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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

 Media massa dalam kehidupan politik di alam modern memiliki posisi dan 

peranan yang sangat vital. Media bukan saja sebagai informasi politik, melainkan 

juga kerap menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan politik. Realitas 

demikian tampak jelas ketika terjadi Pemilihan Kepala Daerah (dalam hal ini 

Bupati dan Wakil Bupati Kediri). Salah satu berita yang diliput untuk diberitakan 

adalah mengenai berita yang berhubungan dengan kegiatan calon Bupati dan 

Wakil Bupati yang maju sebagai kandidat. Hal tersebut dilihat dari banyaknya 

informasi yang diberitakan pada berbagai media massa (televsi, radio, internet, 

dan surat kabar). Ada banyak peristiwa politik yang cukup menarik perhatian 

masyarakat, dan cara untuk mengetahui peristiwa-peristiwa adalah dari media 

massa itu sendiri. Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk budaya dan 

wacana politik. Sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, strategi 

pemberitaan media massa ikut menentukan proses kampanye sebagai kekuatan 

politik untuk merebut hati rakyat. 

 Salah satu media yang sangat strategis dalam menyampaikan berita 

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kepada masyarakat adalah 

televisi, media ini mempunyai aspek penting yang bisa menentukan apa yang akan 

dibicarakan atau dijadikan sebagai agenda publik setiap hari. Dengan kata lain, 

sesuatu hal yang dijadikan penting oleh media untuk diberitakan tentang 
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Pemilukada akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Katrien Voltmer dan 

Andre Rommele, mengatakan: “The media are the central actors in public 

communication campaigns”. Pandangan ini menggambarkan bahwa media televisi 

cenderung ditempatkan sebagai saluran komunikasi utama karena jangkauan 

publiknya yang luas. Disamping kemampuannya untuk melipatgandakan 

informasi, media ini juga memiliki kemampuan untuk mempersuasi khalayak 

(Antar Venus, 2004).  

 Tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya kemajuan teknologi membuat 

media massa elektronik ini menjelma menjadi sebuah saluran kampanye terhadap 

masyarakat. Hal ini dikarenakan hampir setiap orang memiliki televisi. Oleh 

karena itu banyak partai atau calon yang akan berkompetisi dalam Pemilu 

memanfaatkan hal ini untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada 

masyarakat luas. Banyak sedikitnnya  penayangan yang berhubungan dengan 

transformasi ataupun sosialisasi visi dan misi dari sebuah partai maupun calon 

yang dijagokannya akan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadapnya. 

 Michael Bauman (2007) menjelaskan adanya fenomena telepolitics yakni 

bergesernya peran partai dan munculnya dominasi media terutama televisi dalam 

mempersuasi pemilih. Televisi mampu menyelinap ke ruang domestik keluarga 

dan menjadi perantara hubungan yang lebih bersifat impersonal. Berbeda dengan  

pertemuan-pertemuan politik konvensional yang mensyaratkan kehadiran 

seseorang, interaksi melalui televisi lebih bersifat praktis dan tidak merepotkan 

pemilih. 

 “Charney Research, AC Nielsen, UNDR CH-PPS dan The Asia 

Foundation pada 1999 telah melakukan Survai Nasional Pendidikan 
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Pemilih Indonesia. Salah satu temuan penting dari survai itu adalah 

bahwa televisi berperan sebagai sumber utama informasi politik. Sekitar 

65% responden dalam survai itu menyatakan bahwa mereka memperoleh 

informasi tentang Indonesia dan lingkungan sekitarnya dari televisi. Di 

samping itu, TV merupakan sumber utama informasi bagi semua orang 

pada semua kelompok sosial dan memiliki jangkauan penyebaran yang 

paling luas karena 64% dari pemilih menontonya paling sedikit 3 hari 

dalam seminggu, 52%" di antaranya bahkan menyatakan menonton TV 

hampir setiap hari. Sedangkan kemampuan surat kabar menjangkau 

kelompok-kelompok sasaran (pemilih) hanya 15%”. 

 

 Dalam jurnalisme dan kegiatan jurnalistik, prinsip independensi dan 

netralitas harus ditegakkan. Independen artinya merdeka dalam menjalankan 

ideologi jurnalisme. Netral diartikan berimbang, akurat, tidak memihak kecuali 

pada kepentingan publik. Peran media massa harus tetap netral, jangan sampai 

dipengaruhi atau bahkan ditunggangi kepentingan politik atau kepentingan 

ekonomi semata. Hal ini perlu ditegaskan, sebab diketahui banyak politisi yang 

berasal dari pemilik media. Di samping itu media massa harus tetap proporsional 

dalam menyajikan berita dan sadar fungsinya sebagai media informasi, 

pendidikan, kontrol dan perekat sosial dalam membangun budaya demokrasi yang 

berkualitas (Widodo KR,2014: 10). 

 Sebuah berita tidak mungkin objektif dan tidak mungkin bebas dari 

kepentingan-kepentingan tertentu. (Meadow,1980). Tidak semua peristiwa layak 

dijadikan berita. Dan berita politik memang dapat menjangkau segmen pembaca 

dari berbagai lapisan. Dikatakan demikian, karena ada dua faktor yang 

menyebabkannya. Pertama, saat ini politik berada di era mediasi (politics in the 

age of mediation), yakni media massa, sehingga hampir mustahil kehidupan 

politik dipisahkan dari media massa. Yang terjadi malah para tokoh politik 

senantiasa berusaha menarik perhatian wartawan agar kegiatan politiknya 
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mendapat liputan dari media massa. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk 

tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai 

berita sekalipun peristiwa politik bersifat rutin belaka, seperti rapat partai atau 

pertemuan seorang tokoh politik dengan para pendukungnya (Ibnu Hamad, 

2004:1). 

 Dimana objektivitas itu sendiri memiliki ciri-ciri utama, yakni pertama 

adalah penerapan posisi keterlepasan dan netralitas terhadap objek peliputan. 

Kedua, terdapat upaya untuk menghindari keterlibatan, tidak berpihak atau 

menunjukkan bias. Ketiga, objektivitas membutuhkan keterkaitan yang kuat 

terhadap akurasi dan jenis kebenaran media yang lain, seperti relevansi dan 

keutuhan (McQuail, 2012:222).  

 Satu versi dari komponen objektivitas dijelaskan oleh Westerstahl (dalam 

McQuail, 2011:223) bahwa penyajian berita yang objektif harus mencakup nilai-

nilai dan fakta, di mana fakta itu sendiri memiliki implikasi evaluatif. Dimensi 

objektivitas terdiri atas faktualitas, dan imparsialitas. Faktualitas terdiri dari 

kebenaran keutuhan laporan, akurasi, dan niat untuk tidak menyesatkan atau 

menyembunyikan hal yang relevan (kepercayaan yang baik). Aspek kedua dari 

faktualitas adalah ‘relevansi’, konsep ini berkaitan dengan proses seleksi, 

mensyaratkan pemilihan itu terjadi menurut prinsip yang jelas dan koheren dari 

apa yang penting bagi penerima yang dituju dan/ atau bagi masyarakat. 

Objektifitas berkaitan erat dengan profesionalisme jurnalistik meliputi faktual, 

akurat, jujur terhadap realitas dan dapat memisahkan antara fakta dengan opini, 

berimbang dan tidak memihak (McQuail,2011:224) itulah yang dibutuhkan 

khalayak. 
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 Menurut Westerstahl, imparsialitas merupakan ‘sikap netral’ dan harus 

diraih melalui kombinasi keseimbangan (penekanan waktu/tempat yang 

sama/proporsional) di antara penafsiran, sudut pandang, atau versi peristiwa yang 

saling berlawanan dan tidak memihak (netral) dalam penyajian. Rujukannya 

adalah pada kualitas konten informasi yang mungkin meningkatkan kesempatan 

untuk mendapatkan informasi untuk khalayak diperhatikan, dipahami, diingat dan 

sebagainya. 

 Sebagai media yang menjangkau publik paling luas, peran televisi sentral 

dalam mengenalkan figur ataupun partai politik pada publik. Inilah mengapa 

televisi dan berita televisi khusus jadi ruang pertarungan politik untuk 

memperebutkan hati publik. Hubungan tegak lurus antara masifnya kampanye 

politik di media terhadap keputusan politik warga negara pada Pemilu telah 

dibuktikan lewat berbagai penelitian, seperti yang terjelaskan pada penelitian 

berikut: “penelitian yang dilakukan oleh Institut Studi Arus Informasi (ISAI), 

TIFA, dan Media Development Loan Fund pada Pemilu 2004 menunjukkan 

bahwa kecenderungan frekuensi kemunculan seorang politikus di media 

berbanding lurus dengan jumlah perolehan suara rakyat. Begitu pula riset ISAI 

dan TIFA lima tahun kemudian, yakni pada Pemilu 2009. Kemenangan pasangan 

SBY-JK pada 2004 dan SBY-Boediono pada 2009 dilatari oleh aktivitas tampil di 

media dengan jumlah terbanyak. Maka bisa jadi kemenangan politik bermula dari 

kemenangan menguasai media” (Roy Thaniago, Koran Tempo, 26 Juli 2013).  

 Sebagaimana temuan riset penelitian tersebut, tampilan pemberitaan media 

massa televisi pada pesta demokrasi politik seperti saat sekarang ini tak juga 

berubah. Data dalam riset tersebut menunjukkan stasiun televisi yang bekerja 
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sama dengan salah satu calon kandidat dalam perpolitikan di indonesia terindikasi 

menggunakan media ini untuk kepentingan golongan. Televisi menjadi buletin 

internal dari calon kandidat ataupun partai politik, yang hanya lancar 

memberitakan dari satu sisi saja. 

 Temuan diatas adalah satu tanda bahwa dalam hiruk pikuk penyiaran 

televisi pada saat pemilu dewasa ini, publik diposisikan hanya sebagai penonton. 

Media penyiaran yang menggunakan frekuensi publik, telah dengan sewenang-

wenangnya dipergunakan sebagai alat politik elit. Televisi saat berlangsungnya 

pemilu jelas membahayakan demokrasi dan netralitas media itu sendiri, publik 

butuh informasi jernih dan berimbang, tidak memihak bagi alat untuk mengambil 

keputusan yang jernih. Televisi satu dimensi jelas tak akan mampu menghadirkan 

informasi yang utuh dan menyeluruh, karena kemampuan itu lebih dulu dibunuh 

oleh keharusan untuk salah satu calon kandidat untuk kepentingan politik. Dalam 

dunia pertelevisian kita ini menunjukkan berita politik lebih mementingkan 

kepentingan politik ketimbang mengakomodosi perspektif publik.  

 Dalam upaya ini penelitian menjadikan pemilu yang diadakan di Kediri 

pada tanggal 9 Desember 2015 terhadap calon bupati dan wakil bupati yang akan 

berlaga pada pesta rakyat ini. Dalam pesta rakyat ini, pasangan calon bupati dan 

wakil bupati kediri yang akan berlaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Tahun 2015 adalah pasangan dr.Hj.Haryanti dan Drs.H.Masykuri, MM (HarMas) 

dengan nomor urut satu sedangkan pasangan dr.Ari Purnomo Adi dan Arifin (AA) 

mendapatkan nomor urut dua. Maka peneliti mengambil sampel pada stasiun 

televisi lokal yaitu KSTV yang merupakan stasiun televisi lokal yang ada di 

Kediri dan memiliki program siaran acara berita yaitu warta 6 yang disiarkan 
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setiap harinya pada pukul 18.00 wib sebagai program acara berita yang akan 

dianalisis karena KSTV merupakan tv lokal yang jangkauanya luas meliputi 

seluruh kabupaten kediri yang memberitakan pasangan calon bupati dan wakil 

bupati kediri. Media massa ini sering kali memberitakan salah satu pasangan 

calon kandidat tidak sesuai keobjektivitasan berita dengan menunjukkan   

relevansi, netralitas, dan keseimbangan. Pemberitaan di massa kampanye sering 

meniadi tolok ukur netral atau tidaknya sebuah media terhadap peserta pemilu. 

Dalam pemberitaanya yang ditampilkan dalam setiap harinya warta 6 

menunjukkan gejala pemberitaan yang tidak adil terhadap pelaksanaan pemilu 

yang ada di Kediri.  

 Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu untuk melakukan penelitian 

ini dengan asumsi bahwa pemberitaan yang obyektif dalam artian memiliki 

bentuk yang faktual, akurat, jujur terhadap realitas dan dapat memisahkan antara 

fakta dengan opini, berimbang dan tidak memihak (McQuail, 2011:224) itulah 

yang dibutuhkan khalayak. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini 

telaahnya akan difokuskan pada persoalan relevansi, netralitas, dan keseimbangan 

dalam pemberitaan terkait masalah Pemilu calon bupati dan wakil bupati no urut 

satu dan dua pada pemberitaan KSTV dengan program berita warta 6. Dengan 

fokus tersebut permasalahannya menjadi bagaimana relevansi, netralitas, dan 

keseimbangan dalam pemberitaan Pemilu Kabupaten Kediri 2015 pada program 

berita warta 6 di KSTV? 
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B. Rumusan Masalah``

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis oleh peneliti, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana relevansi, netralitas, dan 

keseimbangan dalam pemberitaan pemilu tentang pasangan calon bupati dan 

wakil bupati kabupaten Kediri pada program berita warta 6 di KSTV ? 

C. Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang dari rumusan masalah yang ditulis oleh peneliti 

seperti diatas, dapat ditarik tujuan penelitianya adalah mengukur relevansi, 

netralitas, dan keseimbangan dalam pemberitaan pemilu tentang pasangan calon 

bupati dan wakil bupati kabupaten Kediri pada program berita warta 6 di KSTV. 

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut 

1. Manfaat Akademis

Menambah referensi keilmuan media massa khususnya media massa

televisi yang terfokus pada penelitian analisis isi pemberitaan calon

pasangan bupati dan wakil bupati pada berita di televisi

2. Manfaat Praktis

Menjadikan bahan pemikiran dan informasi terhadap pertelevisian

nasional maupun lokal terhadap pemberitaan tentang pemilu


