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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Jurnalistik merupakan pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan 

menyebarkan berita dan karangan untuk surat kabar, majalah dan media massa 

lainnya seperti radio dan televisi menurut Kridalaksana dalam Sumadiria (2005:2). 

Dalam perkembangannya jurnalistik dipengaruhi oleh teknologi yang semakin 

canggih. Semakin canggihnya teknologi mampu menjadi media baru bagi masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dalam bidang komunikasi meliputi 

informasi. Tidak diragukan lagi bahwa informasi sangat dibutuhkan untuk berbagai 

kepentingan yang sifatnya sangat mendasar. Dalam pemenuhannya dibutuhkan media 

sebagai sarana mendapatkan informasi. Media tersebut mulai dari media berbentuk 

cetak maupun berbentuk elektronik. Salah satu media elektronik yang sedang 

digandrungi yaitu televisi. Televisi, merupakan perkembangan media berikutnya 

setelah radio yang diketemukan dengan karakternya yang spesifik yaitu audiovisual. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa televisi merupakan salah satu produk 

jurnalistik. 

Pada umumnya isi program siaran di televisi meliputi acara sesuai dengan 

keinginan stasiun televisi masing-masing. Isi program tersebut meliputi News 

Reporting, Talk Show, Call-in Show, Documenter, Magazine/Tabloid, Rural 

Program, Advertising, Education (Insructional), Art & Culture, Music, Drama, TV 

Movies, Game Show, Comedy, dll (Muda, 2005: 9). Tetapi tidak semua televisi 
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mempunyai isi program tayangan yang sama, karena bergantung pada keinginan 

televisi tersebut. Program siaran televisi di Indonesia sendiri pada umumnya 

diproduksi oleh stasiun televisi yang bersangkutan sehingga memunculkan nama 

televisi swasta. Di Indonesia televisi swasta meliputi channel RCTI (Rajawali Citra 

Televisi Indonesia), SCTV (Surya Citra Televisi), ANTV (Andalas Televisi), 

Indosiar, MetroTv, TransTv, GlobalTv, Trans7, TvOne, MNCTV (Media Nusantara 

Citra Televisi), RTV (Rajawali Televisi), NET (News and Entertainment Televison), 

KompasTV.   

Intisari Jurnalistik adalah loyalitas pada publik dan disiplin terhadap 

verifikasi. Pada akhirnya, disiplin verifikasi ihwal yang memisahkan jurnalistik dari 

hiburan, propaganda, fiksi, dan seni. Entertainment dan Infotainment berfokus kepada 

hal-hal yang menggembirakan hati. (Iswandi, 2006:15-16). Namun pada 

kenyataannya banyak orang mendefinisikan media berdasarkan isinya, apakah 

hiburan (entertainment) atau informasi. Penggabungan informasi dan hiburan ini 

bahkan sudah mempunyai nama yaitu Infotainment (Vivian, 2008:18).  

Infotainment menawarkan berita-berita sensasional, lebih personal, dengan 

selebriti sebagai perhatian publik. Industri televisi menciptakan selera pasar sambil 

menyatakan inilah “selera pasar” dan memaksa stasiun televisi mengakui serta 

mengakumulasi program sejenis, disaat bersamaan menyeimbangkan program lain. 

Sinetron, reality show, kontes sangat membutuhkan infotainment, demikian juga 

sebaliknya (Iswandi, 2006: 68-69). Sehingga lingkup Infotainment merupakan 

tayangan televisi yang menampilkan peristiwa maupun kehidupan seputar selebriti. 
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Selebriti dan seputar kehidupannya telah menjadi bahan kajian jurnalistik setelah 

jarak antara berita (informasi) dan hiburan makin dieratkan.  

Kemunculan Infotainment tersebut membuat publik semakin tertarik untuk 

menggali informasi mengenai kehidupan selebriti dan tak jarang membahas tentang 

masalah pribadi selebriti. Informasi yang disajikan cenderung berbau gosip. Terlebih 

lagi hanya mengandung sensasi dan mengejar rating tertinggi. Salah satu unsur berita 

memang dibutuhkan objek pemberitaan yang terbilang menarik. Sama halnya dengan 

infotainment, namun menarik sering disalahkaprahkan oleh infotainment sebagai 

ajang memperuncing permasalahan sehingga mampu menyedot perhatian publik.  

Dalam disiplin ilmu jurnalisme, terjadi perdebatan panjang tanpa titik temu 

mengenai apakah infotainment merupakan produk jurnalistik, ataukah bukan. Namun 

di satu pihak dinyatakan bahwa infotainment adalah produk jurnalistik, mengingat 

pemberitaan seputar entertainment atau dunia keartisan masih berbasis pada metode 

dan teknik jurnalistik seperti reportase, pengusungan 5W+1H dan kaidah cover both 

sides. Namun dilain pihak terdapat hasil survei indeks kualitas program siaran tv 

periode Maret-April 2015 yang dibuat oleh KPI menjelaskan bahwa untuk program 

acara infotainment, survei menunjukkan indeks kualitas program acara Infotainment 

adalah 2,34. Jauh di bawah standar 4 (berkualitas) yang ditetapkan oleh KPI.  

Meski terhitung sukses dalam merebut perhatian audiens, program acara 

infotainment juga sukses menuai kontroversi terutama di bidang jurnalistik. Memang 

hingga kini istilah jurnalistik infotainment masih menyisahkan berbagai persoalan 

dilematis. Selain persatuan wartawan Indonesia (PWI), sejumlah organisasi jurnalis 
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menolak memasukkan kerja infotainment ke dalam ranah jurnalistik (Iswandi, 2006: 

105). PWI telah mengakui bahwa pekerja infotainment adalah juga seorang 

wartawan, pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2005. Kalangan akademisi 

dan beberapa aktifis jurnalis sebenarnya berkeberatan jika infotainment dimasukkan 

dalam ranah kerja jurnalistik. Aliansi Jurnais Indonesia (AJI) adalah organisasi 

wartawan yang paling keras menolak infotainment diakui sebagai bagian dari 

jurnalistik. AJI dan PWI merupakan dua organisasi besar yang mempunyai pengaruh 

cukup kuat dibanding organisasi wartawan lainnya. Pada masa Orde Baru, PWI 

menjadi satu-satunya organisasi wartawan. Namun setelah Reformasi PWI tidak lagi 

menjadi satu-satunya organisasi wartawan, melainkan dijadikan sebagai payung besar 

bagi oraganisasi-organisasi kewartawanan lainnya. Dengan kata lain, organisasi-

organisasi wartawan tersebut telah menjadi anggota PWI. Termasuk pula AJI. Namun 

meskipun AJI sudah masuk menjadi anggota PWI, ia tetap menjadi organisasi 

kewartawanan yang cukup kuat Ditengah tengah dua kekuatan organisasi besar itu 

kemudian muncul asosiasi jurnalis infotainment yang dimotori oleh Ilham Bintang 

selaku pemilik salah satu program acara infotainment di stasiun televisi swasta 

Indonesia. Asosiasi ini berniat memasukkan seluruh kerja infotainment ke dalam 

ranah jurnalistik. AJI dan kelompok lain yang kritis menolak niat tersebut dengan 

alasan bahwa informasi yang dibuat oleh infotainment tersebut bukan informasi yang 

dibutuhkan masyarakat. Infotainment hanya memberikan informasi sampah. Dengan 

alasan tersebut infotainment nyaris tidak bisa diakui dalam ranah kerja jurnalistik 

oleh PWI. Namun yang menjadi masalah pada saat itu, PWI diketuai oleh Tarman 

Azam yang ingin mencalonkan diri kembali sebagai ketua PWI selanjutnya. Parni 
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Hadi (mantan pimpinan redaksi Republika) yang berasal dari kelompok idealis seperti 

AJI, menjadi saingan Tarman Azam sebagai calon ketua PWI. Karena membutuhkan 

eksistensi, Ilham Bintang mendukung Tarman dengan komitmen jika terpilih lagi 

sebagai ketua PWI, infotainment akan diakui ke dalam ranah kerja jurnalistik. Ia 

mambiayai kampanye Tarman Azam dan membeli suara pada kelompok-kelompok 

lain. Hal ini mempengaruhi bawahannya, sehingga pada saat kongres Tarman Azam 

terpilih sebagai ketua PWI. Maka niat Ilham Bintang untuk menjadikan 

Infotainmment sebagai bagian dari kerja jurnalistik pun menjadi real atau nyata 

(Arininda, 2009:5-6) 

Kelompok-kelompok yang awalnya tidak mendukung keputusan PWI pun 

akhirnya terpecah menjadi dua. Yang pertama, masih tetap tidak mengakui 

infotainment adalah anggota PWI yang secara otomatis infotainment bukan bagian 

dari jurnalistik. Organisasi yang masih tetap menolak adalah AJI. Sementara 

kelompok-kelompok lain yang terdiri dari pengamat dan praktisi, mengambil jalan 

tengah. Mereka berpendapat, setelah terjadi luapana informasi dan ledakan media, 

akhirnya membuka peluang untuk munculnya spesies baru dalam jurnalistik yang 

disebut soft journalism. Soft jurnlism adalah berita-berita yang ringan yang tidak 

menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat. 

Program infotainment menampilkan hiburan yang dirancang untuk menarik 

penonton kelas atas seperti yang diinginkan pengiklan. Perbedaan antara kenyataan 

yang berat dan isi dari berita “pertunjukan” infotainment adalah kadang-kadang 

sangat mencolok (Severin, 2009:391). Televisi swasta membutuhkan banyak program 
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acara baru untuk tetap menguatkan eksistensi dalam industri media televisi yang 

semakin ketat, sehingga terpikirlah untuk mencari suatu program acara yang 

pembuatannya cepat, biaya murah namun banyak mendapatkan keuntungan. 

Keuntungan tersebut tentunya didapat dari pemasangan iklan. Dan hal tersebut sangat 

pas dengan karakteristik infotainment. Dan alhasil semakin menjamurnya acara-acara 

infotainment yang mengiasi layar kaca televisi swasta disetiap harinya.  

Dilema yang terjadi hingga sekarang ini juga tak menghentikan tayangan 

infotainment di stasiun televisi swasta. Pada kenyataannya semakin menjamurnya 

tayangan infotainment di kancah industri pertelevisian swasta Indonesia. Dari 13 

stasiun televisi swasta di Indonesia terdapat 17 tayangan infotainment. Dari sekian 

banyak kemunculan tayangan infotainment sekali lagi disebabkan karena selera 

publik. Faktanya menunjukkan pemirsa televisi khususnya masyarakat Indonesia 

sangat menyukai tayangan infotainment. 

Munculnya Infotainment merupakan eksternalisasi atas liberalisasi dalam 

industri media. Sedangkan berbagai penolakan terhadap adanya jurnalistik 

infotainment merupakan bagian dari proses objektivikasi (Iswandi, 2006:108). 

Infotainment menjual informasi yang mengikuti keinginan publik sehingga kerap kali 

meninggalkan kaidah jurnalisme. Maka dari itu untuk menjadikan infotainment 

sebagai tayangan yang segar dan tetap dalam kaidah jurnalisme harus ditempatkan 

pada kerangka proses objektivikasi. Objektivikasi yang bersifat internal terlebih 

dahulu sehingga dapat memberikan tayangan yang disukai namun tidak 

mananggalkan unsur objektivitas. 
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Untuk mempermudah penelitian terhadap program acara infotainment yang 

sudah sangat banyak di Televisi swasta Indonesia, peneliti memilih salah satu 

program acara infotainment sebagai objek penelitian, yaitu Entertainment News. 

Tayangan Infotainment Entertainment News pada stasiun televisi swasta NET Tv 

merupakan salah satu tayangan infotainment di televisi swasta yang mempunyai 

slogan andalan yaitu “No Gossip” untuk meyakinkan publik bahwa berita yang 

disajikan hanya berdasarkan fakta. Program ini hadir setiap harinya pada pukul 11.00 

dan 15.30. Yang membedakan program tayangan infotainment ini dengan 

Infotainment pada umumnya yakni terlihat dari nama programnya sendiri yang 

menekankan bahwa basis penyajian informasinya merupakan news atau berita dari 

dunia entertainment. Program ini juga mempunyai slogan “no gossip” sebagai 

penguat bahwa selalu mengulas berita berdasarkan fakta, dengan kata lain 

keobjektivitasan berita sangat diperhatikan.  

Berdasarkan uraian diatas, dipandang perlu untuk melakukan penelitian 

karena infotainment sudah sangat diragukan lagi atas keobjektivitasannya. 

Keobjektivitasan pemberitaan infotainment sering ditanggalkan dan lebih 

memunculkan pemberitaan berbau gosip serta sensasi. Kriteria objektivitas menurut 

Westerstahl dalam McQuail (2011: 223) yaitu terdiri dari komponen pertama 

faktualitas yang merujuk pada kebenaran dan relevansi serta komponen kedua 

ketidakberpihakan meliputi keseimbangan dan netralitas. Dengan demikian alasan 

pemilihan Infotainment pada NET Tv karena program ini mempunyai slogan “No 

Gossip” dan mengakui bahwa berita yang mereka sajikan hanya fakta. Sehingga 
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peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap program Infotainment tersebut 

apakah sudah menerapkan objektivitas pada semua pemberitaannya ditengah 

permasalahan pemberitaan infotainment yang sudah sangat diragukan 

keobjektivitasannya. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

Seberapa tinggi tingkat objektivitas berita dalam program tayangan 

Entertainment News NET Tv? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui tingkat objektivitas berita dalam program infotainment 

“Entertainment News”. Komponen objektivitas meliputi kebenaran, relevansi, 

keseimbangan, dan netralitas.  

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi terhadap studi ilmu 

komunikasi khususnya mengenai media massa yang terfokus pada penelitian analisis 

isi pemberitaan dalam tayangan infotainment. 

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih kritis dan cermat dalam 

menyaring informasi dalam sebuah media audio visual televisi. 

Para pekerja televisi dan semua orang yang terlibat dalam produksi sebuah 

program acara agar menyadari bahwa hasil karya mereka dapat memberikan 

pengaruh dan menggerakkan massa karena itu diharapkan hasil penelitian ini 

dijadikan wacana supaya lebih bijak dalam mengemas sebuah berita maupun program 

yang dilakukan. 


