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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Surat Kabar Sebagai Komunikasi Media Massa 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi merupakan satu konteks yang mempunyai banyak arti dan 

beraneka ragam, dimulai dari dengan diri sendiri saat sedang beribadah, berpidato, 

berbicara dengan lawan bicara, dst. Contoh-contoh perilaku seperti diatas sudah 

dapat diartikan sebagai komunikasi.  

Kata komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yakni 

communis yang berarti sama. Komunikasi merupakan akar dari kata-kata Latin 

yang mirip. Komunikasi menyarakan bahwa suatu pikiran, makna, dan pesan 

dianut secara sama. Komunikasi di definisikan sebagai “berbagi pengalaman”. 

Setiap makluk hidup berbagi pengalaman, maka makluk hidup tertentu sedang 

berkomunikasi (Mulyana, 2010:46) 

Gerald R. Miller dalam Mulyana (2010) mengemukakan komunikasi 

sebagai situasi-situasi memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu pesan 

kepada penerima dengan sikap sadar untuk mempengaruhi perilaku penerima, 

sedangkan Alex Gode dalam Mulyana (2010)  komunikasi merupakan perilaku 

yang mengabaikan kesengajaan, karena komunikasi adalah suatu proses yang 

membuat sama bagi dua orang atau lebih, dimana proses tersebut merupakan 

perilaku monopoli seseorang atau sejumlah orang. John B. Hoben dalam Mulyana 

(2010) mengasumsikan jika komunikasi harus berhasil, suatu gagasan atau pikiran 

harus berhasil dipertukarkan (Mulyana, 59-61) 

 

2.1.2 Macam-Macam Level Konteks Komunikasi 

 Macam-macam level komunikasi memperjelas bentuk-bentuk komunikasi 

yang ada di dalam masyrakat. Konteks komunikasi tersebut diantaranya : 

1. Komunikasi Intrapersonal  

Komunikasi ini merupakan level komunikasi yang ada di dalam diri 

individu. Pada level ini proses komunikasi berupa pengolahan informasi melalu 

panca indera dan syaraf. Seperti contoh : merenung, berfikir, menulis, dst 
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2. Komunikasi Interpersonal  

Komunikasi ini merupakan level komunikasi secara tatap muka secara 

langsung, Mulyana (2010) menyatakan komunikasi yang terjadi pada saat tatap 

muka memungkinkan setiap individu dapat menangkap reaksi baik secara verbal 

maupun non verbal. Seperti contoh : percakapan tatap muka, percakapan melalui 

handpone, dst. 

3. Komunikasi Massa 

Komunikasi ini merupakan level komunikasi yang berlangsung antara 

pemimpin dengan anggota dan perantara ditempatkan di antara komunikator dan 

khalayak seperti media, tekhnologi, sarana, dan juga alat komunikasi 

4. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi ini merupakan level komunikasi individu kepada banyak 

orang, dimana komunikasi ini terjadi pada kelompok organisasi yang 

mempunyai tujuan sama. Seperti contoh : sidang, konvensi, dst (Dan 

Nimmo, 2011:168). 

 

2.1.2 Ciri-Ciri Komunikasi Massa 

Komunikasi massa mempunyai berbagai macam ciri, Nurudin (2004) 

menyatakan berbagai macam ciri komunikasi massa diantaranya : 

1. Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga 

Komunikator di dalam komunikasi massa bukan merujuk pada satu orang 

melainkan menuju kepada kumpulan orang yang bergabung dalam berbagai 

macam unsur dan saling bekerja sama. Lembaga merupakan sebuah sistem yang 

terdiri dari sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan kegiatan 

dalam mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang, yang 

menjadi pesan untuk mencapai kesepakatan dan mengolah pesan menjadi 

informasi. Sehingga komunikator dalam komunikasi massa mempunyai ciri 

yakni : (1) Kumpulan individu, (2) dalam berkomunikasi individu terbatas oleh 

perannya dengan sistem dalam media massa, (3) pesan yang disebarkan atas 

nama media yang bersangkutan, (4) pesan yang dikemukakan komunikator 

berdasarkan untuk mencapai keuntungan. 

 



10 

 

2. Komunikasi dalam Komunikasi Massa bersifat Heterogen 

Heterogen disini dikarenakan komunikasi yang berjalan terdiri atas 

beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, jabatan, agama, 

kepercayaan, dst. Hebert Blumer dalam Nurudin (2004) memberikan ciri 

karakteristik audience (komunikan) sebagai berikut : (1) audience memiliki sifat 

heterogen, karena audience berasal dari berbagai macam kelompok dalam 

masyarakat, (2) Bersifat individu sehingga tidak mengenal satu sama lain, (3) 

tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi formal  

3. Pesan Bersifat Umum 

Pesan yang ditujukan dalam komunikasi massa bersifat umum yang 

ditujukan kepada khalayak luas. 

4. Komunikasi Berlangsung Satu Arah 

Audience (komunikan) tidak bisa memberikan respon kepada komunikator 

5. Komunikasi menimbulkan keserampakan.  

Proses penyebaran pesan pada media secara serempak, sehingga audience 

bisa menikmati media massa dengan bersamaan. 

6. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis  

Media massa membutuhkan alat utama dalam menyampaikan pesan, jika 

surat kabar maka alat utama yang digunakan adalah kertas lalu diolah menjadi 

surat kabar harian dan disebarkan kepada publik. 

7. Komunikasi Massa Dikontrol oleh GateKeeper 

Peran GateKeeper sebagai penentu akan kualitas informasi yang akan 

disebarkan, informasi yang masuk akan diolah dengan penambahan, 

pengurangan, analisis, penambahan data, sehingga informasi yang akan 

disebarkan menjadi lebih mudah dipahami oleh publik (Nurudin, 2004:19) 
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2.1.4 Proses Komunikasi Massa 

Ciri utama media massa adalah dirancang untuk dapat menjangkau banyak 

orang. Khalayak potensial dianggap sebagai perkumpulan besar dari konsumen 

yang kurang lebih anonim, dan hubungan antara pengirim dan penerima 

dipengaruhi olehnya. Pengirim merupakan sebuah lembaga atau komunikator 

profesional seperti : jurnalis, presenter, produser, penghibur, dan lain-lain yang 

dipekerjakan oleh sebuah lembaga tersebut. Sementara itu, masyarakat yang 

mendapatkan atau membeli akses kepada saluran media adalah pengiklan, politisi, 

pengkhotbah, pengacara, dst. Hubungan yang terjadi antara pengirim dan 

penerima tersebut bersifat satu arah, satu sisi, dan tidak personal dan terdapat 

jarak sosial dan fisik antar pengirim dan penerima. 

Pengirim biasanya memiliki suatu kekuasaan yang lebih besar, 
kehormatan, atau keahlian daripada penerima, hubungan ini tidak hanya asimetris, 
tetapi juga tujuan sudah diperhitungkan dan manipulatif. Biasanya komunikasi ini 
tidak ada standar moral, berdasarkan layanan yang dijanjikan atau diminta untuk 
beberapa kontak tidak tertulis dengan tanpa kewajiban timbal balik (McQuail, 
2011 : 61). 

Konten simbolis atau pesan dari komunikasi massa merupakan hasil yang 

telah di standarisasi dan dipergunakan kembali dan diulang dalam bentuk yang 

identik. Aliran pada komunikasi ini bersifat satu arah. Konten ini telah kehilangan 

keunikan dan keaslian, karena reproduksi dan penggunaan yang berlebihan. Pesan 

media merupakan produk kerja dengan nilai tukar di pasar media dan nilai guna 

bagi penerimanya, yakni para konsumen media. 

Janowitz (1968) dalam Mc Quail (2011) menyatakan “Komunikasi massa 
terdiri dari lembaga dan teknik dari kelompok tertentu yang menggunakan alat 
tekhnologi (pers, radio, film, dst) untuk menyebarkan konten simbolis kepada 
khalayak yang besar, heterogen, dan sangat sabar. Dalam definisi ini ada yang 
serupa dengan kata ‘komunikasi’ (communication) sering disamakan dengan 
‘transmisi’ (transmission), seperti pandangan pengirim darpada makna utuh yng 
mencakup respons, berbagi dan interaksi. Definisi ini juga dibatasi oleh 
penyamaan dari proses komunikasi massa dengan alat penyiaran. (Mc Quail, 
2011:62) 
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2.1.6 Macam-Macam Media Massa 

 

Komunikasi Massa mempunyai hubungan yang erat dengan Media Massa. 

Dua komponen yang terlibat ini masuk ke dalam satu garis yang sama, dimana 

setiap komunikasi yang terjadi antara pengirim dan penerima, maka media 

menjadi media dalam proses penyampaian atau penerimaan pesan.  

Pada awal Abad Pertengahan, gereja di Eropa memiliki alat yang 
terperinci dan efektif untuk memastikan penyiaran tersampaikan kepada semua 
orang tanpa terkecuali. Peristiwa ini dapat disebut sebagai komunikasi massa, 
walau sebagian besarnya bebas dari bentuk ‘media’ yang terlepas dari adanya teks 
yang berkaitan dengan agama. Ketika media independen muncul dalam bentuk 
cetak, penguasa gereja dan negara bereaksi dengan kepanikan akan munculnya 
potensi kehilangan kontrol yang diwakili media, dan pada kesempatan yang 
semakin terbuka untuk menyebarkan ide-ide yang baru dan menyimpang (Mc 
Quail, 2011:26) 

Macam-Macam Media Massa adalah : 
 

1. Media Cetak (Printed Media) 

Media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920 an, kala itu 

media digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat pembaca kepada suatu 

tujuan tertentu. Bentuk dari media massa adalah : surat kabar, majalah dan tabloid 

2. Media Elektronik (Electronic Media) 

Media elektronik hadir sebagai media audio yang menyampaikan pesan 

melalui suara, kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyampaikan pesan bisa 

secara langsung disiarkan melalu siaran langsung dalam bentuk Radio. Setelah 

radio muncul, lalu Televisi muncul sebagi media massa audio visual yang 

memunculkan berita dalam sisi suara dan gambar. 

3.  Media Massa Internet (Cyber Media/Online Media) 

Munculnya media Internet mengalahkan kecanggihan dari radio dan 

televisi, media internet dapat menjangkau masyarakat banyak dengan satu kali 

sentuhan pada ponsel melalu jaringan internet. Internet tidak hanya bisa 

digunakan untuk lembaga media saja, internet juga dapat digunakan oleh 

individu dalam beberapa kepentingan pribadi. (Mc Quail, 2011) 
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2.2 Surat Kabar Sebagai Industri 

2.2.1 Pengertian dan Ciri-Ciri Industri 

Di dalam arti luas industri merupakan suatu bidang yang bersifat 

komersial dengan menggunakan alat dan keterampilan kerja serta teknologi 

dalam menghasilkan sebuah produk. Industri indentik dengan tempat 

berlangsungnya proses produksi yakni pabrik. Dimana pabrik merupakan tempat 

manusia, mesin, atau tekhnologi, material, energi, modal dan sumberdaya 

dikelola bersama dengan tujuan menghasilkan sebuah produk dan dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Setiap industri yang berada, mempunyai berbagai macam ciri yang 

beragam, diantaranya yakni : 

1. Industri Ekstraktif 

Industri ini merupakan industri yang bergerak pada bidang pengolahan 

sumber daya alam, seperti perikanan, dan kehutanan. 

2. Industri Nonekstraktif 

Industri yang mengolah hasil dari industri lain, seperti industi kayu lapis, 

industri kain. 

3. Industri Fasilitatif 

Industri yang bergerak dalam pelayanan publik. Seperti pariwisata, 

perbankan, perdagangan, dst. 

 

2.2.2 Industri Media 

  Keterlibatan media di dalam ruang informasi publik, bisa membantu dalam 

membingkai (frame) isu-isu yang berhubungan dengan korupsi dan layanan 

publik yang mempunyai keterkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Sektor 

media independen yang terampil dan hidup juga dipandang sebagai sarana yang 

menjanjikan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Sejak turunnya 

pemerintahan Soeharto 1998, Indonesia memulai babak baru pada pemerintahan 

reformasi, kontrol media berkurang, perizinan usaha penerbitan dipermudah, 

dimul 



14 

 

ai dari hal itu media cetak menjadi booming. Berbagai macam surat kabar, 

majalah, dan tabloid bermunculan. Media satu dengan media yang lain bersaing 

terbit lebih dahulu untuk dinikmati konsumen media.  

 Setelah deregulasi kebijakan usaha media, pertumbuhan industri media 

menunjukkan lima bentuk. Pertama, munculnya industri media yang merupakan 

usaha Franchise dari luar negeri. Kedua, beberapa kalangan non-media mulai 

tertarik memasuki bisnis media. Ketiga, perkembangan industri multimedia yang 

memberikan pengaruh terhadap gambaran pasar media di Indonesia yang berhasil 

menarik banyak pihak. Keempat, beberapa usaha media besar telah memasukkan 

saham mereka ke Bursa Saham Indonesia. Kelima, semakin tumbuhnya produk-

produk media yang ditujukan untuk segmen pasar tertentu, seperti anak-anak, 

remaja, perempuan, karier, dan hobi. Pertumbuhan industri media nampaknya 

belum disertai regulasi dan mekanisme seperti mengatur aspek kepemilikan 

media, konglomerasi media, dan pertumbuhan media yang memadai sehingga 

fungsi media belum dijalankan yakni sebagai ruang informasi yang bebas dan 

tidak ada bias kepada publik. Bahkan ada diantaranya cenderung mengekspolitasi 

media bagi keuntungan usahanya.  

 Dalam catatan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) pada tahun 2004 dalam 
Lasmina (2005) terlihat bahwa sebuah grup penerbitan paling luas di Indonesia 
memiliki jumlah penerbitan 4 kali lipat dibandingkan di masa akhir Soeharto. 
Kecenderungan yang sama juga terlihat pada grup penerbitan lain. Konglomerasi 
media di Indonesia kini mulai menunjukkan pengaruh yang signifikan bagi 
penerbitan media di daerah. Grup Jawa Pos diperkirakan memiliki lebih dari 100 
media lokal, semakin membentangkan bisnis medianya ke daerah. Begitu pula 
Kompas yang diperkirakan memiliki lebih dari 50 produk media yang beragam, 
mulai dari media cetak, radio, dan televisi swasta nasional. Sehingga dengan 
modal besar yang ditanamkan lewat industri media lokal, secara langsung 
pertimbangan bisnis dan kepentingan menjadi salah satu bentuk operasi media 
lokal. Bahkan pemberitaan tersebut berpihak pada arus pasar dan arus 
kepentingan. (Lasmini, 2005:4-6) 
 Implementasi dari UU Otonomi Daerah dalam mendorong good 

governance masih mengandung beberapa masalah terutama dari sektor media, 

dikarenakan media sendiri tidak memiliki bargaining power yang setara dengan 

pemerintah lokal, hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM, minimnya 

modal, lemahnya kinerja media, kesejahteraan/upah jurnalis rendah, independensi 

media lokal yang diragukan. Hal-hal ini lah yang menyebabkan mudahnya media 

mendapatkan intervensi dari luar media. (Lamini, 2005:7) 
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2.2.3 Media Sebagai Bisnis 

 Institusi media di dalam aktivitasnya tidak terpisahkan secara ekonomi 

maupun teknologi yang terus menerus mengalami perubahan. Aktivitas ini 

melibatkan produksi barang dan layanan seringkali bersifat individu (konsumsi 

kepuasan pribadi individu dan publik dipandang perlu bagi bekerjanya masyarakat 

sebagai keseluruhan dan juga pada ranah publik). Media massa tumbuh dengan 

citra yang kuat dan meluas sebagai pemain penting dalam kehidupan publik, 

media dapat menarik perhatian pemerintah untuk alasan membuat bisnis pribadai 

menjadi subjek dalam berbagai bentuk regulasi hukum dan ekonomi (McQuail, 

2011:244-245) 

 

2.3 Surat Kabar Sebagai Lembaga Politik 

2.3.1 Pengertian Lembaga Politik 

Lembaga politik adalah suatu negara yang terbentuk untuk mengatur 

kehidupan masyarakat. Lembaga politik juga merupakan lembaga yang 

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan masyarakat dan 

menertibkannya. Dalam menjaga dan melindungi wilayah, penduduk, dan 

kedaulatan maka suatu lembaga politik mempunyai sifat memaksa dan 

monopoli. Sifat memaksa ditujukan agar menghindari terjadinya anarki atau 

kekacauan dan sifat monopoli ditujukan bagi setiap keinginan masyarakat yang 

beraneka ragam maka lembaga politik mempunyai kekuasaan untuk melarang 

(Cangara, 2010) 

2.3.2    Hubungan Pemerintah dengan Pers 

        Fred Siebert dalam Dan Nimmo (2011) melukiskan empat teori utama 

tentang hubungan antara pemerintah dengan pers, diantaranya : 

1. Teori otoriter bahwa kekuasaan pemerintah dipusatkan kepada satu orang 

atau elit, dan pers difungsikan sebagai kontrol sosial untuk memelihara 

ketertiban dan pemerintahan golongan elit. 

2. Teori libertarian beragumentasi jika pers harus berjalan dengan cara tidak 

terkekang, untuk menciptakan titik pandang untuk menelaah opini secara bebas 

dan terbuka  
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3. Teori Komunis melihat pers sebagai alat untuk menyampaikan kebijakan 

sosial untuk kepentingan ideologi yang diwakilkan oleh partai komunis 

4. Teori Pertanggungjawaban sosial yang menerima prinsip pers bebas, 

jaminan pers bebas merupakan jaminan kepada warga negara. 

 Hubungan antara pemerintah dan pers tidak ditetapkan sebelumnya oleh 

konstitusi atau oleh teori abstrak apapun. Pers menjadi perantara dari informasi 

resmi, mengumpulkan dari sumber-sumber resmi, dan mengembalikan 

tanggapan warga kepada pemimpin politik. Setiap hubungan pemerintah-pers 

yang tersusun dari kepentingan-kepentingan politik adalah politis. 

 

 2.3.3 Surat Kabar Sebagai Agen Kekuasaan 

   Dalam Alltschull (1995) yang dikutip oleh Alex Sobur (2006) 

mengatakan “Salah satu kesulitan di hadapan kita yang paling mengkhawatirkan 

dalam upaya menghindari ancaman dari konfrontasi dunia adalah penggunaan 

label dan bahasa konflik. Dia menyatakan bahwa pers yang mandiri tidak 

mungkin terwujud dan karenanya media massa hanyalah menjadi alat pemegang 

kekuasaan ekonomi, politik, dan semua kekuatan sosial dalam sistem apapun. 

Alltschull (1995) menyimpulkan bahwa saat ini ada 3 macam model pers. Model 

pasar (kapitalis), model komunis (sosialis), dan model maju (atau agak 

akuratnya, negara berkembang). 

1. Dalam semua sistem pers, media berita mewakili pihak yang menjalankan 

kekuasaan politik dan ekonomi. Surat kabar, majalah, dan outlet penyiaran 

bukanlah aktor independen, meski mereka mempunyai potensi untuk 

menjalankan kekuasaan independen. 

2. Isi berita selalu menunjukkan kepentingan dari orang yang membiayai pers 

3. Semua sistem pers didasarkan pada kepercayaan ekspresi bebas, walaupun 

ekspresi bebas tersebut didefinisikan dengan cara yang berbeda 

4. Semua sistem pers menyokong doktrin tanggung jawab sosial, menyatakan 

bahwa mereka melayani kebutuhan dan minat masyarakat, dan menyatakan 

kemauan mereka untuk menyediakan akses bagi masyarakat 

5. Masing-masing model menganggap bahwa pers model lain menyimpang 
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6. Sekolah-sekolah jurnalis mengedarkan ideologi dan sistem nilai 

masyarakat dimana mereka berada dan secara tidak sadar membantu kekuatan 

masyarakat dalam mencapai kontrol pada media berita. 

7. Dalam praktiknya, pers selalu berbeda dengan teori. 

 

2.3.4 Surat Kabar Membentuk Opini Publik  

Noelle-Neumann menjelaskan bahwa media tidak memberikan 

interpretasi yang luas dan seimbang terhadap peristiwa sehingga masyarakat 

memiliki pandangan terhadap realitas secara terbatas dan sempit. Media massa 

memiliki tiga sifat atau karakteristik yang berperan membentuk opini publik 

yaitu : ubikuitas, kumulatif, dan konsonan. 

Sifat ubikuitas (ubiquity) mengacu pada fakta bahwa media merupakan 

sumber informasi yang sangat luas karena terdapat dimana saja, dengan kata lain 

ubikuitas adalah kepercayaan bahwa media terdapat dimana saja, dengan kata 

lain ubikuitas adalah kepercayaan bahwa media terdapat di mana-mana. Karena 

media terdapat di mana saja maka media menjadi instrumen yang sangat penting 

, diandalkan dan selalu tersedia ketika orang membutuhkan informasi. Media 

berusaha mendapat dukungan dari publik terhadap pandangan atau pendapat 

yang disampaikannya, dan selama terhadap pandangan atau pendapat yang 

disampaikannya, dan selama itu pula pandangan atau pendapat itu terdapat di 

mana-mana. 

Sifat konsonan (consonant) mengacu pada kesamaan kepercayaan, sikap, 

dan nilai-nilai yang dianut media massa. Noelle-Neutamann menyatakan, bahwa 

konsonan dihasilkan berdasarkan kecenderungan media untuk menegaskan atau 

melakukan konfirmasi terhadap pemikiran dan pendapat mereka sendiri, dan 

menjadikan pemikiran dan pendapat itu seolah-olah berasal dari masyarakat. 

Karakteristik-karakterstik media tersebut ubikuitas dan konsonan 

memberikan pengaruh besar terhadap opini publik. Media massa memberikan 

konstribusi terhadap munculnya spiral kebisuan karena media memiliki 

kemampuan untuk menentukan dan menyebarluaskan pandangan-pandangan yang 

dinilai lebih dapat diterima publik secara umum. Dengan kata lain, mereka yang 

memiliki pandangan yang bertentangan dengan pandangan khalayak akan lebih 
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sulit untuk mendapatkan tempat di media massa. Namun demikian pandangan 

media yang diwakili jurnalis adakalanya berbeda atau bahkan bertentangan 

dengan pendapat umum masyarakat. Pendapat media dalam kasus tertentu 

bertentangan dengan pendapat individu-individu dalam masyarakat. Jika hal ini 

yang terjadi maka akan muncul dua situasi pendapat. Di sini dua versi realitas 

akan bekerja yaitu realitas yang disajikan media dan realitas yang dimiliki publik. 

( Morissan, 2013 : 530-531) 

Menurut Redi Panuju (2002:1) yang dikutip oleh (Joko Sutarso, 2012) 

opini publik (public opinion) merupakan suatu akumulasi citra yang tercipta atau 

diciptakan oleh suatu proses komunikasi. Citra tentang suatu realitas faktual 

selalu bermuka banyak (multi faced) atau berdimensi banyak karena perbedaan 

persepsi diantara para partisipan komunikasi. Setiap terjadi perubahan partisipan 

komunikasi, terjadi pula pergeseran-pergeseran citra. Arah pergeseran citra itu 

sangat tergantung pada siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi. Proses 

terbentuknya opini publik bermula dari realitas faktual tertentu yang kemudian 

menjadi wacana dalam proses komunikasi. Opini publik terbentuk oleh adanya 

aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mempersuasi 

orang atau pihak lain. ( Joko Sutarso, 2012:3-4) 

 

2.3.5  Surat Kabar Membentuk Agenda Publik 

Kekuatan media dalam membentuk agenda publik sebagian tergantung 

pada hubungan media bersangkutan dengan pusat kekuasaan. Jika media 

memiliki hubungan yang dengan kelompok elite masyarakat maka kelompok 

tersebut akan mememgaruhi agenda publik. Pada umumnya para pendukung 

teori kritis percaya bahwa media dapat menjadi, atau biasanya menjadi, 

instrumen ideologi dominan di masyarakat, dan bila hal ini terjadi, maka 

ideologi dominan itu akan memengaruhi agenda publik. Dalam hal ini terdapat 

empat tipe hubungan kekuasaan (power relation) antara media massa dengan 

sumber-sumber kekuasaan di luar media, khususnya pemerinta/penguasa, yaitu 

: 1) high-power source, high power media; 2) high-power source, low power 

media; 3) lower-power source, high power media; dan 4) low-power media.  
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High-power source, high power media. Tipe pertama adalah hubungan 

yang disebut dengan high-power source, high power media atau “sumber 

kekuasaan luar besar, kekuasaan medua besar.” Misalnya terdapat hubungan 

yang dekat antara para pejabat publik dengan para pengelola atau pemilik 

media massa. Dalam hubungan tipe ini terdapat skenario sebagai berikut : jika 

keduanya bekerja sama maka terjadi hubungan yang saling menguntungkan di 

antara keduanya yang akan memberikan pengaruh sangat besar terhadap agenda 

publik. Sebaliknya, jika terjadi pertentangan diantara keduanya, maka kedua 

belah pihak akan saling bersaing untuk memengaruhi agenda publik 

High-power source, low-power media. Tipe kedua adalah high power 

source dan low-power media yaitu sumber “kekuasaan luar besar” dengan 

"kekuasaan media kecil”. Di sini, sumber kekuasaan luar kemungkinan akan 

melakukan kooptasi terhadap media yaitu menggunakan media untuk mencapai 

tujuannya. 

Lower-power source, high-power media. Tipe ketiga adalah hubungan 

antara “sumber kekuasaan luar kecil” dengan “kekuasaan media besar” (lower 

power source dan high power media). Dalam hal ini, media bersangkutan 

sendirilah yang menentukan apa yang menjadi agendanya. Media dapat 

mengabaikan atau tidak memberitakan atau mengurangi intensitas pemberitaan, 

terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin penting bagi masyarakat. 

Lower Power source, low-power media. Tipe keempat adalah hubungan 

yang merupakan low-power source dan low-power media antara “sumber 

kekuasaan luar kecil” dengan “kekuasaan media kecil”. Dalam tipe hubungan 

keempat ini, agenda publik akan ditentukan oleh peristiwa itu sendiri dan bukan 

ditentukan oleh media atau para pemimpin politik (Morissan, 2013 : 500-501). 
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2.3 Macam Rubrik di Dalam Surat Kabar 

 

2.4.1 Pengertian Rubrik 

 

 Rubrik merupakan satu ruangan yang terdapat dalam surat kabar yang 

memuat isi dan berita, ruangan khusus dimuat dengan periode yang tetap pada 

hari dan minggu tertentu, maka dari itu Rubrik menjadi kepala karangan dalam 

media cetak surat kabar. Di dalam rubrik terdapat informasi baik berita, opini, dan 

iklan. Di dalam penempatan teks maupun gambar di dalam rubrik juga 

mempunyai kriteria diantaranya pangsa pasar yang jelas, memiliki konten 

beragam, memiliki dumi, memiliki nama dan kop (dikutip dari library.unisba.ac.id  

diakses pada 25 April pukul 23:26) 

 

2.4.2 Definisi Berita  

Istilah ”news”, berasal dari bahasa Inggris yang berarti “berita”, berasal 

dari “new” (baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru. Dengan arti segala 

yang baru merupakan informasi yang penting bagi khalayak. Dengan kata lain, 

semua hal yang baru merupakan bahan informasi yang dapat disampaikan kepada 

orang lain dalam bentuk berita (news). Oleh karena itu, Hornbny (1961) 

menjelaskan bahwa “news” sebagai laporan tentang apa yang terjadi paling 

mutakhir (sangat-sangat baru), baik peristiwanya maupun faktanya. Secara ilmiah 

Curtis D. MacDogall (1977) menyatakan bahwa berita selalu dicari oleh para 

reporter adalah laporan tentang fakta yang terlibat dalam suatu peristiwa, namun 

bukan hakiki dari peristiwa itu sendiri. Namun demikian, Dr. Williard G. Bleyer 

mendefinisikan berita sebagai segala sesuatu yang hangat dan menarik perhatian 

sejumlah pembaca dan berita yang terbaik ialah berita yang paling menarik 

perhatian bagi jumlah pembaca yang paling besar. Dalam hal ini Bleyer tidak 

membedakan antara laporan dengan peristiwanya sendiri, padahal satu sama lain 

jauh sekali perbedaannya. Yang diterima dan dibaca orang bukan peristiwa atau 

faktanya melainkan laporannya.  

Berita (news) adalah laporan dan pemberitahuan tentang segala peristiwa 

aktual yang menarik perhatian orang banyak. Peristiwa atau kejadian yang aktual 

dan faktual yang terjadi setiap hari. Terdapat banyak cara untuk memberitakan, 
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misalkan dengan gaya “to the point”, langsung pada pokok persoalan yakni 

straight news, sedangkan berita yang disampaikan tidak langsung arti dibumbui 

kata-kata berbunga (diplomatis) sehingga fakta yang tampaknya sepele menjadi 

menarik untuk diminati dan dinikmati dan jenis ini disebut featurs news. Namun, 

membumbui kata-kata bukan dengan menghilangkan faktanya, tetapi fakta 

adalah landasan untuk berkisah, keterampilan jurnalistik memang membutuhkan 

hal ini apalagi terhadap infromasi yang sudah lama, namun penting lagi diangkat 

ke permukaan, karena berkaitan dengan masalah kekinian.  

Wartawan memang harus membuat tulisannya menarik, tetapi tidak 

menjuruskan, mewarnai, atau memainkan kata-kata. Berita itu sendiri 

sebenarnya sudah mempunyai warna. Warna inilah yang harus diangkat 

kepermukaan, yaitu berupa detail. Tugas wartawan adalah merajut benang-

benang kehidupan ke dalam suatu cerita untuk menambah kebenaran dan 

karakter pada fakta dan keadaan nyata.  

Arifin (2010) yang dikutip oleh Apriadi (2012) menyatakan bahwa nilai 

berita dan nilai politik tersebut terutama berkaitan dengan kepentingan media 

massa sendiri, dan kepentingan masyarakat, sebagai konsumen atau publik dari 

media massa tersebut. Suatu peristiwa politik akan sangat mungkin ditanggapi 

dengan cara yang berbeda oleh berbagai media massa, antara lain pada peletekan 

berita (utama atau biasa), volume berita dan tekhnik kecenderungan 

pemberitaannya, dimana isi media massa mengenai peristiwa tersebut sangat 

mungkin mendapat tanggapan yang berbeda oleh khalayak yang berbeda. Arifin 

mengatakan :  

“Tidak dapat dibantah bahwa selain masalah tekhnis pemuatan, 

penempatan, dan juga jumlah berita , maka pemilihan narasumber, gaya berita, 

dan opini media yang ditawarkan bisa menjadi frame bagi khalayak untuk 

menentukan sikapnya atas suatu isu tertentu. Dengan demikian, peranan media 

massa dalam proses pembentukan opini publik dalam komunikasi politik 

menjadi strategis, tidak halnya dalam konteks pendistribusian pesan yang 

bersifat umum, melainkan yang lebih penting dari itu adalah nilai berita politik 

yang diterima oleh khalayak.” (Apriadi Tamburaka, 2012 : 134-138) 
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2.4.3 Unsur Layak Berita  

“Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, 

mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan 

opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan 

dengan menggunakan nama jelas penulisnya” 

Unsur Layak berita dibagi dalam berbagai jenis, diantaranya adalah : 

(A)  Berita Harus Akurat 

Wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam 

melakukan pekerjaannya mengingat dampak yang luas yang ditimbulkan oleh 

berita yang dibuatnya. Kehati-hatian dimulai dari kecermatannya terhadap ejaan 

nama, angka, tanggal dan usia serta disiplin diri untuk senantiasa melakukan 

periksa ulang atas keterangan dan fakta yang ditemuinya. Tidak hanya itu, 

akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut 

pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail fakta dan oleh 

tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya. 

Pembaca biasanya sangat memperhatikan soal akurasi ini. Bahkan, 

kredibilitas sebuah media, apakah cetak maupun elektronik sangat ditentukan 

oleh akurasi beritanya sebagai konsekuensi dari kehati-hatian para wartawannya 

dalam membuat berita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Public Agenda 

Foundation yang dikutip oleh (Hikmat K, 2004) terhadap khalayak 

pembaca/pemirsa surat kabar/majalah maupun televisi/radio menyimpulkan : 

“52% meragukan  

(B)  Berita Harus Lengkap, Adil dan Berimbang 

Keakuratan sesuatu fakta tidak selalu menjamin keakuratan arti. Fakta-fakta 

yang akurat yang dipilih atau disusun secara longgar atau tidak adil sama 

menyesatkan dengan kesalahan yang sama sekali palsu. Dengan terlalu banyak 

atau terlalu sedikit memberikan relevan atau dengan menghilangkan fakta-fakta 

yang seharusnya ada di sana, pembaca mungkin mendapatkan kesan palsu. 

(C)  Berita Harus Ringkas dan Jelas 

Mitchel V. Charnley berpendapat, bahwa pelaporan berita dibuat dan ada 

untuk melayani. Untuk melayani sebaik-baiknya, wartawan harus 

mengembangkan ketentuan-ketentuan yang disepakati tentang bentuk dan cara 
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membuat berita. Berita yang disajikan haruslah dapat dicerna dengan cepat. Ini 

artinya suatu tulisan yang ringkas, jelas, dan sederhana. Tulisan berita tidak 

harus banyak menggunakan kata-kata, harus langsung dan padu. (Hikmat 

Kusumaningrat, 2004 : 56) 

 

2.4 Konstruksi Realitas Oleh Media Massa 

2.5.1 Konstruksi Realitas Media 

Istilah konstruksi sosial atau realitas (social construction of reality), yakni 

penggambaran proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu 

menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami 

bersama secara subjektif. Nilai yang menjadi acuan konstruksi sosial media 

massa adalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan sosial di 

masyarakat identik dengan kebaratan. Artinya, selama perubahan itu datangnya 

dari barat, maka perubahan itu diterima karena dianggap modern. 

Media bukan hanya memberikan informasi dan hiburan tetapi juga 

memberikan pengetahuan kepada khalayak sehingga proses berpikir 

menganalisis sesuatu berkembang pada akhirnya membawa pada suatu kerangka 

berpikir sosial bagi terbentuknya sebuah kebijakan publik yang merupakan 

implikasi dari proses yang dilakukan elemen-elemen tersebut. Ini merupakan 

bagian bagaimana media merekonstruksi realitas sosial di masyarakat. 

Prinsip dasar dari National Association For Media Literacy Educations 

(2007) yang dikutip oleh (Apriadi, 2012) adalah sebagai berikut : 

(1) Semua pesan media “dibangun”. 

(2) Setiap media memiliki karakteristik, kekuatan, dan keunikan “membangun 

bahasa” yang berbeda. 

(3) Pesan media diproduksi untuk suatu tujuan. 

(4) Semua pesan media berisi penanaman nilai dan tujuan yang ingin dicapai. 

(5) Manusia menggunakan kemampuan, keyakinan, dan pengalaman mereka 

untuk membangun sendiri arti media. 

(6) Media dan pesan media dapat memengaruhi keyakinan, sikap, nilai, 

perilaku, dan proses demokrasi. 
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Pesan berupa berita, liputan khuss dan sebagainya merupakan sesuatu 

yang dibangun dan dibentuk oleh media untuk suatu tujuan tertentu. Ada motif 

dibalik setiap pesan yang ditampilkan yakni ada nilai-niali yang ingin 

ditanamkan dalam benak pembaca surat kabar. Karena pada hakikatnya manusia 

memiliki pengharapan dan kemampuan menyerap pesan itu secara kognisi. 

Perubahan kognitif dalam pikiran individu dapat memengaruhi pula perubahan 

sikap dan perilaku masyarakat dalam memandang dan memahami dunia. 

Media massa bukan hanya sebagai sarana informasi yang menyampaikan 

berita secara aktual (baru) dan faktual (apa adanya) tetapi mencoba membangun 

suatu nilai dalam pikiran dan benak masyarakat. Semua itu dapat dilakukan jika 

pesan dapat dikemas dengan baik dan dapat dicerap oleh kemampuan kognisi. 

Prinsip pemberitaan adalah nilai baru atau hal-hal yang baru, jika tidak baru 

maka hal itu bukan sesuatu berita aktual, namun selain kebaruan itu juga yang 

paling penting adalah faktual, yakni peristiwa diceritakan apa adanya tanpa 

ditambah-tambahkan, harus menurut kejadian yang sedang terjadi saat peristiwa 

itu ditemukan.  

(Hall, 1982) dalam (Wibowo, 210:122) yang dikutip oleh (Apriadi, 2012) 

berpendapat bahwa berkenaan dengan eksistensi media massa, dewasa ini tidak 

lagi memproduksi realitas atau tidak lagi menjadi wadah penyaluran informasi, 

tetapi jusru menentukan realitas atau melakukan pembingkaian melalui 

pemakaian kata-kata tertentu yang dipilih. Fakta yang dilaporkan oleh jurnalis 

kepada pembacanya sebenarnya bukanlah fakta yang sesungguhnya karena 

jurnalis itu melalui strategi pembingkaian telah mengkonstruksi fakta yang 

dilihatnya, melalui kategori dan ideologi. (Apriadi Tamburaka, 2012: 85-86) 

Hamad dalam Arifin (2010) yang dikutip oleh (Apriadi, 2012) bahwa 

dalam komunikasi politik, konstruksi realitas politik oleh media massa sangat 

khas karena cara media mengkontruksi realitas akan memberi citra tertentu 

mengenai realitas politik terutama bagi aktor politik dan partai politik. Hamad 

menyebutnya : 

“Media massa tidak hanya melakukan konstruksi realitas politik atas 

berbagai peristiwa politikk dalam bentuk berita politik, tetapi juga media massa 
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dapat melakukan dekonstruksi realitas politik, realitas yang ditampilkan media 

massa adalah sesungguhnya merupakan “realitas media”, yang biasa juga 

disebut sebagai “realitas tangan kedua” atau “realitas buatan” dari wartawan atau 

pemimpin redaksi.” Arifin 2010:138 (dalam Apriadi Tamburaka. 2012 : 84-86) 

Realitas media adalah realitas yang dikonstruksi oleh media dalam dua 

model pertama adalah model peta analog dan kedua adalah model refleksi 

realitas. 

(1) Model Peta Analog 

Yaitu model di mana realitas sosial dikonstruksikan oleh media 

berdasarkan sebuah model analogi sebagaimana suatu realitas itu terjadi secara 

rasional. Konstruksi realitas yang dibangun berdasarkan konstruksi sosial 

media massa, seperti sebuah analogi kejadian yang seharusnya terjadi, bersifat 

rasional, dan dramatis. Realitas terkonstruksi begitu dahsyat karena 

pemberitaan lebih cepat diterima masyarakat luas, lebih luas jangkauan 

pemberitaannya, sebaran merata, karena media massa dapat ditangkap oleh 

masyarakat luas secara merata dan di mana-mana, membentuk opini massa 

karena merangsang masyarakat untuk beropini atas kejadian tersebut. 

Masyarakat mudah terkonstruksi dengan pemberitaan-pemberitaan yang 

sensitif. 

(2) Model Refleksi Realitas 

Yaitu model yang merefleksikan suatu kehidupan yang terjadi dengan 

merefleksikan suatu kehidupan yang pernah terjadi di dalam masyarakat. 

(Burhan Bungin. 2008:201-202) 

 Istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter 

L. Berger dan Thomas Luckmann, melalui bukunya The Social Construction of 

Reality: A Treatise in the Socialogical of Knowledge, yang dikutip oleh Sobur 

(2015) yang menggambarkan jika proses sosial melalui tindakan dan 

interaksinya, dimana individu secara intens menciptakan suatu realitas yang 

dimiliki dan dialami secara subjektif. Realiatas sosial oleh Berger dan Luckmann 

yakni : 
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1. Realitas Objektif 

Realitas ini dibentuk dari pengalaman objektif yang berada di luar 

individu, realitas ini dianggap sebagai realitas nyata  

2. Realitas Simbolik 

Realitas ini merupakan sebuah bentuk ekspresi simbolik dari realitas 

objektif dalam berbagai bentuk. 

3. Realitas Subjektif 

Realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali sebuah realitas 

objektif dan simbolik ke dalam individu melalui proses internalisasi. 

 Menurut Berger dan Luckmann dalam Sobur (2015) realitas sosial 

dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objetivasi, dan internalisasi. Konstruksi 

sosial tidak berlangung dalam raung hampa, namun sarat akan kepentingan-

kepentingan. 

1. Eksternalisasi  

Merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia baik fisik 

maupun mental. Proses ini menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. 

Tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia (society is a human product) 

2. Objektivasi 

Merupakan hasil yang dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan 

eksternalisasi manusia, berupa realitas objektif. Tahap ini manusia dilihat sebagai 

realitas yang objektif (Socirty is an objective reality) atau proses interaksi sosial 

dalam intersubjetif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. 

3. Internalisasi  

Subjek individu dipengaruhi oleh struktur sosial, berbagai macam unsur 

yang telah terobjektifikasi ditangkap sebagai gejalas dari realitas diluar kesadaran. 

Manusia dilihat sebagai hasil dari masyarakat (Man is a social product). (Sobur, 

2015:89-90) 
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2.5.2  Teori Hirarki Level 

Shoemaker dan Reese (1996) yang dikutip oleh Joko Sutarso (2012), 

menyatakan bahwa dalam proses produksi berita setidaknya dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut antara lain : 

Pertama, faktor individual. Dalam melakukan konstruksi realitas, faktor 

individual pekerja media sangat berpengaruh sebagaimana dia akan 

mengkonstruksi sebuah realitas yang dilihatnya di lapangan. Faktor-faktor 

tersebut adalah karakteristik komunikator dan latar belakang kepribadian dan 

profesionalismenya. Pengaruh sikap pribadi, nilai-nilai dan keyakinan dari 

seorang komunikator, sikap yang dianggap sebagai latar belakang pengalaman 

pribadi. Orientasi profesionalisme dan konsepsi peran yang dipegang seorang 

komunikator, sehingga fungsi untuk mensosialisasikan terhadap pekerjaan. 

Seperti contoh : Wartawan Jawa Pos ketika menulis dan memberitakan kasus 

korupsi Dahlan Iskan, maka wartawan Jawa Pos akan berada pada posisi Dahlan 

Iskan dan faktor medianya yakni Jawa Pos dan sasaran utamanya adalah Dahlan 

Iskan, maka wartawan Jawa Pos mengkonstruksi realitas sesuai dengan 

pengalaman dirinya saat bekerja dengan Dahlan di Jawa Pos. Maka pemberitaan 

tentang Dahlan tidak akan menjadi berita negatif meskipun itu mengenai kasus 

korupsi.  

Kedua, faktor rutinitas media (media routine). Faktor ini berkaitan dengan 

keseharian dari mekanisme pembentukan berita. Pada setiap media massa 

memiliki kebijakan pemberitaan dan pengolahan berita tersendiri yang sudah 

menjadi ciri khas media tersebut. Kebijakan redaksional tersebut 

dioperasionalkan dalam mekanisme kerja redaksi yang dimulai dari proses 

perencanaan berita. Kenyataan juga menunjukkan mekanisme kerja redaksional 

dibatasi oleh hambatan waktu dan halaman, kedua batasan ini dianggap juga 

sebagai faktor yang mempengaruhi rutinitas. Mekanisme kerja redaksional 

tersebut dipengaruhi dengan alur produksi berita, dimana sebuah berita yang 

terbentuk harus melalui suatu proses gatekeeping, yaitu rangkaian penjaga 

gerbang yang mucul mulai dari jajaran reporter, redaktur hingga pemimpin 
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redaksi. Sebagai contoh : Jawa Pos dan Kompas memiliki cara tersendiri dalam 

menuliskan berita, di dalam kasus Dahlan Iskan ini, Kompas dan Jawa Pos 

mempunyai perbedaan penulisan dan juga pemaknaan, Jawa Pos dengan gaya 

bertutur bercerita dengan banyak menuliskan tentang sosok Dahlan, sedangkan 

Kompas dalam kasus ini dituliskan secara kritis dan lugas. 

Ketiga, faktor organisasi media. Karakter organisasi terdiri dari komponen 

kelembagaan organisasi itu sendiri, struktur organisasi, hingga sistem 

keorganisasian yang diterapkan. Mengenai kelembagaan organisasi. Aspek 

redaksional pemberitaan adalah bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi 

proses produksi berita. Unit-unit lainnya seperti sirkulasi iklan, merupakan aspek 

lain yang turut berperan dalam proses pengambilan keputusan redaksional. 

Seperti contoh : Keberadaan saham Dahlan Iskan di Jawa Pos menjadi peran 

penting dalam setiap pemberitaan yang akan diliput dari Jawa Pos, sehingga 

kasus korupsi yang menjeratnya akan terlihat tidak benar di mata pembaca, 

karena Jawa Pos merekonstruksi pemberitaan Dahlan dan menjadi pelindung 

bagi Dahlan dan Jawa Pos sendiri. 

Keempat, faktor ekstra media, yaitu faktor yang berasal dari luar 

lingkungan media yang turut mempengaruhi proses produksi berita. Berkaitan 

dengan ini mengidentifikasikan tiga aspek yang dipengaruhi, yaitu sumber berita 

media massa, sumber penghasilan media massa, dan institusi lain di luar media 

massa seperti pemerintah, kalangan bisnis maupun keberadaan tekhnologi. 

Seperti contoh : Dalam kasus korupsi Dahlan Iskan merupakan sumber dari 

berita Jawa Pos, Dahlan Iskan juga mantan CEO Jawa Pos, serta memiliki saham 

di Jawa Pos, sehingga pemberitaan miring tentang Dahlan di Jawa Pos tidak 

akan terlihat negatif, karena faktor keberadaan Dahlan yang cukup berkuasa di 

Jawa Pos.  

Kelima, faktor ideologi, yang seringkali diartikan dengan kerangka 

referensi yang ada di dalam masing-masing individu tersebut dalam melihat 

suatu realitas dan bagaimana individu-individu tersebut menyikapi realitas 

tersebut. Melalui faktor ini, dapat dilihat kekuatan yang dominan di masyarakat 

dan sekaligus di media massa, sehingga kekuatan tersebut mampu berperan 
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dalam penentuan agenda media. Seperti contoh kasus korupsi Dahlan Iskan. 

Keberadaan Dahlan Iskan pada Jawa Pos tentu akan mempengaruhi pola sudut 

pandang pemberitaan Jawa Pos, keberadaan Dahlan yakni mantan CEO Jawa 

Pos, tentu kasus miring mengenai Dahlan Iskan akan dirubah menjadi kasus 

yang tidak seperti sebenarnya. (Joko Sutarso, 2012 : 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


