
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Komunikasi Massa Konvensional

Menurut  Nurudin  (2007)  dalam  bukunya  yang  berjudul

pengantar  komunikasi  massa  menjelaskan  bahwa  komunikasi

massa  adalah komunikasi  yang  melalui  media  massa   (media

cetak  dan  elektronik)  yang  disalurkan  menggunakan  teknologi

modern untuk mencapai khalayak dengan jumlah yang sangat

besar  dan  memiliki  efek  pasti  kepada  audiensnya.  Dengan

melihat kondisi fenomena mengenai pemberitaan di media online

yang  termasuk  dalam  kategori  komunikasi  maka  peneliti

menggunakan teori – teori komunikasi massa dalam studi yang

akan dilakukan. 

Untuk teori komunikasi massa yang pertama adalah teori

difusi dan inovasi seperti yang peneliti kutip dari Nurudin (2007)

dalam bukunya pengantar Komunikasi Massa yang  menjelaskan

bahwa :

“Komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa
sangat  kuat  untuk  mempengaruhi  orang  –  orang.  Dengan
demikian  inovasi(penemuan),  lalu  disebarkan(difusi)  melalui
media  massa  akan  kuat  mempengaruhi  massa  untuk
mengikutinya. Teori ini di awal perkembangannya mendudukkan
peran pemimpin opini dalam mempengaruhi sikap dan perilaku
masyarakat.  Artinya,  media massa mempunyai pengaruh yang
kuat dalam menyebarkan penemuan baru”.
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Penjelasan di atas tentu jelas bahwa media massa memiliki

pengaruh yang kuat dalam memberikan suatu pemahaman baru

dan kondisi  yang baru untuk masyarakat.  Media massa di  sini

sebagai alat yang sangat kuat dan efektif untuk mempengaruhi

perilaku melalui opini yang dibentuk. 

Seperti kita ketahui pula bahwa perkembangan komunikasi

massa  telah  ada  sejak  ratusan  tahun  lalu  dan  semakin

berkembang pesat ketika telah memasuki zaman dimana mesin

cetak telah ada. Awalnya mesin cetak hanyalah alat teknis untuk

memproduksi  serangkaian teks namun seolah menjadi  revolusi

ujung tombak perkembangan produk komunikasi massa di masa

depan.  Menurut  McQuail  (2011),  masing-masing  media  massa

dicirikan berdasarkan teknologi  serta bentuk bahannya, format

dan genre, kegunaan, serta pengaturan lembaganya. Beberapa

produk media massa :

a. Buku
Buku sebagai media dan lembaga
Ciri-ciri utama 
Aspek Media :
- Teknologi huruf cetak yang dapat digeser-geser.
- Halaman yang dijilid, bentuk kodeks.
- Salinan yang banyak.
- Untuk bacaan personal.
- Pengarang individu.

Aspek Kelembagaan :

- Sebagai bentuk komoditas.
- Penyebaran di pasar.
- Keragaman bentuk dan konten.
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- Dianggap sebagai bentuk kebebasan publikasi.
- Tunduk pada batasan hukum tertentu.

b. Surat Kabar
Surat Kabar sebagai media dan lembaga
Aspek Media : 
- Kemunculannya yang berkala dan sering.
- Teknologi percetakan
- Isi dan rujukan menurut tema tertentu
- Dibaca oleh individu atau kelompok

Aspek Kelembagaan :

- Khalayak perkotaan yang sekular
- Cenderung bebas, tetapi disensor sendiri
- Berada dalam ranah publik
- Bentuk komoditas
- Berbasis komersial

c. Film
Film sebagai media dan lembaga
Aspek Media :
- Saluran penerimaan audiovisual
- Pengalaman pribadi terhadap konten publik
- Daya tarik universal yang luas
- Memiliki format dan genre internasional

Aspek Kelembagaan :

- Ketundukan terhadap kontrol sosial
- Organisasi dan distribusi yang rumit
- Biaya produksi yang tinggi
- Bentuk distribusi yang tinggi
- Bentuk distribusi yang beragam

d. Media Penyiaran (Televisi dan Radio)
Televisi sebagai media dan lembaga
Aspek Media :
- Memiliki konten yang sangat beragam
- Saluran audiovisual
- Dianggap bersifat domestik, dekat dan personal
- Intensitas rendah dan pengalaman keterlibatan

Aspek Kelembagaan :

- Teknologi dan organisasi yang rumit
- Tunduk pada aturan dan kontrol sosial
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- Berkarakter nasional dan internasional
- Dapat dilihat orang banyak

Radio sebagai media dan lembaga

Aspek Media :

- Hanya memiliki daya tarik suara
- Penggunaannya  mudah  dan  dapat  dibawa  ke  mana-

mana
- Kontennya beragam, tetapi lebih banyak musik
- Potensial untuk berpartisipasi dua arah
- Penggunaannya yang akrab dan personal

Aspek Kelembagaan :

- Kebebasan relatif
- Lokal dan tersebar
- Produksinya murah

B. Media Online dalam Mediamorfosis
Adanya  kemunculan  new  media  (media  baru)  yang

dikabarkan  akan  menggilas  media  yang  sudah  lama  ada,

sebaliknya malah membuat media yang telah lebih dulu eksis

tersebut  bersinergi  dan  beradaptasi  kepada  perubahan

lingkungan  komunikasi.  Roger  Fidler  dalam  Bucy  (2002)

mengemukakan sebuah cara berfikir  terpadu tentang adaptasi

dan  transformasi  media  yang  dinamakan  mediamorfosis.

Daripada  mempelajari  konsep  media  secara  terpisah  antara

media  baru  dan  media  konvensional,  mediamorfosis  mengacu

pada semua media sebagai unsur-unsur dari sistem yang saling

bergantung.  Dengan  mempelajari  komunikasi  sebagai  suatu

sistem keseluruhan, kita dapat menimbulkan bahwa media tidak
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muncul secara spontan dan independen, mereka muncul secara

bertahap dari metamorfosis media lama. 
Disini  kita  tahu  bahwa  kemunculan  media  baru  sejak

dimulainya era internet, membuat beberapa media konvensional

seperti  televisi  dan koran mulai  menyesuaikan keadaan sesuai

kebutuhan  lingkungan  sekitarnya.  Stasiun  televisi  mempunyai

website dan portal televisi online nya sendiri yang dapat diakses

secara online. Koran juga mempunyai website dan portal berita

online  sendiri  yang  memuat  lebih  banyak  ruang  untuk

menampung berita-berita serta lebih up to date. Sehingga media

online bukanlah produk baru yang muncul begitu saja,  namun

berkembang  dan  melakukan  penyesuaian  dari  bentuk  media

massa  konvensional  yang  berpadu  dengan  internet  dan

kebutuhan sekitar yang lebih dinamis.

Pengertian Media Online secara umum, yaitu segala jenis atau

format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan

teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media

online  juga  bisa  dimaknai  sebagai  sarana  komunikasi  secara

online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka

email,  mailing list  (milis),  website,  blog,  whatsapp,  dan media

sosial (social media) masuk dalam kategori media online.

Media online (online media) menurut Romli ( 2014 ) adalah

media massa yang tersaji  secara online di situs web (website)

internet.  Masih  menurut  Romli  dalam  buku  tersebut,  media
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online  adalah  media  massa  ”generasi  ketiga”  setelah  media

cetak (printed media) –koran, tabloid, majalah, buku– dan media

elektronik  (electronic  media)  –radio,  televisi,  dan

film/video.Secara teknis atau ”fisik”, media online adalah media

berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet).

Termasuk  kategori  media  online  adalah  portal,  website  (situs

web, termasuk blog), radio online, TV online, dan email.

Media jenis online ini, memiliki beberapa karakteristik yaitu :

a. Kecepatan (aktualitas) informasi

Kejadian  atau  peristiwa  yang   terjadi  di  lapangan  dapat

langsung di upload ke dalam situs web media online ini, tanpa

harus menunggu hitungan menit, jam atau hari, seperti yang

terjadi  pada  media  elektronik  atau  media  cetak.  Dengan

demikian  mempercepat  distribusi  informasi  ke  pasar

(pengakses), dengan jangkauan global lewat jaringan internet,

dan dalam waktu bersamaan .dan umumnya informasi yang

ada tertuang dalam bentuk data dan fakta bukan cerita.

b. Adanya pembaruan (updating) informasi

Informasi disampaikan secara terus menerus, karena adanya

pembaruan  (updating)  informasi.  Penyajian  yang  bersifat

realtime  ini  menyebabkan  tidak  adanya  waktu  yang

diistimewakan  (prime  time)  karena  penyediaan  informasi
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berlangsung tanpa putus, hanya tergantung kapan pengguna

mau mengaksesnya.

c. Interaktivitas

Salah  satu  keunggulan  media  online  ini  yang  paling

membedakan  dirinya  dengan  media  lain  adalah  fungsi

interaktif.  Model  komunikasi  yang  digunakan  media

konvensional  biasanya  bersifat  searah  (linear)  dan  bertolak

dari kecenderungan sepihak dari atas (top-down).

d. Personalisasi

Pembaca atau pengguna semakin otonom dalam menentukan

informasi mana yang ia butuhkan. Media online memberikan

peluang kepada setiap pembaca hanya mengambil informasi

yang  relevan  bagi  dirinya,  dan  menghapus  informasi  yang

tidak  ia  butuhkan.  Jadi  selektivitas  informasi  dan  sensor

berada di tangan pengguna (self control).

e. Kapasitas muatan dapat diperbesar

Informasi  yang  termuat  bisa  dikatakan  tanpa  batas  karena

didukung  media  penyimpanan  data  yang  ada  di  server

komputer  dan  sistem  global.  Informasi  yang  pernah

disediakan akan tetap tersimpan, dan dapat ditambah kapan

saja, dan pembaca dapat mencarinya dengan mesin pencari

(search engine).
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f. Terhubung dengan pengguna lain (hyperlink)

Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan

dengan  sumber  lain  yang  juga  berkaitan  dengan  informasi

tersebut,  atau  disambungkan  ke  bank  data  yang  dimiliki

media  tersebut  atau  dari  sumber-sumber  luar.  Karakter

hyperlink ini juga membuat para pengakses bisa berhubungan

dengan  pengakses  lainnya  ketika  masuk  ke  sebuah  situs

media  online  dan  menggunakan fasilitas  yang  sama dalam

media tersebut, misalnya dalamchatroom, lewat e-mail atau

games.

Media online merupakan salah satu jenis media massa

yang  popular  dan  bersifat  khas.  Kekhasan  media  online

terletak pada keharusan memiliki jaringan teknologi informasi

dan  menggunakan  perangkat  komputer,  di  samping

pengetahuan  tentang  program  komputer  untuk  mengakses

informasi/berita.  Keunggulan  media  online  adalah

informasi/berita  bersifat  up  to  date,  real  time,  dan  praktis

(Yunus, 2010:32).

1.       Up to date, media online dapat melakukan upgrade

(pembaharuan)  suatu  informasi  atau  berita  dari  waktu  ke

waktu dan dimana saja, tidak melulu menggunakan bantuan

komputer, tetapi fasilitas teknologi pada handphone (telepon

genggam)  atau  lebih  spesifik  dengan  kata  smart  phone
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(telpon  genggam  yang  telah  memiliki  fasilitas  teknologi

internet). Hal ini terjadi karena media online memiliki proses

penyajian informasi/berita yang lebih mudah dan sederhana.

2.       Real  time,  cara  penyajian  berita  yang  sederhana

tersebut menjadikan media online dapat langsung menyajikan

informasi dan berita saat peristiwa berlangsung hal ini yang

dimaksud  dengan  real  time.  Wartawan  media  online  dapat

mengirimkan informasi langsung ke meja redaksi dari  lokasi

peristiwa  dengan  bantuan  telepon  atau  fasilitas  internet

seperti E-Mail dan lainnya.

3.       Praktis,  media  online  terbilang  praktis  karena

kemudahan  untuk  mendapatkan  berita  dan  informasinya,

kapan  saja  bila  diinginkan  media  online  dapat  dibuka  dan

dibaca  sejauh  didukung  oleh  fasilitas  teknologi  internet.

Handphone yang memiliki fasilitas koneksi internet, komputer

yang memiliki sambungan internet baik di perkantoran atau di

rumah, dan dapat pula di warung internet (warnet).

C. Media Online sebagai Industri
Karl Max memang hanya mengenal pers sebelum menjadi

media massa seperti sekarang, namun analisis Marxist terhadap

media  dalam  masyarakat  kapitalis  masih  terus  relevan.

Kekuasaan  adalah  inti  dari  penafsiran  Marx  mengenai  media

massa. Media merupakan salah satu instrumen bagi sekelompok

penguasa untuk mengontrol. 
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Mc Quail  (2011)  mengemukakan  definisi  mengenai  teori

politik  ekonomi yang merupakan pendekatan kritik  sosial  yang

fokus  utamanya  pada  hubungan  antara  struktur  ekonomi,

dinamika industri  media dan ideologi  konten pada media. Dari

sudut pandang ini, lembaga media dianggap sebagai bagian dari

sistem ekonomi  dengan  hubungan  erat  kepada  sistem politik.

Konsekuensinya terlihat dalam berkurangnya sumber media yang

independen,  konsentrasi  kepada  khalayak  yang  lebih  besar,

menghindari  resiko  dan  mengurangi  penanaman  modal  pada

tugas media yang kurang menguntungkan. Kita juga menemukan

pengabaian  sektor  khalayak  potensial  yang  lebih  kecil  dan

miskin,  sering  kali  pula  terdapat  media  berita  yang  tidak

seimbang.
Saat ini, pendekatan ekonomi politik diterapkan pada kasus

internet. Menurut Fuchs seperti yang dikutip oleh Mc Quail (2011)

menyatakan  bahwa  kunci  dari  ekonomi  internet  terletak  pada

komodifikasi  pengguna  yang  memiliki  akses  gratis  yang

menyampaikan  target  bagi  pengiklan  dan  agen  publikasi.

Relevansi teori ekonomi politik telah sangat ditingkatkan dengan

beberapa tren dalam bisnis dan teknologi media. 
Sama hal nya dengan industri media online. Banyak media

online  bermunculan  sebagai  penyesuaian  bentuk  konten

informasi  dari  beberapa media massa layaknya Tempo dengan

Tempo.co,  Republika  dengan  Republika.co.id,  Kompas  dengan

Kompas.com  dll  bahkan  sampai  bermunculan  pula  pemain-
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pemain baru platform perusahaan media online lainnya. Peluang

akses  internet  yang  telah  mumpuni  menjadi  sasaran  empuk

industri  media  online.  Pengguna  dapat  mengakses  informasi

secara  cepat  dan  gratis,  serta  pengiklan  akan  berlomba

memasang iklan mereka di halaman-halaman website dari media

online. Penyebaran pengguna media online juga tidak terbatas

layaknya media cetak,  sebarannya bisa cukup luas .  Sehingga

industri  media  online  menjadi  tren  karena  adanya  beberapa

peluang-peluang berupa pencapaian khalayak yang luas,  tentu

menguntungkan lembaga media online hingga pengiklan bahkan

pemegang saham yang mempunyai kepentingan. 
D. Media Online sebagai Lembaga Politik

Sebelum membahas apakah media dapat menjadi lembaga

politik, kita berpatokan pada teori normatif media yang terbagi

menjadi  4  model.  Pada  dasarnya  masing-masing  model  tidak

selalu berdiri sendiri, mereka tidak terhindarkan satu sama lain

dan  saling  tumpang  tindih,  namun  masing-masing  memiliki

logika  internalnya  sendiri.  Model-model  tersebut  menurut  Mc

Quail (2011) yakni :
1. Media  pluralis  liberal  atau  pasar.  Model  ini  berdasarkan

teori  pers  bebas  asli  (libertarian)  yakni  mengidentifikasi

kebebasan  pers  dengan  kebebasan  untuk  memiliki  dan

mengoperasikan  alat  publikasi  tanpa  izin  atau  campur

tangan negara.
2. Model tanggung jawab sosial atau kepentingan publik, yakn

hak  kebebasan  penyiaran  dibarengi  dengan  kewajiban
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terhadap  masyarakat  yang  lebih  luas  yang  melebihi

kepentingan pribadi.
3. Model  profesional  yakni  pilihan  akan  peranan  bagi

masyarakat dan pengawal standar nilai termasuk ke dalam

model pers itu sendiri dan dalam profesi jurnalisme
4. Model  media  alternatif  yakni  model  yang  memiliki

serangkaian media non arus utama yang memiliki  tujuan

dan permulaan yang berbeda
4  model  teori  normatif  media  di  atas  hanya

mengungkapkan dengan apa yang seharusnya dilakukan media

terhadap  masyarakat,  bukan  apa  yang  sebenarnya  mereka

lakukan.  Disebut  teori  normatif  karena  menjelaskan  beberapa

norma  dan  standar  tertentu,  kriteria  baik  maupun  buruk  dan

menerapkannya  dalam tindakan  media.  Bahkan  teori  normatif

media sendiri meninggalkan sedikit keraguan tentang kaitan dan

pengaruh antara media massa dan sistem politik nasional. Selalu

ada  kecurigaan  bahwa  posisi  media  selalu  di  bawah  politikus

atau pemerintahan bahkan media itu  sendiri  menjadi  lembaga

politik. 
Di  beberapa  negara  pun,  terdapat  sektor  publik  media

(biasanya  penyiaran)  yang  dikendalikan  secara  mutlak  oleh

pemerintah sebagai alat manajemen organisasi menyampaikan

kepentingan politik. Para pemilik media swasta (non pemerintah)

pun  juga  mempunyai  kepentingan  finansial  demi  menghidupi

kelangsungan hidup media nya. Tidak jarang kebutuhan media

ini  menjadi  posisi  idealis  yang terbuka bagi  ambisi  politik  dan

23



menjadi peluang politik mengembangkan hegemoninya. Seperti

kita tahu ketika menjelang pemilu, para aktor politik berlomba-

lomba menampilkan dirinya di  media bahkan sampai disokong

oleh  media-media  besar.  Ibaratnya  media  massa  seolah

mempunyai  karakter  ganda,  tak  hanya  sebagai  perusahaan

komersial atau industri, namun juga sebagai elemen kunci dalam

politik di masyarakat. 
Bahkan kita juga sudah tak asing lagi  melihat fenomena

konglomerasi  media.  Pemilik  media  menjadi  aktor  politik  yang

menjadikan  media  nya  sebagai  alat  tunggangan  politik,

mencitrakan  dirinya,  melakukan  propaganda  dan  aktivitas

lainnya. Industri media massa secara keseluruhan yang petinggi

nya mempunyai kepentingan politik, pasti  akan mempengaruhi

ideologi  bahkan konten dari  media  massa yang bersangkutan,

baik versi cetak,  penyiaran dan versi  portal  berita atau media

online nya. Itulah secara tidak langsung, selain media sebagai

industri, media juga dapat disebut sebagai lembaga politik, yang

dipenuhi  dengan  kepentingan-kepentingan  aktor-aktor  di

dalamnya.
E.  Pengertian Jurnalistik Online

Jurnalistik  online  adalah  ”generasi  baru”  jurnalistik  setelah

jurnalistik  konvensional  (jurnalistik  media  cetak  seperti

suratkabar)  dan  jurnalistik  penyiaran  (broadcast  journalism  –

radio  dan  televisi).Jurnalistik  online  (online  journalism)  disebut
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juga cyber journalism, jurnalistik  internet,  jurnalistik  web (web

journalism), jurnalistik digital (digital journalism) (Romli, 2014).

Pengertian  jurnalistik  online  terkait  banyak  istilah,  yakni

jurnalistik,  online,  internet,  dan  website. Jurnalistik  dipahami

sebagai  proses  peliputan,  penulisan,  dan  penyebarluasan

informasi  (aktual)  atau  berita  melalui  media  massa.  Secara

ringkas  dan  praktis,   jurnalistik  bisa  diartikan  sebagai

“memberitakan  sebuah  peristiwa”.Online  dipahami  sebagai

keadaan  konektivitas  (ketersambungan)  mengacu  kepada

internet atau world wide web (www). Online merupakan bahasa

internet yang berarti “informasi dapat diakses di mana saja dan

kapan saja” selama ada jaringan internet (konektivitas).

Internet (kependekan dari interconnection-networking) secara

harfiyah  artinya  “jaringan  antarkoneksi”.  Internet  dipahami

sebagai sistem jaringan komputer yang saling terhubung. Berkat

jaringan itulah yang ada di sebuah komputer dapat diakses orang

lain melalui  komputer lainnya. Internet “menghasilkan” sebuah

media  –dikenal  dengan  “media  online”—utamanya

website.Website  atau site (situs)  adalah halaman mengandung

konten  (media),  termasuk  teks,  video,  audio,  dan  gambar.

Website  bisa  diakses  melalui  internet  dan  memiliki  alamat

internet  yang  dikenal  dengan URL  (Uniform Resource  Locator)

yang berawalan www atau http:// (Hyper Text Transfer Protocol) .
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Dari  pengertian  ketiga  kata  tersebut,  jurnalistik  online  dapat

didefinisikan  sebagai  proses  penyampaian  informasi  melalui

media internet, utamanya website.

F. Konstruksi Realitas oleh Media dan Citra Produk

Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  konstruksi  memiliki

pengertian secara umum yaitu susunan, namun pengertian lain

yaitu  kaidah  penyusunan  bentuk  bahasa  yang  lebih  besar.

Realitas  memiliki  pengertian  kenyataan.  Dalam konteks  media

massa ditemukan pengertian konstruksi realitas yang bersumber

dari  berbagai  literatur.  Konstruksi  adalah  setiap  upaya  untuk

menceritakan  sesuatu.  Sedangkan,  realitas  berarti  peristiwa,

keadaan,  atau  pun  benda.  Jadi,  konstruksi  realitas  pada

prinsipnya  merupakan  suatu  upaya  untuk  menceritakan

peristiwa,  keadaan,ataupun  benda  (Sumadiria  :2005  :  73).

Dengan demikian, konstruksi realitas media massa adalah upaya

untuk menceritakan suatu berita (realitas) melalui penggunaan

bahasa  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah  pemilihan  kata,

angka, gambar, maupun grafis.
Terdapat  5  level  faktor  bagaimana  media  mengkonstruksi

realitas  seperti  teori  hirarki  pengaruh  isi  media  yang

dikemukakan oleh Pamela J.  Shoemaker dan Stephen D. Reese

dalam bukunya  yang berjudul  Mediating  the  Message.  Asumsi

dari  teori  ini  adalah  bagaimana  isi  pesan  media  yang

disampaikan  kepada  khalayak  adalah  hasil  pengaruh  dari
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kebijakan internal organisasi media dan pengaruh dari eksternal

media  itu  sendiri.  Pengaruh  internal  pada  konten  media

sebenarnya  berhubungan  dengan  kepentingan  dari  pemilik

media,  individu  wartawan  sebagai  pencari  berita,  rutinitas

organisasi media. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh

pada  konten  media  berhubungan  dengan  para  pengiklan,

pemerintah  masyarakat  dan  faktor  eksternal  lainnya.  5  level

tersebut yakni :

1. Level Pengaruh Individu Pekerja Media
Pemberitaan  suatu  media  dan  pembentukan  konten

media tidak terlepas dari faktor individu seorang pencari

berita  atau  jurnalis.  Arah  pemberitaan  dan  unsur-unsur

yang  diberitakan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  seorang

jurnalis.  Faktor-faktor  seperti  faktor  latar  belakang  dan

karakteristik  dari  seorang  pekerja  media  atau  jurnalis,

perilaku,nilai  dan  kepercayaan  dari  seorang  jurnalis  dan

yang terakhir adalah orientasi dari seorang jurnalis
2. Level Rutinitas Media

Rutinitas media adalah kebiasaan sebuah media dalam

pengemasan dan sebuah berita. Media rutin terbentuk oleh

tiga  unsur  yang  saling  berkaitan  yaitu  sumber  berita

( suppliers ), organisasi media ( processor ), dan audiens

( consumers ).   Ketiga unsur ini  saling berhubungan dan

berkaitan dan pada akhirnya membentuk rutinitas media

yang membentuk pemberitaan pada sebuah media.
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Sumber  berita  atau  suppliers  adalah  sumber  berita

yang didapatkan oleh media  untuk sebuah pemberitaan.

Organisasi  media  atau  processor  adalah  bisa  dikatakan

redaksi  sebuah media yang mengemas pemberitaan dan

selanjutnya  dikirim  kepada  audiens.  Dan  yang  terakhir

adalah audiens atau consumer adalah konsumen sebuah

berita di media yaitu bisa jadi pendengar, pembaca atau

penonton.
3. Level Pengaruh Organisasi

Level ketiga dalam teori hirarki pengaruh media adalah

level  organisasi  media.  Level  organisasi  ini  berkaitan

dengan  struktur  manajemen  oraganisasi  pada  sebuah

media, kebijakan sebuah media dan tujuan sebuah media.

Berkaitan  dengan  level  sebelumnya  pada  teori  hirarki

pengaruh yaitu level individu dan level media rutin, level

organisasi  lebih  berpengaruh  dibanding  kedua  level

sebelumnya. Ini  dikarenakan kebijakan terbesar dipegang

oleh pemilik media melalui editor pada sebuah media. Jadi

penentu kebijakan pada sebuah media dalam menentukan

sebuah pemberitaan tetap dipegang oleh pemilik  media.

Ketika  tekanan datang untuk  mendorong,  pekerja  secara

individu dan rutinitas mereka harus tunduk pada organisasi

yang lebih besar dan tujuannya. 
4.  Level Pengaruh Luar Organisasi Media

Level  keempat  dalam  Teori  Hirarki  Pengaruh  Media

adalah  level  pengaruh  dari  luar  organisasi  media  atau
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yang biasa  disebut  extra  media  level.  Extra  media  level

sendiri  adalah  pengaruh-pengaruh  pada  isi  media  yang

berasal  dari  luar  organisasi  media  itu  sendiri.  Pengaruh-

pengaruh  dari  media  itu  berasal  dari  sumber  berita,

pengiklan dan penonton, kontrol dari pemerintah, pangsa

pasar dan teknologi.
5. Level Pengaruh Ideologi

Level yang terakhir pada teori hirarki pengaruh adalah

level  pengaruh  ideologi  pada  konten  media.  Berbeda

dengan level  pengaruh  media  sebelumnya  yang tampak

konkret,  level  ideologi  ini  abstrak.  Level  ini  berhubungan

dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan

realitas dalam sebuah media. Ideologi menurut pandangan

teori  kritis  adalah  sekumpulan  ide-ide  yang  menyusun

sebuah kelompok nyata,  sebuah representasi  dari  sistem

atau  sebuah  makna  dari  kode  yang  memerintah

bagaimana  individu  dan  kelompok  melihat  dunia.  Pada

level  ini  berhubungan  dengan  apa  kepentingan  yang

bermain  pada  level  lainnya  terutama  level  yang

berhubungan sangat erat dengan kekuasaan sebuah media

yaitu level organisasi media dan level rutinitas media. Pada

level  ini   juga  berkaitan  mempelajari  hubungan  antara

pembentukan sebuah konten media nilai-nilai, kepentingan

dan relasi kuasa media.
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Setelah  mengetahui  bagaimana  konstruksi  realitas  oleh

media  tidak  terlepas  dari  faktor  intramedia  maupun

ekstramedia nya, tentu kita dapat membayangkan bagaimana

suatu  peristiwa  bahkan  produk  dikonstruksi  oleh  media.

Bagaimana media mengkonstruksi  citra suatu peristiwa atau

produk  media  untuk  dikonsumsi  oleh  publik  secara  luas.

Penjelasan terkait citra datang dari Katz (Soemirat & Ardianto,

2004) :
“Citra  adalah  cara  pihak  lain  memandang  sebuah
perusahaan,  seseorang,  komite,  atau  aktifitas.  Setiap
perusahaan  mempunyai  citra  sebanyak  jumlah  orang
yang  memandangnya.  Berbagai  citra  perusahaan
datang  dari  pelanggan  perusahaan,  pelanggan
potensial, bankir, staf perusahaan, pesaing, distributor,
pemasok, asosiasi  dagang, dan gerakan pelanggan di
sektor  perdagangan  yang  mempunyai  pandangan
terhadap perusahaan”. 

Sedangkan menurut  Jeffkins  (2003)  dalam bukunya yang

berjudul Public Relations disebutkan bahwa Citra perusahaan

adalah  citra  dari  suatu  organisasi  secara  keseluruhan,  jadi

bukan hanya citra pada produk dan pelayanannya 
5  proses  pembentukan  citra  melalui  beberapa  tahapan

yang pada akhirnya akan merubah perilaku suatu pihak. Reksa

dalam  Pengaruh Kualitas  Pelayanan dan  Citra   Perusahaan

Terhadap  Kepuasan  Konsumen  Pada  PT  Garuda Indonesia

Cabang Bandung  mengemukakan proses pembentukkan citra

oleh  Hawkins.  Proses  pembentukkan  citra  yaitu  exposure,

attention,  comprehensive,  image,  behaviour.  Pada  tahapan

exposure obyek  atau  dalam  hal  ini  adalah  audien  akan
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mendapatkan paparan melalui penglihatan dan pendengaran

mereka  terhadap  apa  yang  dilakukan  organisasi  untuk

membentuk  citra.  Selanjutnya,  obyek  atau  audien  menjadi

perhatian  (attention)  terhadap  upaya  organisasi  tersebut.

Setelah  adanya  perhatian,  audien  akan  mulai  memahami

(comprehensive)  semua  yang  ada  pada  organisasi.

Pemahaman  audien  terhadap  organisasi  akan  membentuk

suatu citra (image) pada organisasi. Pada akhirnya, citra yang

terbentuk  akan  berpengaruh  terhadap  perilaku  (behaviour)

audien terhadap organisasi tersebut.
Seorang  pakar  kehumasan  dari  The  London  School  of

Public  Relation,  Kemal  Gani  (2014)  memberikan  penjelasan

empat komponen penting yang terlibat dalam pembentukkan

citra,  diantaranya  persepsi,  kognisi,  motivasi  serta  sikap.

Walter  Lipman,  seorang  pakar  psikologi  sosial,  menyebut

empat  rangkaian  itu,  dengan  nama  picture  in  our  head.

Persepsi  diartikan sebagai  hasil  pengamatan terhadap unsur

lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan.

Individu  akan  memberikan  makna  terhadap  rangsangan

berdasarkan pengalamannya mengenai rangsangan. Persepsi

atau pandangan individu akan positif  apabila informasi  yang

diberikan oleh rangsangan dapat memenuhi kognisi individu.

Kognisi  yaitu  suatu  keyakinan  diri  dari  individu  terhadap

stimulus.  Keyakinan  akan  timbul  apabila  individu  telah
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mengerti  rangsangan  tersebut,  sehingga  individu  harus

diberikan  informasi-informasi  yang  cukup  yang  dapat

mempengaruhi  perkembangan kognisinya.  Selanjutnya, motif

adalah  keadaan  dalam  pribadi  seseorang  yang  mendorong

keinginannya  melakukan  kegiatan-kegiatan  tertentu  guna

mencapai  suatu  tujuan.  Sedangkan  sikap,  adalah

kecendrungan  bertindak,  berpersepsi,  berpikir  guna

menghadapi  obyek,  ide,  situasi  atau  nilai.  Sikap  bukan

perilaku,  tetapi  merupakan  kecendrungan  untuk  berperilaku

dengan  cara  tertentu.  Sikap  menentukan  apakah  seseorang

harus pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa yang

disukai,  diharapkan  dan  diinginkan.  Sikap  pun  mengandung

aspek evaluatif artinya mengandung nilai menyenangkan atau

tidak menyenangkan. Yang paling penting pula, sikap ini juga

dapat diperteguh, atau pun diubah
Citra dikategorikan menjadi beberapa jenis. diantaranya: 

1. Mirror  Image  (Citra  Bayangan).  Citra  ini  melekat  pada

orang  dalam  atau  anggota-anggota  organisasi  –  biasanya

adalah pemimpinnya – mengenai anggapan pihak luar tentang

organisasinya. Dalam kalimat lain, citra bayangan adalah citra

yang  dianut  oleh  orang  dalam  mengenai  pandangan  luar,

terhadap organisasinya. Citra ini seringkali tidak tepat, bahkan

hanya  sekedar  ilusi,  sebagai  akibat  dari  tidak  memadainya

informasi,  pengetahuan  ataupun  pemahaman  yang  dimiliki

oleh kalangan dalam organisasi itu mengenai pendapat atau
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pandangan pihak-pihak luar. Dalam situasi yang biasa, sering

muncul fantasi semua orang menyukai kita.
2. Current  Image  (Citra  yang  Berlaku).  Citra  yang  berlaku

adalah suatu  citra  atau  pandangan yang dianut  oleh  pihak-

pihak  luar  mengenai  suatu  organisasi.  Citra  ini  sepenuhnya

ditentukan oleh banyak-sedikitnya informasi yang dimiliki oleh

mereka yang mempercayainya.
3. Multiple Image (Citra Majemuk). Yaitu adanya image yang

bermacam-macam dari publiknya terhadap organisasi tertentu

yang ditimbulkan oleh mereka yang mewakili  organisasi kita

dengan tingkah laku yang berbeda-beda atau tidak seirama

dengan tujuan atau asas organisasi kita.
4. Corporate Image (Citra Perusahaan).  Apa yang dimaksud

dengan  citra  perusahaan  adalah  citra  dari  suatu  organisasi

secara keseluruhan, jadi bukan sekedar citra atas produk dan

pelayanannya.
5. Wish Image (Citra Yang Diharapkan). Citra harapan adalah

suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen atau suatu

organisasi.  Citra  yang  diharapkan  biasanya  dirumuskan  dan

diterapkan untuk  sesuatu  yang relatif  baru,  ketika  khalayak

belum memiliki informasi yang memadai mengenainya.
Menurut peneliti, jenis citra yang sesuai dengan penelitian

ini adalah multiple image. Selama ini, Sari Roti adalah brand

dengan rekam jejak yang cukup baik hingga didengungkannya

maklumat klarifikasi Sari Roti tentang 212, akhirnya ada yang

kontra  dan  terang-terangan  mengecam  Sari  Roti,  hanya
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menyayangkan tindakan Sari Roti, hingga ada yang pro karena

mengganggap  kecaman  yang  digelontorkan  melalui  sosial

media itu terkesan berlebihan. Tentu hal tersebut di atas tak

lepas  dari  bagaimana  pengaruh  konstruksi  realitas  yang

dilakukan  media  terhadap  kasus  Sari  Roti  sehingga  dapat

menimbulkan opini yang bermacam-macam bagi publik. Citra

yang  seperti  ini  bisa  berlaku  cenderung  negatif  jika  terus-

terusan  terangkat  di  media  dan  tak  ada  penanganan  lebih

lanjut terkait reka jejak berita di portal berita online.

G. Berita dalam Pandangan Konstruksionis

Menurut pandangan konstruksionis, berita adalah hasil dari

konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi,

dan nilai – nilai dari wartawan atau media ( Eriyanto, 2002 : 25 ).

Proses  pemaknaan  ini  selalu  melibatkan  nilai  –  nilai  tertentu

sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas.

Realitas yang sama bisa saja menghasilkan berita yang berbeda

–  beda,  karena  memang  pandangan  dan  cara  melihat  yang

berbeda. Perbedaan antara realitas yang sesungguhnya dengan

berita tidak dianggap salah, tetapi sebagai konstruksionis dalam

memahami  berita,  mengakibatkan  perbedaan  pula  dalam  hal

bagaimana hasil kerja seorang wartawan seharusnya dinilai.
Berita  yang  kita  baca  itu  bukanlah  semata  fakta  atau

realitas yang langsung tersaji di hadapan kita untuk dikonsumsi

namun berita adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik, akan
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tetapi  bukan dari  kaidah baku jurnalistik.  Oleh sebab itu  hasil

kerja  jurnalistik  ini  sebenarnya  tidak  bisa  dinilai  dengan

menggunakan sebuah standar yang tetap dan  rigid atau kaku.

Kecenderungan  sumber  berita  yang  menonjol  dibandingkan

dengan sumber yang lain, pemilihan wawancara seseorang tokoh

lebih besar dari tokoh lain serta memiliki latar belakang tertentu,

liputan  yang  hanya  mengangkat  satu  sisi  perspektif  tertentu,

tidak  berimbang  dan  secara  nyata  memihak  satu  kelompok

tertentu, kesemuanya tidaklah dianggap sebagai kekeliruan atau

bias, tetapi dianggap memang itulah praktik yang dijalankan oleh

seorang wartawan.
Konstruktivis  juga  meyakini  bahwa  wartawan  bukan

merupakan  pemulung  yang  mengambil  fakta  begitu  saja

(  Eriyanto,  2002  :  30  ).  Hal  ini  dilihat  bagaimana  tidak  ada

realitas yang bersifat eksternal dan objektif yang berada di luar

diri  wartawan.  Realitas  bukanlah  sesuatu  yang  berada  di  luar

yang  objektf,  yang  benar,  yang  seakan  –  akan  ada  sebelum

diliput  oleh  wartwan.  Sebaliknya,  realitas  itu  dibentuk  dan

diproduksi tergantung bagaimana proses konstruksi. Realitas itu

sebaliknya, bersifat subjektif, yang terbentuk lewat pemahaman

dan pemaknaan subyektif dari wartawan.
Setiap aktifitas jurnalistik mulai dari aspek etika, moral dan

nilai – nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan

media  (  Eriyanto,  2002 :  32 ).  Walter  Lippman,  secara radikal

bahkan  menyatakan  bahwa  dalam proses  kerjanya,  wartawan
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bukan  melihat  terus  menyimpulkan  dan  menulis,  tetapi  lebih

sering terjadi adalah menyimpulkan dan kemudian melihat fakta

apa yang ingin dikumpulkan di lapangan. Disini wartawan tidak

bisa menghindari kemungkinan subjektivitas, memilih fakta apa

yang ingin dipilih dan membuang apa yang ingin dibuang.
Berbeda  dengan  pandangan  positivis.  Khalayak  positivis

mempunyai  penafsiran  tersendiri  atas  berita  yang  melihat

sebagai  sesuatu  yang  objektif.  Konsekuensinya,  apa  yang

diterima oleh khalayak pembaca seharusnya sama dengan apa

yang disampaikan oleh pembuat berita ( Eriyanto, 2002 : 35 ).

Sehingga  berita  dalam pandangan  ini  tidak  diubahnya  seperti

pesan  yang  ingin  dikirimkan  kepada  pembaca.  Pandangan

semacam ini,  pembuat berita dilihat sebagai  pihak yang aktif,

sementara pembaca dilihat sebagai pihak yang pasif. Berita lalu

dimaknai  mempunyai  efek tertentu  yang harus  diperhitungkan

oleh  pengelola  media  ketika  memproduksi  pesan.  Berbeda

dengan  pandangan  konstruksionis  mempunyai  pandangan

berbeda yang melihat khalayak bukan dilihat sebagai sujek yang

pasif juga sebagai subjek yang aktif dalam menafsiran apa yang

dia baca.
H. Unsur Kelayakan Berita

Dalam  pembuatan  berita  selayaknya  harus  memenuhi

unsur layak berita karena berita merupakan unsur penting di

dalam  kehidupan  masyarakat.  Sedikit  saja  salah  dalam

penulisan  atau  konten  yang  diberikan  tidak  dapat
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dipertanggungjawabkan  maka  berita  itu  dapat  memberikan

pengaruh buruk bahkan menyesatkan masyarakat. Maka dari

itu  diperlukan  unsur  kelayakan  berita  (Hikmat  &  Purnama,

2005), yakni : 

1. Berita Harus Akurat
Wartawan  harus  memiliki  kehati  –  hatian  yang  sangat

tinggi  dalam melakuka  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 sudut

pandang pemberitaan yang dicapai  oleh penyajian detail

fakta  dan  oleh  tekanan  yang  diberikan  pada  fakta  –

faktanya.
2. 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

menyesatkannya dengan kesalahan yang sama sekalipun

palsu.  Dengan  terlalu  banyak  atau  terlalu  sedikit

memberikan  tekanan,  dengan  menyisipkan  fakta  –  fakta

yang  tidak  relevan  atau  dengan  menghilangkan  fakta  –

fakta  yang  seharusnya  ada  disana,  pembaca  mungkin

mendapat kesan yang palsu.
3. Berita Harus Objektif
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Selain harus memiliki ketepatan ( akurasi ) dan kecepatan

dalam bekerja, seorang wartawan dituntut untuk bersifat

objektif  dalam  menulis.  Dengan  sikap  objktifnya,  berita

yang ia buatpun akan objektif, artinya berita yang dibuat

itu selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, bebas

dari prasangka. Lawan objektif ialah subjektif, yaitu sikap

yang  diwarnai  oleh  prasangka  pribadi.  Memang  ada

beberapa karya jurnalistik yang lebih persuasif, artinya ada

sikap  subjektif  di  dalamnya,  dan  objektifitasnya  agak

kendur, misalnya dalam tulisan editorial atau komentar.
4. 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

membuat  berita.  Berita  yang  disajikan  haruslah  dapat

dicerna dengan cepat. Ini artinya suatu tulisan yang rigkas,

jelas,  dan  sederhana.  Tulisan  berita  harus  tidak  banyak

menggunakan kata – kata, harus langsung, dan padu.
5. Berita Harus Hangat

Berita  adalah padanan kata News dalam bahasa Inggris.

Kata News itu sendiri menunjukkan adanya unsur waktu –

apa yang new, apa yang baru, yaitu lawan dari lama. Berita

memang harus selalu baru, selalu hangat.
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