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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kata infotainment merupakan neologisme, atau  kata bentukan baru yang 

menggabungkan information (informasi) dan infotainment (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 (Iswandi, 2006: 66). 

Infotainment adalah suatu istilah populer untuk berita atau dapat juga 

disebut informasi hiburan di kalangan masyarakat. Perkembangan infotainment di 

Indonesia boleh dikatakan cukup signifikan, sekitar tahun 2000 hanya ada 

segelintir infotainment yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Media cetak atau 

media online tertentu, akan tetapi dalam jangka waktu 5 tahun hingga saat ini, 

tayangan infotainment di televisi kian menjamur, bahkan ditayangkan pagi dan 

sore hari. Bahkan menurut hasil survey Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Maret 

2006, tayangan infotainment telah mengisi 63 persen tayangan televisi Indonesia. 

Hal ini berkaitan dengan kondisi psikologis masyarakat yang jenuh akan 

pemberitaan politik, misalnya tentang korupsi para pejabat yang tidak kunjung 

memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, dan pemberitaan 

tentang ekonomi yang seringkali meneror kehidupan, seperti kenaikan harga 
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bahan kebutuhan pokok atau kenaikan BBM. Pada situasi seperti inilah 

infotainment mengambil alih perhatian masyarakat yang dianggap dapat 

mengobati kerinduan masyarakat akan berita yang ringan dan menghibur. 

Namun dalam perkembangannya, infotainment menuai banyak kritik 

terutama dari sisi jurnalistik. Menurut A.W Widjaja, seorang pakar jurnalistik, 

pada dasarnya jurnalistik adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan 

dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa 

atau kejadian sehari-hari yang aktual dan faktual dalam waktu yang secepat-

cepatnya. Bila di telaah dari segi pengertian jurnalistik itu sendiri, maka 

infotainment merupakan produk jurnalistik karena menyiarkan berita tentang 

peristiwa atau kejadian sehari-hari akan tetapi dalam pencarian berita misalnya, 

para wartawan infotainment sepertinya mengabaikan kode etik jurnalistik yang 

ada (Iswandi, 2006:99).  

Secara umum kode etik jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur 

tindak-tanduk seorang wartawan. Bentuk pengabaian wartawan infotainment 

terhadap kode etik jurnalistik dalam mencari berita diantaranya adalah tidak 

menghormati hak privasi. Seringkali para wartawan infotainment mengganggu 

privasi selebritis yang akan dikorek beritanya, tentu saja ini bertolak belakang 

dengan norma kesopanan dalam masyarakat. Jika di telusuri lebih lanjut, 

kebebasan pers di Indonesia juga sangat berpengaruh pada perkembangan 

infotainment. Persepsi bahwa kebebasan pers adalah kebebasan untuk memuat 

berbagai macam informasi untuk masyarakat dengan mengabaikan norma-norma 

tertentu agaknya memang keliru. Kebebasan pers yang sebenarnya ialah salah satu 

wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan 



3 
 

supremasi hukum. Pers, dewasa ini telah kehilangan jati dirinya bila dikaitkan 

dengan infotainment. Bila kebebasan pers adalah sarana masyarakat untuk 

memperoleh informasi dan berkomunikasi guna meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia. Maka, infotainment tidak termasuk didalamnya, karena berita-berita 

yang dimuat dianggap tidak memberikan pendidikan bagi masyarakat, selain 

hanya mengorek kehidupan pribadi selebritis, beritanya pun sering tidak sesuai 

dengan fakta dan tentunya semakin jauh dari kode etik jurnalistik yang 

mengharuskan wartawan selalu memuat berita sesuai dengan fakta-fakta yang ada 

serta akurat dalam penyajiannya. 

Dari ketentuan dalam kode etik jurnalistik itu 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. 
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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.  

e) Hangat. Sebuah berita menarik dan penting untuk disampaikan 

apabila belum banyak orang yang mengetahuinya. Maka unsur 

ketepatan waktu sangat memengaruhi khalayak untuk 

menyimak sebuah berita yang disampaikan (Kusumaningrat, 

Kusumaningrat, 2006:40-48). 

Pro kontra tentang posisi infotainment dalam dunia jurnalistik memang 

semakin lama semakin tidak menentu keadaanya, peneliti mengamatai bahwa, 

apabila infotainment ini bukan rana jurnalistik bagaimana bisa media massa 

kebanyakan memberikan kolom khusus infotainment dalam setiap portal 

pemberitaanya. 

Pada dunia jurnalisme, kehadiran media online menjadi sebuah cara baru 

yang dianggap sangat efisien untuk menyebarkan informasi. Terutama bagi dunia 

jurnalisme yang ada di Indonesia. Perusahaan media kemudian memanfaatkan 

internet sebagai alternatif untuk tetap dapat menyebarkan informasi beritanya 

tidak terkecuali pemberitaan yang bersfat infotainment. Salah satu media online 

yang memberikan kolom khusus tentang infotainment adalah Jawa Pos Nasional 

Network atau JPNN.com, kolom infotainment tersebut berisi berbagai pilihan 
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tentang pemberitaan infotainment yakni diantaranya, Gosip, Seleb, Musik, film 

dan Event.   

Menarik kemudian mengamati atau melakukan sebuah penelitian konten 

isi berita dalam sebuah rubrik infotainment dalam sebuah media online, apakah 

konten teks atau isi dalam sebuh rubrik infotainment itu mengandung lima unsur 

produk jurnalistik tersebut, dari latar belakang tersebut kemudian peneliti 

mengambil Jawa Pos versi online atau digital sebagai objek utama penelitian 

karena didalamnya terdapat sebuah rubrik infotainment dengan judul penelitian 

UNSUR LAYAK BERITA PADA PRODUK JURNALISTIK RUBRIK 

INFOTAINMENT DI MEDIA ONLINE (Analisis Isi  Pada JPNN.com Edisi 

Desember 2015). 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

 Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut : berapa besar frekuensi kemunculan unsur layak berita pada produk 

jurnalistik rubrik infotainment di media JPNN.com edisi Desember 2015? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan: Untuk mengetahui berapa besar 

frekuensi kemunculan unsur layak berita pada produk jurnalistik rubrik 

infotainment di media  JPNN.com edisi Desember 2015.  
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1.4 MANFAAT PENELITIAN   

 Dari penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Menambah referensi keilmuan media massa khususnya media 

massa online yang terfokus pada penelitian analisis isi tentang unsur layak 

berita pada pemberitaan infotainment . 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya jurnalistik, nantinya agar 

dapat mengetahui bagaimana unsur layak berita pada pemberitaan 

infotainment, atau informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat, yang 

tertulis dalam media online.  

 


