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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 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. 
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4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, 

surat kabar, dan semacamnya. 

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)  

2.2 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 

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, 
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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, 2011: 105) memberikan definisi mengenai teori 

politik ekonomi. Merupakan pendekatan kritik sosial yang fokus utamanya pada 

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 
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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  

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  

3. Structuration : penyeragaman ideologi secara terstruktur 

Sub bab 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 
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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.  

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 
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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.   

2.2.1 Komodifikasi 

Komodifikasi menurut Mosco merupakan sebuah proses transformasi hal 

yang bernilai untuk dijadikan produk yang dapat dijual. Komodifikasi 

mendeskripsikan cara kapitalisme melancarkan tujuannya dengan mengakumulasi 

kapital atau menyadari transformasi nilai guna menjadi nilai tukar. Komoditas dan 

komodifikasi adalah dua hal yang memiliki hubungan objek dan proses, dan 

menjadi salah satu indikator kapitalisme global yang kini tengah terjadi. Dalam 

ekonomi politik media komodifikasi adalah salah satu bentuk penguasaan media 

selain strukturasi dan spasialisasi (Mosco, 2009: 127). Contoh-contoh sederhana 
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adalah, ketika seseorang yang ingin menyatakan cinta pada orang yang disukainya 

kemudian dibuatkan program acara, lalu disiarkan di televisi, acara-acara humor 

yang mengeksploitasi kebodohan justru merupakan humor yang disukai 

masyarakat Indonesia dan tentunya sangat laku, komodifikasi kemiskinan dalam 

acara reality show yang mengekploitasi orang-orang miskin, serta dan berbagai 

macam bentuk komodifikasi yang kemudian menyuburkan industri media. Dan 

yang paling parahnya kemudian, stasiun televisi lain pun ikut-ikutan untuk 

membuat program acara yang sama dengan konsep yang berbeda. Serupa tapi tak 

sama.  

Hubungan komodifikasi dan komunikasi, dapat digambarkan dari dua 

dimensi hubungan. Yang pertama adalah proses komunikasi dan terknologinya 

memiliki kontribusi terhadap proses umum komodifikasi secara keseluruhan. 

Kedua adalah proses komodifikasi yang terjadi dalam masyarakat secara 

keseluruhan menekan proses komunikasi dan institusinya, jadi perbaikan dan 

bantahan dalam proses komodifikasi sosial mempengaruhi komunikasi sebagai 

praktik sosial.   

Proses komodifikasi erat kaiannya dengan produk, sedangkan proses 

produksi erat dengan fungsi atau guna pekerjanya, pekerja telah menjadi 

komoditas dan telah dikomodifikasikan oleh pemilik modal. Yaitu dengan 

mengeskploitasi mereka dalam pekerjaannya. Hal ini hanya satu bagian saja dari 

proses produksi. Maka dari itu komodifikasi tak lain juga sebuah bentuk 

komersialisasi segala bentuk nilai dari dan buatan manusia. 
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 Konten media selalu mencerminkan kepentingan mereka yang 

membiayainya  (Dennis Mc Quail, 2011) dalam buku berjudul “Teori 

Komunikasi” menjelaskan bahwa kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa 

penguasa sumbersumber media televisi adalah pengusaha. Ideologi dari aktivitas 

pengusaha adalah menjual sesuatu untuk mendapatkan profit atau keuntungan. 

Tanpa keuntungan perusahaan akan ditutup. Bisnis media sangatlah menggiurkan.  

Penguasa sumber-sumber produksi media massa dapat dilihat antara lain 

dari kepemilikian media massa, kepemilikan rumah produksi penghasil acara-

acara televisi. Kepemilikan media massa di Indonesia dapat dilihat antara lain: 

Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), 

Metro TV, Media Indonesia, dimiliki oleh kelompok usaha Bimantara. Majalah 

Cosmopolitan, Cosmo Girl, Hard Rock FM dimiliki oleh kelompok usaha yang 

dikendalikan pengusaha Adiguna Sutowo. ANTV dimiliki kelompok usaha 

Bakrie. Lativi dimiliki kelompok usaha yang dikendalikan pengusaha A Latief. 

Indosiar dimiliki kelompok usaha Salim. Dari contoh-contoh ini, dapat 

disimpulkan bahwa pemilik media bukan orang-orang yang berlatar belakang 

pendidikan media, tetapi pengusaha. Rumah Prodksi yang memproduksi tayangan 

televisi terbanyak adalah kelompok Multivision Plus yang dikuasai oleh Raam 

Punjabi Media memilki kepentingan sendiri, maka pesan yang disampaikan juga 

diatur sedemikian rupa. Misalnya saja teknik profesional media melibatkan 

perepresentasian berita melalui penggunaan skema naratif dan denotatif berulang. 

Asumsi yang diciptakan dari perepresentasian tersebut berupa objektivitas, 

kebenaran dan pengetahuan tentang pemirsa untuk menyerap versi tertentu 
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mengenai dunia. Maka dari itu, media terkadang membuat kita menjadi stereotip 

terhadap sesuatu karena banyak sekali aspek-aspek tertentu yang media seleksi 

sebagai hal yang menurut mereka layak untuk diberitakan, sementara ada juga 

beberapa aspek-aspek lainnya yang disisihkan karena tidak sesuai dengan skema 

naratif dan denotatif berulang.  

Pemberitaan media mengenai konflik antara politisi, kriminal melawan 

aparat atau sebaliknya (isu-isu negatif) pada umumnya dibuat agar cocok dengan 

skema Bagi media, menyampaikan berita atau informasi dengan cara ini berarti 

memberikan konsistensi dan menawarkan nilai yang sebelummnya memang ingin 

ditawarkan oleh media kepada khalayak. Perepresentasian dapat membuat 

perasaan khalayak yang membaca atau mendengarnya menjadi kuat dan kukuh 

serta berimajinasi secara visual dalam kehidupan sehari-hari Hubungan antara 

konten dan kepemilikan terletak pada pemilik media yang mempunyai kekuatan 

untuk mengeliminasi jangka potensi dalam mempengaruhi konten. Tiga cara 

utama mengapa kepemilikan media dapat mempengaruhi keputusan pembuatan 

konten media yaitu : (1) mereka dapat mengatur budget dan rutinitas organisasi 

media (2) dapat mengatur berita melalui proses seleksi dan framing (3) 

memperkerjakan dan memberhentikan karyawan (Mc Quail, 2011:74) 

Kemudian menyimpulkan bahwa persepektif ekonomi politik menekankan 

bahwa jika ingin mengerti konten media, dan khususnya karakter ideologisnya, 

maka harus memulai dengan melihat lagi secara lebih teliti kepemilikan dan 

kontrol industri media dan hubungan mereka dengan sekelompok elit politik dan 

ekonomi dalam masyarakat. Jika budaya produksi dijalankan, didominasi tanpa 
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henti untuk mencari keuntungan dan dilakukan oleh yang memiliki berbagai 

kepentingan ekonomi, maka perspektif ekonomi politik menghantarkan kita untuk 

menyimpulkan bahwa yang menjadi korban adalah konten media yang mana 

secara langsung menantang kepentingan kapitalis (Mosco, 2009: 177).   

Salah satu dari bahasan utama yang menjadi konsetrasi dari kepemilikan 

media adalah resiko bagi demokrasi dan bagi sistem politik yang lebih besar 

ketika pemilik media mendapatkan kontrol yang lebih di media. Demokrasi akan 

terancam jika pemilik media mempunyai kekuatan mempropaganda sebuah 

pandangan politik Ragam kepemilikian media secara umum dilihat sebagai 

sebuah kondisi esensial untuk membangun keberlanjutan pluralisme politik dan 

budaya. Pluralisme adalah sebuah kunci objektif sosial namun bukanlah satu-

satunya alasan mengapa kepemilikan media itu penting. Hal itu menjadi penting 

karena mempengaruhi cara dalam industri media mampu untuk memenej sumber 

daya yang tersedia.  

Efek kepemilikan menurut Mc Quail (2011:254) efek kepemilikan dapat 

dipisahkan secara efektif dari kontrol atau keputusan editorial. Keputusan yang 

lebih besar (penjatahan) mengenai sumber, strategi bisnis, dan semacamnya 

diambil oleh pemilik atau badan kepemilikan, sementara editor dan pembuat 

keputusan yang lain dibiarkan bebas untuk mengambil keputusan profesional 

mengenai konten yang merupakan wilayah keahlian mereka. Di beberapa situasi 

dan negara, terdapat pengaturan lembaga perantara (msalnya pengaturan editorial) 

yang dirancang untuk menjaga integritas kebijakan editorial dan kebebasan 

jurnalis. Dengan kata lain, profesionalisme, kode perilaku, reputasi publik (karena 
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media selalu di dalam pengawasan publik), dan logika (bisnis) seharusnya 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengaruh pemilik.  Pada akhirnya 

media komersial harus membuat keuntungan untuk dapat bertahan, dan hal ini 

sering sekali melibatkan keputusan yang secara langsung memengaruhi konten. 

Media yang dimiliki secara publik juga tidak terhindar dari logika yang serupa. 

Faktanya adalah sebagian besar media swasta memiliki kepentingan pribadi dalam 

sistem kapitalisme 

2.3 Media Sebagai Institusi Politik 

Media memiliki peran yang cukup besar dalam perpolitikan di Indonesia. 

Keikutsertaan Media dalam perpolitikan Indonesia terlihat jelas pada pemberitaan 

yang dibuat oleh media tersebut terhadap peristiwa-peristiwa politik yang terjadi 

di tanah air. Seperti yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya, media memiliki 

dampak yang besar dalam menciptakan atau menggiring opini publik melalui 

pemberitaannya. Melalui pemberitaan yang sudah disesuaikan dengan prinsip dan 

ideologi mereka, media mampu membuat atau menggiring opini publik yang bisa 

membuat masyarakat mengambil sikap terhadap sebuah peristiwa.  

Hal ini juga berlaku pada media online Kompas.com dan Viva.co.id. 

Sebagai dua media online yang cukup besar di Indonesia, kompas.com dan 

detik.com memiliki kekuatan yang besar untuk menggiring opini publik terhadap 

suatu peristiwa, terlebih peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Indonesia seperti 

pencalonan Tri Risma Harini sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan berita-berita 

yang mereka produksi dalam menyoroti pencalonan Tri Risma tersebut, baik 

disengaja ataupun tidak kedua media tersebut sudah menciptakan atau menggiring 



21 
 

opini publik untuk mengikuti frame yang sudah mereka buat. Keikutsertaan 

publik terhadap frame yang dibuat kedua media tersebut secara langsung maupun 

tidak langsung akan memiliki imbas dalam Komunikasi Politik di Indonesia. 

Komunikasi politik sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan pesan 

para politis kepada khalayak umum. Dalam perkembangannya Komunikasi politik 

menemukan media-media baru sebagai sarana penyampaian pesan mereka, salah 

satunya adalah dengan memanfaatkan kehadiran media massa. Media massa 

dalam mengemas berita politik menggunakan tiga hal, yaitu simbol-simbol politik 

(language of politic), strategi pengemasan pesan (framing strategies), dan 

melakukan fungsi agenda media (agenda setting). Strategi-strategi ini yang 

kemudian menata setting opini masyarakat yang menciptakan bermacam opini 

publik (Hamad, 2004:2).  

Komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang memiliki 

konsekuensi-konsekuensi yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi-

kondisi konflik (Nimmo, 2000:10).  

Dalam komunikasi politik, media massa menjadi penggerak utama dalam 

usaha mempengaruhi khlayak melalui berita yang diterima. media memegang 

peran sangat penting dalam komunikasi politik (pengembangan opini publik) oleh 

karena media sering terlibat dalam pembuatan wacana politik. Dalam komunikasi 

politik, media acapkali tidak hanya bertindak sebagai saluran yang menyampaikan 

pesan politik melainkan juga sebagai agen politik keikutsertaan media dalam 

mengubah sistem politik tidak lain adalah melalui pembentukan opini publik atau 

pendapat umum (Hamad, 2004:97). 
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 Lebih lanjut, Hamad (2004) mengatakan bahwa Komunikasi politik sering 

diidentikkan dengan propaganda. Hal ini dikarekakan dari segi luas jangkauan 

media dalam menyebarkan berbagai pesan dan pembicaraan politik beserta 

fungsinya masing-masing. Kedua, dari aspek “campur tangan” media menyajikan 

realitas politik melalui suatu proses yang disebut proses konstruksi realitas 

Pada dasarnya tujuan dari berkomunikasi, untuk mengutarakan maksud 

seseorang kepada orang lain. Komunikasi merupakan kontak yang terjadi sesama 

manusia, berisi tentang informasi, gagasan, perilaku, pengertian, dan pengalaman. 

Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses interaksi sosial yang digunakan 

orang untuk menyusun nilai yang merupakan citra mereka mengenai dunia dan 

untuk bertukar citra itu dengan simbol-simbol. Penting sekali kemudian 

menerapkan komunikasi yang baik dalam kehidupan politik. 

Salah satunya, memahami konteks berpolitik itu sendiri, di mana akan ada 

sesuatu yang perlu dijelaskan kepada konstituen, dan itu memerlukan strategi 

komunikasi politik yang baik. Politik merupakan proses pembuatan kebijakan. 

Proses ini dapat melibatkan interaksi antara masyarakat dan pemerintah untuk 

menentukan kebaikan bersama bagi bangsa dan negara. Dalam dunia politik juga 

tidak lepas dari yang namanya media, baik itu televisi, koran, dan akhir-akhir ini 

juga banyak yang memanfaatkan media online atau internet. Media-media ini 

yang akan digunakan untuk penyebarluasan informasi atau yang memperkenalkan 

sebuah partai politik tersebut. 

Komunikasi politik bisa dipahami secara sederhana sebagai komunikasi 

antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”. Komunikasi ini bersifat timbal 
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balik atau dalam pengertian lain saling merespon, sehingga mencapai saling 

pengertian dan diperioritaskan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. 

”Komuniksi politik pada hakikatnya berfungsi sebagai jembatan penghubung 

antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang 

lingkup Negara” Mc Quail (2011:154).  

Adanya komunikasi politik juga tidak lepas dari penggunaan media massa 

untuk penyebarluasan atau memperkenalkan sebuah partai politik. Media yang 

sering sekali digunakan pada saat ini adalah televisi, dan tidak menutup 

kemungkinan hampir semua aktor-aktor yang politik memiliki media massa 

sendiri. 

Ada beberapa saluran dalam komunikasi politik yaitu, komunikasi melalui 

media massa; komunikasi tatap muka, yaitu komunikasi yang menggunakan 

sarana tatap muka langsung maupun penghubung; komunikasi Interpersonal, yaitu 

komunikasi yang dilakukan oleh orang perorang, seperti menemui publik atau 

konstituen atau komunikasi dengan menggunakan perantara; dan komunikasi 

organisasi, yaitu gabungan komunikasi massa dengan komunikasi tatap muka. 

Komunikasi politik dan media massa memiliki hubungan yang saling 

membutuhkan satu sama lain, pemerintah membutuhkan informasi tentang 

kegiatan rakyatnya dan sebaliknya rakyat juga harus mengetahui apa yang 

dikerjakan oleh pemerintahnya. Masyarakat Indonesia masyarakat yang tersebar 

di mana-mana dan daerah yang berbeda-beda bahkan penjuru. 

Maka perlu adanya kerjasama antara sebuah partai politik dan salah satu 

media, baik itu media cetak media elektronik, maupun media online yang 
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sekarang juga digunakan sebagai kampanye-kampanye abstraksi. Karena pesan 

yang disampaikan akan serentak diketahui oleh orang banyak di segala penjuru 

dan biasanya informasi juga dapat diulang-ulang. 

Media massa seharusnya menjadi sarana pencerahan dan transformasi 

nilai-nilai kebenaran agar masyarakat dapat melihat secara apa adanya. Namun 

pada dasarnya media massa hanyalah sebagai pengalihan isue semata , dan hanya 

sebagai bingkai dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya, karena bisanya 

media massa ini hanya menampilkan dari sisi positifnya saja, tampa harus 

menampilkan dari sisi negativenya. Maka tidak heran kita lihat sekarang ini 

dimedia-media banyak mengandung unsur-unsur positifnya saja ketimbang unsur 

negativenya. 

Penggunaan media massa dalam dunia politik memiliki unsur positif dan 

unsur negative antara lain, unsur positifnya adalah media biasanya digunakan 

sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi capres, mudahnya memploreh 

imformasi, dan unsur negativenya adalah media massa digunakan sebagai 

pengalihan isue dan menjatuhkan lawan politik. Karena media massa banyak yang 

dikuasai oleh pihak swasta sehingga tidak heran lagi dimedia manapun banyak 

sekali isue-isue yang bermunculan, diantaranya salah satu isue tentang capres 

2014, dimana para capres ini melekukan sosialisasi dengan masyarakat bertujuan 

untuk mengalih perhatian masyarakat agar masyarakat simpati terhadap 

kepeduliannya, dan berangapan dialah yang lebih baik dibandingkan capres 

lainya. 
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Namun pada dasarnya media massa hanyalah sebagai pengalihan isue 

semata, dan hanya sebagai bingkai dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya, 

karena bisanya media massa ini hanya menampilkan dari sisi positifnya saja, 

tampa harus menampilkan dari sisi negativnya. Maka tidak heran kita lihat 

sekarang ini dimedia-media banyak mengandung unsur-unsur positifnya saja 

ketimbang unsur negativnya. 

2.4 Ekonomi Politik Media Massa 

Pendekatan politik ekonomi media berpendapat bahwa isi media lebih 

ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan 

media. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapatan media dianggap 

lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang 

menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam 

pemberitaan, serta kearah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak 

diarahkan (Sudibyo, 2001:2). Dalam pendekatan politik ekonomi media, 

kepemilikan media (media ownership) mempunyai arti penting untuk melihat 

peran, ideologi, konten media dan efek yang ditimbulkan media kepada 

masyarakat.  

Istilah ekonomi politik diartikan secara sempit oleh Mosco sebagai: studi 

tentang hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling 

menguntungkan antara sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi, 

termasuk didalamnya sumber-sumber yang terkait dengan komunikasi. Boyd 

Barrett secara lebih gamblang mengartikan ekonomi politik sebagai studi tentang 

kontrol dan pertahanan dalam kehidupan sosial (Sudibyo, 2001:14).  
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Dari pendapat Mosco di atas dapatlah 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 de facto, walaupun de 

jure tidak memegang kekuasaan sebagai eksekutif, legislatif maupun yudikatif. 

Pandangan Mosco tentang penguasa lebih ditekankan pada penguasa dalam arti de 

facto, yaitu orang atau kelompok orang yang mengendalikan kehidupan 

masyarakat. 

Jika memang demikian, maka kekuasaan pemilik media, meski secara etik 

dibatasi dan secara normatif disangkal, bukan saja memberi pengaruh pada konten 

media, namun juga memberikan implikasi logis kepada masyarakat selaku 

audiens. Pemberitaan media menjadi tidak bebas lagi, muatannya kerap 

memperhitungkan aspek pasar dan politik.  Dasar dari kehidupan sosial adalah 

ekonomi. Maka pendekatan „ekonomi politik‟ merupakan cara pandang yang 

dapat membongkar dasar atas sesuatu masalah yang tampak pada permukaan. 

Dalam studi media massa, penerapan pendekatan ekonomi politik 

memiliki tiga konsep awal, yaitu: komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. 

Komodifikasi adalah upaya mengubah apapun menjadi komoditas atau barang 

dagangan sebagai alat mendapatkan keuntungan. Dalam media massa tiga hal 

yang saling terkait adalah: isi media, jumlah audiens dan iklan. Berita atau isi 

media adalah komoditas untuk menaikkan jumlah audiens atau oplah. Jumlah 

audiens atau oplah juga merupakan komoditas yang dapat dijual pada pengiklan. 

Uang yang masuk merupakan profit dan dapat digunakan untuk ekspansi media. 
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Ekspansi media menghasilkan kekuatan yang lebih besar lagi dalam 

mengendalikan masyarakat melalui sumber-sumber produksi media berupa 

teknologi, Selanjutnya, spasialisasi adalah cara-cara mengatasi hambatan jarak 

dan waktu dalam kehidupan sosial. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, jarak 

dan waktu bukan lagi hambatan dalam praktek ekonomi politik. Spasialisasi 

berhubungan dengan proses transformasi batasan ruang dan waktu dalam 

kehidupan sosial. Dapat dikatakan juga bahwa spasialisasi merupakan proses 

perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan besarnya badan 

usaha media (Sudibyo, 2001:77).  

Akhirnya, komodifikasi dan spasialisasi dalam media massa menghasilkan 

strukturasi atau menyeragaman ideologi secara terstruktur. Media yang sama 

pemiliknya akan memiliki ideologi yang sama pula. Korporasi dan besarnya 

media akan menimbulkan penyeragaman isi berita dimana penyeragaman ideologi 

tak akan bisa dihindari. Dengan kata lain, media dapat digunakan untuk 

menyampaikan ideologi pemilik. 

 

2.5 Media Online 

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 
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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. 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). 
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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) 

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 (Hills, 120). 

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 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) 
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Surat Kabar dan 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 

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. 
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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. 

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. Betapa sebuah media berperan penting di dalam sebuah. Dalam hal ini 

sebuah surat kabar, intensitas penerbitan 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, 2011: 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 
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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”.  

Adapun fungsi komunikasi massa bagi masyarakat menurut Dominick 

dalam masyarakat  (Mc Quail, 2011: 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.  

 



33 
 

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. 

2.5.1 Media Online Sebagai Media Massa  

Sejarah media massa memperlihatkan bahwa sebuah teknologi baru tidak 

pernah menghilangkan teknologi yang lama, namun mensubstitusinya. Radio 

tidak  menggantikan surat kabar, namun menjadi sebuah alternatif, menciptakan 

sebuah  kerajaan dan khalayak baru. Demikian halnya dengan televisi,  meskipun 

televisi melemahkan radio, tetapi tetap tidak dapat secara total men geliminasinya. 

Maka, cukup adil juga untuk mengatakan bahwa jurnalisme online mungkin tidak 

akan bisa menggantikan sepenuhnya bentuk-bentuk media lama. Melainkan, 

tampaknya  menciptakan suatu cara yang unik untuk memproduksi berita dan 

mendapatkan konsumen berita. Jurnalisme online tidak akan menghapuskan 

jurnalisme tradisional, namun meningkatkan intensitasnya. 
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Dengan menggabungkan fungsi-fungsi dari teknologi internet dengan 

media tradisional. (Santana, 2005:135) Secara teknis, momen paling fundamental 

dalam jurnalisme online adalah penemuan WWW. Namun secara profesional, 

momen tersebut dimulai dari pecahnya berita mengenai Drudge Report yang 

menyangkut skandal Lewinsky, ketika sebuah e-mail dikirimkan ke 50 ribu 

pelanggan pada tanggal 18 Januari 1998. Dalam setiap aspek penting kisah ini, 

menurut Lasica ketika menulis Internet Journalism and The Clinton-Lewinsky 

Investigation, medium internet digunakan untuk“membongkar berita-berita 

skandal, menyuarakan tuduhan-tuduhan baru, dan merilis secara keseluruhan 

laporan final Starr atas investigasinya.” Jurnalisme online telah memicu tren 

alternatif, mengklaim bahwa jurnalisme online telah mengubah segala aktivitas 

jurnalistik dan kegiatan lama profesi jurnalisme. Sejak itu, jurnalisme online telah 

maju secara dramatis. Kini, hampir seluruh media berita memiliki web yang hadir 

dalam berbagai bentuk. Terdapat tiga kelompok situs berita dalam kaitannya 

dengan isi.  

Model situs berita secara general yang kebanyakan digunakan oleh media 

berita tradisional sekadar merupakan edisi online dari medium induknya. Isi 

orisinalnya diciptakan kembali oleh internet dengan cara mengintensifkan isi 

dengan kapasitas-kapabilitas teknis dari cyberspace. Washington Post Online 

(www.washingtonpost.com), CNN Interactive (www.CNN.com) adalah contoh-

contoh tipikal tipe ini. Pada model situs kedua, bentukansitus Web -nya berisikan 

orisinalitas indeks, dengan cara mendesain ulang dan merubah isi dari berbagai 

media berita. Saloon, Slate and Drudge Report masuk ke dalam tipe ini. Situs ini 
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memendekkan portal-portal pemberitaan melalui indeksisasi dan kategorisasi, 

hasil seleksi berbagai media dan isi mereka. Model situs ini memfokuskan isu-isu 

spesifik, melayanikepentingan komunitas dan kelompok-kelompok sosial tertentu, 

serta membuat saluran pertukaran pikiran dan diskusi interaktif dengan 

pembacanya. Model situs ketiga berisi diskusi dan komentar-komentar pendek 

tentang berita dan media. Media-media watchdogsmasuk ke dalam kelompok ini. 

Mereka menjadi saluran untuk diskusi masyarakat mengenai permasalahan yang 

mencua (Santana , 2005:136).  

Internet adalah medium terbaru yang mengkonvergensikan seluruh  

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

substansinya, melainkan mode-mode produksi dan perangkatnya. Teori 

konvergensi menyatakan bahwa berbagai perkembangan bentuk media massa 

terus merentang dari sejak awal siklus penemuannya. Setiap model media terbaru 

tersebut cenderung merupakan perpanjangan, atau evolusi, dari model-model 

terdahulu. Dalam konteks ini, internet bukanlah suatu pengecualian. Sebagai 

bagian dari institusi komunikasi massa formal, jurnalisme online pun menganut 

ciri-ciri dan sifat media massa, yaitu  : 

a) Komunikator melembaga 

b) Pesan teroganisir  

c) Program berlanjut  

d) Periodik  

e) Universal  

f) Komersial  
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g) Memiliki status hukum  

h) Aktualitas pesan tinggi  

i) Secara stimultan/publikatif  

j) Profesional  

k) Komunikasi heterogen  

Jurnalisme online adalah tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah 

fitur dan  karakteristik yang berbeda dari jurnalisme tradisional. Fitur-fitur 

uniknya mengemuka dalam teknologinya, menawarkan kemungkinan-

kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan meyebarkan berita, J.Pavlik 

dalam bukunya Journalism and New Media menyebut tipe baru jurnalisme ini 

sebagai “contextualized journalism”, karena mengintegrasikan tiga fitur 

komunikasi yang unik, yaitu kemampuan-kemampuan berdasarkan platform 

digital, kualitas-kualitas interaktifkomunikasi online, dan fitur-fitur yang ditatanya 

(costumizeable features). 

 (Santana, 2005:137) Karakter jurnalisme online yang paling terasa 

meskipun belumtentu disadari adalah kemudahan bagi penerbit maupun 

masyarakat untuk membuat peralihan waktu penerbitan dan pengaksesan. 

Penerbitonline bisa menerbitkan maupun mengakses artikel-artikel untuk dapat 

dilihat saat inimaupun nanti. Inisebenarnya juga dapat dilakukan oleh jurnalisme 

konvensional, namun jurnalisme online dimungkinkan untuk melakukannya 

dengan lebih mudah dan cepat karena informasi yang disebarluaskan lebih cepat 

daripada jurnalisme konvensional. Sebagai bagian dari media massa, jurnalisme 

online pun memiliki dan menjalankan fungsi-fungsi media massa, yaitu :  
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Fungsi Informasi Melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, 

masyarakat mendapatkan informasi mengenai berbagai fenomena kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara, mulai dari informasi mengenai aspek sosial, 

kriminalitas, budaya, ekonomi, sampai dengan informasi mengenai politik. Media 

juga menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah sebagai 

pengambil kebijakan dengan masyarakat. Dalam berbagai aspek, media 

merupakan pemberi informasi yang pertama kepada masyarakat.  

Fungsi Edukasi,Merupakan fungsi yang dilakukan oleh media massa 

dalam emberikan pendidikan kepada masyarakat, termasuk pembinaan moral dan 

pendidikan budi pelerti. Informasi yang diberikan kepada masyarakat memberikan 

wawasan kepada masyarakat, baik mengenai nilai-nilai maupun norma-norma 

yang mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat seperti mengenai 

ekonomi, politik, hukum, sosialbudaya dan aspek lain yang pada intinya informasi 

yang diberikan merupakan upaya pemberdayaanmasyarakat.  

Fungsi Hiburan ,Media massa juga memiliki fungsi hiburan, terlebih 

dengan media elektronik yang secara umum merupakan sarana hiburan bagi 

masyaakat Indonesia pada umumnya. Setiap hari berbagai acara hiburan 

ditayangkan di televisi, baik hiburan untuk anak-anak maupun orang dewasa. 

Bahkan media massa sekarang seolah-olah menjadi “agama baru” yang dapat 

menggeser nilai-nilai moral dari institusi lain, baik keluarga, sekolah, maupun 

agama.  

Fungsi Kontrol Sosial ,Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

media juga melaksanakan fungsi kontrol sosial. Media memberikan sosialisasi 
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nilai baik dan buruk, media juga menjadi sarana yang efektif dalam memberikan 

kontrol kepada pengambil kebijakandengan memberitakan isu yang memancing 

opini publik. 

2.6 Media dan Konstruksi Realitas 

Pekerjaan media hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Isi media 

adalah hasik para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas yang 

dipilihnya, diantaranya realitas politik misalnya saja, sebuah liputan mengenai 

kegiatan orang yang berkumpul disebuah lapangan terbuka untuk mendengarkan 

pidato-pidato politik pada musim pemilu adalah hasil konstruksi realitas mengenai 

peristiwa yang lazim disebut kampanye pemilu (Sobur, 2001:88). 

Berger dalam Eriyanto (2002:18) mengatakan realitas itu tidak dibentuk 

secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh tuhan. Tetapi sebaliknya, ia 

dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman ini, realitas berwajah ganda. 

Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. 

Dengan adanya media massa konstruksi sosial berlangsung cepat dan sebenarnya 

merata pada sirkulasi informasi sehingga membentuk sebuah realitas yang 

membentuk opini massa. Oleh karenanya Tuchman (dalam Carter, 2013) 

menyebut bahwa saat media membuat sebuah berita mengenai sebuah kejadian, 

mereka tidak mencoba untuk memotret realitas tersebut, malah pemberitaan 

tersebut merupakan bentuk dari konstruksi realitas terhadap sebuah kejadian. 

Berkaitan dengan konstruksi realitas media, berita merupakan hasil akhir 

dari proses kompleks dengan menyortir dan menentukan peristiwa dan tema-tema 

tertentu dalam satu kategori tertentu (Eriyanto, 2002:26). Media massa adalah 
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agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak. Teks 

berita bukanlah sebuah refleksi dari realitas, namun merupakan konstruksi dari 

realitas. Hal ini dikarenakan berita adalah sebuah konstruksi sosial yang selalu 

melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai pembuat berita (Eriyanto, 

2002:26). Berita adalah hasil konstruksi dari realitas, yang melibatkan pandangan 

dan ideologi suatu media. Berita yang sampai saat ini masih dikonsumsi oleh 

masyarakat bukan tidak mungkin telah mengalami proses konstruksi.  

Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa 

sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan hanya bahasa untuk 

merepresentasikan realitas, namunn juga bisa menentukan relief seperti apa yang 

akan diciptakan oleh bahasa realitas tersebut. Akibatnya media massa mempunyai 

peluang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan 

dari realitas yang dikonstruksikannya (Sobur, 2001:88) 

Menurut (Sudibyo, Hamad, Qodari, 2001:65) dalam Sobur (2001:89) 

begitu pula dengan profesi waratawan. pekerjaan utama wartawan adalah 

mengisahkan hasil reportasenya kepada khalayak. Dengan demikian mereka selalu 

terlibat dengan usaha-usaha mengkonstruksi realitas, yakni menyusun fakta yang 

dikumpulkannya kedalam sebuah bentuk laporan jurnalistik berupa beritta 

(News), karangan khas (feature), atau gabungan keduanya (news Feature). karena 

menceritakan berbagai kejadian atau perisitiwa itulah maka tidak berlebihan bila 

diakatakan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan 

(constructed reality). laporan-laporan jurnalisitik di media pada dasarnya tidak 

lebih dari penyusunan realitas-realitas dalam bentuk sebuah cerita. dengan 
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demikian benarlah apa yang dikatakan Tuchman bahwa berita pada dasarnya 

realitas yang dikonstruksikan 

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama, ia 

merupakan instrument pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat 

konseptualisasi dan alat narasi. Begitu pentingnya bahasa, maka tak ada berita, 

cerita ataupun ilmu pengetahuan tanpa bahasa. Selanjutnya, penggunaan bahasa 

(Simbol) tertentu menentukan format narasi dan makna tertentu. Sedangkan jika 

dicermati secara teliti, seluruh isi media entah media cetak atau media elektronik 

menggunakan bahasa, baik bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun 

bahasa non verbal  (Hamad, 2004:12).  

Begitulah, semua media pada dasarnya membawa bias-bias tertentu. setiap 

wartawan memasuki sebuah lingkungan menjadi akan menyerap bias-bias media 

itu sebagai bagian dari kerja dia atau, jika menggunakan istilah perusahaan, 

sebagai bagian dari corporate culture dia (Sobur, 2001:95). Semua proses 

konstruksi yang mencakup pemilihan fakta, sumber, pemakaian kata, dan gambar 

memberikan andil bagaimana realitas tersebut hadir dihadapan khalayak. Kajian 

mengenai konstruksi realitas media digunakan pada penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana konstruksi yang dilakukan oleh media online kompas.com 

dan detik.com. Pada akhirnya akan terlihat bagaimana kedua media tersebut  

mengkonstruksi berita mengenai Partai pendukung Ahok dalam pencalonan 

menjadi Gubernur melalui Jalur independet.  

2.7 Pemahaman tentang FRAMING 

Seperti yang sudah peneliti jabarkan pada bagian sebelumnya, dalam 
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membingkai sebuah peristiwa, media akan membingkai peristiwa tersebut sesuai 

dengan kepentingannya masing-masing, baik itu dari cara membingkai hingga 

latar belakang yang menyertainya. Oleh sebab itu, berikut akan peneliti jelaskan 

salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana dan 

sejauh mana media membingkai sebuah berita, yaitu dengan menggunakan konsep 

Framing. Framing adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk melihat hal 

tersebut dan penelitian ini menggunakannya.  

Menurut Eriyanto (2002:79) framing adalah pendekatan untuk mengetahui 

bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika 

menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau persepektif itu juga pada 

akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang dotonjolkan dan 

dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut.  Pernyataan Eriyanto 

tersebut diperkuat oleh pandangan dari Robert Entman (dalam Khrisnatray, 2014 ) 

sebagai : 

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them 

more salient in a communicating text, in such a way as to promote a 

particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, 

and/or treatment recommendation for the item described.” 

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa media selaku pemegang kontrol 

terhadap pemberitaan mempunyai kuasa besar untuk menonjolkan suatu aspek 

dari sebuah kejadian untuk diangkat menjadi sebuah realitas di masyarakat. 

Bagaimana sebuah media menentukan frame mereka terhadap sebuah 

peristiwa menjadi penting karena frame tersebut secara tidak langsung akan 
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berpengaruh kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Gamson (dalam 

Eriyanto, 2002) yang menyebut bahwa  

“How issues are framed is important because frame affect how people 

define, discuss, interpret, and come to understand the topic”.  

Elizabeth C Hamson dalam (Eriyanto, 2002:166) menyatakan bahwa 

framing menyediakan alat bagaimana peristiwa dibentuk dan dikemas dalam 

kategori yang dikenal, kata-kata kunci dan citra tertentu. Khalayak bukan 

disediakan informasi yang rumit, melainkan informasi yang tinggal ambil, 

kontekstual, berarti bagi dirinya dan dikenal dalam benak mereka. Framing juga 

dinilai lebih baik dalam memahami sebuah pemberitaan.  

Hal diatas juga diungkapkan oleh Kerbel dalam (Eriyanto, 2002:171) yang 

menyebut bahwa analisis framing mampu menjelaskan lebih daripada Analisis Isi 

yang dinilai hanya memberi penjelasan yang sederhana terhadap sebuah tema atau 

subyek sebuah pemberitaan. 

Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas realitas itu 

dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas 

itu, hasil akhirnya adalah bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan 

yang disamarkan. Akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek yang 

tidak disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan 

sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak (Eriyanto, 2002:66).  

Lebih lanjut Eriyanto (2002:81) mengungkapkan, terdapat dua aspek 

dalam framing, proses memilih fakta (realitas) dan proses menulis fakta. Pertama, 

proses memilih fakta didasarkan pada asumsi, wartwan tidak mungkin melihat 
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peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta, Eriyanto menilai ada dua 

kemungkinan, apa yang dipilih (include) dan apa yang dibuang (exlude). 

Penekanan aspek tertentu dilakukan dengan memilih angel tertentu, fakta tertentu, 

dan melupakan fakta lain. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu sehingga 

pemahaman konstruksi realitas menjadi berbeda antara media satu dengan yang 

lain. 

Kedua, proses menulis fakta berhubungan dengan bagaimana data yang 

dipilih disajikan kepada khalayak. Gagasan ini diungkapkan melalui kata, kalimat, 

dan proporsi apa dengan bantuan aksentuasi foto, gambar, grafis, penekanaan 

headline, pengulangan kata, dan sebagainyaAnalisis framing adalah analisis yang 

dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis ini juga 

digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media 

(Eriyanto, 2002:81).  

Analisis framing merupakan metode analisis teks sebagaimana analisis isi 

kuantitatif, namun keduanya mempunya perbedaan karakteristik. Dalam analisis 

isi kuantitatif yang ditekankan adalah isi dari suatu pesan/teks komunikasi. 

Sementara pusat perhatian analisis framing adalah pembentukan pesan/makna dari 

teks. Framing melihat bagaimana teks/pesan dikonstruksi oleh wartawan dan 

media serta bagaimana menyajikannya kepada khalayak 

2.7.1 Konsep framing 

Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari pndekatan 

analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai 

framing pertama kali dilontarkan oleh beterson tahun 1995. Mulanya framing 
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dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang 

mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta yang menyediakan 

wacanakategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Dalam prespektif 

komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideology 

media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, 

penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih 

menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk mengiring iterpretasi khalayak 

sesuai prespektifnya (Sobur, 2001:162). 

Dengan kata lain framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana 

prespektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan 

menulis berita. 

2.7.2. Tehnik framing 

Secara tekhnis, tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk mem-framing 

seluruh bagian berita. Artinya, hanya bagian dari kejadian-kejadian (happening) 

penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek framing jurnalis. Namun, 

bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang 

sanagat ingin diketahui oleh khalayak. Aspek lainnya adalah peristiwa atau ide 

yang diberitakan (Sobur, 2001:172). 

Menurut Entman dalam (Sobur, 2001:72), framing dalam berita dilakukan 

dengan empat cara yakni :  

1. Pertama, pada identifikasi masalah (problem identification), yaitu 

peristiwa diihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatife apa; 
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2. Kedua, pada identifikasi penyebab masalah (causal interpretation) yaitu, 

siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah 

3. Ketiga, pada evaluasi moral (moral evaluation), yaiutu penilaian dari 

penyebab masalah; 

4. Keempat, saran penanggulangan masalah (treatmen recomendation), yaitu 

menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala 

memprediksikan hasilnya. Jika misalnya seorang wartawan ingin 

memframing berita  tentang kekerasan terhadap perempuan dengan 

berempati pada korban, tidak berarti ia harus melupakn kaidah jurnalistik 

yang paling elementer, seperti nilai berita, layak berita, dan bias berita  

Menurut Abrar, sekurangnya ada tiga bagian berita yang bisa menjadi 

objek framing seorang wartawan, yakni : judul berita, fokus berita, dan penutup 

berita. Judul berita di framing dengan menggunakan tehnik empati yaitu 

menciptakan “pribadi khayal” dalam diri khalayak, sementara khalayak 

diangankan menempatkan diri mereka seperti korban kekerasan atau keluarga dari 

korban kekerasan, sehingga mereka bisa merasakan kepedihan yang luar biasa. 

Kemudian, fokus berita diframing dengan tehnik asosiatif, yaitu mennggabungkan 

kebijakan aktual dengan fokus berita. Kebijakan. Kebijakan yang dimaksud 

adalah penghormatan terhadap perempuan. Dengan menggabungkan kebijakan 

tersebut dalam fokus berita, khalayak akan memperoleh kasadaran bahwa masih 

ada kekerasan bagi perempuan. 

Selanjutnya, penutup berita di framing dengan menggunkan tehnik 

packing, yaitu menjadikan khalayak tidak berdaya untuk menolak ajakan yang 
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dikandung berita. Analisis framing bisa dilakukan dengan bermacam-macam 

fokus dan tujuan, tentu saja karna hal ini berkaitan dengan berbagai definisi dan 

ruang lingkup framing sendiri yang cukup kompleks. 

2.7.3. Model analisis framing 

Terdapat dua rumusan atau model tentang perangkat framing yang kini 

kerap digunakan sebagai metode framing untuk melihat upaya media mengemas 

berita. Pertama, model Pan dan kosicki yang merupakan modofikasi dari dimensi 

operasional analisis wacana Van Dijk. Kedua, model Gamson dan Modigliani. 

Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki (1993) mengoperasionalisasikan empat 

dimensi structural teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, tamatik, 

dan retoris. Keempat dimensi structural ini membentuk semacam tema yang 

mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi 

global (Sobur, 2001:175). 

Rumusan atau model Gamson dan Modiglani didasarkan pada pendekatan 

konstruksionis yang melihat representasi media berita dan artikel, terdiri atas 

package interpretative yang mengandung konstruksi makna tertentu. Didalam 

package ini tedapat dua struktur, yaitu core frame dan condensing symbols. 

Struktur pertama merupakan pusat organisasi elemen-elemen ide yang membantu 

komunikator untuk menunjukkan substansi isu yang tengah dibicarakan. 

Sedangkan struktur yang kedua mengandung dua substruktur, yaitu frame devaice 

dan reasoning devie (Sobur, 2001:176) 

 

 




