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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Komunikasi Massa   

Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh manusia adalah 

menyampaikan informasi dengan cara yang tepat. Informasi yang saat ini begitu 

banyak dibutuhkan oleh masyarakat dalam porsi yang seimbang. Dalam 

penyampaian informasi kepada khalayak dengan tepat, maka harus dilakukan 

komunikasi massa dengan medium yang banyak diakses juga reliable untuk 

masyarakat. Komunikasi massa berarti melakukan penyampaian pesan melalui 

media massa (Nurudin, 2007: 3). Media massa yang dimaksud adalah media 

mainstream yang keberadaanya dilahirkan oleh lembaga yang bergerak di bidang 

informasi dan mempunyai lembaga yang terstruktur dengan jelas.  

Dalam buku Pengantar Komunikasi Massa oleh Nurudin (2007), ada 10 

fungsi utama dari komunikasi massa: 

1. Fungsi Informasi 

2. Fungsi Hiburan 

3. Persuasi 

4. Fungsi Transmisi Budaya 

5. Mendorong Kohesi Sosial 

6. Pengawasan 

7. Korelasi 

8. Pewarisan Sosial 

9. Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif 
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10. Menggugat Hubungan Trikotomi 

Edisi khusus Radar Malang ini memuat beberapa fungsi komunikasi massa 

diatas, diantaranya adalah adanya: 

1. Fungsi Informasi 

Advertorial yang ada dalam edisi ini memberikan kabar terbaru 

mengenai Malang Raya pada masyarakat dengan adanya halaman-halaman 

khusus yang diisi oleh berita terbaru mengenai daerah yang ada di Kota 

Malang. Meskipun advertorial pada dasarnya adalah iklan, namun isi dari 

artikelnya tetap memuat informasi. Baik itu informasi langsung mengenai 

produk atau jasa sampai layanan yang diberikan oleh pengiklan. 

2. Persuasi 

Artikel yang ada dalam edisi khusus ini adalah iklan yang dikemas 

dalam bentuk jurnalistik, persuasi dalam konteks ini adalah adanya artikel 

yang memuat tentang produk, jasa layanan dan inovasi yang dilakukan 

oleh usaha swasta diperuntukkan untuk mempersuasi masyarakat 

untukmembeli, mencoba atau pergi ke tempat usaha dari pengiklan. 

Dengan adanya advertorial dari pihak perusahaan swasta maka fungsi 

persuasi ini bisa tercapai. 

A.1 Media Massa  

Media massa berperan penting yakni sebagai penyaring informasi. 

Pesan yang disampaikan dalam media massa kepada masyarakat adalah 

pesan yang sudah disaring dengan aturan yang berlaku. Media massa adalah 

media yang dimaksud peneliti adalah media mainstream yang banyak 

diakses masyarakat melalui cara-cara yang modern. Media massa ini adalah 
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media cetak dan elektronik. Bentuk yang bermacam-macam tentu 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nyatanya dalam pelaksanaan 

komunikasi massa, media massa adalah hal yang paling penting, tanpa 

keberadaan media massa maka tidak akan terjadi komunikasi massa.  

B. Teori Pengaruh Isi Media 

Teori ini mengulas tentang faktor-faktor apa saja yang 

dipertimbangkan oleh redaksi dalam menyusun konten medianya. Peneliti 

tidak menjadikan teori ini sebagai latar belakang namun hanya akan 

menjadikan teori ini sebagai referensi karena dianggap sesuai dengan 

penelitian dan peneliti tidak menggunakan teori ini sebagai acuan karena 

penelitian ini hanya aan berfokus pada frekuensi dan tema dominan apa 

yang diangkat oleh Radar Malang.  

Peneliti mengambil teori ini karena dirasa teori ini adalah yang paling 

tepat untuk menjelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi isi media 

dalam pemuatannya. Dikatakan Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese 

(1996), dalam buku Mediating The Message: Theories of Influences on 

Mass Media Content yang ada dalam artikel oleh Husnun (2016) ada lima 

hal yang mempengaruhi media dalam menentukan isi medianya, yakni: 

1. Faktor individual 

Dalam pengelolaannya,, media dipegang oleh seseorang yang 

mempunyai kontrol, latar belakang dari pengelola ini sebagai 

seorang individu dapat mempengaruhi isi media baik secara 

langsung maupun tidak. Contohnya adalah jenis kelamin, umur, 

agama, sampai pandangan politiknya. 



9 

 

2. Rutinitas media 

Rutinitas yang dimaksud adalah bagaimana media melakukan 

proses peliputan mulai dari pembagian tugas sampai proses 

cetaknya. 

3. Organisasi 

Struktur dalam organisasi media itu sendiri dapat memepengaruhi 

isi berita yang ada. Berita yang sudah diliput oleh wartawan 

diterbitkan oleh perusahaan media yang mempunyai struktur serta 

pembagian tugas yang jelas. Dalam perusahaan media tidak hanya 

terdapat wartawan tapi juga terdapat divisi lain yang mempunyai 

tugas dan target masing-masing. Muncul atau tidaknya berita, 

diambil dari angle yang mana semua bisa disesuaikan agar target 

dari media itu tercapai. 

4. Ekstra media 

Faktor ini merujuk pada hal-hal yang ada di luar perusahaan 

media. Faktor ini terbagi atas: 

- Sumber berita 

Dalam prakteknya, narasumber yang menjadi objek berita 

mempunyai kepentingan tertentu dan hal ini tentu akan 

berpotensi membuat pemberitaan yang ada dalam media massa 

tidak berimbang karena adanyapolitik pemberitaan yang 

dilakukan. 

- Sumber penghasilan media 
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Perusahaan media tidak dapat berdiri sendiri, namun harus bisa 

bertahan dengan menjual slot iklan yang ada baik itu di media 

cetak, iklan televisi maupun dari pelanggan media. Dalam 

prakteknya pengiklan menggunakan strategi yang digunakan 

agar kepentingannya tercapai. Begitupun dengan media yang 

harus bisa menjembatani kepentingan pengiklan. 

- Pihak eksternal 

Pihak yang dimaksud dalam faktor ini adalah pihak-pihak di 

luar media seperti lingkungan sekitar media massa, regulasi 

dari pemerintah dan juga bisnis. Dalam menjalankan praktek 

penerbitannya, media harus tetap menaati aturan yang berlaku 

dan memahami isu-isu yang ada di sekitarnya. 

5. Ideologi 

Faktor ini mengemukakan bahwa media berjalan sesuai dengan 

ideologi yang dipegangnya, biasanya ideologi media tergambar 

dari visi dan misi media tersebut. 

Dalam edisi khusus ini, konten Radar Malang ¾-nya adalah iklan 

yang berbentuk advertorial (57 halaman dari 76 halaman adalah 

newstorial). Maka sudah jelas bahwa Radar Malang memuat artikel yang 

ada berdasarkan faktor ekstra media yakni sumber penghasilan media. 

Sedangkan pemilihan headline utama dalam covernya dipilih berdasarkan 

pengaruh dari faktor eksternal, lebih tepatnya faktor eksternal dari segi isu 

pemerintahan yang sedang berlaku. Pemerintah Kota Malang mempunyai 

wacana menjadikan Kota Malang sebagai Kota Kreatif, dibuktikan dengan 
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banyaknya acara yang berhubungan dengan dunia kreatif yang 

diselenggarakan menjelang ulang tahunnya. Acara-acara ini cukup 

menimbulkan animo yang tinggi di kalangan masyarakat. Radar Malang 

sebagai koran dengan posisi market leader tentu ingin memenuhi kebutuhan 

masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lengkap. 

 

C. Surat Kabar   

Surat kabar adalah hasil cetak dari berita yang telah diliput di 

lapangan oleh wartawan dan keberadaannya telah memenuhi persyaratan 

sebagai produk jurnalistik dan terbit dari lembaga pers. Surat kabar terbit 

secara teratur, isinya beragam dan berita-berita yang ada merupakan berita 

yang aktual serta dapat dipercaya. Informasi yang ada dalam surat kabar 

adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, karena pada 

dasarnya manusia selalu ingin tahu terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. 

Dengan demikian maka tugas surat kabar adalah menjadi salah satu medium 

yang siap siaga menjadi mata dan telinga bagi masyarakat. 

Adanya sifat menjadi mata dan telinga ini membuat informasi yang 

ada di sekitar tidak bisa ditelan mentah-mentah, namun harus ada yang 

bertugas di lapangan untuk menyaring fakta-fakta dan mengolahnya sesuai 

dengan aturan yang ada. Orang-orang yang ada di lapangan inilah yang 

disebut wartawan. Ketika seorang wartawan turun ke lapangan untuk 

meliput suatu peristiwa, ia wajib diberi akses yang seluas-luasnya tanpa 

intervensi siapapun. Hasil dari liputan wartawan kemudian diolah 

sedemikian rupa menjadi informasi yang diberitakan melalui surat kabar. 
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Surat kabar menjadi bagian dalam hidup masyarakat yang tidak dapat 

dipisahkan. Surat kabar harian bisa disebut sebagai produk dari industri 

masyarakat (Santana, 2005: 87).  

Dalam buku Understanding Mass Communication yang ditulis oleh 

DeFleur dan Dennis (1985:165), menggolongkan surat kabar berdasarkan 

seberapa sering surat kabar terbit dan berapa banyak massa yang ada dalam 

areanya. Tujuh jenis surat kabar tersebut adalah: 

1. Major Metropolitan Dailies 

Surat kabar yang diterbitkan tujuh hari dalam satu minggu termasuk 

edisi hari Minggu dengan ukuran yang lebih besar dan memuat berita 

features tentang buku, travel, seni, personality dan topik human 

interest lainnya. 

2. Medium-sized and Small Dailies 

Surat kabar yang didistribusikan tidak setiap hari namun mempunyai 

halaman yang lebih banyak. Biasanya berita yang dimuat berasal tidak 

langsung dari redaksi tapi menggunakan berita yang berasal dari 

kantor berita lain. 

3. Nondaily Newspaper 

Surat kabar ini biasanya disebut surat kabar komunitas yang 

penyebarannya eksklusif hanya untuk beberapa area atau ditujukan 

pada kaum-kaum tertentu. Berita yang dimuat biasanya hanya terbatas 

pada hal-hal yang penting bagi targetnya saja. 

4. Free-Distribution Newspaper 
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Surat kabar jenis ini terbit di area yang lebih luas dan biasanya 

disisipkan di surat kabar lokal. Isi dari surat kabar ini sebagian besar 

adalah iklan. 

5. The Ethnic Press 

Surat kabar yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang isinya berisi 

tentang konten lokal dari redaksi itu sendiri.  

6. Other Specialized Newspaper 

Surat kabar ini berisi tentang tema yang spesifik dan ditujukan hanya 

pada golongan tertentu. Surat kabar jenis ini didukung oleh dana 

keanggotaan member atau profit dari organisasi bukan dari iklan. 

7. Alternative Newspaper 

Surat kabar ini berisi tentang salah satu isu tertentu yang mempunyai 

market tertentu. Misalnya koran yang membahas tentang politik saja. 

 

C.1. Elemen-elemen surat kabar  

Peneliti mencoba untuk menjabarkan apa saja elemen-elemen yang 

ada dalam surat kabar berdasarkan harian Jawapos: 

1. Headline 

Berita utama yang ada di halaman depan surat kabar, biasanya 

hard news yang berisi tentang isu penting nasional juga 

internasional. Dalam kolom ini biasanya juga disisipkan berita 

internasional yang sumbernya berasal dari luar negeri, biasanya 

narasumber berasal dari kantor berita yang mempunyai kerjasama 

dengan kantor redaksi surat kabar lokal.  
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2. Laporan Khusus 

Berita yang ditampilkan di halaman depan, tidak harus bersifat 

hard news tapi juga bisa soft news umumnya berisi hal-hal yang 

banyak diminati oleh masyarakat. Biasanya laporan khusus 

dilakukan secara eksklusif dan reporter atau wartawan melaporkan 

langsung dari luar negeri. 

3. Kolom Opini 

Rubrik khusus untuk tokoh nasional atau lokal juga akademisi 

maupun praktisi menuliskan opininya. 

4. Soft News / Feature News 

Berita yang ada di halaman utama mengenai topik yang menarik 

bagi masyarakat biasanya yang dibahas adalah berita mengenai 

hiburan, berita yang heboh, humor atau info unik. 

5. Rubrik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rubrik adalah 

kepala karangan (ruangan tetap) dalam surat kabar, majalah, dan 

sebagainya: surat kabar membuka -- untuk menampung pendapat 

pembaca. Dalam satu rubrik yang terdapat di satu halaman koran 

terdapat sub-rubrik yang judul kolomnya berubah-ubah sesuai 

dengan berita yang dimuat. Dilansir dari situs resmi Jawapos yakni 

jawapos.com, dalam harian Jawapos terdapat rubrik tentang: 

a. Rubrik Politik 

Bagian ini berisi berita tentang pelaku politik baik dalam 

tingkat lokal maupun tingkat intenasional  
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b. Berita Utama  

Berita utama biasanya terdapat pada halaman utama surat 

kabar dengan headline dan lengkap disertai foto. 

c. Opini 

Rubtik ini berisi tentang pendapat atau pandangan tokoh 

nasional, praktisi maupun akademisi terhadap suatu hal.  

d. Ekonomi Bisnis 

Rubrik ini membahas hal-hal yang berhubungan dengan naik 

turunnya nilai suatu barang atau nilai mata uang juga keadaan 

ekonomi suatu daerah baik itu tingkat lokal maupun 

internasional. 

e. Berita Regional 

Berita-berita yang ada dalam rubrik ini adalah berita yang 

membahas tentang kejadian-kejadian yang ada di dalam 

lingkup suatu daerah. 

f. Berita Nasional 

Rubrik ini membahas berita-berita yang terjadi pada lingkup 

nasional. 

g. Olahraga 

Berita pada rubrik ini berita yang dibahas adalah berita 

mengenai olahraga, seperti hasil pertandingan, skor grup, dan 

lainnya. 

h. Hiburan 
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Bagian ini merupakan bagian yang menjadi penyeimbang 

karena ia membahas tentang hiburan dan seni yang ada di 

sekitar masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun 

internasional 

6. Iklan 

Menurut Ralph S. Alexander dalam bukunya Marketing 

Definition seperti yang dibahasakan oleh Morissan (2010: 20) 

mengatakan bahwa iklan adalah setiap bentuk komunikasi non 

personal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang 

dibayar oleh satu spnosr yang diketahui. Jadi iklan adalah ruang 

dalam media massa (baik itu cetak maupun elektronik) yang 

dibeli suatu pihak untuk menyebarluaskan informasi seputar 

produk atau jasanya untuk tujuan promosi. Dalam 

perkembangannya, iklan mempunyai beberapa poin berikut: 

a. Jenis Iklan 

Dalam bukunya, Manajemen Periklanan: Konsep dan 

Aplikasinya di Indonesia, Kasali (1992: 96) membedakan iklan 

berdasarkan target dan ruang lingkup medianya, iklan dibagi 

menjadi tiga yakni: 

1. Iklan Nasional  

Iklan ini diisi oleh perusahaan yang menginginkan 

produknya tersebar ke sebagian besar wilayah suatu negara. 

Iklan jenis ini biasanya membeli space paling strategis atau 

waktu yang prime time. 
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2. Iklan Lokal 

Iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berskala lokal 

dengan bidang dagang. Tujuannya agar konsumen 

mengetahui produk atau jasa di tempat tertentu yang 

dipromosikan dan dirandang untuk memperoleh penjualan 

secara cepat. 

3. Iklan Primer atau Selektif 

Disebut juga selective demand advertising, dikeluarkan 

oleh badan usaha yang bertujuan untuk mendorong 

permohonan adanya produk tersentu.  

Berdasarkan target konsumennya, iklan ini mempunyai tiga 

jenis yakni: 

1. Iklan antar Bisnis 

Iklan ini ditujukan untuk individu-individu yang bekerja 

pada pihak tertentu dan dalam posisi sebagai influencer 

di tempat ia bekerja agar menggunakan produk yang 

diiklankan. 

2. Iklan Profesional 

Iklan ini ditujukan pada pekerja yang mempunyai 

profesi khusus dengan tujuan agar para pekerja ini 

merekomendasikan produk mereka pada konsumen. 

3. Iklan Perdagangan 
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Iklan ini ditujukan kepada para re-seller atau distributor 

barang dengan tujuan agar para pemasar ini menjual 

kembali produk yang diiklankan. 

b. Jenis Iklan di Surat Kabar 

Selain mempunyai jenis yang berbeda-beda berdasarkan area 

dan targetnya, Rhenald Kasali (1992: 106) membagi jenis iklan 

surat kabar yakni: 

1. Iklan Baris 

Iklan ini hanya berisi teks yang disingkat-singkat penulisannya 

dan berukuran kecil. Biasanya terletak pada halaman khusus 

yang ada pada surat kabar baik itu surat kabar harian ataupun 

surat kabar mingguan. Iklan jenis ini pada harian Jawapos 

terletak pada halaman khusus dengan nama rubrik IKLAN 

JITU 

2. Iklan Display 

Iklan ini adalah iklan yang paling banyak memenuhi halaman 

surat kabar, biasanya berupa gambar yang sudah di desain 

sedemikian rupa sehingga menarik untuk dilihat. Iklan jenis ini 

ada dalam berbagai ukuran mulai dari dua kolom sampai satu 

halaman penuh. 

3. Suplemen 

Suplemen yang dimaksud adalah halaman tambahan atau 

sisipan yang ada dalam surat kabar dan biasanya dikeluarkan 
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oleh pihak-pihak tertentu untuk masyarakat agar informasi 

yang didapat lebih banyak dan lengkap. 

c. Sifat Iklan 

Dalam bukunya, Pemasaran Jasa Fandy Tjiptono (2005:  226) 

menyatakan bahwa iklan mempunyai beberapa sifat yakni: 

1. Public Presentation  

Iklan memungkinkan setiap orang menerima pesan yang 

sama tentang produk yang diiklankan.  

2. Persuasiveness  

Pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang untuk 

memantapkan penerimaan informasi.  

3. Amplifed Expresiveness  

Iklan mampu mendramatisasi perusahaan dan produknya 

melalui gambar dan suara untuk menggugah dan 

mempengaruhi perasaan khalayak.  

4. Impersonality  

Iklan tidak bersifat memaksa khalayak untuk  

memperhatikan dan menanggapinya, karena merupakan 

komunikasi yang monolog (satu arah). 

d. Teori Iklan 

Iklan mempunyai beberapa teori yang menjabarkan bagaimana 

iklan bisa mempengaruhi khalayak. Dalam buku Studi 

Periklanan Dalam Perspektif Komunikasi Pemasaran, 
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Magdalena Asmajasari (1997: 43) menyebutkan ada beberapa 

teori dalam iklan, yaitu: 

1. Teori Efek Minimal 

Teori ini menyatakan bahwa iklan memberikan efek yang 

sangat kecil atau efek minimal yang ada adalah pada saat 

suat produk benar-benar sangat diperlukan oleh para 

pembeli dalam kurun waktu tertentu. 

2. Teori Cutting Edge 

Teori ini mengatakan bahwa iklan dapat mempengaruhi 

atau mengubah suatu budaya yang sudah ada dalam 

masyarakat tanpa disadari, 

3. Teori A-T-R (Awareness – Trial – Reinforcement) 

Teori ini menyatakan bahwa iklan dapat memperngaruhi 

khalayak dengan menciptakan konsumen baru yang akan 

memakai produk yang diiklankan. 

4. Teori Selective Influence 

Teori ini dijabarkan lagi berdasarkan bagaimana khalayak 

menerima iklan menjadi: 

o Selective Attention 

Khalayak memilih untuk memperhatikan pesan tertentu 

yang paling berkesan dari iklan yang ditampilkan.  

o Selective Perception 

Dalam memilih iklan maka pesan yang ada didasarkan 

pada faktor persepsi tertentu. Setiap iklan mempunyai 
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perbedaan persepsi berdasarkan perbedaan kognisi / 

pengetahuan khalayaknya. 

o Selective Recall 

Dalam teori ini, khalayak hanya akan mengingat pesan 

tertentu yang dikaitkan dengan pesan iklan.  

o Selective Action 

Pesan dalam iklan ini mengarahkan seseorang untuk 

memutuskan jenis produk apa saja yang dipilihnya 

setelah ia menimbang untung / rugi dari semua produk 

yang sama. 

5. Teori Lingkungan Informasi Pembeli 

Teori ini menyatakan bahwa keputusan pembelian atau 

pemakaian suatu produk tidak hanya berdasarkan pesan 

iklan yang ditampilkan namun juga keputusan dapat 

dipengaruhi dari sumber informasi lainnya. 

 

7. Halaman Sambungan 

Halaman ini memuat lanjutan berita yang ada di halaman utama 

atau halaman sebelumnya. 

 

D. Iklan di Radar Malang 

Peneliti menentukan jenis iklan berdasarkan kategori iklan yang ada dalam 

daftar harga iklan yang tercantum di situs resmi bagian iklan Jawapos yakni 

jawaposkoran.blogspot.co.id. 
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Di Radar Malang terdapat tiga jenis iklan yang dikategorikan menjadi: 

1. Iklan Advertorial  

Advertorial berasal dari dua kata yakni advertising dan editorial, 

dengan kata lain advertorial adalah iklan yang dikemas dengan bahasa 

jurnalistik yang lengkap. Advertorial tidak hanya berupa teks namun 

juga disertai dengan gambar yang ada pada penulisannya. Tidak 

seperti iklan pada umumnya, advertorial bentuknya tidak langsung 

mengarah pada promosi atau penjualan namun lebih kepada informasi 

yang ada menyangkut tentang masyarakat.  

1. Jenis Advertorial 

Peneliti mengambil data dari paper yang diupload oleh 

Sandhy Dini (2016)  advertorial dibagi menjadi empat 

yakni: 

a. Advertorial Produk 

Dalam penulisannya, membahas mengenai produk-

produk apa saja yang ingin disajikan ke masyarakat. 

b. Advertorial Jasa 

Dalam penulisannya, menyajikan jasa yang 

ditawarkan pada khalayak. 

c. Advertorial Korporat (Perusahaan) 
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Dalam penulisannya, membahas mengenai 

keberadaan dan kegiatan suatu perusahaan atau 

instansi yang bersangkutan. 

 

d. Advertorial Pemerintahan 

Dalam penulisannya, membahas mengenai aktivitas 

di bidang pemerintahan atau potensi suatu daerah. 

 

2. Sifat Advertorial 

a. Informatif 

Biasanya disampaikan dengan gaya penulisan langsung 

yang sifatnya memberitahukan atau mengenalkan 

produk, jasa atau kegiatan yang ditawarkan. 

b. Eksplanatif 

Menjelaskan secara lengkap produk, jasa atau kegiatan 

dari perusahaan 

c. Interpretif 

Memberikan informasi produk, jasa atau kegiatan 

dengan memberikan komentar atau keterangan. 

d. Persuasif 

Memberikan informasi tentang produk, jasa atau 

kegiatan yang sifatnya membujuk khalayak untuk 

melakukan apa yang dikendaki. 

e. Influentif 



24 

 

Memberikan arahan untuk diikuti oleh khalayak. 

f. Memuji 

Bersifat memberikan pujian atas informasi yang 

diberikan agar khalayak menjadi tertarik.  

g. Argumentatif 

Bersifat  membuktikan sesuatu dengan pemberian 

argumen dan uraian-uraian analitis.  

h. Eksploratif 

Bersifat mengungkap dan menjelaskan secara 

mendalam informasi yang diberikan pada khalayak. 

 

Dalam jenis-jenis pengemasannya, artikel advertorial di Jawapos 

dibagi menjadi dua jenis yakni: 

 

a. Creatorial (Creative Advertorial) 

Creatorial berasal dari gabungan kata “creative” dan 

“advertorial”, jadi dengan kata lain, jenis iklan ini adalah 

advertorial yang kemasannya dibuat dengan tampilan yang lebih 

kreatif dan menarik. Dalam creatorial, teks dan foto ditampilkan 

disertai dengan desain yang lebih menarik. Perbedaan yang ada 

dalam jenis iklan ini dan menjadi pembeda dengan advertorial 

adalah ukuran dan jangkauannya. Creatorial hanya terbatas pada 

lingkup nasional dan tidak sampai area Jawa Timur dan Surabaya. 

Creatorial dibedakan menjadi dua yakni: 
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1. Bidang Bisnis 

Advertorial yang ada dalam jenis ini dikeluarkan oleh 

perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang dan lebih 

memfokuskan isi advertorial pada penjualan produk dan 

pengarahan calon pembeli (dalam konteks ini pembaca media 

massa) untuk melakukan pembelian atau kunjungan pada 

tempat usaha.  

Dalam prakteknya terdapat dua jenis besar bidang 

bisnis yang ada yakni bisnis yang dijalankan oleh perusahaan 

swasta atau pun usaha kecil menengah (UKM).  

2. CSR (Corporate Social Responsibility)  

Berisi advertorial yang dikeluarkan oleh yayasan atau 

perusahaan dan isi advertorial menyangkut kegiatan sosial 

yang dilakukan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. 

Dalam kategori ini pengiklan tidak diperbolehkan 

mencantumkan produk.  

Dalam kategori ini, peneliti mengambil data dari 

Kotler dan Lee (2005) seperti yang dibahasakan oleh Yusita 

Anisa (2010) corporate social responsibility dibagi menjadi 

enam jenis yakni: 

 

1. Promosi Kegiatan Sosial (Cause Promotions) 

Pada aktivitas CSR ini perusahaan menyediakan dana 

atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk 
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meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan 

sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi 

dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu 

kegiatan tertentu. Fokus utama dari kategori aktivitas CSR ini 

adalah komunikasi persuasif, dengan tujuan menciptakan 

kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial 

 

2. Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial (Cause Related 

Marketing) 

Pada aktivitas CSR ini perusahaan memiliki komitmen 

untuk menyumbangkan persentase tertentu dari 

penghasilannnya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan 

besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan 

kepada penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu 

tertentu serta untuk aktivitas derma tertentu. Pelaksanaan 

CSR jenis ini ditujukan untuk kegiatan beasiswa, penyediaan 

air bersih, pemberian layanan kesehatan, pengembangan 

usaha kecil dan menengah. 

 

3. Pemasaran Kemasyarakatan Korporat (Corporate 

Societal Marketing) 

Pada aktivitas CSR ini perusahaan mengembangkan 

dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku 

masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan 
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keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Corporate 

social marketing ini dilakukan perusahaan dengan tujuan 

untuk mengubah perilaku masyarakat (behavioral changes) 

dalam suatu issue tertentu. Isu-isu ini diantaranya: isu-isu 

kesehatan (health issues), isu-isu perlindungan terhadap 

kecelakaan/kerugian (injury prevention issues), isu-isu 

lingkungan (environmental issues) dan isu-isu keterlibatan 

masyarakat (community involvement issues). 

 

4. Kegiatan Filantropi Perusahaan (Corporate 

Philanthropy) 

Pada aktivitas CSR ini perusahaan memberikan 

sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan 

masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk 

pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau 

pelayanan secara cuma-cuma. Kegiatan filantropi biasanya 

berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi 

prioritas perhatian perusahaan.  

Berbagai program corporate philanthropy yang 

dilaksanakan perusahaan antara lain: sumbangan uang tunai, 

bantuan hibah, penyediaan beasiswa, pemberian produk,  

pemberian layanan cuma-cuma,  penyediaan keahlian teknis 

oleh karyawan perusahaan secara cuma-cuma,  mengijinkan 
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penggunaan fasilitas dan saluran distribusi yang dimiliki 

perusahaan untuk digunakan bagi kegiatan sosial, 

menawarkan penggunaan peralatan yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

 

5. Pekerja Sosial Kemasyarakatan Secara Sukarela 

(Community Volunteering) 

Pada aktivitas CSR ini perusahaan mendukung dan 

mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran atau para 

pemegang franchise agar menyisihkan waktu mereka secara 

sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat 

lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.  

 

6. Praktik Bisnis Yang Memiliki Tanggung Jawab Sosial 

(Socially Responsible Business Practice) 

Pada aktivitas CSR ini perusahaan melaksanakan 

aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan 

oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung 

kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Misalnya: 

membuat fasilitas yang memenuhi bahkan melebihi tingkat 

keamanan lingkungan dan keselamatan yang ditetapkan, 

mengembangkan perbaikan proses produksi barang dan jasa 

seperti berbagai kegiatan untuk mengurangi penggunaan 
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bahan-bahan yang berbahaya, megurangi penggunaan bahan 

kimia dalam proses peningkatan pertumbuhan tanaman 

pangan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan proses 

produksi dan distribusi bahan perusahaan dengan lingkungan 

sekitarnya. 

 

b. Advertorial 

Dalam bagian ini, perbedaan yang membedakan 

advertorial dengan creatorial adalah desain. Pada creatorial 

desain yang digunakan lebih kreatif dibandingkan dengan 

advertorial biasa. Advertorial menjangkau wilayah nasional, Jawa 

Timur dan Surabaya. Corporate image advertorial digunakan 

perusahaan untuk menimbulkan citra perusahaan. Sedangkan 

iklan Politik dan Pemerintah digunakan untuk menampilkan iklan 

pemerintahan dan politik Jawa Timur dalam lingkup 

pemerintahan, DPC (Dewan Pimpinan Cabang), DPD (Dewan 

Pimpinan Daerah) dan Partai Politik yang ada di Jawa Timur. 

Berdasarkan isinya terdapat dua jenis yakni: 

1. Corporate Image Advertorial 

Advertorial yang ada dalam jenis ini dikeluarkan 

oleh perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang 

namun tidak berfokus pada penjualan produk, melainkan 

pada brand awareness perusahaan dan isi advertorial 
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menonjolkan diri pada kelebihan fasilitas dan nilai-nilai 

lebih yang dimiliki perusahaan. 

Dituliskan dalam situs (Dandy Firmansyah, 2015) 

advertorial ini bertujuan untuk menjalankan fungsi 

menaikkan citra perusahaan di mata publik baik internal 

maupun eksternal. 

 

2. Politik dan Pemerintahan  

Advertorial ini dikeluarkan oleh pihak pemerintah, 

dewan pimpinan cabang (DPC), dewan pimpinan daerah 

(DPD) dan partai politik yang ada di Jawa Timur. Selain itu 

sesuai dengan jenisnya, advertorial ini juga membahas 

tentnag program, inovasi maupun kegiatan yang dijalankan 

oleh pemerintah dan perkembangan potensi daerah dari 

mulai tingkat kota sampai kecamatan serta badan atau 

instansi pemerintahan. 

 

  Dalam prakteknya, advertorial di surat kabar Jawa Pos 

ditempatkan pada halaman khusus dengan nama rubrik “Komunikasi 

Bisnis” yang memuat artikel advertorial dari berbagai bidang, tidak hanya 

produk atau jasa namun bentuknya juga bisa profil maupun produk yang 

tidak termasuk kategori diatas 

 

2. Iklan Display 



31 

 

Sedikit berbeda dari iklan advertorial, iklan display hanya 

menggunakan grafis untuk beriklan tanpa adanya artikel yang 

menyertai. Iklan jenis ini terbagi atas: 

a. Display Reguler 

b. Permintaan Halaman 3 

c. Centerspread (2 Halaman) 

d. Halaman 1 

e. Banner Halaman 1 

f. Creative Ads 

g. Advertorial Dislay 

h. Laporan Keuangan 

i. Lowongan 

j. Duka Cita 

 

3. Iklan Paket 

Iklan jenis ini adalah advertorial yang bergerak di berbagai bidang-

bidang tertentu saja seperti produk lokal, tempat makan dan usaha 

swasta lainnya. Terdapat beberapa kategori dalam iklan ini: 

a. Metropolis  

Adalah rubrik yang menjadi tempat advertorial dalam lingkup 

atau area sebar lokal. 

Ketentuan khusus 

a. Area edar Surabaya 

b. Tidak berlaku untuk lowongan & seminar/talkshow 
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b. Jawa Timur 

Adalah rubrik yang menjadi tempat advertorial dalam lingkup atau 

area sebar Jawa Timur. 

Pengiklan harus memenuhi kriteria berikut: 

a. Area edar Jawa Timur di halaman Sportainment 

b. Tidak berlaku untuk iklan event & lowongan 

c. Nasional 

Adalah rubrik yang menjadi tempat advertorial dalam lingkup 

atau area sebar nasional. 

Ketentuan khusus 

a. Area edar nasional di halaman Sportainment 

b. Tidak berlaku untuk iklan event & lowongan 

d. Hotel 

Ada tiga jenis hotel yang dapat beriklan, yakni: 

- Hotel Bintang 3 

- Hotel Bintang 4 

- Hotel Binfang 5 

Ketentuan khusus dalam iklan ini adalah: 

 Area edar Surabaya 

 Berlaku untuk 1 (satu) toko/nama perusahaan dengan 

mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon 

lengkap 
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 Tidak berlaku untuk: Lowongan pameran, seminar /

talkshow, event organizer, launching, principal, agen

tunggal / distributor, produsen, dan kursus.

e. Property

Sesuai dengan jenisnya, ada bermacam-macam jenis properti 

yang ada, peneliti membuat sub kategori berdasarkan referensi 

yang ada di asriman.com (Asriman: 2013). Sub kategorinya 

adalah sebagai berikut: 

- Residensial / Hunian

Bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian. 

Bangunan yang termasuk tipe residensial ini adalah rumah atau 

perumahan, rumah susun, apartemen, bangunan asrama 

mahasiswa/pelajar, kondominium dan villa. 

- Bangunan Komersil / Tempat Usaha

Yang termasuk bangunan komersil ini adalah gedung 

perkantoran, pusat perbelanjaan, gedung pelayanan dan pusat 

profesional seperti bangunan rumah sakit, hotel, motel, kondotel 

dan superblock atau komplek bangunan yang digunakan untuk 

komersil dan residensial. 

- Bangunan Industri

Bangunan untuk keperluan industri ini seperti bangunan pabrik 

atau manufaktur, perakitan atau assembling. 

- Properti Khusus
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Yang termasuk dalam property dengan tujuan khusus ini adalah 

property yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang bersifat khusus, seperti tempat ibadah, sekolah, bandar 

udara, tempat hiburan, bioskop, terminal bus, stasiun kereta api, 

lapangan golf, ruang pertemuan, kebun binatang dan lain-lain. 

f. Beauty Fashion 

Ada dua jenis bidang dalam iklan ini yakni: 

- Butik dan Aksesoris 

- Garment 

Termasuk Produk: 

- Furniture / Home Interior 

Sofa dinning table, kitchen set, flooring, ceremonies home design 

dan home accessories 

  Ketentuan khusus dalam iklan ini adalah: 

 Area edar Surabaya 

 Hanya untuk Toko 

 Berlaku untuk 1 (satu) toko/nama perusahaan dengan 

mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon 

lengkap 

 Berlaku untuk 1 (satu) logo, yaitu logo perusahaan 

 Maksimal 5 (lima) alamat 

 Tidak berlaku untuk: Lowongan pameran, 

seminar/talkshow, event organizer, launching, principal, 

agen tunggal/distributor, produsen, dan kursus 
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 Termasuk produk:  

 Furniture/home interior, Sofa dinning table, 

kitchen set, flooring, ceramics, home design, 

dan home accessories 

 Garment 

 Karpet, gordyn, sprei dan wallpaper 

- Garment 

Karpet, gordyn, sprei dan wallpaper 

Ketentuan dalam iklan ini adalah: 

 Area edar Surabaya 

 Hanya untuk 1 (satu) toko/bidang usaha dengan 

mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon 

lengkap 

 Berlaku untuk 1 (satu) logo, yaitu logo bidang usaha 

 Tidak berlaku untuk: Lowongan pameran, 

seminar/talkshow, event organizer, launching, principal, 

agen tunggal/distributor, produsen, dan kursus 

g. Kecantikan 

- Art, Spa & Wedding & Klinik  

Ketentuan khusus 

o Area edar Surabaya 

o Hanya untuk Toko 
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o Berlaku untuk 1 (satu) toko/bidang usaha dengan 

mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon 

lengkap 

o Berlaku untuk 1 (satu) logo, yaitu logo bidang usaha 

o Tidak berlaku untuk: Lowongan pameran, 

seminar/talkshow, event organizer, launching, principal, 

agen tunggal/distributor, produsen, dan kursus 

o Konten iklan berisi hair treatment, nail art, manicure, dan 

pedicure 

o Tidak boleh menampilkan promo wedding dan toko 

berunsur wedding 

Termasuk Produk 

o Art, spa, wedding, Art (tattoo), spa, foto studio, 

jewellery, tailor (wedding & baju pesta), make up, 

waxing, dan massage 

o Klinik skin care, klinik kecantikan, lasik, laser, salon 

pelangsingan, dan plastic surgery 

- Salon 

Ketentuan khusus 

o Area edar Surabaya 

o Hanya untuk Toko 

o Berlaku untuk 1 (satu) toko/bidang usaha dengan 

mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon 

lengkap 
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o Berlaku untuk 1 (satu) logo, yaitu logo bidang usaha 

o Tidak berlaku untuk: Lowongan pameran, 

seminar/talkshow, event organizer, launching, principal, 

agen tunggal/distributor, produsen, dan kursus 

o Konten iklan berisi hair treatment, nail art, manicure, dan 

pedicure 

o Tidak boleh menampilkan promo wedding dan toko 

berunsur wedding 

- Salon lokal 

o Berlaku untuk 1 (satu) nama salon dengan 

mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon 

lengkap 

o Berada di jalan lokal (lebar jalan maksimal 6 meter) 

o Tidak berlokasi di mall atau pusat perbelanjaan  

o Bangunan usaha hanya terdiri dari 1 lantai dan kurang 

dari 100 m2 

h. Elektronik 

Dalam iklan ini terdapat empat jenis: 

- Iklan Elektronik 

- Iklan Elektronik Plus 

Ketentuan khusus dalam iklan ini adalah: 

 Area edar Surabaya 
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 Berlaku untuk 1 (satu) toko/bidang usaha dengan 

mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon 

lengkap 

 Berlaku untuk 1 (satu) logo, yaitu logo bidang usaha 

 Elektronik termasuk semua yang menggunakan listrik, 

kecuali computer 

 Paket elektronik adalah iklan dengan max. 2 (dua) 

alamat atau toko 

 Paket Elektronik Plus adalah dengan lebih dari 2 (dua) 

alamat antar toko 

 Tidak berlaku untuk: Lowongan pameran, 

seminar/talkshow, event organizer, launching, principal, 

agen tunggal/distributor, produsen, dan kursus 

- Iklan Handphone 

- Iklan Handphone Plus 

Ketentuan khusus dalam iklan ini adalah: 

 Area edar Surabaya 

 Berlaku untuk 1 (satu) toko/bidang usaha dengan 

mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon 

lengkap 

 Berlaku untuk 1 (satu) logo, yaitu logo perusahaan 

 Hanya handphone produk China/lokal yang boleh 

menggunakan logo 
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 Selain handphone produk China/lokal tidak boleh 

menggunakan logo dan harus ada minimal 3 (tiga) nama 

brand dalam 1 (satu) toko 

  Paket elektronik adalah iklan dengan lebih dari 2 (dua) 

alamat atau took 

 Tidak berlaku untuk: Lowongan pameran, 

seminar/talkshow, event organizer, launching, principal, 

agen tunggal/distributor, produsen, dan kursus 

i. Entertainment 

Ketentuan dalam iklan ini adalah: 

 Area edar Surabaya 

 Berlaku untuk 1 (satu) toko/bidang usaha dengan 

mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon 

lengkap 

 Berlaku untuk 1 (satu) logo, yaitu logo bidang usaha 

 Tidak mengandung unsur pornografi (gambar maupun 

tulisan) 

 Tidak mencantumkan unsur minuman keras 

 Tidak berlaku untuk: Lowongan pameran, 

seminar/talkshow, event organizer, launching, principal, 

agen tunggal/distributor, produsen, dan kursus 

j. Pendidikan 

Ada dua jenis iklan pendidikan berdasarkan jenjangnya dalam 

paket ini, yakni: 
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- Paket Pendidikan Formal  

o Tingkat TK 

o Tingkat Sekolah Dasar 

o Tingkat Sekolah Menengah Pertama 

o Tingkat Sekolah Menengah Atas 

- Paket Pendidikan Non-Formal 

o Paket Pendidikan Non-Formal Kursus 

o Paket Pendidikan Non-Formal Kursus Plus 

k. Tour Travel 

Iklan ini berisi info tentang perusahaan traveling yang dibagi 

menjadi dua jenis: 

- Paket Tour and Travel (Airlines) 

- Paket Tour and Travel (Non Airlines) 

Ketentuan yang ada dalam iklan ini adalah: 

 Area edar Surabaya 

 Hanya untuk Biro tour & travel dengan mencantumkan 

nama, alamat, dan nomor telepon lengkap 

 Berlaku untuk 1 (satu) perusahaan (tour & travel di 

dukung airlines dan tour & travel non airlines) 

 Tidak berlaku untuk: Lowongan pameran, 

seminar/talkshow, event organizer, launching, principal, 

agen tunggal/distributor, dan produsen 

 Termasuk produk: Toru & travel (airlines) yang bekerja 

sama dengan 1 (satu) airlines 
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l. Otomotif dan Sepeda 

Dalam paket ini terdapat tiga jenis sub - kategori: 

- Motor 

- Variasi & Bengkel Mobil Motor 

- Sepeda / Bicycle 

m. Prima Ad 

Iklan ini memuat produk: 

Obat bebas dan kamu, makanan dan minuman, 

makanan/minuman kesehatan, makanan/minuman suplemen, 

produk perawatan kecantikan (rambut, wajah, kulit & 

penampilan), toileteris, dan perawatan pribadi. 

n. Food Service 

Ada dua jenis iklan dalam bidang ini: 

- Restaurant 

- Cake / Catering (Non Wedding) 

Ketentuan dalam iklan ini adalah: 

 Area edar Surabaya 

 Hanya untuk toko 

 Berlaku untuk 1 (satu) toko/nama perusahaan dengan 

mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon 

lengkap 

 Tidak berlaku untuk: Lowongan pameran, 

seminar/talkshow, event organizer, launching, principal, 

agen tunggal/distributor, dan produsen 
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 Termasuk produk: Catering, Depot, Restaurant (bukan 

promo event) 

o. Aneka Ragam 

p. Aneka Kebutuhan 

 

D. Analisis Isi Advertorial 

Analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik 

kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan document (teks). 

Penelitian yang mempelajari isi media (surat kabar, radio, film dan televisi) 

menggunakan analisis isi. Analisis ini mempelajari gambaran isi, karakteristik 

pesan dan perkembangan (tren) dari suatu isi (Eriyanto, 2011: 11). Teknik 

dilakukan secara objektif, sistematis dan melakukan deskripsi kuantitatif dari isi 

yang nampak (manifest).  

Fokus dari penelitian menggunakan analisis isi ini adalah mengetahui tema 

advertorial. Judul berita yang ada pada masing-masing advertorial sudah 

dianggap cukup mewakili keseluruhan berita yang disampaikan dalam edisi 

khusus ini. Peneliti akan melakukan analisis terhadap judul advertorial dalam 

rangka mengetahui kandungan tema dan frekuensi kemunculannya dalam edisi 

khusus ulang tahun Kota Malang di harian Radar Malang tanggal 1 April 2016 

dengan menghitung jumlah judul yang sudah dikategorikan. 

 

E. Definisi Konseptual 

E.1 Advertorial 
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Advertorial adalah iklan yang dimuat dalam bentuk berita, penulisannya 

mengarah pada jasa atau produk perusahaan tertentu. Kata “advertorial” 

berasal dari gabungan kata “advertising” dan “editorial”. 

E.2  Surat Kabar  

Menurut Effendy dalam E-Jurnal.com (2016) pengertian surat kabar 

adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat 

dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan 

aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui 

pembaca. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, dalam pasal 1 

surat kabar harian adalah penerbitan setiap hari atau sekurang-lurangnya 

enam kali dalam seminggu.  Radar Malang termasuk surat kabar harian 

dan mempunyai rubrik-rubrik yang bervariasi.  

 

F. Definisi Operasional 

F.1  Advertorial 

Advertorial yang dimuat dalam edisi khusus dalam surat kabar Radar 

Malang dalam edisi khusus Ulang Tahun Kota Malang yang ke 102, 

berada di halaman yang mempunyai desain header bertuliskan 

“newstorial”, dengan judul yang paling besar, hanya ada satu judul 

advertorial yang diambil oleh peneliti dari satu pengiklan. 

F.2  Surat Kabar 

Dalam penelitian ini, surat kabar Radar Malang edisi khusus Ulang Tahun 

Kota Malang yang terbit tanggal 1 April 2016 menjadi sumber data utama. 


