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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pemahaman Tentang Media Massa 

Menurut Hafied Cangara (2010:123) : Media adalah alat atau sarana yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, 

sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam 

penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat 

komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.  

Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik 

tertentu. Karakteristik Media massa menurut (Cangara 2010:126) antara lain: 

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri 

dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan,pengelolaan 

sampai pada penyajian informasi. 

2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang 

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. 

Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan 

waktu dan tertunda. 

3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu 

dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan 

simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh 

banyak orang dalam waktu yang sama. 

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, 

surat kabar, dan semacamnya. 
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5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja 

dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan 

suku bangsa 

dipihak lain, kegiatan media massa dewasa ini termasuk di Indonesia 

telah menjadi industri. Dengan masuknya unsur kapital, media massa mau tak 

mau harus memikirkan pasar demi memperoleh keuntungan (revenue) baik 

dari penjualan maupun dari iklan. tak terkecuali dalam menyajikan peristiwa 

politik, karena mengaruh modal ini media massa akan lebih memperhatikan 

kepuasan khalayak sebagai pasar mereka dalam mengkonsumsi berita-berita 

politik (Hamad, 2004:3)  

2. Media Online 

Media online bisa dikatakan sebagai media “generasi ketiga” setelah 

media cetak (Printed media) Koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik 

(Elektronik media) radio, televisi dan film/video. media online merupakan produk 

jurnalistik online atau cyber jurnalisme yang didefinisikan sebagai “pelaporan 

fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didisribusikan melalui internet (M 

Romli, 2012:30) 

Internet adalah medium terbaru yang mengkonvergensikan seluruh 

karakteristik dari bentuk-bentuk terdahulu. Karena itu apa yang berubah bukanlah 

substansi, melainkan mode-mode produksi dan peringkatnya. prespektif ini 

didukung oleh tujuan bahwa esensi dari proses komunikasi tetap tidak berubah. 

apa yang membuat bentuk-bentuk komunikasi berbeda satu sama lain bukanlah 

penerapan aktualnya, namun perubahahan-perunahan dalam proses komunikasi 
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seperti kecepatan komunikasi, harga komunikasi, persepsi-persepsi pihak-pihak 

komunikasi, kapasitas storage dan fasilitas tempat mengkases informasi, jumlah 

fungsional/inteljen yang dapat ditransfer. Titik esensialnya keunikan internet 

terletak pada efesiensinya sebagai sebuah medium. Namun semestinya itu tidajlah 

menopengi fakta bahwa esensi komunikasi secara keseluruhan dan jurnalisme 

khususnya tetap tidak berubah (Santana, 2005:136) 

Ada dua hal yang perlu dipahami yakni tentang new media (media baru) 

dan mainstream media (media utama) dengan citizen journalism (jurnalisme 

warga negara) dan civic journalism (jurnalisme publik). Media utama menunjuk 

pada saluran komunikasi massa lama seperti surat kabar, majalah, tv, radio dan 

sejenisnya. Sementara media baru menunjuk pada jaringan internet (Nurudin, 

2009:215). 

Citizen journalism sering juga disebut dengan participatory journalism, 

netizen, open source journalism dan grassroot journalism. Baik citizen 

journalism maupun civic journalism menjadikan masyarakat sebagai “bahan 

utamanya.” Hanya saja dalamcivic journalism masyarakat didudukkan sebagai 

objek, sementara dalam citizen journalism masyarakat didudukkan sebagai objek 

dan subjek (Nurudin, 2009:215). 

Citizen journalism adalah keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu. 

Seseorang tanpa memandang latar belakang pendidikan, keahlian dapat 

merencanakan, menggali, mencari, mengolah, melaporkan informasi (tulisan, 

gambar, foto, tuturan), video kepada orang lain. Menurut penganjur citizen 

journalism, setiap orang bisa menjadi wartawan (Nurudin, 2009:215). 
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Istilah citizen journalism sudah sangat dikenal dan bukan merupakan 

sesuatu yang asing bagi telinga kita. Teknologi yang semakin modern 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi seorang jurnalis tanpa 

harus menempuh pendidikan sebagai jurnalis. Pengetahuan dan wawasan yang 

kita miliki dapat kita bagikan kepada orang lain melalui media online. Tidak perlu 

peralatan mahal untuk meliput sebuah berita. Cukup berbekal gadget seperti 

laptop dan smartphone yang dilengkapi dengan koneksi internet atau modem, kita 

sudah bisa mengakses bahkan mempostingkejadian yang saat itu juga 

terjadi. Salah satu kelebihan menggunakan media online adalah kecepatan 

memperoleh informasi. Informasi yang ada dalam media online dapat 

di update setiap saat sehingga pembaca tidak ketinggalan informasi. 

Kemudahan mengakses internet telah memberikan banyak dampak postif,  

Perkembangan teknologi membawa kebanyakan orang  menuju perubahan yang 

semakin pesat. Kepraktisan mengakses informasi melalui gadget semakin 

memudahkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Media online telah 

menjadi bagian dari hidup yang tidak dapat dilepaskan lagi, Setiap orang 

diuntungkan dengan adanya media online yang memberikan kemudahan dan 

kecepatan informasi daripada media lain seperti televisi  

3. Surat Kabar Sebagai Media Komunikasi Massa   

Perkembangan teknologi dewasa ini memberikan dampak yang luas bagi 

masyarakat. Baik dampak positif maupun dampak negatif. Terlebih dalam hal 

penyampaian informasi dan berita serta kebebasan pers dewasa ini, sehingga 

masyarakat bisa dengan mudah memperoleh serta mencari informasi yang mereka 
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butuhkan. Baik dari media cetak maupun media elektronik. Masyarakat pun dapat 

ikut serta berpartisipasi atau menjadi sumber berita, karena saat ini negara pun 

menjamin kebebasan masyarakat dalam terpenuhinya hak dasar masyarakat dalam 

kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik lisan maupun tulisan, serta 

kemerdekaan dalam memperoleh informasi.  

Pers merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk dapat 

mengeluarkan pemikiran-pemikiran serta memberikan informasi dan pemberitaan 

bagi masyarakat. Pers yang bebas dan bertanggung jawab amat berperan penting 

dalam kecerdasan masyarakat dalam negara yang demokratis. Negara demokratis 

adalah negara yang menjamin kebebasan pers dalam kelangsungan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Sebagai mana tekandung dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 33, disebutkan mengenai fungsi pers, dalam hal ini 

pers nasional. Adapun fungsi pers nasional adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai wahana komunikasi massa. Pers nasional sebagai sarana 

berkomunikasi antarwarga negara, warga negara dengan pemerintah, dan 

antar berbagai pihak. 

2. Sebagai penyebar informasi. Pers nasional dapat menyebarkan informasi 

baik dari pemerintah atau negara kepada warga negara (dari atas ke 

bawah) maupun dari warga negara ke negara (dari bawah ke atas). 

3. Sebagai pembentuk opini Berita, tulisan, dan pendapat yang dituangkan 

melalui pers dapat menciptakan opini kepada masyarakat luas. Opini 

terbentuk melalui berita yang disebarkan lewat pers. 
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4. Sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol serta sebagai 

lembaga ekonomi.  

Dengan terjaminnya kemerdekaan masyarakat dalam mendapatkan 

informasi dan berita, maka masyarakat dapat memberikan pemikiran 

pemikirannya dalam hal jurnalistik dan pemberitaan. Terlebih dalam era 

tranparansi pemberitaan dan kebebasan pers di Indonesia sekarang ini, dalam hal 

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, peranan media amat berperan 

dalam penyampaian berita yang transparan. Media ada untuk mempermudah hal 

tersebut. Dalam hal ini sebuah surat kabar, intensitas penerbitan surat kabar bisa 

muncul lewat ribuan eksemplar setiap harinya, bahkan ada beberapa surat kabar 

yang terbit dua kali di setiap harinya, pagi dan sore hari. Itu hanya sebagian kecil 

keberadaan sebuah media yang ada, tinggal bagaimana masyarakat memilih surat 

kabar yang akan dibaca sesuai kebutuhan (Mc Quail, 2001: 165). 

Surat kabar mempunyai dampak yang luas dalam komunikasi massa, 

dikarenakan dampak yang meluas bagi para pembacanya. Menurut Jay Black dan 

Frederick C Whitney dalam Yuli Setiowati (2006): “Komunikasi massa adalah 

sebuah proses pesan yang diproduksi secara massal atau tidak sedikit, itu 

disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas”. Dan menurut Joseph R. 

Dominick dalam Yuli Setiowati (2006) “Komunikasi massa adalah suatu proses 

dimana suatu organisasi yang kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin 

memproduksi dan mengirimkan pesan kepada khalayak yang besar, heterogen, 

dan tersebar”.  
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Adapun fungsi komunikasi massa bagi masyarakat menurut Dominick 

dalam (Mc Quail, 2001: 175).:  

A. Surveillance (Pengawasan) 
1. Warning Before Surveillance (Pengawasan dan Peringatan)  Fungsi 

yang terjadi ketika media massa menginformasikan tentang sesuatu 
yang berupa ancaman, seperti bahaya tsunami, banjir, gempa, kenaikan 
harga, dan lain lain. 

2. Instrumental Surveillance (Pengawasan instrumental) 
Penyebaran/penyampaian informasi yang memiliki kegunaan atau 
dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti resep 
masakan, produk-produk baru, dan lain lain.  

B. Interpretation (Penafsiran)  
Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga 

memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting, Contoh: Tajuk 
rencana (Editorial) berisi komentar dan opini dilengkapi perspektif 
terhadap berita yang disajikan di halaman lain.  

C. Linkage (Pertalian)  
Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, 

sehingga membentuk lingkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan 
minat yang sama tentang sesuatu 

D. Transmission Of Values (Penyebaran Nilai-Nilai) 
Fungsi sosialisasi: Cara dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai 

kelompok.  
E. Entertainment (Hiburan)  

 
Banyak dijumpai pada media televisi dan radio. Surat kabar pula merupakan 

sebuah penyampain yang strategis dalam pemberitaan serta pembangunan opini 

publik. Karena surat kabar merupakan sarana yang cukup efektif dalam usaha 

untuk dapat mencerdaskan masyarakat  (Mc Quail, 2001: 175) 

4. Surat Kabar Sebagai Industri 

Karl Marx memang belum mengenal pers sebelum menjadi media massa 

yang sekarang, namun tradisinya analisis Marxist terhadap media dalam 

masyarakat kapitalis masih terus relevan. Kekuasaan adalah inti dari penafsiran 

Marx mengenai media massa. Walaupun beragam, inti dari pertanyaan ini adalah 

media merupakan instrumen bagi kelompok penguasa untuk mengontrol Teori 
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kapitalisme Marxist ini mengupayakan hubungan langsung antara kepemilikan 

ekonomi dan penyebaran pesan yang meneguhkan legitimasi dan dari nilai 

masyarakat kelas. 

Istilah Ekonomi Politik diartikan dengan dua defenisi oleh Vincent Mosco   

political economy capture the wide range of approaches to the discipline. 

In the narrow sense, political economy is the study of the social relations, 

particularly the power relations, that mutually constitute the production, 

distribution, and consumption of resources, including communication. 

This formulation has a certain practical value because it calls attention to 

how the communication business operates (Mosco, 2009:2).  

 

Secara sempit istilah ekonomi politik menurut Mosco sebagai 

memepelajari tentang hubungan-hubungan sosial, terutama hubungan kekuasaan 

yang saling menguntungkan antara sumbersumber produksi, distribusi dan 

konsumsi, termasuk didalamnya sumber-sumber yang terkait dengan komunikasi.   

Dari pendapat Mosco dapat dipahami pengertian;ekonomi politik; secara 

lebih sederhana, yaitu hubungan kekuasaan (politik) dalam sumber-sumber 

ekonomi yang ada di masyarakat. Bila seseorang atau sekelompok orang dapat 

mengontrol masyarakat berarti dia berkuasa secara, walaupun tidak memegang 

kekuasaan sebagai eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pandangan Mosco 

tentang penguasa lebih ditekankan pada penguasa dalam arti, yaitu orang atau 

kelompok orang yang mengendalikan kehidupan masyarakat. Sedangkan dasar 

dari kehidupan sosial adalah ekonomi. Maka pendekatan; ekonomi politik; 

merupakan cara pandang yang dapat membongkar masalah atas suatu masalah 

yang tampak pada permukaan. 

 Sedangkan Mc Quail memberikan defenisi mengenai teori politik 

ekonomi. Merupakan pendekatan kritik sosial yang fokus utamanya pada 
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hubungan antara struktrur ekonomi dan dinamika industri media dan ideologi 

konten dari media. Teori ini mengemukakan ketergantungan ideologi pada 

kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris 

terhadap struktur pemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Menurut 

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

juga bertalian erat dengan sistem politik. Kualitas pengetahuan tentang 

masyarakat, yang diproduksi oleh media untuk masyarakat, sebagian besar dapat 

ditentukan oleh nilai tukar pelbagai ragam isi dalam kondisi yang memaksakan 

perluasan pasar, dan juga ditentukan oleh kepentingan ekonomi para pemilik dan 

penentu kebijakan. Berbagai kepentingan tersebut berkaitan dengan kebutuhan 

untuk memperoleh keuntungan dari hasil kerja media dan juga dengan keinginan 

bidang usaha lainnya untuk memperoleh keuntungan, sebagai akibat dari adanya 

kecenderungan monopolistis dan proses integrasi, baik secara vertikal maupun 

horizontal. Sebagaimana halnya menyangkut minyak, kertas, telekomunikasi, 

waktu luang, kepariwisataan, dan lain sebagainya (Mc Quail, 2011: 105) 

Untuk memahami bagaimana penerapapan pendekatan ekonomi politik 

digunakan dalam studi media massa, ada tiga konsep awal menurut Mosco yang 

harus dipahami atau dapat dikatakan sebagai pintu masuk & ekonomi politik 

komunikasi, yaitu 

1. Commodification : segala sesuatu dikomoditaskan (dianggap barang 

dagangan) 

2. Spatialization : proses mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam 

kehidupan sosial  
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3. Structuration : penyeragaman ideologi secara terstruktur 

Makalah ini fokus pada pembahasan mengenai komodifikasi konten 

hiburan di media massa, khususnya media Online. Dimana, segala sesuatu dapat 

dijadikan sebagai komoditas yang dapat memperkaya  atau si pemilik media. 

Khalayak pun semakin tidak sadar ketika mereka didikte mengenai apa yang harus 

mereka tonton, karena mereka merasa  perlu untuk menghibur sehingga inilah 

yang membuat media kemudian mengkomodifikasikan konten demi dapat 

bersaing dan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya Isi media merupakan 

komoditi untuk dijual di pasar, dan informasi yang disebarkan dikendalikan oleh 

apa yang ada di pasar. Sistem ini mengarah pada tindakan yang konservatif dan 

cenderung menghindari kerugian, yang membuat beberapa jenis programming 

tertentu dan beberapa media menjadi dominan sementara yang lainnya terbatas 

atau kecil.  

Konsekuensi keadaan seperti ini tampak dalam wujud berkurangnya 

jumlah sumber media independen, terciptanya konsentrasi pada pasar besar, 

munculnya sikap bodoh terhadap calon khlayak pada sektor kecil.   

Efek kekuatan ekonomi tidak langsung dan terjadi secara acak, tetapi 

efeknya terjadi terus menerus Pertimbangan untung dan rugi diwujudkan secara 

sistematis dengan memantapkan kedudukan kelompok-kelompok yang sudah 

mapan dalam pasar media massa besar dan mematikan kelompok-kelompok yang 

tidak memiliki modal dasar yang diperlukan untuk mampu bergerak. Oleh karena 

itu, pendapat yang dapat diterima berasal dari kelompok yang cenderung tidak 

melancarkan kritik terhadap distribusi kekayaan dan kekuasaan yang berlangsung.  
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Kekuatan utama pendekatan tersebut terletak pada kemampuannya dalam 

menyodorkan gagasan yang dapat dibuktikan secara empiris, yakni gagasan yang 

menyangkut kondisi pasar. Salah satu kelemahan pendekatan ekonomi politik 

ialah unsur-unsur yang berada dalam kontrol publik tidak begitu mudah dijelaskan 

dalam pengertian mekanisme kerja pasar bebas. Walaupun pendekatan 

memusatkan perhatian pada media sebagai proses ekonomi yang menghasilkan 

komoditi (isi), namun pendekatan ini kemudian melahirkan ragam pendekatan 

baru yang menarik, yakni ragam pendekatan yang menyebutkan bahwa media 

sebenarnya menciptakan khalayak dalam pengertian bahwa media mengarahkan 

perhatian khalayak ke pemasang iklan dan membentuk perilaku publik media 

sampai pada batas-batas tertentu. 

 Meskipun pendekatan ekonomi politik yang berpusat pada aktivitas media 

sebagai sebuah proses ekonomi mengarah pada komoditas (produk media atau 

konten), terdapat varian pendekatan ekonomi politik yang menyarankan bahwa 

produk utama media adalah khalayak. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa 

mereka menyampaikan perhatian khalayak kepada pengiklan dan membentuk 

perilaku mereka dengan cara tertentu (Smythe dalam Mc Quail, 2011 : 106) 

Melalui pendekatan politik ekonomi, hubungan komodifikasi di media massa, 

khususnya televisi dengan konglomerasi kepemilikan dapat diketahui  

5. Konsep Berita dalam Media Massa 

Melihat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh para jurnalis dalam 

menjalankan tugasnya, maka jelas bahwa tidak semua informasi dapat dikatakan 
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sebagai berita atau karya jurnalistik. Menurut The New Grolier Webster 

International Dictionary, berita dibagi kedalam tiga pemahaman yakni : 

1) Current information about something that has taken place, or about 

something not known before; 

2) News is information as presented by a media such as papers, radio, or 

television;  

3) News is anything or anyone regarded by a news media as a subject worthy 

of treatment. 

Artinya sebuah peristiwa layak menjadi berita ketika ia memiliki nilai 

yang dihargai dalam masyarakat, padahal belum banyak orang yang 

mengetahuinya. Hal itu tentu saja berkaitan dengan hajat hidup orang banya atau 

setidaknya mampu mengedukasi masyarakat. Sehingga, informasi itu harus 

disebarkan secara luas melalui media massa. 

Sebuah berita bisa didapatkan dari kejadian yang berlangsung secara 

alamiah, misalnya bencana alam atau kecelakaan. Berita juga bisa didapatkan dari 

kegiatan-kegiatan yang relah terencana sebelumnya seperti rapat, dan konferensi 

pers. Namun, ada juga berita yang didapat dari usaha wartawan itu sendiri, 

misalnya memalui observasi, wawancara dengan narasumber yang sekiranya 

memiliki informasi penting atau melakukan penelusuran untuk mengungkapkan 

fakta yang belum terungkap (Potter 2006: 5) 

Dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia disebutkan 

bahwa 

“Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, 



19 
 

mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan 

opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan 

menggunakan nama jelas penulisnya.” Dari ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik 

itu kita dapat merumuskan lima unsur layak berita berikut cara penyampaiannya 

agar sebuah informasi bisa dikatakan sebagai produk jurnalistik. Unsur-unsur 

produk jurnalistik itu antara lain:  

a) Akurat, akurasi tidak hanya dilihat dari ketepatan dalam menyajikan data-
data seperti nama, tanggal, atau angka-angka sata. Tapi harus ada proses 
verifikasi terhadap fakta yang disampaikan. 

b) Lengkap, Adil dan Berimbang, lengkap artinya tidak mengurangi fakta-
fakta yang penting dan menambahkan fakta fakta yang tidak relevan 
sehingga menyesatkan publik. Sementara adil dan berimbang berarti 
bahwa seorang wartawan harus menyampaikan fakta yang sesungguhnya 
terjadi dengan proporsi yang wajar. 

c) Obyektif, untuk mendapatkan berita yang obyektif, wartawan harus 
mampu menggunakan metode-metode ilmiah untuk memverifikasi 
informasi yang mereka dapatkan.  

d) Ringkas dan Jelas, untuk memenuhi unsur ini, sebuah berita haruslah 
menggunakan bahasa-bahasa yang efektif, segar dan jelas (Kusumaningrat 
2006:40-48).  
Pelaporan investigasi adalah bagian menantang dalam jurnalisme yang 

mengalami pertumbuhan selama beberapa dasawarsa terakhir abad ke-20. dalam 

kaitannya dengan tulisan ini, berita investigasi adalah berita-berita yang: (1) 

merupakan produk kerja asli si wartawan ketimbang sebuah laporan investigasi 

oleh sebuah instansi pemerintah; (2) mengandung peristiwa yang tak akan 

terungkap tanpa usaha si wartawan; (3) penting bagi publik. Tidak ada yang 

dianggap berada di luar subyek bagi wartawan investigasi. Ia punya jajaran 

pilihan yang lebih luas ketimbang jaksa penuntut umum karena subyeknya 

termasuk juga kesalahan yang ridak melanggar hukum. Beritanya mungkin 
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memgungkapkan perlunya sebuah undang-undang baru dan hasilnya adalah satu 

undang-undang baru mungkin ditetapkan. 

Wawancara, dokumen, pengamatan dan survey adalah sarana bagi 

wartawan investigasi. Wartawan tahu sarana apa yang harus dipakai dalan situasi 

khusus, walaupun terkadang mereka haru menggunakan semua sarana dan 

prasarana itu. Sebuah stasiun televisi mungkin menayangkan satu seri investigasi 

pada saat stasiun itu tengah dinilai oleh sebuah badan penentu peringkat penonton, 

dan tayangannya itu akan bisa menarik penonton dan meningkatkan pangsa 

iklannya 

Menurut Steve Weinberg, jurnalisme atau reportase investigatif adalah 

“Reportase, melalui inisiatif sendiri dan hasil kerja pribadi yang penting bagi 

pembaca, pemirsa dan pemerhati. Dalam banyak hal, subyek yang diberitakan 

menginginkan bahwa perkara yang berada dalam penyelidikan tetap tak 

tersingkap (Kusumaningrat 2006:258) 

6. Infotainment dan Jurnalistik dalam media massa

Konsep infotainment awalnya berasal dari John Hopkins University 

Baltimore, Amerika Serikat. Ide dasar konsep infotainment berawal dari asumsi 

informasi, kendati dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak dapat diterima begitu 

saja. Untuk itu dibuat sebuah pancingan khusus dengan menyelipkan 

entertainment (hiburan) yang menarik perhatian masyarakat ditengah information 

(informasi). (Syahputra, 2006: 66) 

Di Indonesia, tayangan infotainment makin menjamur bersamaan dengan 

maraknya tayangan sinetron dan berbagai acara reality show. Karena tayangan-
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tayangan tersebut butuh ruang tersendiri sebagai ajang publikasi khususnya bagi 

para selebritis yang terlibat di dalamnya. Hal ini juga merupakan salah satu bukti 

nyata dari the logic accumulation atau dalam istilah Dedy N. Hidayat (2003) never 

ending circuit of capital accumulation : M-C-M (Money - Commodities – More 

Money). (Syahputra, 2006:68) 

Pro dan kontra tidak hanya terjadi dibebrbagai kalangan banyak akademisi 

yang hingga saat ini masih memperdebatkan posisi infotainment di dalam ranah 

jurnalistik. Ada yang menerima infotainment sebagai genre baru di bidang 

jurnalistik dengan mengategorikannya sebagai jurnalisme kuning. Namun tak 

sedikit juga yang mengganggap infotainment tak lebih dari sekadar tayangan 

sampah. Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

infotainment menerapkan unsur-unsur jurnalistik. Dengan demikian, dapat 

diketahui apakah infotainment memang termasuk dalam produk jurnalistik, 

sekaligus memberikan pemahaman mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi 

Kata infotainment merupakan neologisme, atau kata bentukan baru yang 

menggabungkan information (informasi) dan entertainment (hiburan). Artinya 

infotainment adalah informasi yang dikemas dengan cara yang menghibur. 

Namun di Indonesia infotainment dimaknai sebagai informasi tentang hiburan. 

Sehingga sisi hiburan menjadi substansi untuk disampaikan kepada masyarakat. 

Akibatnya seringkali banyak informasi yang disampaikan kepada pemirsa 

bukanlah informasi yang mereka butuhkan, tetapi informasi yang dianggap dapat 

menghibur (Syahputra, 2006: 66). 
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Di negara Barat terutama Inggris, hal itu biasa dilakukan koran kuning 

berbentuk tabloid, yang menyajikan berita eksklusif dari balik tembok istana. Di 

Indonesia dominasi infotainment dipegang oleh televisi. Definisi ini tampaknya 

sesuai dengan pemahaman infotanment yang terjadi di Indonesia. Dengan 

demikian infotainment telah menjalankan perannya sebagai salah satu produk 

hiburan sekaligus pemberi informasi (BP2i, 2006: 61). 

Project Censored, sebuah lembaga penyelidikan sosiologis untuk 

kebebasan informasi di Amerika, menggolongkan infotainment ke dalam kategori 

junk food news. Seperti seumumnya junk food -- istilah berbau derogatoris untuk 

makanan berselera global namun berbahan baku miskin kualitas -- junk food news 

mengacu pada berita-berita bermutu rendah dengan gambar-gambar dangkal.  

Mungkin saja infotainment disebut junk food news karena minimnya 

kualitas para reporter infotainment dan tingginya tekanan deadline yang harus 

dipenuhi. Sehingga tak jarang satu berita ditayangkan dalam beberapa 

infotainment dengan isi dan ulasan serta gambar yang sama. Kalangan televisi 

menyajikan infotainment karena mudah dibuat dan berbiaya murah.  

Kita membutuhkan berita untuk menjalani hidup kita, untuk melindungi 

diri kita, menjalin ikatan satu sama lain, mengenali teman dan musuh. Jurnalisme 

tak lain adalah sistem yang dilahirkan masyarakat untuk memasok berita. Inilah 

alasan mengapa kita peduli terhadap karakter berita dan jurnalisme yang kita 

dapatkan: mereka memengaruhi kualitas hidup kita, pikiran kita dan budaya kita. 

Jurnalisme menyediakan sesuatu yang unik untuk sebuah budaya informasi yang 
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independen, dapat diandalkan, akurat dan komprehensif yang dibutuhkan anggota 

masyarakat untuk hidup mereka (Kovach & Rosenstiel, 2004:2-4). 

Keperluan untuk mengetahui apa yang terjadi merupakan kunci lahirnya 

jurnalisme selama berabad-abad. Tetapi, jurnalisme itu sendiri baru benar-benar 

dimulai ketika huruf-huruf lepas untuk percetakan mulai di gunakan di Eropa pada 

sekitar tahun 1440. Dengan mesin cetak, lembaran-lembaran berita dan pamflet-

pamflet dapat dicetak dengan kecepatan lebih tinggi, dalam jumlah yang lebih 

banyak dan dengan ongkos yang lebih rendah (Kusumaningrat 2006:15). 

Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan 

warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri.untuk memenuhi 

tugas ini, maka para jurnalis harus mematuhi prinsip-prinsip jurnalisme yang 

disebut sembilan elemen jurnalisme. Sembilan elemen jurnalisme berisi: 

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. 

2. Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga. 

3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi. 

4. Para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita. 

5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan. 

6. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik, maupun 

dukungan warga. 

7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan relevan 

8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proposional 

9.  Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti hati nurani mereka 

(Kovach & Rosenstiel, 2004:8). 
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Tak hanya kejelian dalam proses reportase yang dibutuhkan. Akurasi, 

kejujuran dan obyektivitas dalam penyampaian beritapun menjadi poin penting 

yang tak boleh luput diperhatikan dalam menyajikan sebuah berita yang 

berazaskan kebenaran. Seperti yang dikutip dari pasal 9 Deklarasi Chapultepec  

“Kredibilitas pers terkait dengan komitmen pada kebenaran, pada pencapaian 

akurasi, kejujuran dan obyektivitas dan pada perbedaan yang jelas antara berita 

dan iklan. Pencapaian tujuan-tujuan ini dan penghormatan pada nilai-nilai etika 

dan profesi tidak dapat dipaksakan. Ini adalah tanggung jawab eksklusif para 

jurnalis dan media. Dalam ssbuah masyarakat yang bebas, opini publiklah yang 

memberi ganjaran atau hukuman” (Suhandang. 2006:4). 

7. Konstruksi Soaial Peter L. Berger dan Thomas Luchmann 

Dua istilah dalam sosiologi pengetahuan Berger adalah kenyataan dan 

pengetahuan. Berger dan Luckmann mulai menjelaskan realitas sosial dengan 

memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai 

suatu kualitas yang terdapat didalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki 

keberadaan (Being)yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan 

pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan 

memiliki karakteristik yang spesifik (Berger & Luchman, 1990:1) 

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang 

berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. 

Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif 

merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi 

melalui peoses intrnalisasi. Realitas subyektif yang dimilik masing-
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masingindividu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses 

eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah 

struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif 

berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi 

realitas obyektif yang baru (Margaret, 2010:301). Sedangkan realitas ooyektif 

dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupkan suatu 

kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah 

mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai 

fakta.  

Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan 

dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun 

institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada 

kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. 

Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan 

oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat 

generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis 

yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi 

legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai 

bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi 

dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan 

individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan 

internalisasi (Burhan, 2008:14-15). 
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Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama 

sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. artinya terdapat 

proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa 

agama merupakan entitas yang objektif karenaberada diluardiri manusia. dengan 

demikian agama, agama mengalami proses objektivasi,seperti ketika agama 

berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks 

atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri 

individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi 

pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi 

acuan norma dan tata nilai yangberfungsi menuntun dan mengontrol tindakan 

masyarakat (Berger & Luchman, 1990:33-36) 

Ketika msyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan 

subjektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas 

sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh 

manusia itu sendiri. Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu, 

melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Dengan proses 

interaksi, masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosialganda yang bisa saling 

membangun, namun sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup 

dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen 

eksternalisasi dan objektivasi, dan dimensi subjektif yang dibangun melalui 

momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut 

akanselalu berproses secara dialektis 
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8. Teori Hirarki (Level Media) Pamela J. Shoemaker 

Berita yang sampai saat ini masih dikonsumsi oleh masyarakat bukan tidak 

mungkin telah mengalami proses konstruksi. Hal tersebut karena banyak faktor 

yang memungkinkan media untuk mengatur seperti apa berita yang akan disajikan 

kepada masayarakat. Sebuah konsep yang menarik disajikan oleh Pamela J. 

Shoemaker dan Stepen D. Resse dalam Sudibyo (2001:7), mereka 

mengidentifikasi ada lima faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi. Kedua 

ahli ini membaginya dalam lima faktor, yang pertama adalah faktor individual, 

yang kedua adalah faktor rutinitas media, ketiga adalah faktor organisasi, keempat 

ekstramedia dan yang terakhir adalah faktor ideologi (Sudibyo, 2001:7). Isi 

pemberitaan dari media dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal media 

tersebut, seperti yang terlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.1  Elemen Teori Hirarki Level 
 

       Ideological Level 

                                                                            Extramedia Level 

              Organization Level 

                                                                       Media Routines Level   

                                                                       Individual Level 
 
 
 
 
 (Sumber: Pameela J Shoemaker dan Stephen D. Reese,1996:223) 
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Dalam gambar tersebut, terdapat lima faktor yang sangat mempengaruhi 

pemberitaan yang disajikan oleh media. Pertama adalah individual level yang 

berhubungan dengan bagaimana wartawan dalam menulis berita. Kedua adalah 

media routines level, dimana hal ini berhubungan dengan bagaimana kebiasaan 

media dapat menempatkan 5W+1H. Ketiga adalah organization level yang 

berhubungan dengan manajemen dan kebijakan redaksi dalam menetukan isi 

berita. Keempat adalah extramedia level yang berhubungan dengan pembaca, 

pengiklan dan apapun yang berada di luar media dapat mempengaruhi isi 

pemberitaan. Kelima adalah ideological level dimana pada level ini media tidak 

mungkin akan menyajikan berita yang sama persis karena ideologi tiap media 

pasti berbeda. Shoemaker dan Reese melihat ideologi sebagai salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi isi media. Ideologi diartikan sebagai suatu mekanisme 

simbolik yang berperan sebagai kekuatan pengikat dalam masyarakat. Tingkat 

ideologi menekankan pada kepentingan siapakah seluruh rutinitas dan organisasi 

media itu bekerja (Shoemaker dan Resse, 1996:223).  

Stephen D. Reese (1996:324) mengemukakan bahwa isi pesan media atau 

agenda media merupakan hasil tekanan yang berasal dari dalam dan luar 

organisasi media. Dengan kata lain, isi atau konten media merupakan kombinasi 

dari program internal, keputusan manajerial dan editorial, serta pengaruh eksternal 

yang berasal dari sumber-sumber nonmedia, seperti individu-individu 

berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan dan sebagainya. 

Kelima faktor diatas menjadi variable-variabel yang mempengaruhi bagaimana 

media mengkonstruksi pesan dalam pemberitaan mereka. Karena setiap institusi 
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media memiliki kondisi eksternal dan internal yang berbeda maka isi pesan yang 

akan disampaikan oleh mereka akan berbeda satu sama lain kendati fenomena 

yang dihadapi sama 


