 

bagaimana nanti berita tersebut dapat disajikan kepada khalayak. Pemimpin 

Redaksi yaitu Primus Dorimulu jurnalis senior yang menjadi salah satu perintis 

adanya Beritasatu.com juga semakin menegaskan bahwa Beritasatu.com 

mempunyai kekuatan dalam hal jurnalisme positif. Tapi tidak menjadi jaminan 

media Beritsatu.com menjadi netral ataupun cover both side yang seharusnya 

dilakukan oleh semua media. 

VIVA.co.id media online yang sudah terdengar cukup lama karena 

pemilik media (Aburizal Bakrie) mempunyai media selain portal media ini. 

Aburizal Bakrie mempunyai beberapa media yang berada dibawah naungan 

Bakrie Group yaitu TvOne, ANTV, dan VIVA.co.id. Media portal pertama yang 

dimilik Bakrie Group menambah semarak kepemilikan portal media yang terjun 

dalam dunia politik. Aburizal Bakrie saat ini menjabat sebagai ketua umum 

Partai Golkar versi Munas Bali. VIVA.co.id juga menjadi media oposisi 

pemerintah karena selaku pemilik media yaitu Aburizal Bakrie berada pada 

Koalisi Merah Putih.  

Sama seperti Beritasatu.com, bahwa ruang redaksi juga menentukan 

bagaimana nantinya berita tersebut layak untuk dimuat atau tidak. Pimpinan 

redaksi yaitu Totok Suryanto yang notabenenya wartawan senior yang juga 

menjadi wakil pimpinan redaksi TvOne dan sudah lama menjadi orang dekat dan 

kepercayaan dari Aburizal Bakrie ini, semakin menegaskan bahwa VIVA.co.id 

memang media yang saat ini berada pada posisi opisis. 

Menariknya isu ini juga disebabkan adanya faktor di pemilik media 

tersebut. Dalam sebuah berita mengatakan bahwa kedua pemilik media ini 
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berada di partai politik yang sama yakni partai Golkar. Apalagi partai Golkar 

yang terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu dari Aburizal Bakrie dan Agung 

Laksono, Theo L.Sambuaga berada pada kubu Aburizal Bakrie. Dalam susunan 

kubu Aburizal Bakrie, Theo L.Sambuaga menjadi wakil ketua umum 

(http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/04/078626408/inilah-pengurus-

dpp-partai-golkar-hasil-munas-bali). Isu ini semakin menarik karena dalam isu 

tersebut ada seorang Jusuf Kalla yang masih aktif di partai yang mempunyai logo 

beringin. 

Dalam mengungkapan realitas kepada masyarakat, staisun berita 

menggunakan framing sebagai cara untuk membuat masyarakat lebih mudah 

menerima informasi. Isu-isu tertentu sengaja dipilih untuk ditonjolkan. Dengan 

cara inilah media berusaha menggiring frame berfikir masyarakat untuk melihat 

suatu realitas berdasarkan frame media massa karena masyarakat melihat 

peritiwa melalui media. Menurut Gaye Tuchman dalam buku Severin dan 

Tankard (2009:400) menyatakan bahwa berita merupakan konstruksi realitas. 

Bagi pembaca awam, pembaca melihat peristiwa yang terjadi lalu 

diberitakan oleh media tidak ada campur tangan dari pihak-pihak pemilik media, 

ideologi, dan pandangan media masing-masing. Namun pada kenyataannya, 

wartawan dan medialah yang aktif dalam proses pengolahan peristiwa tersebut 

(Eriyanto, 2002:25). Apalagi kedua media online ini memang menarik karena 

berada pada partai yang sama yaitu Partai Golkar. Apalagi wakil presiden Jusuf 

Kalla perannya dalam perombakan kabinet kerja Jokowi-JK cukup berarti. 

Seperti diketahu, bahwa Jusuf Kalla adalah salah dewan dari Partai Golkar. 

http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/04/078626408/inilah-pengurus-dpp-partai-golkar-hasil-munas-bali
http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/04/078626408/inilah-pengurus-dpp-partai-golkar-hasil-munas-bali


12 
 

Sehingga isu perombakan kabinet kerja kabinet kerja Jokowi-Jk dan pemilihan 

media ini sangat menarik. 

Dalam penelitian ini, pada akhirnya bukan hasil bagaimana media 

tersebut mengungkapkan secara negatif dan postif. Namun, bagaimana media 

tersebut mengembangkan bingkai berita masing-masing media dalam melihat 

sebuat peristiwa. analisis framing dapat mengetahui bagaimana berita tersebut 

dibuat dengan cara masing masing media membingkai berita tersebut. Dari segi 

ideologi media, kepemilikan media, campur tangan politik, teks, narasumber, 

dan lain-lain. Dalam sebuah framing, berita ibaratnya sebuah drama, ia bukan 

menggambarkan realitas melainkan potret dari arena pertarungan antara pihak 

yang berkaitan dengan peristiwa. Sehingga nantinya metode analisis framing ini 

untuk melihat cara bercerita (story telling) media atas peristiwa menjadi sebuah 

konstruksi sosial (Eriyanto, 2002:10) 

Dari beberapa paparan dan penjelasan yang ada, dapat disimpulkan 

bahwa peneliti ingin mengetahui bagaimana media mengkonstruksi sebuah 

peristiwa yang ada yaitu  pasca reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK dalam framing 

media online Beritasatu.com dan VIVA.co.id. Maka akan diambil penelitian 

yaitu “Konstruksi Pemberitaan Pasca Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK” 

dalam media online Beritasatu.com dan VIVA.co.id. 

B.  Rumusan Masalah : 

Bagaimana proses media online Beritasatu.com dan VIVA.co.id. 

mengkonstruksi pemberitaan pasca reshuffle kabinet kerja Joko Widodo 

(Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada tanggal 12-18 Agustus 2015 sesuai dengan 
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pandangan dan ideologi masing-masing media dengan menggunakan model 

Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki ? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi berita pasca 

reshuffle kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada tanggal 12-

18 Agustus 2015 yang dilakukan oleh kedua media online Beritasatu.com dan 

VIVA.co.id dengan menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki. 

D.  Manfaat penelitian : 

1. Manfaat Akademis 

Agar menjadikan hasil penelitian ini referensi untuk mahasiswa 

selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sama yaitu analisis framing 

khususnya jurusan ilmu komunikasi kosentrasi jurnalistik. 

2. Kritik sosial 

Agar masyarakat, mahasiswa dan jurnalis lebih memahami bagaimana 

konstruksi media dalam membuat berita yang akan disampaikan kepada 

khalayak khususnya media nasional. Sehingga masyarakat, mahasiswa maupun 

jurnalis lebih kritis lagi terhadap pemberitaan media. 

E. Tinjauan Pustaka 
 
E.1 Media Baru dalam Komunikasi Massa 
 

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris berasal dari kata 

latin communis yang berarti “sama”. Istilah pertama (communis) adalah istilah yang 

paling sering disebut sebagai asal usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari 

kata-kata latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu makna, 

atau suatu pesan dianut secara sama (Mulyana, 2005:41) 



14 
 

Dalam perkembangan komunikasi, ada beberapa pendapat ahli yang 

membuat model komunikasi menjadi bermacam-macam. Salah satu model yang 

popular yaitu model komunikasi awal yang dikembangkan oleh Harold Laswell 

adalah who says what in which channel to whom with what effect. Model tersebut 

mengisyaratkan bahwa lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. Istilah 

komunikasi ini dapat merujuk kepada berbagai hal, terutama tindakan atau proses 

penyebaran informasi dengan proses pemberian, pertukaran, ide, citra atau emosi 

dengan segala bentuk interkasi (McQuail, 2011:17) 

Menurut Little John (2009:3) menyatakan bahwa komunikasi sebuah 

kegiatan sehari-hari yang benar-benar terhubung dengan semua kehidupan 

kemanusiaan, sehingga kadang-kadang kita mengabaikan penyebaran, kepentingan 

dan kerumitannya. Sebagai ilmu yang terus perkembang, komunikasi semakin 

mempunyai definisi baru dengan mengikuti perkembangan jaman. Dalam buku 

Winarni (2003:3) Everett M.Rodgers mengatakan bahwa komunikasi adalah proses 

dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan 

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. 

Dalam sebuah komunikasi terdapat bentuk dan pola komunikasi yang telah 

terorganisir. Ada beberapa bentuk dan pola komunikasi menurut Deddy Mulyana 

(2005:80-83) yakni : 

a. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Artinya, 

komunikasi tersebut bisa melekat pada dua orang, tiga orang dan seterusnya, 

karena sebelum berkomunikasi dengan orang lain kita biasanya 
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berkomunikasi dengan diri sendiri untuk memastikan makna pesan dari 

orang lain itu seperti apa. 

 

 

b. Komunikasi interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap 

muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik secara verbal maupun non verbal. 

c. Komunikasi Kelompok 

Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. 

d. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi yang bersifat formal 

dan nonformal. Jaringan yang dimiliki lebih besar daripada kelompok. 

e. Organisasi Publik 

Komunikasi publik terjadi saat komunikasi antara seseorang pembicara 

dengan sejumlah orang (khalayak besar), yang tidak bisa dikenali satu 

persatu. 

f. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa dapat didefiniskan sebagai proses penggunanaa sebuah 

medium massa seperti media cetak (koran, majalah), media eletronik 

(televisi) dan media baru (internet) 

Komunikasi massa (mass communication) merupakan proses menciptakan 

kesamaan arti antara media massa dengan khalayak mereka (Stanley, 2011:7). Pada 
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dasarnya komunikasi massa mempunyai penjelasan yang cukup jelas seperti yang 

definiskan oleh Wright (1959:15) dalam buku Severin & Tankard (2005:4) yakni : 

a. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relative besar, heterogen 

dan anonim. 

b. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa 

mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan sifatnya 

sementara. 

c. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi 

yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar 

Menurut John Vivian (2008:450) menyatakan bahwa komunikasi massa 

didefinisikan sebagai proses penggunaan sebuah medium massa untuk mengirim 

pesan kepada audien yang luas untuk tujuan memberi informasi, menghibur, atau 

membujuk. Media yang digunakan dalam komunikasi massa yakni media cetak 

(koran, majalah), media elektronik (televisi), dan media baru (internet).  

Namun konsep tentang komunikasi massa tersebut mengalami sedikit 

pergeseran karena adanya perkembangan teknologi baru.Perkembangan teknologi 

baru tersebut memunculkan media baru yaitu Internet. Seperti perkembangan media 

baru saat ini, banyak media-media online baru yang muncul karena faktor 

perkembangan komunikasi massa. Beritasatu.com dan VIVA.co.id adalah salah satu 

contoh dari perkembangan komunikasi massa. 

Istilah “media massa” memberikan gambaran mengenai alat komunikasi 

yang bekerja dalam berbagai skala. Menurut McQuail (2000) dalam buku Morissan 

(2013:480) menyatakan bahwa media massa memiliki sifat atau karateristik yang 

mampu menjangkau massa dalam jumlah besar atau luas, bersifat publik, dan 
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mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul dalam media 

massa. Pada dasarnya media massa adalah medium dari adanya komunikasi antara 

media dengan masyarakat. 

Menurut Alaxis S.Tan dalam Nurudin (2014:9), media massa memiliki sifat 

khusus dibandingkan dengan komunikasi antarpribadi. Ciri khusus yang 

membedakan keduanya adalah penerima pesannya (khalayak). Komunikasi 

antarpribadi merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka, 

yang memberikan reaksi langsung pesan verbal dan non verbal. 

Komunikasi massa (mass communication) sendiri berarti komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, koran, atau majalah) atau 

eletronik (radio, televisi dan internet), berbiaya relatif mahal, yang dibiayai oleh 

lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditunjukan kepada sejumlah besar 

orang yang tersebar dibanyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya 

bersifat umum, cepat, serentak dan selintas (Deddy Mulyana, 2007:83-84). Media 

massa dapat memperkaya masyarakat dengan menyebarkan kreatif terbaik dari 

manusia (Vivian, 2008:505).  

Karateristik media massa adalah : 

a. Bersifat melembaga artinya pihak yang mengelola media terdiri dari 

banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada 

penyajian informasi. 

b. Bersifat satu arah artinya komunikasi yang dilakukan kurang 

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima pesan, 

kalau terjadi dialog biasanya akan memerlukan waktu dan tertunda 

(media cetak dan elektronik) 
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c. Bersifat dua arah artinyta komunikasi yang dilakukan terjadi dialog antara 

pengirim dan penerima pesan, sehingga terjadi reaksi timbale balik 

(media online) 

d. Meluas dan serempak artinya dapata mengatasi rintangan waktu dan 

jarak, karena media ini memiliki kecepatana. Bergerak secara luas dimana 

informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang 

sama. 

e. Memakai peralatan teknis atau mekanis artinya media massa tidak aka 

lepas dari penggunaan alat teknis maupun mekanis seperti radio, televisi, 

surat kabar, dan semacamnya. 

f. Bersifat terbuka artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja tanpa 

mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa (Canggara, 2000:134). 

Media massa selalu berkembang secara dinamis mengikuti jaman 

globalisasi saat ini. Dalam sebuah media massa ada berbagai macam bentuk media 

massa seperti berikut : 

a. Koran 

Koran adalah medium massa utama bagi orang untuk memperoleh 

berita. Sebagian besar kota, tidak ada sumber berita yang bisa menyamai 

keluasan dan kedalaman liputan berita koran. Popularitas dan pengaruh 

koran sangatlah kuat (Vivian, 2008:71). 

b. Majalah 

Para kaum elit, menurut Wilson (1989) kehadiran majalah sejak tahun 

1704 di Inggris dimulai dengan terbitnya majalah majalah seperti 

review, tatker,spectator, semuanya terbit dilondon (Winarni, 2003:26). 



19 
 

c. Radio 

Hampir semua tempat dimana-mana menggunakan media massa yang 

satu ini, yaitu radio. Kehadiran radio bersamaan dengan hadinya sebuah 

media massa yaitu film pada tahun 1888, ketika Henrich Hertz pada 

mulanya mentransmisikan aliran melalui gelombang udara (Winarno, 

2003:33). 

d. Televisi 

Sebuah media massa yang mempunyai kesamaan karena hasil dari 

sebuah pikiran manusia dan audiensya juga manusia yaitu televisi. 

Televisi merupakan kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama satu 

sama lain dalam sebuah “organisasi” untuk memproduksi sebuah siaran 

(Nurudin, 2007:16). 

e. Internet 

Media massa yang satu ini sangat dibutuhkan diera saat ini yaitu 

Internet. Sebuah internet dapat diartikan sebagai kumpulan komunitas 

komputer antara satu wilayah dan wilayah lainnya diseluruh dunia, 

saling terhubung, dan saling berkomunikasi yang diatur oleh protocol. 

Selain itu, internet juga dapat diartikan sebagai salah satu media 

komunikasi berupa data, umumnya dilakukan secara tertulis atau 

melalui audio visual, tanpa perlu dilakukan secara bersamaan antara 

pengirim dan penerima (Applinet, 2013:2) 

Tak hanya perkembangan masyarakat saja yang berubah, namun teknologi 

juga mengikuti perkembangan masyarakat pula. Perkembangan teknologi yang 

semakin maju membuat dampak pada media massa juga berkembang. Dampak 
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tersebut membuat media massa pula berkembang, hingga hadir media baru yaitu 

internet. Media massa kini telah menjadikan banyak perubahan dalam masyarakat 

dunia. 

Menurut John Vivian (2008:262-264) menyatakan bahwa media baru 

seperti internet bisa melampaui pola penyebaran pesan media tradisional, sifat 

internet yang bisa berinteraksi mengaburkan batar geografi, kapasitas interaksi, dan 

yang terpenting bisa dilakukan secara real time. Hadirnya media baru (internet) ini 

membuat pergeseran pada media sebelumnya, namun media baru tidak berdampak 

pada hilangnya media sebelumnya. Menurut Pawito (2007:16) menyatakan bahwa 

media baru ini akan memberikan pandangan yang baru terhadap komunikasi massa, 

kenyataan tersebut terbukti dengan penggunaan internet yang memiliki peluang 

untuk memberikan tanggapan atau umpan balik secara segera. Sehingga terdapat 

adanya proses interaksi antara komunikan dan komunikator. 

Menurut Meyrowitz (1999:51) dalam buku Nasrullah (2014:15) 

menyatakan bahwa lingkungan media baru atau dikenal cyberspace yang membawa 

tawaran pemikiran baru terhadap riset media yang tidak hanya berfokus pada pesan 

semata, tetapi mulai melibatkan teknologi komunikasi itu sendiri.  

Dengan demikian internet telah menjadi medium yang paling cepat 

bertumbuh (Flew, 2005:7). Asep Syamsul (2012:30) mengungkapkan bahwa media 

online (online media) disebut juga cybermedia (media siber), internet media (media 

internet), dan new media (media baru), sehingga media online sebagai media yang 

tersaji secara online di situs website internet. Livingtone (1999:65) dalam Denis 

McQuail (2011:151) bahwa apa yang baru mengenai internet barangkali adalah 

kombinasi dari interaktivitas dengan ciri yang inovatif bagi komunikasi massa, jenis 
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konten yang tidak terbatas, jangkauan khalayak, dan sifat global dari komunikasi. 

Sebagai manifestasi dari new media. Internet pula mengalami perkembangan. 

Sementara itu, berdasarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) 

yang dikeluarkan oleh Dewan Pers (Asep Syamsul, 2012:30), media siber 

didefiniskan sebagai bentuk media yang menggunakan wahana internet untuk 

melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang 

Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh dewan pers. Sehingga tidak 

ada lagi pelanggaran dalam media massa baru khusunya media online. Selain itu, 

setelah adanya undang-undang pers khalayak tidak lagi menyalahgunakan media 

online ini. 

Media online memiliki keunggulan karaterisitik daripada media cetak dan 

eletronik. Asep Syamsul (2012:33) mengatakan ada beberapa ciri dari media online 

antara lain : 

a. Kapasitas luas dengan arti halaman web yang bisa menampung naskah 

sangat panjang. 

b. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja. 

c. Jadwal terbut bisa kapan saja bisa setiap saat. 

d. Cepat dalam mengupload dan bisa langsung diakses oleh semua orang. 

e. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. 

f. Aktual dalam melakukan pemberitaan karena kemudahan dan kecepatan 

penyajian. 

g. Update informasi dan dapat dilakukan kapan saja. 

h. Adanya interaktif antara khalayak dengan media karena fasilitas yang dibuat 

oleh media untuk berkomentar. 
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i. Informasi tidak akan terhapus karena adanya “bank data” (arsip) sehingga 

dokumentasi dapat dicari hanya dengan search (cari). 

j. Terhubungan dengan sumber lain (hyper link) dengan informasi yang 

tersaji. 

Memang dalam karateristik media online ini, khalayak dimanjakan dengan 

adanya beberapa unggulan yang dimilik oleh media online. Hal senada diugkapkan 

oleh Denis McQuail (2011:157) bahwa media baru dan media lama mempunyai 

karateristik yang berbeda berdasarkan pandangan khayala yang menerimanya 

antara lain : 

a. Interaktifitas 

Sebagaimana yang ditujunkan oleh rasio respon atau inisiatif dari sudut 

pandang pengguna terhadap penawaran sumber atau pengirim. 

b. Kehadiran sosial 

Pengguna mengalami kontak personal dengan orang lain dapat dimunculkan 

oleh pengguna media 

c. Otonomi 

Derajat dimana seorang pengguna merasakan kendali atas konten dan 

penggunaan, mandiri dari sumber 

d. Unsur hiburan 

Kegunaan untuk hiburan dan kesenangan sebagai lawan dari sifat fungsi dan 

alat. 

e. Privasi 

Berhubungan dengan kegunaan media dan konten tertentu. 

f. Personalisasi 



23 
 

Dimana konten dan penggunaan menjadi personal yang unik. 

Memang perkembangan jaman akan terus-menerus mengalami sebuah 

perubahan. Ini mengapa teknologi sacara terus menerus dengan adanya 

pembaharuan. Khususnya pada media online. Ada beberapa jenis media online 

menurut Nasrullah (2014:25) sebagai berikut : 

a. Situs (website) 

Situs merupakan halaman yang mempunyai satu alamat domain 

berisikan informasi, data, visual, audio, membuat aplikasi, hingga berisi 

tautan dari halaman web. 

b. E-mail 

Salah satu bentuk media siber yang paling diminati khalayak adalah e-

mail. Cara kerja surat elektronik ini hampir sama dengan surat 

kovensional pada umunya. Harus adanya pengirim dan penerima. Tetapi 

mempunyai keunggulan dengan kemudahan dan akses yang cepat. 

Keberadaan e-mail ini pula memberikan kita identitas atau penanda 

dalam dunia siber. 

c. Forum di internet  

Mail list juga biasa disebut dengan nama milis merupakan salah satu 

jenis media online yang digunakan dalam berkomunikasi. Konten ini 

siapa saja bisa melihat atau hanya anggota grup saja. 

d. Blog 

Blog adalah salah satu situs yang popular juga. Dalam menggunakan 

fasilitas web jenis ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kategori 
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personal homepage, yaitu pemilik menggunakan domain sendiri yang 

pada umunya harus ada transaksi dibalik pembelian domain, seperti 

contoh com, co.id, net. Kedua, fasilitas ini menggunakan  penyedia 

halaman yang diberikan secara gratis seperti wordpress, blogspot. 

e. Wiki 

Wiki merupakan situs yang mengumpulkan artikel maupun berita sesuai 

dengan kata kunci. Situs ini menghadirkan sebuah kemudahan dalam 

mencari pengertian, sejarah, tokoh, hingga rujukan buku 

E.2 Jurnalisme Online 

Jurnalisme online adalah jurnalisme baru yang berkembang karena adanya 

media baru yaitu internet. Jurnalisem online memiliki karakteristik dan fitur 

berbeda yang berbeda dengan jurnalisme konvensional dan penyiaran. Deuze 

menyatakan bahwa perbedaan dalam jurnalisme online dari jurnalisme lainnya 

adalah pada keputusan jenis baru pada wartawan cyber. Menurut Santana 

(2005:137) menyatakan bahwa Online Journalism harus membuat keputusan-

keputusan mengenai format media yang paling tepat mengungkapkan sebuah kisah 

tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah 

tersebut dengan kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-sumber, dan lain-lain melalui 

hyperlink. 

Jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan dan 

penyebarluasan informasi atau berita melalui media massa. Media online dipahami 

sebagai keadaan ketersambungan melalui sebuah jaringan yang mengacu pada 

internet World Wide Web (WWW). Dalam media online, informasi dapat diakses 

dari mana saja dan kapan saja selama ketersambungan melalui sebuah jaringan 
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internet (Asep, 2012:12). Sehingga jurnalisme online adalah pelaporan fakta yang 

diproduksi lalu disebarkan melalui internet dengan cepat dan tepat. 

Kekuatan jurnalisme online terletak pada kemampuan dalam mengupdate 

informasi terbaru termasuk foto, video dan audio yang mendukung secara 

bersamaan. Tidak adanya batasan waktu (durasi) seperti televisi dan surat kabar 

dalam menampilkan sebuah berita. Mampu memberikan pemberitaan yang lebih 

mendalam karena bisa mengupload setiap saat. Sehingga pembaca tidak lagi sulit 

untuk mengakses informasi yang sedang terjadi saat itu juga.  

Deuze dalam buku Santana (2005:137) menyatakan bahwa komponen 

teknologi adalah faktor penentu bagi definisinya. Ia menyatakan bahwa perbedaan 

online journalist dari rekan-rekan tradisionalnya terletak pada keputusan jenis baru 

yang dihadapi para wartawan cyber. Online journalist harus membuat keputusan-

keputusan mengenai format media yang paling tepat mengungkapkan sebuah kisah 

tertentu, dan harus memungkinkan ruang bagi pilihan-pilihan publik untuk 

menanggapi, berinteraksi, atau bahkan menyusun (customize) cerita-cerita tertentu 

dan harus mempertimbangkan cara-cara menghubungkan kisah tersebut dengan 

kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-sumber, dan lain-lain, melalui hyperlink. 

Pavlik (2001) juga menambahkan bahwa tipe baru jurnalisme ini sebagai 

“contextualized journalism”. Jurnalisme ini mengintergrasikan tiga fitur 

komunikasi yang unik seperti kemampuan-kemampuan multimedia berdasarkan 

platform digital, kualitas-kualitas interaktif komunikasi online, dan fitur-fitur yang 

ditatanya (customize features) (Santana, 2005:137). 
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E.3 Media Baru Sebagai Industri Ekonomi  

Dalam konteks ekonomi, media adalah institusi bisnis yang memproduksi 

dan menyebarkan informasi. Sehingga media dapat menjadi sebuah industry karena 

menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa. Menurut Albarran dalam buku Usman 

Ks (2009:3) menyatakan bahwa ekonomi media sebagai studi tentang bagaimana 

industri media menggunakan sumber-sumber yang terbatas untuk menghasilkan 

jasa yang didistribusikan kepada konsumen dalam masyarakat untuk memenuhi 

berbagai keinginan dan kebutuhan. 

Di Indonesia internet mulai mengeliat menjadi Industri pada tahun 1990-an, 

ketika sejumlah orang mendirikan RadNet yang merupakan perusahaan internet 

komersial pertama. Perkembangan industri Internet terutamanya industri berita juga 

meningkat pesat pada tahun 1998 sebagai hasil dari reformasi dari rezim orde baru 

Soharto seperti yang dikatakan oleh Sen dan Hill “Indonesia media in end of an 

outhoritarian order” (Usman, 2009:130).  

Media online bermunculan semakin banyak. Republika adalah media online 

pertama yang menggunakan internet sebagai mediumnya. Lalu disusul oleh kompas 

dan detik.com. Perkembangan media online yang semakin menguntungkan, 

membuat banyak media online baru menyusul yakni Beritasatu.com, VIVA.co.id, 

mediaindonesia.com dan lain-lain. 

News online media yang banyak diakses membuat industri ini menghasilkan 

banyak keuntungan. Media online dan internet bisa di sebut memiliki masa depan 

yang paling cerah. Semua media massa melakukan konvergensi dengan media 

online atau internet untuk mempertahankan kelangsungannya hidupnya (Usman 
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Ks, 2009:138). Jadi pantas saja bahwa konglomerasi media massa juga terjadi pada 

media online. 

Pemilik media terus memperbanyak jaringan usaha (network business) 

untuk memperkuat pasar dan memperkuat media tersebut dibenak masyarakat. 

Masing-masing pemilik perusahaan media berlomba-lomba menyajikan beragram 

program dan produk media agar keuntungan bisninsya bisa tumbuh dan akan 

melanggengkan industrinya (Waziz, 2012:3). Dalam industri media yang ada di 

Indonesia, hampir sebagaian besar media melakukan konglomerasi media. 

Media yang melakukan konglomerasi media mempunyai media lebih dari 

satu. Sebagai contoh Lippo Group yang mempunyai Berita Satu Media Holding 

yang mempunyai beberapa media dibawahnya. Seperti Beritasatu.com, 

BeritasatuTv, suara pembaruan, dan lain-lain. Memang media yang diprakarsai oleh 

Lippo Group ini masih baru. Namun, perkembangannya begitu pesat dalam 

bersaing dengan media lain yang ada di Indonesia. 

Tidak hanya itu, Konglomerasi media juga di lakukan oleh Bakrie Brother 

Group. VIVA.co.id yang dikelola oleh PT. Viva Media Baru, anak perusahaan PT 

Visi Media Asia Tbk adalah bagian dari Bakrie Brother Group dalam bidang media 

massa. VIVA.co.id bersama dengan TV ONE melakukan kegiatan jurnalistik yang 

mendapat pengaruh konglomerasi oleh Bakrie Brother. Pada dasarnya ekonomi 

politik media menitik fokuskan pada perspektif tentang kekuasaan pemilik modal 

dan politik sebagai basis ekonomi ideologi industri media dalam memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan masyarakat. 
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E.4 Media baru sebagai Instrumen Politik 

Manusia sebagai aktor dibalik perpolitikan yang memanfaatkan media 

massa. Manusia memanfaatkan media massa untuk menyerbarkan pembicaraan-

pembicaraan politik atau pesan-pesan politik dengan harapan adanya pencapaian 

penyebaran pesan politik kepada khalayak lebih luas dan terjangkau. Menurut Dan 

Nimmo (1993:167) menyatakan bahwa manusia sebagai otak perumusan pesan 

politik melalui sarana yang ada dimedia massa. 

Sebuah komunikasi dapat disebut komunikasi politik apabila tujuan yang 

jelas menyangkut penjatahan sumber daya publik. Oleh karena itu, McNair 

menyatakan bahwa komunikasi politik pada dasarnya adalah “purposeful 

communication about politic” (komunikasi yang diupayakan untuk mencapai 

tujuan-tujuan politik tertentu) (Pawito, 2009:5). 

Dalam era politik modern saat ini, media massa tidak hanya menjadi bagian 

yang integral dari politik, tetapi juga memiliki posisi sentral dalam perpolitikan. 

Apalagi dalam posisi media massa didunia politik, ada unsur masyarakat dan 

pemerintah yang harus ada saluran komunikasi politik antara keduanya. Media 

massa menyalurkan pesan-pesan (informasi dan citra) secara masif dan menjangkau 

khalayak atau publik yang jauh, beragam, dan terpencar luas (Pawito, 2009:85). 

Posisi yang sentral dalam dunia perpolitikan membuat partai politik 

memanfaatkan media massa sebagai saluran untuk berpolitik. Pemanfaatan tersebut 

dengan cara beriklan melalui media massa. Hal tersebut semakin menguatkan 

bahwa media massa mempunyai peran yang sangat penting dalam proses politik. 

Menurut Hafied Canggar dalam buku Roni Tabroni (2012:96) mengatakan bahwa 

media massa telah menjadi actor utama dalam bidang politik, media massa 
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memiliki kemampuan untuk membuat individu atau kelompok cemerlang dalam 

dunia politik. Media massa juga selalu ada dan menjadi saluran komunikasi dalam 

konteks politik hari ini. 

Menurut Harold Laswell, ada tiga fungsi pokok media massa dalam dunia 

politik (Pawito, 2009:87-88) yakni fungsi pengawasan artinya merujuk pada 

aktifitas media massa dalam mencermati dan melaporkan peristiwa-peristiwa 

penting kepada publik, sehingga informasi yang diberikan media, publik 

mengetahui lalu meresponnya. Fungsi penghubung artinya peran media massa 

sendiri sebagai sarana untuk berdiskusi , saling bertukar pendapat, dan aspirasi bagi 

seluruh kelompok masyarakat. Fungsi transmisi warisan sosial artinya peran media 

massa dalam proses sosialisasi nilai, norma, dan kesepakatan yang berkembang 

dimasyarakat demi keutuhan dan terpeliharanya aturan sosial, serta edukasi bagi 

masyarakat luas. 

Pada tahun 2015, presiden dan wakil presiden Jokowi-JK mendapat masalah 

dalam kabinet kerja yang dibawah kepemimpinannya. Jokowi-JK menyepakati 

bersama untuk melakukan reshuffle pada kabinet kerja yang diusungnya. Reshuffle 

kabinet kerja Jokowi-JK membuat perhatian media massa dan masyarakat tertuju 

pada isu tersebut. Media yang mempunyai peran sentral dalm politik, membuat 

infomasi tersebut mengalir dan menjadi topic berita sat itu. Menurut Hafied 

Canggara (2011:96) menyatakan bahwa  media massa berisi banyak informasi dan 

pendapat tentang politik, karena itu masyarakat yang mengikuti media memiliki 

perhatian lebih terhadap aktivitas politik. Kata Jackson and Beck (1970) dalam 

buku Hafied Canggara (2011:96) menyatakan bahwa mass media is the primary 

source of political information. 



30 
 

Hubungan antara media dengan politisi atau pemerintah tidak bisa lagi 

dipisahkan antara keduanya. Bukan hanya media massa membutuhkan politisi atau 

pejabat pemerintah untuk mendapat informasi yang dijadikan berita, namun 

sebaliknya, politisi atau pejabat pemerintah memerluka media pula untuk 

menyampaikan kebijakannya kepada publik dan masyarakat (Canggara, 2011:103). 

Ketergantungan antara keduanya membuat informasi seputar perpolitikan semakin 

menarik. 

Namun, kedua pihak tersebut media dan pemerintah tidak selalu berjalan 

harmonis. Seringkali terjadi gesekan antara pemerintah dan media. Sehingga tidak 

bisa kita hindari, jika informasi yang disajikan oleh media seringkali mengandung 

konflik politik. Apa yang dikatakan oleh Senator Orlando Marcado bahwa it’s clear 

that media needs politician, as politician needs media. There are inextricably joined 

together in a “love hate” relationship (Canggara, 2011:103).  

Fenomena love and hate ini saat terjadi dalam pemerintahan Jokowi-JK. 

Awal Jokowi saat berhasil menjabat walikota Solo dan gurbernur DKI Jakarta 

membuat beberapa media massa membuat informasi yang sangat baik terhadap 

kinerja Jokowi. Apalagi dalam kinerjanya, Jokowi berkeyakinan tidak ada korupsi 

saat dia menjabat walikota maupun gubernur.  

Pemberitaan berlanjut, hingga Jokowi-JK bertemu untuk menjadi pemimpin 

rakyat Indonesia. Hampir semua media massa tertuju pada calon presiden Jokowi-

JK ini. Pada tahun 2014, Jokowi-JK menjadi presiden ke Indonesia. Masyarakat 

berharap lebih dalam kinerjanya memimpin Indonesia dengan kabinet kerja yang 

diusungnya. Kabinet kerja yang diusung Jokowi-JK melalui banyak tahap dan 

terseleksi dengan baik. Sehingga harapan masyarakat dan Jokowi-JK terpilihnya 



31 
 

kabinet kerja tersebut membuat pemerintah semakin berjalan dengan baik. Tidak 

hanya itu, media massa ikut juga memberikan pemberitaan positif dengan 

terpilihnya kabinet kerja yang diusung Jokowi-JK karena begitu banyak harapa 

masyarakat dengan kepemimpinan Jokowi-JK. 

Namun, pada bulan Agustus 2015, harapan masyarakat akan kabinet kerja 

yang baik sedikit terganjal dengan adanya beberapa menteri yang kinerjanya kurang 

maksimal. Apalagi isu-isu tersebut dikuatkan dengan kurang baiknya hubungan 

menteri dengan Jokowi-JK. Tidak hanya itu, intervensi yang dilakukan oleh partai 

politik yang ada dibalik Jokowi-JK membuat informasi tentang reshuffle semakin 

kuat. Media massa banyak memberikan berita yang kurang baik, karena gagalnya 

kepemimpinan Jokowi-JK dalam kinerjanya dengan kabinet kerja. Belum setahun 

Jokowi-JK dan kabinet kerjanya bekerja, perombakan kabinet kerja dilaksanakan. 

Hubungan love and hate terjadi pemerintah dan media massa terjadi terus menerus 

sesuai kebutuhan media dan informasi yang disajikan. 

Dalam kenyataan media saat ini, hubungan pemerintah dan media biasanya 

lebih bersifat negatif. Sikap negatif inilah yang sering menimbulkan 

misscomunication dan missinformation. Pemberitaan yang dilakukan media massa 

tentang pemerintahan terjadi saat pemerintah tersebut menyimpang dari norma rata-

rata, baik yang menyangkut peristiwa, orang, perilaku, arah perkembangan, dan 

sebagainya (Shoemaker dkk dalam Dahlan, 1990 (Canggara, 2011:103)).  

Media massa cenderung menyiarkan berita yang tidak rutin, kekacauan, 

kegagalan, dan sebagainya yang pemberitaannya tidak nyaman untuk pejabat atau 

politis, namun disukai oleh pembaca. Sebaliknya, pemerintah sendiri mempunyai 

criteria tentang berita, yaitu sering dikaitkan dengan keberhasilan, ketertiban, dan 
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pembangunan. Perbedaan persepsi ini merupakan sumber benturan yang selalu 

terjadi dalam interkasi antara media dan pemerintah, dan sering dimanfaatkan oleh 

pihak lain untuk kepentingan politik (Canggara, 2011:104). 

Dalam posisi perpolitikan, media massa yang seharusnya menjadi anjing 

penjaga (guard dog) yang berfungsi untuk meredam opini publik, melegimitasi 

keputusan politik penguasa, dan mementingkan diri sendiri. Namun dalam 

kenyataan dan perkembangan media massa saat ini, media massa lebih dapat 

dikatakan sebagai anjing penggongong (watch dog) yang selalu mengawai 

pemerintahan dan melakukan kritik sosial terhadap pemerintahan (Nasrullah, 

2010:55).  

Menurut Merril dalam buku Hafied Canggara (2011:109) menyatakan 

bahwa posisi media massa yang saat ini menjadi watch dog membuat hubungan 

media dan pemerintah tidak berjalan secara harmonis. Padahal seharusnya, media 

dan pemerintah harus berjalan harmonis untuk kepentingan publik. Namun, 

tampaknya media atau wartawan senang jika memiliki sikap berlawanan dengan 

pemerintah, padahal hubungan antara keduanya sesungguhnya tidak dibentuk atas 

dasar permusuhan, melainkan hidup dalam satu kehidupan yang simbiosis dan 

saling membutuhkan. Media and politician can be the best of friend. 

Media massa sebagai lembaga kemasyarakatan mempunyai kedudukan 

yang sama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya didepan hukum. Pengawasan 

tidak diartikan sama dengan membredel atau control dalam bentuk sensor, 

melainkan pengendalian agar tetap berada dalam landasan cita-cita bangsa untuk 

menciptakan suatu negara adil, makmur, dan sejahtera. 
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Pada akhirnya peran media massa bukan hanya memberitakan, tetapi juga 

dalam koridor pembangunan bangsa (nation building). Pemerintah menginginkan 

media dapat memelihara hegemoni, dengan tidak perlu memproteksi struktur sosial 

melalui tekanan atau kekuatan bersenjata, melainkan masyarakat bisa hidup dalam 

situasi yang kondusif untuk bekerja dan mencari kehidupan. Untuk itu media 

sedapat mungkin bisa berperan untuk memelihara kondisi masyarakat demi 

terciptanya hegemoni yang berkelanjutan (Canggara, 2011:110). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa media baru (internet) membawa dampak 

cukup signifikan. Komunikasi politik adalah salah satu dampak dari adanya 

internet. Kecenderungan pola penggunaan internet berbarengan dengan kesadaran 

pejabat ataupun politisi akan efektifitas dari media baru ini, kecenderungan tersebut 

muncul karena minat masyarakat terhadap adanya internet tinggi (Tabroni, 

2012:152).  

Beberapa pejabat pemerintah atau politis memanfaatkan internet untuk 

aktivitas politiknya. Terutama, agar masyarakat tahu bagaimana agenda pejabat 

pemerintah atau politisi. Tidak hanya itu, sebagai media saluran yang efektif, 

internet bagi pejabat pemerintah atau politisi dimanfaatkan pula untuk berinteraksi 

secara online dengan masyarakatnya dan menjembatani untuk kelompok oposisi 

dan minoritas yang dimarginalkan, agar dapat menyuarakan keinginan serta hak-

haknya (Tabroni, 2012:154). 

E.5 Ekonomi Politik Media 

Dalam teori media kritis yang telah dikembangkan oleh para ahli 

komunikasi salah satunya adalah teori ekonomi politik media. Menurut Vincent 

Mosco, dalam bukunya The Political Economy of Communication (1998), 
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pendekatan pada teori ini berpijak pada pengertian ekonomi politik yang 

berhubungan relasi sosial, khususnya yang menyangkut relasi kekuasaan, dalam 

produksi, distribusi maupun konsumsi sumber daya (resources). Dalam ekonomi 

politik komunikasi, sumber daya ini dapat berupa surat kabar, majalah, buku, kaset, 

film, internet dan sebagainya (Mosco, 1998:25).  

Teori ekonomi politik media sebuah pendekatan yang memusatkan 

perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada muatan atau ideologi media. 

Dalam teori ini menyatakan bahwa ketergantungan ideologi pada kekuatan 

ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap 

struktur kepemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Menurut tinjauan 

ini, institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga 

berhubungan dengan sistem politik (McQuail, 1996:63). 

Penekanan pada teori ekonomi politik media berada pada kontak 

institusional dari produk komunikasi yang menghubungkan produsen, penjual dan 

konsumen. Ekonomi politik media cenderung memberikan titik perhatian pada 

rangkaian hubungan sosial tertentu disekitar kekuasaaan dan kemampuan untuk 

mengontrol orang lain, proses dan berbagai hal. Dalam kaitannya dengan media 

massa, teori ini menitik beratkan bagaiaman media menjadi medium pengiklanan 

utama yang secara signifikan mampu meningkatakan penjualan produksi barang 

dan jasa. Media massa mampu pula menghasilkan surplus ekonomi dengan 

menjalankan peran penghubung antara dunia produksi dan konsumsi (Waziz, 

2012:2). 

Sistem perekonomian memaksa media untuk bekerja menyesuaikan roda 

perekonomian yang berjalan. Media terus bertahan hidup disegala era 
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perekonomian yang cenderung naik turun menyeseuaikan perkembangan 

perekonomian. Kemampuan media dapat bertahan hidup sebagai institusi ditengah 

masyarakat modern, membuat media menghalakan segala cara untuk bertahan 

diperekonomian masyarakat saat ini. 

Media melihat masyarakat yang terus menerus membutuhkan informasi dan 

hiburan. Kebutuhan akan informasi dan hiburan difasilitasi oleh media yang ingin 

menguatkan kedudukan ekonomi dalam sistem ekonomi masyarakat. Ketika ada 

hubungan timbal balik antara konsumen dan produsen, saat itu juga media 

menjadikan semua itu menjadi kepentingan modal yang besar. Keadaan seperti 

itulah yang membuat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap media seperti 

kurangnya media independen, pasar besar menjadi fokus utama media, dan 

konglomerasi media. 

Menurut  Murdock dan Golding dalam buku McQuail (1987) menyatakan 

bahwa efek kekuatan ekonomi datang bukan secara acak melainkan secara terus 

menerus yakni pertimbangan untuk rugi diwujudkan secara sistematis dengan 

memantapkan kedudukan kelompok-kelompok yang sudah mapan pada pasar 

media massa besar dan kelompok-kelompok yang tidak memiliki modal dasar 

untuk mengoptimalkan jalannya media. Oleh karena itu, pendapat yang dapat 

diterima berasal dari kelompok yang cenderung tidak melancarkan kritik terhadap 

distribusi kekayaan dan kekuasaan yang berlangsung. Sebaliknya mereka 

cenderung menantang kondisi seperti itu tidak dapat mempublikasikan 

ketidakpuasan dan ketidaksetujuan mereka karena mereka tidak mampu menguasai 

sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan komunikasi efektif terhadap 

khalayk luas. 
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Perekonomian yang semakin menguntungkan membuat potensi media 

untuk terus mencari keuntungan semakin besar. Media menjadikan sebuah medium 

atau perantara diantara masyarakat dan peristiwa yang dioleh menjadi sebuah 

informasi. Apalagi masyarakat yang terus membutuhkan lebih akan informasi, 

membuat media memutar otak untuk memuaskan masyarakat dengan cara 

konglomerasi media. Jadi, pertimbangan ideologis dapat berjalan seiring dengan 

pertimbangan pasar (Sudibyo, 2001:19). 

E.6 Kontrukasi Media atas Realitas 

Peter L.Berger dan Thomas Luckmann pada tahun 1966 melalui bukunya 

“The Social Construction of Reality : A Treatise In The Sociologist of Knowledge” 

menjelaskan bahwa individu secara intens menciptakan suatu realitas yang dimiliki 

dan dialami bersama secara subjektif. Berger dan Luckmann memulai penjelasan 

realitas sosial dengan memisahkan pemahaman antara “kenyataan” dan 

“pengetahuan” (Sobur, 2002:91). Mereka mengartikan realitas sebagai kausalitas 

yang terdapat didalam realitas-realitas yang diakui memiliki keberadaan yang tidak 

bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefiniskan 

sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karateristik secara 

spesifik (Sobur, 2002:91). Menurut Berger dan Luckmann, kontrusksi terjadi 

karena adanya kepentingan-kepentingan yang meliputi sosial, budaya, ekonomi 

maupun politik (Sobur, 2002:91). Sehingga konstruksi media atas realitas yang 

terjadi juga dapat politik unsur politik dan ekonomi. 

Pada prinsipnya, kontruksi realitas merupakan upaya-upaya untuk 

“menceritakan” hal-hal yang berkaitan dengan politik. Pekerjaan media massa 

adalah meceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utamanya adalah 
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mengkontruksi berbagai realitas yang akan disajikan. Kontruksi realitas yang 

dilakukan oleh media merupakan hasil dari faktor eksternal dan internal. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi pembuatan berita politik yakni adanya 

pasar dan kenyataan politik. Sedangkan dalam faktor internal, pembuatan berita 

politik dipengaruhi oleh adanya idealisme dan ideologi yang dianut oleh media itu 

sendiri (Hamad, 2004:4). Sehingga sebuah berita terkontruksi karena adanya kedua 

faktor tersebut. Kontruksi realitas yang berlangsung dalam ruang hampa, namun 

sarat dengan kepentingan-kepentingan. Kaum konstruktivisme mengatakan bahwa 

realitas (berita) itu hadir dalam keadaan subjektif. Realitas diproses melalui 

ektranalisasi, objektivikasi, dan interalisasi (Hamad, 2004:4). 

E.7 Jurnalis dan Berita 

Era saat ini dimana wartawan tidak lagi hidup dengan romantisme 

perjuangan, wartawan lebih memilih hidup dalam persaingan ketat antar industri 

media seiring dengan semakin menguatnya ideologi kapitalisme. Artinya, wartawan 

hanya dijadikan sebagai salah satu elemen manajemen media yang bekerja untuk 

kepetingan modal. Wartawan yang seharusnya bekerja hanya untuk melayani 

kepentingan publik (bekerja untuk kebenaran dan kemanfaatan publik), namun saat 

ini juga wartawan harus bekerja untuk kepentingan pemilik modal. 

Wartawan dituntut untuk tampil atraktif dalam sebuah pemberitaan, 

sehingga upaya untuk mendapatkan iklah jauh lebih banyak kesempatannya. Dapat 

diketahui pula, iklan merupakan sumber pemasukan yang paling utama bagi media 

swasta dimanapun berada termasuk Indonesia (Pawito, 2009:119). Disamping itu, 

para editor bekerja disamping adanya pemilik modal yang pada nantinya akan 

menentukan peristiwa mana yang diberitakan. Konglomerasi media akhirnya 
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menempatkan jurnalis sebagai pencari informasi. Namun isi serta isu yang di pilih 

oleh ruang redaksi akan menyesuaikan dengan ideologi media massa. Karena media 

massa telah di manfaatkan oleh pemilik media untuk memenuhi kepentingannya, 

dalam mencari berita terkadang jurnalis dituntut untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut.  

Wartawan tidak dapat berdiri dalam posisi netral. Wartawan bukan robot 

yang meliput apa adanya dan apa yang dilihat. Tidak dapat disadari pula, bahwa 

wartawan menjadi sebuah pemberitaan sebagai ajang keberpihakan dengan 

membentuk realitas sesuai dengan kepentingan medianya. Sehingga berita bukan 

sesuatu yang netral dan menjadi ruang publik dari berbagai pandangan yang 

bersebrangan dalam masyarakat (Tabroni, 2012:109). 

E.8 Berita 

Dalam sebuah media massa mempunyai tiga komponen yang selalu identik 

aktifitasnya. Berita merupakan sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai 

terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umun dan baru saja terjadi 

yang disampaikan oleh wartawan di media massa. Faktor peristiwa atau keadaan 

menjadi pemicu utama terjadinya sebuah berita. Artinya bahwa sebuah peristiwa 

dan keadaan itu merupakan fakta atau kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan 

rekaan atau fiksi penulisnya ( Husnun, 2006:11).  

Menurut Hornby (1961:278) dalam buku Kustadi (2010:103) menjelaskan 

bahwa berita adalah sebagai laporan tentang apa yang terjadi paling mutkahir atau 

baru.  Menurut Van Haeringen (1977:87 dan 559) Wojowasito (1981:70, 394 dan 

740) dalam buku kustadi (2010:103) bahwa berita sendiri berasal dari kata belanda 

“bericht (en)“ atau “mededeling” pengumuman yang berakar kata dari “made 
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(delen)“. Persamaan kata lain dari beberapa kata belanda tersebut yaitu “bekend 

maken“ (pemberitahukan, mengumumkan, membuat terkenal) dan “ vertelen” 

(menceritakan atau memberitahukan). Sehingga Departemen Pendidikan RI (1989: 

108 dan 331) dalam buku kustadi (2010:103) membakukan istilah “berita” dengan 

pengertian sebagai laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. 

E.9 Nilai Berita 

Dalam nilai berita , organisasi media tidak hanya mempunyai struktur dan 

pola kerja, etapi juga mempunyai ideologi professional wartawan. Pemilahan berita 

yang tepenting dan terbaik disebut berita. Nilai berita menentukan bukan hanya 

peristiwa apa saja yang akan diberitakan, melainkan juga bagaimana peristiwa 

tersebut dikemas. Namun tidak semua aspek itu dilaporkan, harus ada keterkaitan 

dengan elite atau orang terkenal, nilai dramatis, terdapat unsur humor, human 

interest, dapat memancing kesedihan, keharuan dan sebagainya. Semakin besar 

peristiwa itu semakin besar dampak yang ditimbulkan dan akan disebut menjadi 

sebuat berita. Beberapa gambaran nilai berita sebagai berikut menurut Eriyanto 

(2002:121-124) : 

a. Prominance sebuah berita diukur dari kebesaran peristiwanya atau 

arti pentingnya. Peristiwa yang diberitakan adalah peristiwa yang 

dipandang penting. Kecelakaan pesawat terbang lebih dipandang 

penting daripada kecelakaan sepeda motor. 

b. Human Interest adalah sebuah peristiwa lebih memungkinkan 

disebut berita kalau peristiwa itu lebih banyak mengandung unsur 

haru, sedih dan menguras emosi khalayak. Peristiwa abang becak 

yang mengayuh dari Surabaya ke Jakarta lebih memungkinkan 
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dipandang berita dibandingkan peristiwa abang becak yang 

mengayuh becaknya di Surabaya saja. 

c. Conflict adalah sebuah fakta yang terjadi dilingkungan sosial 

manapun. Peritiwa yang mengandung konflik lebih potensial 

disebut berita dibandingan dengan peristiwa yang biasa-biasa saja. 

Peristiwa kerusuhan antara penduduk pribumi dan Cina lebih 

banyak disebut berita dibandingkan peristiwa sehari-hari antar 

penduduk pribumi. 

d. Unusual sebuah berita yang mengandung peristiwa yang tidak 

biasa, peristiwa yang jarang terjadi. Seorang ibu yang melahirkan 6 

bayi dengan selamat lebih disebut berita dibandingkan dengan 

peristiwa kelahiran bayi. 

e. Proximity alah peristiwa yang dekat lebih layak di beritakan 

dibandingkan dengan peristiwa yang jauh, baik dari fisik maupun 

emosi dengan khalayak. 

Nilai berita adalah produk konstruksi sosial. Nilai berita menentukan apa 

yang layak dan apa yang bisa disebut berita. Semakin penting, semakin jarang 

terjadi, dan semakin berkaitan peritiwa tersebut dengan khalayak banyak maka 

semakin dapat dianggap sebagai berita (Eriyanto, 2002:125). 

E.10 Objektivitas Berita 

Objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh 

surat kabar, televisi, radio dan media online dalam menjalankan profesi 

jurnalistiknya. Karena setiap berita yang disuguhkan harus dapat dipercaya dan 

menarik perhatian pembaca, tidak menganggu perasaan dan pendapat mereka 
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(Sumadira, 2014:38). Segala bentuk jurnalistik yang baik harusnya dapat 

menyajikan hal-hal yang faktual apa adanya, sehingga kebenaran isi berita yang 

disampaikan tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat. 

Dalam produksi berita, objektivitas secara umum digambarkan sebagai 

tidak mencampurkan antara fakta dengan opini. Dalam proses pencarian berita 

(news gathering) dan penulisan berita, sama sekali tidak boleh terdapat opini. 

Namun, apakah dengan demikian apa yang dilakukan oleh wartawan dapat 

menangkap kebenaran? Tentu saja tidak. Tapi perangkat seperti ini adalah ideologi 

yang dipercaya: apa yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk mencpai 

kebenaran (Eriyanto, 2002:133) 

Tuchman menyebut paling tidak ada empat strategi dasar dalam 

meyakinkan khalayak. Pertama, menampilkan semua kemungkinan konflik yang 

muncul. Kedua, menampilkan fakta-fakta pendukung. Ketiga, pemakaian kutipan 

pendapat ahli atau narasumber. Keempat, menyusun informasi dalam tata aturan 

tertentu. Format paling umum adalah dibuat dengan piramida terbalik. Semua 

prosedur tersebut sebagai jaminan dan pertanggungjawaban wartawan kepada 

khalayak (Eriyanto, 2002:135) 

Dengan praktik objektivitas seperti ini, media hendak menyatakan bahwa 

peristiwanya memang demikian. Khalayak juga akan menganggap bahwa media 

sedang tidak berbohong, apa yang terjadi memang demikian. Disini peristiwa 

diolah dan ditampilkan dengan memberi keyakinan bahwa peristiwa itu memang 

benar-benar terjadi (Eriyanto, 2002:138). 
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E.11 Macam-Macam Pengaruh Level terhadap Isi Media 

Banyak kepentingan dan pengaruh yang dapat mengintervensi media, 

sehingga niscaya akan terjadi pertarungan dalam memaknai realitas dalam 

presentasi media (Sudibyo, 2001:7). Menurut Pamela J.Shoemaker dan Stephen 

D.Reese, berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang 

pemberitaan. Keduanya mengidentifikasi ada lima faktor yang mempengaruhi 

kebijakan redaksi, yakni : 

a. Level Individual 

Faktor ini berhubungan dengan latar belakang professional dari 

pengelola media. Dalam level individual ini, melihat bagaiamana 

pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media mempengaruhi 

pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak. Aspek dari level 

individual ini melihat dari jenis kelamin, umur, atau agama, pendidikan. 

Aspek personalitas dan profesionalisme wartawan yang akan 

mempengaruhi pemberitaan tersebut. 

b. Level Rutinitas Media 

Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan 

berita. Setiap media mempunyai standar berita mana yang layak untuk 

diberitakan. Ukuran tersebut akan mejadi rutinitas setiap harinya dan 

menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang ada didalamnya. 

Sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana berita diproduksi, 

rutinitas media karenanya mempengaruhi bagaimana wujud akhir 

sebuah berita. 
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c. Level Organisasi 

Level organisasi ini berhubungan dengan struktur organisasi yang secara 

hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Setiap organisasi berita 

mempunyai elemen, tujuan dan filosofi tersendiri. Berbagai elemen 

tersebut mempengaruhi bagaimana seharusnya wartawan bersikap, dan 

bagaimana juga seharusnya peristiwa itu disajikan menjadi sebuah yang 

disukai dan layak diberitakan. 

d. Level Ekstramedia 

Pada level ini, ada hubungannya dengan lingkungan diluar media. 

Meskipun berada diluar organisasi media, hal-hal diluar organisasi 

media kurang lebih mempengaruhi pemberitaan media. Ada beberpa 

faktor yang mempengaruhi pemberitaan media yakni :  

a) Sumber Berita 

Sumber berita dipandang bukanlah sebagai pihak yang netral 

yang memberikan informasi apa adanya, ia juga mempunyai 

kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai 

alasan. Ia akan memberikan informasi yang sekiranya baik bagi 

dirinya dan menutupi informasi yang tidak baik bagi dirinya. 

b) Sumber Penghasilan Media 

Sumber penghasilan media bisa berupa pelanggan/pembeli 

media. media harus survive, dan untuk bertahan hidup 

kadangkala media harus berkompromi dengan sumber daya 

yang menghidupi mereka. Misalnya media tertentu tidak 

memberitakan kasus tertentu yang berhubungan dengan 
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pengiklan. Pihak pengiklan juga mempunyai strategi untuk 

memaksakan versinya pada media. 

c) Pihak Eksternal 

Pihak eksternal, seperti pemerintah dan lingkungan bisnis. 

Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing 

lingkungan eksternal media. dalam negara otoriter misalnya, 

pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan dalam 

menentukan berita apa yang disajikan. 

    e. Level Ideologi 

Ideologi disini diartikan sebagai kerangka berpikir atau 

kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk 

melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Pada 

level ideologi akan dilihat lebih kepada yang berkuasa di 

masyarakat dan bagaimana media menentukan Saat membaca 

sebuah berita terkadang masyarakat tidak menyadari banyak hal 

yang mendasari bagaimana sebuah berita itu di buat.  

Dalam membuat berita, ruang redaksi tidak berdiri sendiri 

banyak pihak yang berpengaruh. Pengaruh yang paling besar 

tentunya akan lebih sering mempengaruhi keputusan ruang 

redaksi. Jika level ekstramedia yang berpengaruh, misalnya 

pemerintah yang sangat berpengaruh maka media akan bekerja 

sesuai dengan perintah dari pemerintah. Hal ini pernah terjadi di 

era pemerintahan Soeharto. Di era reformasi media seperti 

sekarang, terkadang hal yang sangat berpengaruh adalah pemilik 
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modal dan pemilik media massa. Akhirnya, isi media akan 

menyesuaikan dengan kebutuhan pemilik modal atau isi media 

akan menyesuaikan dengan keinginan pemilik media massa 

E.12 Media Massa sebagai Agen Ideologi Politik 

Media saat ini tidak lagi murni dengan perjuangan. Media saat ini berjuang 

dengan pesan-pesannya yang bermuatan ideologi. Namun kepentingan media tetap 

berada pada memperjuangkan sebuah cita-cita bangsa walaupun tidak berada lagi 

dalam posisi yang netral. 

Saat ini media disamping menjadi alat untuk menyalurkan informasi, 

keberadaan media massa sarat dengan kepentingan politik. Media tidak lagi pada 

posisi yang seharusnya, menjadi posisi yang melihat semua peristiwa dengan 

netralitas media. Kepentingan ekonomi politik media adalah salah satu faktor yang 

membuat media tidak lagi pada posisi yang seharusnya (Tabroni, 2012:107). 

Media bukan lagi menjadi sarana yang netral dengan menampilkan 

kekuatan dan kelompok dalam masyarakat secara apa adanya, melainkan sarana 

yang menampilkan kelompok dan ideologi yang dominan. Tidak hanya itu, media 

tidak lagi berbicara pada persoalan teknis semata, namun media merupakan sarana 

penanaman ideologi sekaligus menjadi alat penyalur kepentingan politik bagi kaum 

yang mempunyai modal. Sebab itulah, media menjadi tameng politik bagi siapa saja 

yang memanfaatkan media massa. Media massa pula menjadi intrumen penting 

dalam aktivitas politik untuk sosialisasi atau untuk berhegemoni politik (Tabroni, 

2012:108). 

Media menjadikan dirinya sebuah kelompok dominan yang menyebarkan 

pengaruhnya dengan meminggirkan kelompok lain yang tidak dominan. Kendali 
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masyarakat dapat dijalankan melalui media massa. Menurut Charlotte Ryan dalam 

buku Roni Tabroni (2012:110) menyatakan bahwa media adalah salah satu ajang 

perang simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan, media saling mengajukan 

pemaknaan terhadap suatu persoalan agar dapat diterima oleh masyrakat. 

Kehadiran media yang sarat dengan ideologi serta nilai-nilai tertentu yang dianut 

dan diperjuangkan dalam pemberitaanya, itu juga dapat diterima oleh masyarakat 

luas. 

F. Metode Penelitian 

Dalam mengungkap adanya pembingkaian yang dilakukan media, peneliti 

akan melakukan metode penelitian untuk mengetahui bagaimana konstruksi yang 

dilakukan media terhadap pasca reshuffle kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi)-

Jusuf Kalla (JK). Peneliti akan menjabarkan metode, sumber dan cara yang 

digunakan untuk menganalisis hasil temuan pembingkaian dalam berita pasca 

reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan 

kualitatif fengan tipe interpretatif. 

Peneliti memilih meniliti menggunakan kualitatif interpretatif karena 

mengungkap konstruksi berita yang dibuat oleh masing-masing media. Dalam 

penelitian lebih tepat disajikan dalam bentuk kata-kata daripada dalam bentuk 

angka. Sebuah pembingkaian merupakan bentuk dari pemahaman seseorang 

melalui penafsiran sesuatu hal yang dapat diungkapkan melalui penelitian tipe 

interpretatif. 

Dalam mengungkapan konstruksi berita apa yang dibuat oleh media, maka 

peneliti menggunakan salah satu analisis media yaitu analisis framing. Analisis 

framing adalah bagaimana cara menonjolkan dan menekankan sebuah realitas 
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untuk mengetahui bagaimana realitas tersebut dikontruksi oleh media. Tidak hanya 

itu, apakah dalam sebuah berita tersebut ada bagian yang dihilangkan, luput atau 

bahkan disembunyikan dalam pemberitaan. Sehingga berita tersebut dapat 

menandakan atau dimaknai oleh khalayak seperti apa yang telah dikonstruksi oleh 

media massa (Eriyanto, 2009:3). 

Menurut Alex Sobur (2012:161) bahwa analisis framing merupakan versi 

terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. 

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara 

atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisi ini mencermati strategi 

seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta kedalam sebuah berita agar lebih bermakna, 

menarik dan lebih diingat. Hal ini pula untuk menggiring intrepretasi pembaca 

sesuai perspektif masing-masing. Sehingga analisis framing adalah pendeketan 

untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan 

wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Sobur, 2012:162). 

Dari sebuah frame, jurnalis mengemas peristiwa yang kompleks itu menjadi 

peristiwa yang dapat dipahami, dengan perspektif tertentu dan lebih menarik 

perhatian khalayak. Menurut Gitlin dalam buku Eriyanto (2002:80) menyatakan 

bahwa frame adalah bagian yang pasti hadir dalam praktik jurnalistik. 

Ada dua aspek dalam framing, yang pertama adalah pemilihan 

fakta/realitas. Proses dimana pemilihan fakta berdasarkan pada asumsi, wartawan 

tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perpektif. Dalam memilih fakta ini selalu 

terkandung dua kemungkinan yakni apa yang dipilih (included) dan apa yang 

dibuang (exluded).  
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Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta 

yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, 

kalimat, dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa dan 

sebagainya. Fakta yang terpilih lalu ditekankan dengan pemakaian perangkat 

tertentu, penempatan yang mecolok (menempatkan headline depan atau belakang), 

pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, 

pemakaian label tertentu ketika mengambarkan peristiwa yang diberitakan, asosiasi 

terhadap simbol budaya, generalisasi, simplikasi, dan pemakaian kata yang 

mencolok, gambar dan sebagainya.  

Framing membuat wartawan memilih isu-isu tertentu sehingga dalam 

penyajian berita, masyarakat tidak menerima informasi secara mentah-mentah 

namun telah tersaji dengan bingkai tertentu. Hal ini akan memudahkan masyarakat 

dalam menerima berita dan informasi. Lewat frame pula, orang melihat realitas 

dengan pandangan tertentu dan melihat sebagai sesuatu yang bermakna dan 

beraturan (Eriyanto, 2002:96). Sehingga frame tersebut akan tercipta suatu makna  

yang nantinya akan dapat dilihat oleh peneliti bagaimana kontruksi berita tersebut 

tercipta. 

G. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 

manusia. Menurut Creswell (1998:15) dalam buku Ardial (2014:249) menyatakan 

bahwa peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan 

terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. 

Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 
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penelitian yang menggunaka latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena 

yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada 

(Moleong, 2014:5).  

Tipe interpretatif melihat sebuah fakta sebagai sesuatu yang menarik dalam 

memahami makna sosial. Dalam tipe interpretatif, sebuah fakta merupakan 

tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian 

orang didalam lingkup lingkungan sosial. Kualitatif interpretatif merupakan sebuah 

metode penelitian yang membahas mengenai konsep teoritik yang mengarah 

kepada tindakan, penuturan manusia dan lingkugan sosial budaya 

(bimbingan.com). 

H. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah media online Beritasatu.com dan 

VIVA.co.id. Data yang digunakan untuk digunakan sebagai bahan penelitian adalah 

berita pasca reshuffle kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada 

12 Agustus – 18 Agustus 2015, namun tidak semua berita yang digunakan untuk 

bahan penelitian. Peneliti mempunyai kriteria tersendiri yakni tema reshuffle 

kabinet kerja Jokowi-JK, keseimbangan berita, dan waktu peneliti yang ditentukan 

13.00 WIB 12 Agustus 2015 – 00.00 WIB 18 Agustus 2015. Sehingga hanya ada 

beberapa berita yang terseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Ada 6 berita 

dari masing-masing media, seperti berikut : 

1. Frame Beritasatu.com, Wiranto : “Reshuffle” Kabinet, Respon Presiden atas 

Permintaan Rakyat 

2. Frame Beritasatu.com, PPP : Menteri Hasil Reshuffle Menjanjikan 
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3. Frame Beritasatu.com, Keputusan Perombakan Kabinet Dinilai Sangat 

Matang 

4. Frame Beritasatu.com, Presiden Tekankan Perombakan Kabinet Untuk 

Tingkatkan Kinerja 

5. Frame Beritasatu.com, Syafii Maarif : Beri Kesempatan Kabinet Kerja 

6. Frame Beritasatu.com, Wiranto : Hak Presiden Ganti Menteri 

7. Frame VIVA.co.id, Wiranto : Reshuffle Kabinet, Jokowi Tak Kompromi 

8. Frame VIVA.co.id, Menteri Baru Jokowi, PPP: Semua Veteran di Dunianya 

9. Frame VIVA.co.id, Jokowi Telah Persiapkan Reshuffle Kabinet Seminggu 

Lalu 

10. Frame VIVA.co.id, Alasan Jokowi Rombak Kabinet Kerja 

11. Frame VIVA.co.id, Syafii Maarif : Kabinet Baru Jokowi Belum Ideal 

12. Frame VIVA.co.id, Reshuffle Kabinet Jokowi Dinilai Kompromistis 

Pemilihan tanggal 12 Agustus – 18 Agustus mempunyai alasan untuk 

peneliti yakni melihat berita pasca setelah ditetapkan reshuffle kabinet kerja Joko 

Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada 12 Agustus 2015 pukul 13.00 dan sebelum 

adanya agenda rapat besar bersama kabinet kerja setelah direshuffle pada tanggal 

18 Agustus 2015. 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan 

berita pasca reshuffle kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada 

tanggal 12 Agustus – 18 Agustus 2015. Berita yang telah didokumentasikan 

kemudian dianalisis secara interpretatif dengan perangkat framing Pan dan Kosicki. 
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J. Teknik Analisis Data 

Model framing ini diperkenalkan oleh Pan dan Kosicki. Salah satu model 

yang paling popular dan banyak dipakai  dalam penelitian analisis teks media selain 

analisis isi kuantitatif. Analisis ini melihat bagaimana wacana publik tentang isu 

atau kebijakan dikonstruksikan dan dinegosiasikan. Dalam proses menganalisis 

framing menurut Pan dan Kosicki bahwa proses membuat suatu pesan itu harus 

lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lainnya. Sehingga 

khalayak lebih tertuju pada satu informasi yang dimuat oleh media. 

Dalam konsepsi framing, ada dua konsepsi menurut Pan dan Kosicki yaitu 

pertama, dalam konsepsi psikologi yang artinya lebih menekankan pada bagaimana 

seseorang memproses informasi dalam dirinya. Lebih memandang pada proses 

internal seseorang, bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa 

dalam cara pandang tertentu. Kedua, dalam konspesi sosiologis yang artinya 

bagaimana melihat konstruksi sosial atas sebuah realitas. Frame ini dipahami 

sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan 

menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas diluar 

dirinya.  

Menurut Pan dan Kosicki, kedua konsepsi yaitu psikologi dan sosiologi 

harus terlibat dalam memproses sebuah analisis framing. Sehingga framing dapat 

dimaknai sebagai sebuah strategi atau cara wartawan dalam mengkonstruksi dan 

memproses peristiwa untuk disajikan kepada khalayak. Dalam penggabungan 

antara psikologi dan sosiologi dapat dilihat bagaimana suatu berita diproduksi dan  

dikonstruksi atas sebuah peristiwa oleh wartawan. Dalam hal ini, wartawan tidak 
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bekerja secara tunggal dalam menafsirkan peristiwa, melainkan ada pihak-pihak 

terkait yaitu wartawan, sumber berita, dan khalayak. 

Dalam sebuah proses menkonstruksikan sebuah peristiwa tidak hanya ada 

pada dua konsepsi semata, melainkan ada beberapa tahap yang harus dilakukan 

media khususnya wartawan dalam mengkonstruksi sebuah peristiwa. Pertama, 

proses konstruksi harus melibatkan nilai sosial yang melekat pada diri wartawan. 

Kedua, ketika menulis dan mengkonstruksi sebuah berita wartawan bukanlah 

berhadapan dengan publik yang kosong. Ketiga, sebuah proses konstruksi itu juga 

ditentukan oleh proses produksi yang selalu melibatkan standar kerja, profesi 

jurnalistik, dan standar professional dari wartawan. 

Menurut Pan dan Kosicki bahwa untuk menonjolkan pemaknaan atau 

penafsiran atas sebuah realitas harus memakai sebuah strategis kata, kalimat, lead, 

hubungan antarkalimat, foto, grafik, dan perangkat lain untuk membantu dirinya 

mengungkapkan pemaknaan mereka sehingga dapat dipahami oleh pembaca. 

Dalam pendekatan ini, ada beberapa struktur besar yaitu : 

1. Struktur Sintaktis 

Struktur sintaktis menjadi pedoman bagi para wartawan 

Beritasatu.com dan VIVA.co.id bagaimana fakta itu hendak disusun sesuai 

skema yang dibutuhkan. Bentuk sintaktis yang tersusun yakni headline, 

lead,  episode, latar, dan penutup. Dari struktur ini akan dilihat bagaimana 

alur/skema yang dibentuk wartawan dalam menyajikan berita yang sudah 

terskema dan terstuktur  kepada khalayak dalam kaitannya reshuffle kinerja 

kabinet Jokowi-JK.  
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2. Struktur Skrip 

Struktur ini mengibaratkan berita adalah sebuah cerita yang bisa 

dikisahkan. Bagaimana wartawan Beritasatu.com dan VIVA.co.id 

mengisahkan informasi seputar reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK. Unsur 

kelengkapan yang menjadi sangat penting dalam penanda framing yakni 

adanya 5W (who, when, where, why, what) + 1H (how).  

3. Struktur Tematik 

Strukur ini membuat sebuah berita bagaikan sebuah hipotesis. Jika 

pada struktur sintaktis berhubungan dengan pernyataan bagaimana fakta 

yang diambil oleh wartawan akan ditempatkan pada skema atau bagan 

berita, maka struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu 

ditulis. Bagaimana fakta/realitas ditulis oleh wartawan, bagaimana 

penempatan kata dan koherensi kata dalam kalimat, serta penempatan 

sumber kedalam teks berita secara keseluruhan. 

4. Struktur Retoris 

Struktur ini berkaitan dengan penekanan fakta melalui leksision, 

metafora dan unsur grafis yang meliputi foto, gambar, tabel, pemberian 

warna pada foto dan gambar serta pemakaian huruf tebal, huruf miring, 

pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran lebih besar. 
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Tabel 1.1 Struktur Besar Model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki 

STRUKTUR PERANGKAT 
FRAMING 

UNIT YANG DIAMATI 

SINTAKTIS 
Cara wartawan menyusun 
fakta 

Skema berita Headline, lead, latar 
informasi, kutipan, 
sumber, pernyataan, 

penutup 
SKRIP 

Cara wartawan 
mengisahkan fakta 

Kelengkapan berita 5W + 1H 

TEMATIK 
Cara wartawan menulis 

fakta 

Detail, koherensi, 
bentuk kalimat, kata 

ganti 

Paragraf, proposisi, 
kalimat, hubungan antar 

kalimat 

RETORIS 
Cara wartawan 

menekankan fakta 

Leksion, grafis, 
metafora 

Kata, idiom, 
gambar/foto, grafik 

(Sumber : Eriyanto, 2002:295) 
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K. Intrumen Penelitian 

Tabel 1.2 Instrumen Penelitian Beritasatu.com 

STRUKTUR PERANGKA FRAMING 
SINTAKSIS  
Bagaimana cara wartawan 
beritasatu.com  menyusun fakta ? 

Bagaimana skema pemberitaan 
reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK 
pada edisi 12-18 Agustus 2015 ? 

SKRIP 
Bagaimana cara wartawan 
beritasatu.com mengisahkan fakta 
? 

Bagaimana kelengkapan berita 
(5W+1H) pada pemberitaan 
reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK 
pada edisi 12-18 Agustus 2015 ? 

TEMATIK 
Bagaimana cara wartawan 
beritasatu.com menuliskan fakta ? 

 Bagaimana detail berita pada 
pemberitaan reshuffle 
kabinet kerja Jokowi-JK 
pada edisi 12-18 Agustus 
2015 ? 

 Bagimana pula koherensi 
berita ? 

 Apakah bentuk kalimat yang 
sering digunakan ? 

RETORIS 
Bagaimana cara wartawan 
beritasatu.com menonjolkan fakta 
? 

 Leksikon apa yang muncul ? 
 Bagaimana penggunaan 

grafik pada berita ? 
 Bagaimana penggunaan 

metafora pada berita ? 
 Bagaimana penggunaan 

gambar/foto pada berita ? 
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Tabel 1.3 Instrumen Penelitian VIVA.co.id 

STRUKTUR PERANGKA FRAMING 
SINTAKSIS  
Bagaimana cara wartawan 
viva.co.id menyusun fakta ? 

Bagaimana skema pemberitaan 
reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK 
pada edisi 12-18 Agustus 2015 ? 

SKRIP 
Bagaimana cara wartawan 
viva.co.id mengisahkan fakta ? 

Bagaimana kelengkapan berita 
(5W+1H) pada pemberitaan 
reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK 
pada edisi 12-18 Agustus 2015 ? 

TEMATIK 
Bagaimana cara wartawan 
viva.co.id menuliskan fakta ? 

 Bagaimana detail berita pada 
pemberitaan reshuffle 
kabinet kerja Jokowi-JK 
pada edisi 12-18 Agustus 
2015 ? 

 Bagimana pula koherensi 
berita ? 

 Apakah bentuk kalimat yang 
sering digunakan ? 

RETORIS 
Bagaimana cara wartawan 
viva.co.id menonjolkan fakta ? 

 Leksikon apa yang muncul ? 
 Bagaimana penggunaan 

grafik pada berita ? 
 Bagaimana penggunaan 

metafora pada berita ? 
 Bagaimana penggunaan 

gambar/foto pada berita ? 
 
 

 

 

 

 

 

 




