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menbangun konteks dari aPa Yang
terkonstruksi melalui teks media Densan
kata lain, upaya untuk memahani makna
(teks) yang dibuat oleh media. lika
demikian, apakah yang dimaksud dengan
Cara yang paling umum untuk
memahami makna adalah bahwa makna
merupakan representasi.Menggambarkan
makna sebagai representasi adalah
mengatakan bahwa segala bahasa (atau
setiap sistem tanda) selalu merujuk pada
dunia nyata. Biasanyamakna selalu meliputi
proses penamaan-Cara kedua adalah
dengan melihat makna secarakonseptual,
artinya bahasayang mengacupada piliran
di dalam benakkita. Interpretasiatasmakna
menjadi berarti ketika orang-orang
memahanai kode yang sama yang
memberikan peta umum mengenaimakna
atasdunia.
Menurut Grossberget al. (1998:124)
ada dua domain makna:dunia dan bahasa.
Pada kenyataamya dunia dan bahasasangat
berhubungan erat, sehinggamenjadi tidak
terpisahkan. Makna menSorganisirdunia
manusia. Manusia tinggal dalam dunia
penuh makna. Jika dihubungkan dengan
media,maknayang muncul dari t€ksmedia
akan membentuk pemahamanpembaca
akan dunia nyata. Namun pemahamanitu
sendiri tidak akan muncul iika tidak ada
interaksi antara pembaca dengan makna
yang ada dalam teks. Agar pemahaman
makna menjadi jelas dan tidak salah arah,
maka perlu dicermatiproseskonstruksi
makna yang direpresentasikanoleh teks
berita.
Pada prinsipnya aPa yang
.tilakukanoleh mediaadalahm€mediasikan
makna. Sehingga proses rrddtdnnfrirSini
sesungguhnyadapa! d;lihat sebagaisebuah
prosesinteraksi antara produser teks, teks
dan p€mbacateks.Produserteksbisaterdiri
dari orang-orang,institusi, aturan dan
prosesyang memberi sumbanganPada
pembentukan teks. Teks meliputi segala
bentuk rnediasidalam bahasa,suara,imaii
IIl

dan rasa. M€dia teks meliputi, buku,
suratkabar, televisi dan sebagainyaPembaca t€ks meliputi segala bentuk
konsumen teks pada segala tahapan
produksi atau penerimaan.Hubungan di
antaraketiga tnsur ini berlangsungsecara
simultan dan dalam kont€kskultural yang
dinamis. Dengan kata Iain, proses
nedianaki g ini dapat dipahami sebagai
culttlre. Cultloe merupakan konteks dari
makna yang ada dan dinamika yang
menstimulasi produksi dan diseminasi
makna baru (Lewis, 2002:3).Dengan kata
lain, segalaaktivitas produksi makna ini terlepas dari media atau proses yang
diterapkan- beradadalamsebuahkerangka
konseptual, yakni siSnifikansi atau
pembuatan makna. Pada penelitian
semiotik, misalnya,analisasiSnifikansi
dilakukandenganm€r€dusirsemuapraktek
komunikasi ke dalam unit mereka yang
Dalamsistem
paling mendasar:tanda fsrSn).
penandaan fsanrtn'8), tanda diPilih dan
dikombinasikandengantanda lain melalui
cara yang analogisatau seruPadengan
pemilihan akan kata dan kombinasinya
dalam katimat dan paragrafdatam bahasa
tertulis(Cunninghamand buner,1997:31'l).
Teks dan Konteks
Pemahamanklasilal bahwa teks
hanyaidentik dengantulisanatau katatelah
bergeserke pernahamanyang lebih luas.
Teks pada dasarnyadan secaramutlak
terkait erat dengan plaktek sosial, proses
institusional,aktivitas politik dan ekonomi.
Makna dari teks tidak dapat dipandang
beridiri sendiri dari penSaruhdan kinerja
kultur tempatdimana teksitu muncul.
Teksbisasajadalamt'€ntuk tulisan,
pidato, gambar, musik atau segalabentuk
Intinya
simbol lainnya (Lehtonen,2000r73).
adalah simbol-simbol ini t€rorganisasikan
dan ada kombinasi simbolik yang
didefinisikandenganjelas.Pesan,informasi
atau berita (teks) yang disamPaikanoleh
sebuah media tidak akan lepas dari
konteksnya. Artinya proses rekonstruksi
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resan akan dipengaruhi oleh berbagai
15pek,sepertisituasisosialpolitik. Menurut
-hwaites et at. (2002), teks selalu
:ikonstruksi secarasosial agar memiliki
rakna tertentu dan untuk mencapaitujuan
?rtentu (seperti pemb€ntukan identitas atau
kesan).
-nciptaan
PadamasaOrde Baru,mediamassa
:ian berhati-hatidalam memberitakanisu.tu politik yang berhubungan dengan
:'.merintah. Kritik pun harus disampaikan
::ngan metode pelaporantertutup, sopan
:an melalui pujian. Sehingga Publik
: :untut untuk membacamaknaterslatatau
::a yang tidak dimljs oleh media untuk
:.mahami
kontcks berita yang
:Jampaikan oleh media massa.Pada era
-.:irmasi/ media massakadangkalaharus
:.::hadapan dengan massa Partai poiitik
:::u tokoh politik tertentujika mereka
: !rasa pemeberitaan oleh media massa
: :nggap tidak sesuai dengan kcinginan
.:reka. Hal ini mau tidak mau membuat
::dia massa tidak bebas nilai. Ada
t:.entingan
lain yang akhirnya
::mpengaruhi prosespelaPoranberita
i:pada publik. Bisa jadi pemberitaan
calon presidendari partai tert€ntu
-rrang
r :h sebuahstasiuntelevisicukup dominan
: rarenakan calon presid€n tersebut
:-rin iiiki sahamyang dominan Padastasiun
:i l evisi yang bersangkutan. Dengan
::mikian, untuk memahamiteksdari Pesan
:ng disampaikan oleh media massa,
.:mbaca harus kritis dengan melihat
. :.teksnyadari berbagai
aspek.
Keterkaitant€ksdan konteksdapat
::rlajari rnclalui beragamcara, sama
mempelajarimunculn)a berbagai
-:'!rti
-:.s
Melalui pemahanan ini, konsep
. :itek5' dapat dipahami mengandung
::-ekanan mcndalampadaaktivitasPUblik.
" rteks nrengacupada fakta bahlr'anakna
:::rm teksberitadiciptakantidakhanyadi
:. rnr aktivitas yang secaratradisional
i :.ggap m€nproduksimakna- tekslisan
:'r.rlis, audiovisual - tapi juga dalarn
.,rerima teks.Iadi ada prinsip interaksi
-:

denganteks.Konteksmeliputi semuasituasi
dan hal yang berada di luar teks dan
mempengaruhi pemakaianbahasa,seperti
partisipandalambahasa,situasidimanateks
tersebut diproduk5i, fungsi yang
teks,dan
dimaksudkandari representasi
sebagainya.
Berkaitandengankontels pala ahli
bahasaterdahulu menganalisIskalimat di
luar teks.Arti ataumaknadari kalin]at(tels)
sebenarnyabarulah dapat dikatakan bcnar
bila kita mengetahui siapa pembicarania
dan pendengarnya. Oleh karenanya para
ahli bahasa menganalisiskalimat dengan
menganalisiskonteksnya terlebrh dahultl
Seiring dengan perkembanganpemikiran
cltlt ral studieso/,rcdta, konteks pun
dipahami dalam pengertianyang lebih luas.
Bisa saja kondisi sosial, politik atau
bdckSTorlrd
darijurnalis yang menulisberita
danvisi misi irutitrsi media massj nrenjadi
pedoman bagi jurnalis dalam menulis
sebuah berita. Pemahamanlebih detail
mengenai faktor yang menpengaruhi
penulisan sebuahteks, dapat dilihat dalam
Shoemakerdan Reese(1996).
Sosiologi M€dia
Pendekatan lain yang l€bih
sistematisadalah pendekatanstudi media
yang pada prinsipnya juga bcrbasispada
c |turc| studits o/ rrcdtd.Upaya untuk
memahami bagaimana teks media
dikonstruksi, faktor-faktor apa yang
memp€ngaruhi konstruksi teks media,
mengapamedia merepresentasikan
sebuah
pe.istiwa melalui perspL'ktiftert.'ntu dan
kepentinganapa yang clibawanyadikenal
denganistilah sosiologimedia Istilahini
serintkali d igu nakan untuk melihat
pengaruh sosial atau politik pada teks
meclia Studi ini berkcmbangdari David
Mannin8 tlrrilr i ,r trodrk t)ry u,otka'i ttu idea
pada tahun
of ttlttkrt]lcrs t)f ttdia,rdssd8ds
1950dan penielasanWarren Breedtentang
bagaimanajurnalis m€ntadit€rsosialisasi
akan pekerjaanmerekapada tahun 1955.
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Dalam hubungannyadenSanupaya
m€mahami teks media, ada tiga keranSka
berpikir k tis dari beragam pendekatan
mengenai pengaruh atas konstruksi teks
media ekotlomipolitik, otganisssidnnkl tural .
Pendekatanekonomi politik menekankan
bahwa proses rekonstruksi teks media
merupakan hasil interaksi k€tuatan,
kekuatanekonomidanpolitik di luar media.
Pendekatanini melihatsistemregulasiyang
mengaturfaktor-faktorsepertikepemilikan,
kepemilikan multi media, kompetisi dan
monoPli, siaran swasta/ kontrol atas
kuantitas dan isi dari iklan (Newbold etal.,
2002:34).Bisa jadi mereka yang m€miliki
modal atasmediadapatmempolitisirmedia
yang bersangkutanuntuk membentukopini
publik positif atas si pemilik modal.
Pendekatanini berasaldari pemikiran Karl
Marr (dikenal dengan aliran Marxisme)
yang menyatakan bahwa ada hubungan
antara kepemilikan dan isi kultural
produksi m€dia. O entasi makna sebuah
teks bisa diarahkan sesuaidengan mereka
yang memiliki kekuasaandari segiekonomi
atau politik. Pendekatanekonomi politik
Marxisme m€ngkritik pemikiran liberal
yang menyatakan bahwa pertukaran ide
secara bebas dapat berlangsunSdalam
kondi!i dominasi kelas.
Sebagaisebuah p€ndekatanyang
berasal .lari masyarakatkapitalis lnggris,
media umumnya merupakan perusahaan
swasta yang terkonsentrasidi tangan
kelompok minoritas dari populasi. Inti
pendekatanekonomi politik bahwa media
yang diproduksi oleh perusahaan
swastaini
terpenSaruhi s€demikian rupa (politisasi)
untuk melayani kepentingankelompok
minoritasyang berkuasaini d€ngancara
mereproduksi ide, nilai dan cara melihat
dunia sebagaibaSian dari prosesdimana
masyarakatdapat nereproduksidirinya
(Mc Nan,1999)
Pendekatan pemahaman teks
mcdia yang k€dua yakni pendekatan
organisasi.Pendekatanini menolakadanya
faktor-faktor €konomi politik dalam poses

produksi teks media. Pendekatan ini
memfokuskanpada melihat teks media
sebagaihasildari interaksiberagamanggota
institusi media (kultur profesional) dan
struktur yang mempengaruhi proses
konstruksi teks media, seperti etika
objektivitar bentuk t €dta, tekanandeadline,
dan elemen rutin Iainnya dari praktek
jurnalisme dalam institusi media massa.
Dengan demikian, mengapa isu tertentu
direpresentasikansed€mikian rupa harus
dilihatdarisistem ke4a yang adadi institusi
media yang bisa meliputi norma, nilai atau
rutinitas yang berlaku.
Pendekatankultural menerangkan
bahwa t€ks media merupakan sebuah
interaksi yang kompleks antara faktor
ekonomi politik dan organisasi.Pertanyaan
utama dari pendekatan ini adalah
'BaSaimanateks dikonstruksi sehinSga
memiliki kekuatanmakna?'.Padaera post
Marxisl pendekatancultural studies lebih
memb€rikan perhatian pada sumban8an
pemikiran yang disampajkan oteh aliran
antropologi sosial. P€ndekatan ini
menekankankeberagamancara dimana
teknologimediadigunakandalam keluarga,
konteks sosial dan kultural yang berbeda,
serta keberagaman makna yang
disimpulkanoleh p€mbacadari mediayanS
mereka konsumsi.Cultural studieslebih
perhatian pada kont€ksculture, tradisi,
kelompok dan keluarga yang disebut oleh
Radway (Dalam Nelvbold et al., 2002:39)
sebaSaikomunitas'interpretatif yang nilai
bersamanyamempengaruhibagaimana
orang memaknai melalui .itual interaksi,
persepsidan percakapan.
Dalam hubunSannya dengan
rnedia, bisa jadi pada beberapa kasus
penSaruh internal institusi media lebih
besardaripada faktor ekonomi politjk atau
kebalikannya.Menurut Mc Nair (1999:34),
pendekatanini memfokuskanbukan pada
siapayang memiliki media,tapi bagaimana
mediadiposisikant'erhubungandenganelit
kekuasaan di dalanl masyarakat.
Pendekatanini melihat sumber'bias' di
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r:\'rngan ekstemalinstitusimediamassa,
-:1tga teks tidak hanya m€ruPakan
-:
fungsi kepemilikan, atau praktek
-.-:ah
rt ntual iurnalistik, tapi meruPakan
:::!rlsi antara institusimedia,sumber
:E'.:. dan institusi sosiallainnya. Curran
. :l (1982) menjelaskan, para ahli
:i-Jekatan kultural berasumsibahwa
^: {enang jurnalis relatif otonom atau
-:epen.len dalam institusi media.
: rporan peristiwa mereka dipengaruhi
E: lsuideologisdan kultural - baik tersirat
:::m rutinitas berita, disalurkan melalui
- -rber, dimediasikan melalui pengaruh
::ir, atau diserap dari iklim oPini yang
:: irnan - daripada suPervisihirarkis dan
.:xdali. l{al inj menunjukkan bahwa
-:\)rdinatatau aktor politik madinaldaPat
r:nciptakan
agenda berita dan
debat publik. Teriadi
-:nlpengaruhi
:':gulatan opini, di luar institusi nedia,
,. hrk mendapatkanakses.
Seacara umum, pendekatan
,-ltural lebih optimis daripada kedua
karena
r:ndekatan
sebelumnya
:€nyiratkan'perubahandalam stiuktur
.:kuasaan, dan dalam area persaingan
: rmana media ditemPatkan, daPat
pada disediakannyaruanS bagi
-engarah yanS bertentangandenSan
:"rnyataan
..lompok dominan'

Sebagai baSian dari penelitian
kualitatif, analisis data dalam penelitian
analisis tekstual sangat berganhrng pada
kompleksitas,konteks dan detail dari teks
yang merepresentasikan sebuah j su.
Kesimpulan dilakukan dalam bentuk
deskripsi konsisten m€ngenai bagaimana
sesuatu bekerja, bukannya hitungan
matemahs.S€carasedeihanaProsesanalisis
tekstual terhadap teks dilakukan dengan
menanyakan beberapapertanyaan inti
sepertidibaivahini (www.weber.uesd.edu/
21 Maret 2004):
'ib!Jhcr^!!\9!!.h!al

Tujuan: Mengapa institusi m€dia menulis
berita ini? Respon apa yang
diharapkan da nrdrc,r.e?Untuk
menjawab Pertanyaan ini,
dikembangkandaftar beberapa
tujuan yang memungkinkan.
Kemudian
teks
direvil:w.
ldentifikasi bukti yang bisa
ditemukan didalam teks yang
mcndukung
tujuan
yanS
Barulah
kemudian
dikembangkan.
dikembangkanagenda institusj
media dalam menyusun teks dan
identifikasibukti spesiaikdi dalam
teks yang dapat digunakan unruk
mempertahankan Sambaran
agenda institusi media selaku
penyusun teks.
P€nulis: Apa yang diketihui mengenaiIatar
:€knik Analisis Data
belakang, kepribadian dan
MenurutNewboldetai.,penelihan
perspektif
. Jalitatiaberdasarpadatradisi interPretatif
sosio
kultural
(kepentingan)institusi media?
ing menegaskanbahwa tidak ada yang
Apa bisa ditemukanbultinya di
.rmanya realitassosialobjektif,m€lainkan
-.alitas tersebut meruPakan sebuah
dalam teks? Dalam hal ini yang
.onstruksi sosial dan kultural yang hanya
perlu dilakukan adalahmenyusun
prcfil umum dari karakter,lata.
rapat didckati, tapi tidak pernah
Penelitian
belakangd an kepenrinSaninstitusj
.epenuhnyabisadiraih (2002,59).
media.Kemudian review tcks dan
.ualitatif berhubungandenganatribusi
idcntifikasi bukti spesifik yang
:nakna,bagaimanadunia sosialdiproduksi,
mendukungprofil yang disusun.
lijalani dan diinterpretasi.Oleh karenaitu,
Akhirnya, susunlahprofil revisi
:nstrumen pengumPulandatanYa Pun
yang mengacupada bukti sP€sifik
neksibeldan sensitifterhadapkontekssosial
didalam teks.
limana data diproduksi.
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A dience:Siapatarget a die'l.e dari t€ks?
Mengapa a d,errretertentu tertarik
pada teks (berita) yanS ditulis
institusi media?Dalam menjawab
pertanyaan ini, perlu diidentifikasi
satu atau lebih targetsasarandad
prose9
teks.
Dalam
pengidentifikasian, diielaskan
mengapa4!rdie,rcc
tertentutetarik
pada teks. Kemudian, teks
direview. Apakah ada bukti yang
mendukung prosesidentifikasi
yang dilakukan. Akhirnya,
kembangkandeskripsidari target
sasaran teks,
Teknik: Sarana apa yang digunakan oleh
penulis untuk membujuk atau
memPensaruhi
Pembaca?
PertimbanBkan t€knik-teknik
seperti anekdot, kutipan ahli,
statistik, bahasafiglratif (metafora,
simbolisme, kiasan). juga
perhatikan tiga bentuk petsuasil
ethos (kredibilitas), pathos
(emosi),dan logos (alasan).
Konteks:Kapan dan dimana teks ditulis?
Apa tema umum dan tund saatEks
ditulisArtinya, dalam konteks
sosial,politik dan kultural seperti
apa saat teks ini ditulis. Susunlan
beberapakontekspolitik saat teks
ditulis.
Dalam
merespon
pertanyaan di atas,peneliti hanrs
mengacuPadab€beraPatema dan
trend umum. Kemudianteview
teks dan .ari bukti sPesifik
pendukung.

Dalam memahami berita (teks),
perlu dianalisis mengapa institusi media
merepresentasikansebuah isu dengan
persepktif tertentu. Faktor-faktor politik,
sosialdan lainapa sajayangmempengaruhi
kebijakan institusi media dalam melaporkan
sebuah isu. Menurut Bernstein(dalam
Newbold et al. 2002), representasi
merupakan sebuah proses dimana tanda
dan simbol diciptakan untuk menyarnpaikan makna-maknatertentu.
Analisis Tekstual dalam Praktik
Berikut ini akan diberikan contoh
bagaimana melakukan analisis tekstual atas
sebuah bedta. Adapun be ta yang dianalsis
diambil dad pemberitaanKompas Cyber
Media atas kampanye Megawati
Soekarnoputri sebaSaikandidat presiden.
Selanjutnya, pemberitaan ini akan coba
dibandingkan dengan pemberitaan yang
dilakukan oleh lfie, rrslrdl,arOnii e untuk
mendapatkan Sambaran persamaan dan
perbedaanyang dimunculkan oleh kedua
institusi media dalam merepresentasikan
sebuahisu,

Megawati: Pilih Capresdengrn Mata
Hati
Calon presiden (capres)Megawati
Soekarnoputri minta rakyat untuk
membuka mata hati sehinSSatidak
salah
memilih
capres dan
cawaprespada Pemilu 5Juli nanti.
Ketika berkampanye di Iapangan
umum MataYam,NusaTenggaraBarat
(NTB), Sabtu, di hadapan ribuan
pendukungnya, Megawati yanS
berpasangan dengan KH Hasyim
meniawab
Upaya
untuk
Muzadi mengatakan,kalau iakyat
pertanyaan-pertanyaandi atas memunStelah m€mbuka mata hatinya, maka
kinkan peneliti memahami teks dari
rakyat akan memilih menurut hati
sejumlah perspektif yang b€rb€da.Melalui
nuraninya. Untuk bisamemilih capres
teknik ini, peneliti dapat membedakan
dan cawapres,maka rakyat harus
elemen inti dan dinamika teks. Dengan
memiliki kartu pemilih,dan bagiyang
m€lakukananalisisterhadapdua ataulebih
belum memiliki kartu segera
teksdan membandingkanhasilnya,peneliti
meng!rus ke rukun tetangga(RT)dan
dapat menSidentifikasiPersamaandan
rukun warsa (Rw).
perbedaannya.
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::]1llihan presiden dan wapres
ini tidak lagi dilakukan oieh
-iarang
:.ggota legislatil tetapilangsungoleh
:ri\ at, untuk itu pada Pemilu nanti
::ar memilih pasanganMegawatidan
:':arYim, sehingga bisa melanjutkan
.-rhagai program pembangunan.
:€bab segalaprogrampembangunan
:ral dapatdilaksanakandalamwaktu
!rngkat, t€tapi harus berkelanjutan
::rnasuk
dalam menuntaskan
:'.nduduk miskin," katanya.
\1.gawati dan fombongan selesai
:renyampaikan pidato politiknya,
trngsungturun dari mimba! untuk
:lelanjl'tkan p€rjalanan ke Kupang,
li: I untuk maksudyangsama.
KompasCyber Media,12l 06/ 2004)
Dari item beritadiatas,terlihatbah$'a
Cyber lvlediatidak melakukan
'
. :-i:as
;is yang mendalamterhadapberita
. : ditulisnya.Tidak ada upaya untuk
r.-banSun konieks, misalnya ketika
::.es tertentu berbicara isu koruPsi,
ud ian dihu bungkan d engan trackrecord
::es
tersebut terhadap isu korupsi yang
: rngkat. Ada beberapaargumen yang
.: digunakan untuk menjelaskanhal ini.
-::,rr, karakteristikmediaonlinc dimana
: r:ruan informasidalam hitunganiam
:, bahkan menit menjadi hal yang tidak
:. - :ndarkan,sementarajad$'al kampanye
:.- lumlah caPr€s cawaPres yang
':-.ampanye hbegitu
po ih, Padat
nid , r . J : dan
n
banv
.k
banyak.
::k menutup kemungkinan Kompas
:€r Media kesulitanuntuk menginm
. .:raNannyake semuakampanyecapres
i ..rpres yang terus berpindahpjndah
Hal ini berdampak pada
: -pat.
:rnakannya item beritadari kantorb€rita
-..r..nal 'Antafa' yang kemudianditulis
..q sesuaidengan karakteristikKonlpas
rer Mectia.Dua item berita di atas,
- ninya, adalah it€m berita yang didapat
::': kantor beritanasional'Antaia' yang
:udian diolah ulang. FIal ini biasa
: :;ukan oleh institusi media ketikatidak

memunSkinkan bagi institusi media
tersebutuntuk mengirimkanwartawannya.
Menurut Prayudi (2003r84,kondisi
ini bisa disebabkan karena situasi lokasi
peliputan, L?nsordlip,fasilitas komunikasi
yang tidak layakyang tidak memunSkinkan
pengiriman berita.Selainitu institusimedia
massa harus menyiapkan dana finansial
yang tidak sedikit kalao harus meliput
semua aktivitas capies dan cawapres di
berbagai daerah. Implikasi dari semua
situasi ini, menurutAllen danSeaton(1999)
yang melakukan penelitian peliputan
perang dan representasikekerasanetnis di
Africa, adalahberitas€ringkali disampaikan
dengan fokus yang sempit atau 'hanbar'
sabagaimana halnya pada kasus
pemberitaan kampanye capres cawapres
yang dimuat di KompasCyber Media.
KedI'/n,pada prinsipnya Kompas
Cybcr Media sengaiaberposisisebaSai
pihak netral dcnganmemberitakanaktivitas
capres.awapresapa adanya.Ketika dalam
aktivitas kampanyetersebutrnemangtidak
ada program yang coba ditawarkan oleh
caprescawapres,maka Pembacase€ara
kritis diharapkanuntuk bisa memahami
makna di balik berita yang terkesan
'hambar' tersebut. Artinya bahwa capres
€awapresyang d it €ritakandari scgikualitas
memang tidak.dpnlb
dipilih dalam
'rntuk pemberiiaan
Pemilu Presidon. Caya
Kompas Cyber Media ini palin8 tidak
berhubungandenganvisi Kompas yaitu
'Ikut MembangunSalingPengertianDalam
Masyarakat Majemuk' yang merepr€s€ntasikan keinginan Kompas untuk
memediasikan ha.apan dan asp irasi
masyaratat s€bagaibagian dari proses
pendidikan yanS rnerangsang
krcativitas
(KompasBooklel).IIal ini mewujuddalarn
gayajurnalismeKompasyang tidak terbuka
dan tidak kritis, namun sesungguhnya
c{iserahkanpada pembacaKompas Cyber
Medja yang sudahd;anggapcerdasuntuk
memahanlimaknatersiratdari b€ritayang
ditulis.'Ierlcbih lagi karakteristikmedia
online sebagaimedia interaktif menuntut
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Pe:nilihan presiden dan wapres
sekarangini tidak lagi dilakukan oleh
anggotalegislatif,t€tapilangsungoleh
rakyat, untuk itu pada Pemilu nanti
agarmemilihpasanganMegawatidan
Hasyim, sehingga bisa melanjutkan
berbagai program pembangunan.
"Sebabsegalaprogrampembangunan
tidak dapat dilaksanakandalamwaktu
sin8kat, tetapi harus berkelanjutan
termasuk dalam menuntaskan
penduduk miskin," katanyaMegawati dan rombongan selesai
m€nyampaikan pidato politiknya,
langsung turun darj mimbar untuk
nelanjutkan pe4alanan ke Kupang,
NTI untuk maksudyang sarna.
(KompasCyberMedia,12/ 06/2oo4)
Dari item berita di atas,terlihat bahwa
.rnpas Cyber Media tidak melakukan
: rlisis yang mendalarnterhadapberita
i.g ditulisnya.Tidak ada upaya untuk
konteks, misalnya ketika
-:nlbangun
:pres tertentu berbicara isu lorupsi,
. : n ud ian dihubungkan dengan tnck recor.l
:pres tercebut terhadap isu koruPsi yang
: ,r angkat. Ada bebcrapaargumen yang
:..a digunakan untuk menjelaskanhal ini.
: .lnDlr,karakteristikmediaonlinedirnana
' i:aruan informasidalarnhitunganjam
.ru bahkan menit menjadi hal yang tidak
::hindarkan, sem€ntarajadwal kanpanye
::n iumlah capres ca$'apres yang
r:rkampanye begitu padat dan banyak.
- lak menutup kemunSkinanKomPas
::ber Media kesulitanuntuk mengirim
. rrtawannya k€ semua kampanyecaPres
:rFapres yanB terus berpindah-pindah
inpat. Hal ini berdampak pada
::+nakannya item beritadari kantorberita
-:sional 'Antara' yang kernudianditulis
-.ang sesuaidengan karakteristikKompas
.ber Media. Dua it€m berita di atas,
-rsalnya, adalah item berita yang didapat
:rri kantor berita nasional'Antara' yang
..n1udian diolah ulang. Hal ini biasa
:.:akukanolehinstitusimediaketikatidak

memungkinkan bagi institusi media
tersebutuntuk m€ngirimkanwartaivannya.
Menurut Prayudi (2003:84,kondisi
ini bisa disebabkan karena situasi lokasi
peliputan, .ersolsftip,(asilitas komunikasi
yang tidak layakyang tidak memungkinkan
pengiriman berita.Selainitu institusi medja
massaharus menyiapkandana finansial
yang tidak sedikit kalau harus meliPut
semua aktivitas capres dan cawapres di
berbagai daerah. Implikasi dari semua
situasi ini, menurutAllen danSaaton(1999)
yang melakukan penelitian peliputan
perang dan representasikekerasanetnis di
Africa, adalahberitasernrgkalidisampaikan
dengan fokus yang sempit atau 'hambar'
sebagaimana halnya pada kasus
pemberitaankampanyecaprescawapres
yang dimuat di KompasCyber Media.
Kedua,pa,Ja prinsipnya Kompas
Cyber Media sengajaberposisisebagai
pihak netral denganmemberitakanaktivitas
caprescawapresapa adanya.Ketika dalam
aktivitas kampanyetersebutmemangtidak
ada program yang coba ditawarkan oleh
capres cawapres,maka pembacasecara
kritis diharapkanunruk bisa memahami
makna di balik berita yanS terk€san
'hambar' tersebut. Artinya bahwa capres
cawapresyang dib€ritakandari s€gikualitas
memang tidak .dp,rl'lcuntuk dipilih dalam
Pemilu Presiden. Gaya pembe.itaan
Kompas Cyber Media ini paling tidak
berhubtngan denganvisi Kompasyajtu
'lkut MembangunSaljngPengertjanDalam
Masyarakat Majemuk' yang merepresentasikan keinginan Kompas untuk
memediasikan harapan dan aspirasi
masyarakatsebaSaibagian dari proses
pendidikanyang rnerangsanS
treativitas
(KompasBooklet).IIalini m€wujuddalam
gayajurnalismeKompasyang tidak terbuka
dan tidak kritis, namun sesungguhnva
dis€rahkan pada pembacaKompas Cyber
Media yang sudahdianggapcerdasuntuk
memahami makna tersiratdari berita yang
ditulis. Terlebih lagi karakteristikmedia
online sebagaimedia irrteraktifmenuntut
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pengguna m€dia untuk aktif dalam
memahami makna.
Minimnya pemberitaannengenai
isu program mengindikasikan bah\4a
sesungSuhnya capres cawapres yang
berkampanye kurang menyiapkan diri
dengan program program nyata jika kelak
mereka terpilih. Padahal kampanye
programsangatpentingsebagaibagiandari
proses pembelajaran politik terhadap
masyarakat.Masyarakatsudah seharusnya
tidak lasi dijeiali densan janji-janji yans
untuk meraihnya sangatdi luarjangkauan
akal sehat.Prosespencapaianyang logis dari
sebuah program sesungguhnyamengatak
masyarakatberpikir untuk b€rsama-sama
membangunbangsa.Hal ini agaknyamasih
belum disadari oleh pasangan capres

Juli), namun sifat kritis m€dia sanSatkuat
menonjol dalam pemberitaan yang
b€rhubunSan dengan kampanye capres
cawaPresdi Indonesia.
Kalau dianalisa dari sedikitnya
jumlah item berita menSenai kampany€
caprescawapresyanSdimuatthe Australian
Online, hal ini paling tidak berhubungan
dengan satu argumen. Bagi the Aushalian
Onljne, isu ini m€rupakan berita
intenasionalyang porsinyatentu sajatidak
sebesarberita nasionalyang meliputi berita
seputar atau yang berhubungan dengan
Australia. Sehingganilai berita ( erl'soalue)
dan kelayakan muat suatu berita 0rr?rs
uolni"ess) menjadi pertimbanganutama,
apalagi ketika sebuah isu se(ara ekonomi
politik berdampak pada negaraAustralia.

Satu
ya g
argumen
bisa
dikemukakanadalahadanyakekhawatrran
iika program dimunculkan dalam masa
kampanye dan tidak sesuai dengan
keinginan masyarakat,maka masyarakat
tidak akan memilih pasangan capres
cawaprestersebut.Hal ini berdampakpada
kampanye yang sifatnya'membodohi'
masyarakatseperti pidato MeSawatipada
sebuah upacara yang mengingat
pencanangan ideologi Pancasila yang
diusung oleh sang ayah, Ir. Soekarno-Ia
meminta masyarakatuntuk memilih yang
paling cantik di antara kandidat presiden
yang ada. MemanS MeSawatiadalahsatusatunya kandidat presiden wanita. Hal
lainnya adalah kampanye Megawati di
Lapangan Merdeka Medan tangSal6 .luni
2004 yang meminta masyarakat agar
memilih calon presidenyanS ada tahi lalat
di bagian bibir sebelah kanan dan
memunculkan isu iender yang tidak tepat
situasi dan kondisinya.
Fenomenamenarik justru muncul
pada pemberitaan kampanye capres
cawapresyang dimuatdalam the Australian
hanya enam
Walaupun
Online.
pemberitaanyanSditemukanselamakurun
waktu satu bulan satu min8Su ('1luni - 7

MeSawati's Election Pitch for the Poor
BELEAGUEREDIn.tonesianPresident
Megawati Sukainoputri outlined her
policies at a rare press conference
yesterday,optimistically promising to
reduce poverty by 45 per cent, hire
100,000new teacherseveryyearforfive
years,and create12.9million newiobs.
CampaigninS for the luly 5 direct
presid€ntial election offi€ially begins
today, but Ms Megawati got in €arly
ra'ith a media launch featuring a sixpage manifestoon policy.
Flanked by vice-presidentialrunning
mate Hasyim Muzadi and pafty
heavyweights, Ms MeSawati evaded
poinled questionsabout corruption,her
party's lacklustreshowingin the April
electionsand the imminent expulsion
of terrorism expert Sidney Jones.
Instead, she explainedthat leading
Indon€siawas no easytask.
"Is it easyto manage220million people,
who in facthave theirown minds?"she
asked."To b€ loyal, firmnessofsoul is
needed, to have a good ideology
towards the peopleand the nation."...
Her program of reaching out tc
ordinary Indonesiansis summedup b)
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a remarkablymodestquoteprinted on
.otebooks handed out at the press
.onference:"I am indeed not the best,
:ut I will give the b€stfor my beloved
.ountry, the United RePublic of
irilrng at a dais in the forecourtof her
-.ificial iesidencein Jakarta'smost
i\clusive suburb of Menteng, Ms
\{egawati reflectedon the problemsof
he. time as president.
'for three yeais, the lessonI have
iearnedis how easy it is for people to
.ondemn," she said- To resist this,
Lhat is needed is one's own mental
lrrength,and so this mcansthe Process
1n ihe future will be to develop a
national mentality that can {hoose
b€tleen good and bad."
+veral professionalgroupshelpedher
and h€r colleagu€sto develoP the
policies sh€ launched yesterday, she
said. The five areas of employment,
educarion,socialprosperity,healthand
infrastructure would all receive
substantial iniections of funds,
a.cording to Ms Megawati'svision...
Conservatively €stimated to cost
billions of dollars, the plans in the
policy contained little detail of where
the funds wouldcomefrom, otherthan
b! increasingtax receipts.
This would be a difficult task in the
nation rated as the world's sixth most
corrupt by the independentwatchdog
IransparencyInternational.
iTheAustnlia'tOnlut,ot /06/04)
Padaitcm beritadiatas,lheA sttalia
: :. mengganbarkanMeSawatis€ba8ai
: :f presiden yang tidak memiliki
.:::bilitas yanS lavak untuk mcmimPin
:-,nesialima tahun le depan.PersPektif
:-: beritaanini didukung fakta bagaimana
':;as ati menghindaripertanyaanyang
:r::ubungan dengankorupsi,kekalahan
:::tainya pada P€milu 5 April 2004dan
ri-qusiran analisterorismeSydneylones
:ektur ICG). Keluh kesah Megawati
-'lllmu

dalam memimpjn Republik Indonesia
selama tiga tahun oleh the Australian Online
dianggap bukan m€rupakan karakter
s€orang pemimPin, sehinSSa isu ini
mendapat perhatianyang cukup besarda.i
redaksi. Sementara Prograin Program
andalan yang dtadikan materi k,ln1Panye
masih terlalu umum sehingga han)a
mendapat porsi kecil dalam pemberitdan
Kekritisan lle Allsfrclinrr Ot?r,1lmisalnva
dapat dicermati dari pernyataan ]-ant
memp€rtanyakandetail sumtH dana,selain
pajak,untuk pembiayaanrencanaprograrn
programpembangunanjika MeSawatikelak
terpilih.
Megawati juga direpresentasikan
sebagaiancamanterhadap kebebasanp€rs
dan inlormasi yang direpresentasikan
dengan pemberitaanmengenaipengusiran
sydney Jones dan berbagai kasus yang
berhubungan dengan media massas€perti
ancaman dan pendeportasian terhadap
reporter Australia. Isu ini dapat dianalisis
dalam item bedta Me&ra'atithrcattalreedont
ofspeech(03/062001).
Perbedaan signifikan dengan
pemberitaan Kot pas Cyber Media terletak
pada bagaimana the Australian Online
secara detail memberitakan programproSfam caprescawaPresyang Deftarung.
lika Ko"ipas Cyber Mtdn mengandalkan
berita iadi dari kantor berita nasional
'A^tara , theAustroliatrOrbrd memtrerikan
kewenanganberita dikembangkansendiri
oleh korespondennyadengan mengacu
pada kebijakan redaksi dimana sifat kritis
dan analisis mendalam berdasarkandata
menjadi pedoman utama (Profil T/'e
AustraLini O,tltn., www. theaustralian.
.om.au). Sehinggapembacasccarakritis
dapat menilai kredibilitas da.i capres
tertentu malalui program yanSditawarkan.
Gaya penulisankritissep€rtiini menjadiciri
khas jurnalisme media massaAustralia
(negaranaju) dimana institusi media bisa
berperan sebagai the t'ourth $t0te seca6
optimal dan masyarakatpun secarakritis
membaca berita yang dimuat di mcdia
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massa.Perdebatanmengenaiperan media memberitahu. Setelah memberitahu,
rnassa sebagai thefourt} estnfedi Aushalia
terserahpada kialayak untuk secaraaktif
berujung pada pernyataan Rupert Murdoch
memanfaatkan berita. Namun demikian,
bahwa media sesungguhnyamenjalankan ketika sebuah b€rita hanya berhenti pada
prinsip pelayanan publik (Cunningham
tataran 'memberitahu' saja,bedta tersebut
dan Turn€r, 1997125).
Artinya orientasi tidak b€rmanlaat bagi khalayak, sehingga
kepentingan yang dibawa oleh media
perlu diusahakan agar berita tersebut
sesungguhnyaadalah kepentinganpublik,
memiliki pengetahuanumum.
bukannya kepentinganpolitisi atau pihak
pihak lainnya.
Penutup
Singkatnya, pemberitaan yang
Kajian anaiisis tektual sebagaibagian
dilakukan oleh tlreArrstraliarO IitE sudah dari pengembanSanteknik analisis yang
bisa diklasifikasikan menjalankan fungsi
berbasis pada paradigma interpretatif
sebuah
pemberitaan.
Sementara memang masil tergolong baru di Indonesia.
pemberitaanyang dilakukan oleh Kompas Meskipun demikian,analisistelstual sangat
Cyber Media, meski singkat dan
membantu untuk lebih kritis dalam
mengandalkan berita dari kantor berita
mencermati teks yang dibaca. Artinya,
nasional'Antara', beragamnya berita
Pembaca teks media harus mampu
kampanye menunjukkan upaya Kompas mencermati konteks munculnya sebuah
Cyber Media untuk memberikan berita atau teks atau sebaliknyabagaimana
kesempatanyang samapada semuacapres konteks bisa mempengaruhi munculnya
cawapres dalam pemberitaan.Menurut sebuah teks atau berita. Proses yang
Halb€rstam(Dalam Abrar, 195i10), tungsi interpenetratif inilah yang kemudian
utama pemberitaan bukanlah untuk
dikenal denganterminologl Edianakhg.
memperingatkan/ menginstruksikan dan
membuat khalayak tercengang,tetapi
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