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IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Lokasi Penelitian

4.1 Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (FISIP Unila)

adalah salah satu unit kerja di lingkungan Unila yang mengkoordinasikan

penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan,

teknologi, dan/atau seni. Cabang Ilmu pengetahuan yang diselenggarakan

oleh FISIP Unila adalah Ilmu Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu

Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, dan Ilmu Administrasi Niaga.

FISIP Unila menyelenggarakan program pendidikan akademik strata 1 (S-

1) baik reguler maupun non reguler, program vocasi diploma 3 (tiga) dan

program akademik pasca sarjana strata 2 (S-2).

FISIP berpedoman kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang

Pendidikan Tinggi. FISIP Universitas Lampung dalam menyelenggarakan

program-programnya berpedomana kepada Statuta Universitas Lampung,

yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

182/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002. Kebijaksanaan Pendidikan Nasional

yang bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara
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pendidikan dan penelitian dengan perkembangan pembangunan nasional

juga dijadikan sebagai arah. Acuan lain adalah isu-isu utama program

pendidikan yang tertuang di dalam Kerangka Pendidikan Tinggi Jangka

Panjang (KPTJP) III, sebagai pengejawantahan paradigma baru pendidikan

tinggi di Indonesia.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila mulai melaksanakan kegiatan

Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Rektor

Universitas Lampung Nomor 90/KPTS/R/1983 tanggal 28 Desember 1983

tentang Panitia Pendirian Persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung. Disusul kemudian tanggal 21 Agustus 1984 terbit

Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 103/DIKTI/Kep/1984

Tentang Jenis dan Jumlah Program Studi pada setiap Jurusan di

lingkungan Universitas Lampung. SK Dirjen Dikti inilah yang

mengukuhkan keberadaan Program Studi Sosiologi dan Program Studi

Ilmu Pemerintahan yang berada dalam lingkungan Fakultas Hukum

sebagai induk persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oleh

karena itu mulai tahun akademik 1985/1986, FISIP Unila menerima

mahasiswa baru melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan (PMDK)

dan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru (SIPENMARU).

Kepanitiaan pendirian FISIP ini disempurnakan dengan SK Rektor Unila

Nomor: 85/KPTS/R/1986 tanggal 22 Oktober 1986 tentang Panitia

Pembukaan Persiapan FISIP Unila. Panitia Persiapan ini dipimpin oleh

seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
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kepada Rektor Unila. Tugas panitia ditegaskan dengan SK Rektor Unila

Nomor: 111/KPTS/R/1989 tanggal 29 Desember 1989, bahwa panitia

bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran;

2. Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi;

3. Pengabdian kepada masyarakat;

4. Pembinaan sivitas akademika;

5. Kegiatan pelayanan administrasi.

Adapun Ketua Persiapan FISIP Universitas Lampung adalah sebagai

berikut:

1. Drs. A. Kantan Abdullah : 1985-1991

2. Drs. Abdul Kadir, M.S. : 1991-1997

FISIP Unila resmi berdiri sebagai fakultas berdasarkan SK Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 15 Nopember 1995 Nomor:

0333/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung. FISIP terdiri dari dua program studi yaitu Program

Studi Sosiologi dan Program Studi Ilmu Pemerintahan. Berdasarkan SK

Dirjen Dikti. Depdikbud RI Nomor: 37/DIKTI/Kep/1997 tanggal 27

Pebruari 1997 maka status Program Studi tersebut ditingkatkan menjadi

Jurusan. Pada tanggal 18 Maret 1997 terbit Keputusan Dirjen Dikti

Depdikbud RI Nomor: 49/DIKTI/Kep/1997 tentang Pembentukan Program

Studi Ilmu Komunikasi.
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Dalam rangka memenuhi harapan masyarakat akan ketersediaan tenaga-

tenaga trampil siap pakai, mulai tahun akademik 1998/1999 FISIP

membuka Program Diploma III (Keputusan Dirjen Dikti Nomor:

211/DIKTI/Kep/1998): Program Studi Administrasi Perkantoran dan

Sekretari, Program Studi Hubungan Masyakarat (Humas), dan Program

Studi Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi (Keputusan Dirjen Dikti

Nomor: 3953/D/T/Kep/2001); serta membuka Program Ekstensi atau

Nonreguler (S.1) berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti nomor

28/DIKTI/Kep/2002 dan Keputusan Rektor Unila nomor

4596/J26/PP/2003, yaitu Program Studi Sosiologi, Program Studi Ilmu

Pemerintahan, dan Program Studi Ilmu Komunikasi. Kemudian pada

tanggal 1 Juli 1998 terbit Keputusan Dirjen Dikti Nomor:

212/DIKTI/Kep/1998, tentang Pembentukan Program Studi Strata 1

(reguler): Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Administrasi

Niaga.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI Nomor: 2158A.2.1.2/KP/1997, tanggal 23 Januari 1997 diangkat Drs.

M. Sofie Akrabi, M.A. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung yang pertama. Adapun masa kepemimpinan

di FISIP Unila adalah:

1. Dekan Periode 1997-2000 : Drs. M. Sofie Akrabi, M.A.

2. Dekan Periode 2000-2004 : Prof. Dr. Bambang Sumitro, M.S.

3. Dekan Periode 2004-2008 : Drs. Hertanto, M.Si.
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4. Dekan Periode 2008-2012 : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.

5. Dekan Periode 2012-2016 : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.

4.2 Visi, Misi dan Tujuan

4.2.1 VISI

Visi, misi, dan tujuan FISIP Universitas Lampung disusun dengan

mengacu kepada visi, misi, dan tujuan Universitas Lampung serta

dengan secara seksama memperhatikan dinamika masyarakat. Hal

ini dimaksudkan agar FISIP mampu memberikan kontribusi yang

cukup signifikan dalam proses pembangunan masyarakat secara

keseluruhan. Visi, misi, dan tujuan FISIP Unila ini telah ditetapkan

oleh Senat Fakultas, sehingga hal itu merupakan refleksi komitmen

yang tinggi dari seluruh sivitas akademika bagi kemajuan insitusi

pendidikan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Visi, misi, dan tujuan FISIP ini selanjutnya disosialisasikan kepada

seluruh dosen dan karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan

kinerja dan dedikasi masing-masing dosen dan karyawan guna

mendukung tercapainya visi itu sendiri. Langkah ini dilakukan

melalui berbagai metode dan media. Untuk lebih menjamin

tercapainya visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan juga

dilakukan mekanisme pengawasan (kontrol) secara hierarkhis baik

pada tingkat jurusan/program studi maupun tingkat fakultas.
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Universitas Lampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

2005-2025 telah menetapkan visi yakni “Pada tahun 2025 Unila

menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia”.

Berdasarkan pada visi Unila tersebut, maka FISIP Universitas

Lampung menetapkan visi sebagai berikut:

Visi tersebut ditetapkan sebagai arah jalan (road map) sekaligus

merupakan bentuk kontribusi FISIP Unila menuju tercapainya visi

Unila. Pusat Pengembangan Ilmu-ilmu sosial yang dimaksud di sini

adalah pusat penelitian dan kajian berbagai ilmu sosial politik yang

mempunyai keunggulan baik secara komparatif maupun secara

kompetitif. Pusat pengembangan ilmu-ilmu sosial difokuskan pada

pengembangan kajian-kajian ilmu sosial spesifik (unik) dan

selanjutnya hal itu akan menjadi rujukan ilmuwan baik tingkat

nasional maupun internasional. Sebagi pusat pengembangan ilmu-

sosial yang unggul, memilki makna bahwa kajian-kajian yang

dilakukan tidak sebatas pada aspek pengembangan ilmu murni

melainkan juga aspek penerapan ilmu (applied science). Kajian-

kajian yang dilakukan diarahkan pada dimensi aksiologis ilmu

pengetahuan yakni manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan

dan kemanusiaan.
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4.2.2 MISI

Untuk mencapai visi tersebut, FISIP Unila memiliki misi:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang

berkualitas.

2. Mengembangkan kajian-kajian ilmu sosial spesifik dan menjadi

rujukan pada tingkat nasional dan internasional.

3. Mengembangkan organisasi dan tata kelola yang baik berbasis

penguatan Dihasilkannya lulusan yang berkualitas dan memiliki

kepekaan terhadap masalah-masalah sosial,

4. Mewujudkan budaya akademik yang berorientasi pada

pengembangan ilmu.

5. Mengembangkan kesadaran berdemokrasi yang berkeadaban dan

meningkatkan keberdayaan masyarakat.

4.2.3 TUJUAN

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas dan memiliki kepekaan

terhadap masalah-masalah sosial,

2. Dihasilkannya temuan ipteks berkualitas yang dapat diterapkan

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Dihasilkannya kajian-kajian ilmu sosial yang spesifik dan

menjadi rujukan pada tingkat nasional dan internasional.

4. Terwujudnya penguatan jurusan/program studi.

5. Terwujudnya budaya akademik yang berorientasi pada

pengembangan ilmu.
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6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan

sejahtera.

4.3 Lembaga Kemahasiswaan

Pengembangan kemahasiswaan merupakan salah satu bagian dari sub

sistem pendidikan tinggi dan tidak terlepas dari kebijaksanaan umum

sistem pendidikan. Pengembangan kemahasiswaan merupakan tugas

nasional yang penting karena mahasiswa sebagai sumberdaya manusia

merupakan potensi yang vital dan strategis. Pengembangan

kemahasiswaan dilakukan selaras dengan pembinaan dan pengembangan

generasi muda Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud nomor 155/O/1998 tentang

Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi,

pengembangan kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana membentuk

mahasiswa menjadi manusia yang berjiwa pancasila, bertanggung jawab,

mandiri ,dan mampu mengisi kemerdekaan bangsa. Pengembangan

kehidupan kemahasiswaan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan

ekstrakurikuler.

Pengembangan kemahasiswaan di Universitas Lampung menjadi tanggung

jawab seluruh sivitas akademika, yang dilakukan dalam suatu tatanan

sistematis yang mengandung rangkaian program pembinaan yang

menyeluruh, terarah dan terpadu, serta berlangsung secara terus menerus,

yang berlaku baik untuk mahasiswa program Sarjana, Diploma, maupun

Pascasarjana.
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4.4 Organisasi Kemahasiswaan

4.4.1 Di Tingkat Universitas

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KBM

2. Dewan Perwakilan Mahasiswa/Majelis Permusyawaratan

Mahasiswa (DPM/MPM) KBM

3. UKM MENWA

4. UKM Pramuka

5. UKM KRS-PMI

6. UKM MAPALA

7. UKM Filateli

8. UKPM Teknokra

9. UKM KOPMA

10. UKM-BS

11. UKM ZOOM

12. UKM Birohmah

13. UKM Kristen Protestan

14. UKM Hindu

15. UKM Budha

16. UKM Basket

17. UKM Bulu Tangkis

18. UKM Volley Ball

19. UKM Tenis Meja

20. UKM Tenis Lapangan

21. UKM Sepak Bola
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22. UKM Atletik

23. UKM Judo

24. UKM Tae Kwondo

25. UKM Karate

26. UKM Kempo

27. UKM Tarung Drajat

28. UKM Pencak Silat

29. UKM Anggar

30. UKM Radio Kampus

31. UKM ESo (English Society)

32. UKM Penelitian

33. UKM Komunitas Integritas (KOIN)

34. Paduan Suara Mahasiswa

4.4.2 Ditingkat Fakultas (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

2. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF)

3. UKM-F Cendekia

4. UKM-F Cakrawala

5. UKM-F Republica

6. UKM-F FSPI

7. HMJ Ilmu Pemerintahan

8. HMJ Sosiologi

9. HMJ Komunikasi

10. HMJ Administrasi Bisnis
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11. HMJ Administrasi Negara

12. KOMAHI (Hubungan Internasional)

13. HMD Humas

14. HMD Perpustakaan

15. HMD Sekretaris

B. Gambaran Tentang Media Massa Selama Pemilu 2014

Dalam kegiatan jurnalistik ada sebuah kaidah yang disebut independent dan

objektif, dua kata ini menjadi kata kunci yang menjadi dasar setiap jurnalis di

seluruh dunia. Berdasarkan kaidah tersebut setiap jurnalis selalu menyatakan

dirinya telah bersikap objektif, seimbang, dan tidak berpihak kepada

kepentingan apapun kecuali keprihatinan dan hak masyarakat untuk

mengetahui kebenaran (Eriyanto, 2012: 5). Rumusan tersebut menjadi sebuah

pemahaman umum di kalangan jurnalis, bahkan harus dipegang sebagai sebuah

ideologi. Dalam sebuah acara pendidikan dan pelatihan (diklat) jurnalisitik,

didoktrinkan bahwa sebagai seorang jurnalis perlu ditanamkan sikap skeptis

dalam menyikapi informasi yang hendak ditulis. Sikap skeptis adalah sikap

kritis atas informasi yang diterima, tidak asal menelan atau percaya begitu saja,

lalu dituangkan dalam bentuk laporan jurnalistik. Sikap skeptis menuntut

seorang jurnalis melakukan upaya klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak-

pihak yang terkait dengan berita tersebut (Mohammad, 2009: 11).

Faktanya, sikap indepen dan objektif yang menjadi dasar setiap jurnalis tidak

banyak dipraktikan oleh para jurnalis. Kejadian pemberitaan dan wacana yang

dibuat oleh jurnalis beranekaragam dan menjadi bias. Berita yang dibuat oleh
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jurnalis mempunyai bentuk konstruksi yang berbeda antara media yang satu

dengan media yang lainnya. Media tertentu membuat bentuk konstruksi dengan

menonjolkan sisi atau aspek tertentu, sedangkan media lainnya meminimalisir,

memelintir, bahkan menutup sisi/aspek tersebut dan sebagainya (Eriyanto,

2012). Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pemahaman khalayak tentang

berita dan wacana yang dibuat. Khalayak cenderung menerima sebuah berita

dan wacana sesuai dengan apa yang telah diberitakan oleh media. Meskipun

kebebasan sudah dianut media, namun sejatinya kebebasan itu tidak utuh dan

terbatas dengan adanya kepentingan (Zein, 2009: 3).

Menganalisis dan membandingkan bermacam berita dari beberapa media,

kemungkinan khalayak dapat menemukan sebuah kesimpulan yang hampir

sama mengenai netralitas media. Setiap wacana dan berita yang dibuat oleh

media cenderung bias dan tidak menuliskan fakta dengan benar. Bias berita

dipilih berdasarkan keinginan setiap jurnalis untuk tujuan dan maksud tertentu.

Bias berita yang dibuat media diwakili oleh jurnalis berkaitan dengan ideologi,

politik, ekonomi, dan sosial budaya bahkan pertarungan agama (Eriyanto,

2011). Bias berita muncul karena media massa tidak berada di ruang yang

vakum. Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan

berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Louis

Althusser dan Zastrow yang dikutip oleh Sobur dalam bukunya yang berjudul

Analisis Teks Media (2009;30) menjelaskan bahwa ketika berhubungan dengan

kekuasaan, mempunyai posisi strategis, terutama karena anggapan akan

kemampuannya sebagai sarana legitimasi. Ketika dikaitkan dengan alat

legitimasi kekuasaan, media merupakan sarana strategis untuk kepatuhan
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khalayak terhadap para penguasa. Walaupun hakikatnya media massa,

merupakan institusi yang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan, agama,

seni, dan pembangunan kebudayaan dalam masyarakat.

Persoalan yang berkaitan dengan modal ekonomi dan politik pada media-media

di Indonesia, tidak bisa terhindarkan. Hal ini disebabkan karena masih

lemahnya aturan-aturan yang mengatur terkait dengan masalah kepemilikan

media. Penguasaan media oleh aktor-aktor politik tentu memiliki kepentingan

yang besar, sebab dengan media, aktor-aktor politik itu mampu mematangkan

strategi dalam mencapai tujuan politiknya seperti beberapa kepemilikan media

yang menjadi konsentrasi penelitian penulis diantaranya yaitu, media televisi

Metro TV dan Koran harian Lampung Post, merupakan milik Surya Paloh yang

juga merupakan ketua umum Partai Nasdem yang pada pemilu 2014 berkoalisi

dengan Indonesia Hebat (Jokowi-JK). Selanjutnya media televisi TV One dan

website vivanews.com milik Aburizal Bakrie yang merupakan ketua umum

Partai Golkar yang berkoalisi dengan Merah Putih (Prabowo-Hatta).

Selanjutnya yaitu website detik.com yang pemberitaannya cenderung

mencitrakan positif mengenai Jokowi-JK. Bila kita melihat pemilik detik.com

saat ini adalah Chairul Tanjung, seorang pengusaha Indonesia yang cukup

sukses sejak reformasi. Dibalik sosok Chairul Tanjung, tidak banyak yang

mengetahui terdapat aktor yang memungkinkan terciptanya hubungan antara

detik.com dengan pemberitaan Jokowi-JK. Aktor yang berada dibalik layar

tersebut yaitu A.M. Hendropriyono yang merupakan pensiunan TNI. Terakhir

mengabdi sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada era Presiden
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Megawati. Aktor ini juga menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan

CT Corporation. Selain itu, S. Bimantoro yang merupakan pensiunan POLRI,

terakhir menjabat sebagai Kapolri era Presiden Abdurahman Wahid. Saat itu S.

Bimantoro berperan dalam mengamankan proses pemindahan kekuasaan

Presiden kepada Megawati, dan sosok S. Bimantaro saat ini menjabat sebagai

Presiden Komisaris di detik.com

Melihat kondisi media seperti ini, sangat kecil harapan bagi publik untuk

mendapatkan informasi yang berimbang dan objektif. Masyarakat harus

menyadari dan belajar menjadi objektif secara mandiri untuk mampu memilah

dan memfilter berita-berita yang dipublikasikan diberbagai media selama

pemilu pilres 2014. (m.kompasiana.com, diakses pada 13 Maret 2015)


