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ABSTRACT 

 

NEUTRALITY THE PRINT MEDIA LOCALIZED IN THE ELECTION OF THE 

GOVERNOR LAMPUNG 2014-2019 PERIOD  

By 

Mirzan Triandana 

 

 

The print implement function and role of the through cereal offering the news must is neutral 

, social good news , entertainment especially on the news provinces political and national. 

Neutrality the media always be the debate every time held dispute political , is no exception 

in an election for district head. This shows the community have hope that media can keeping 

all parties involved in the political competition. All candidate obtain the beam same from the 

media, both in the positive or negative. Media should not be instruments propaganda of a 

candidate certain. 

The purpose to achieved in order this study is to find neutrality the print localized in the 

election of the governor lampung period 2014-2019. Methods used in writing this is the 

method qualitative supported by documentation and analysis in-depth interviews through 

informants concerned. Tekhnik processing the data used was editing area, tabulation and 

interpretation of. Tekhnik analysis the data used is by means data analysis qualitative, namely 

analysis undertaken to a sort of descriptive set by describing documentation obtained with 

our research. 

Based on the research done can be explained that neutrality the print localized in the election 

of the governor lampung period 2014-2019 it can be said not neutral .Seen from 4 ( four ) 

indicators study that is keberimbangan journalism, impartiality, justice, and obyektivitas. This 

can be seen from each indicators: the print localized in package news the election of a 

candidate governor vice governor lampung the period 2014-2015 shows that the print local 

still is tilted in favor of one of the prospective although partiality followed the with argument 

“were not element”. 

 

Keywords: Impartiality, print media, neutrality. 



  

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

NETRALITAS MEDIA CETAK LOKAL DALAM PEMILIHAN 

GUBERNUR LAMPUNG PERIODE 2014-2019 

 

Oleh 

 

MIRZAN TRIANDANA 

 

 

 

Media cetak melaksanakan fungsi dan peran  melalui sajian pemberitaan harus 

bersifat netral, baik pemberitaan sosial, hiburan terutama pada pemberitaan politik 

daerah maupun nasional. Netralitas media massa selalu menjadi bahan perdebatan 

tiap kali berlangsung kontestasi politik, tidak terkecuali dalam Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada). Hal itu menunjukkan masyarakat memiliki harapan bahwa 

media bisa menjaga jarak dengan semua pihak yang terlibat dalam kompetisi 

politik tersebut. Semua pasangan kandidat memperoleh sorotan yang sama dari 

media, baik dari sisi positif maupun negatif. Media hendaknya tidak menjadi 

instrumen propaganda dari calon tertentu. 

 

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini adalah untuk mengetahui 

netralitas media cetak lokal dalam pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-

2019. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan 

didukung oleh dokumentasi dan analisis wawancara mendalam melalui informan yang 

bersangkutan. Tekhnik pengolahan data yang digunakan adalah penyuntingan, tabulasi 

dan interpretasi. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis 



data kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif dengan 

menggambarkan dokumentasi yang diperoleh di dalam penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa netralitas media cetak 

lokal dalam pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019 dapat dikatakan 

tidak netral. Dilihat dari 4 (empat) indikator dalam kajian jurnalisme yaitu 

keberimbangan, ketidakberpihakan, keadilan, dan obyektivitas. Hal ini terlihat 

dari masing-masing indikator yaitu media cetak lokal dalam mengemas berita 

pemilihan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung periode 2014-2015 

menunjukkan bahwa media cetak lokal masih cenderung memihak terhadap salah 

satu calon walaupun keberpihakan tersebut diikuti dengan dalih “bukan unsur 

kesengajaan”. 

 

Kata kunci: Ketidakberpihakan, Media Cetak, Netralitas. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), bahwa pers nasional

memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial

dan sebagai lembaga ekonomi.

Sebagai lembaga ekonomi, pers harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi

agar kualitas pers dan kesejahteraan  para karyawan media penerbitan pers

semakin meningkat dan tidak   meninggalkan kewajiban sosialnya. Selain itu,

pers juga berfungsi menyebarkan informasi  yang  objektif,  penyalur  aspirasi

rakyat, meluaskan  komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta melakukan

kontrol sosial yang konstruktif. Pelaksanaan fungsi pers tersebut sangat

penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang

demokratis.

Sementara itu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa Pers

Nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya

supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati

kebhinekaan;
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c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat

dan benar;

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang

berkaitan dengan kepentingan umum;

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Media cetak dalam melaksanakan fungsi dan peran tersebut di atas

mengandung makna bahwa dalam berbagai pemberitaan harus bersifat netral,

baik pemberitaan sosial, hiburan bahkan sampai pada berita politik daerah

maupun nasional. Netralitas media massa selalu menjadi bahan perdebatan

tiap kali berlangsung kontestasi politik, tidak terkecuali dalam Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu menunjukkan masyarakat memiliki harapan

bahwa media bisa menjaga jarak dengan semua pihak yang terlibat dalam

kompetisi politik tersebut. Semua pasangan kandidat memperoleh sorotan

yang sama dari media, baik dari sisi positif maupun negatif. Media diinginkan

tidak menjadi instrumen propaganda dari calon tertentu.

Konsep netralitas yang populer dalam media menurut (Eriyanto, 2002: 7)

adalah keberimbangan (balance), ketidakberpihakan (impartiality), keadilan

(fairness), dan obyektivitas (objectivity). Selanjutnya, netralitas sebagaimana

ditulis Oxford Advanced Learner’s Dictionary dalam (Shafaat, 2008: 15)

adalah keadaan tidak membantu salah satu pihak dalam ketidaksepakatan,

kompetisi, dan sebagainya.

Media cetak tidak hanya sekedar menghadirkan realitas berita dihadapan

publik pembacanya melainkan juga menyertakan sejumlah penilaian atau
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evaluasi atas fakta berita yang dikontruksikan dalam suatu kemasan sikap

politik tertentu. Hal ini terlihat dari pemberitaan tentang pencitraan masing-

masing Calon Gubernur Lampung periode 2014-2019 yang ditulis oleh

Lampung Post. Sementara itu baik buruknya tiap-tiap pasangan calon

pasangan Gubernur Lampung tetap diberitakan apa adanya tidak ada yang

dilebihkan atau dikurangkan karena untuk menjaga kenetralan

(http://www.lampungpost.com diakses tanggal 12 Juni 2015, pukul 20.10

WIB).

Berbeda dengan sifat netralitas media cetak yang dilakukan oleh Lampung

Post di atas, maka Tribun Lampung lebih bersifat tidak netral dalam

pemberitaan masing-masing calon, dimana bersifat memberikan image negatif

di mata masyarakat. Hal ini terlihat pada penulisan pencitraan dari latar

belakang bakal calon Gubernur Lampung, sehingga Tribun Lampung terkesan

sebagai wahana untuk “memutihkan” berbagai isu negatif yang berkembang

sekaligus menjadi wadah untuk menyerang pihak lawan.

(http://www.lampungterkini.co.id diakses tanggal 12 Juni 2015, pukul 20.13).

Pada kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan

Gubernur Lampung, maka calon gubernur Lampung yang diusung oleh partai

politik biasanya berlomba-lomba memasang iklan di media cetak untuk

menarik simpati khalayak, dimana mereka mengharapkan iklan-iklan tersebut

dapat mempersuasi masyarakat, untuk memilih partai politik yang memasang

iklan. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 telah

mengatur bahwa media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan
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rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang

kepada seluruh Peserta Pemilu.

Berbagai media cetak lokal di Bandar Lampung yang sering dijadikan sebagai

wahana kampanye antara lain Radar Lampung, Lampung Post, Tribun

Lampung, Lampung Express dan Lampung Satu. Berkaitan dengan fungsi

media cetak dalam kampanye politik, maka netralitas dan penerapan asas

berimbang dalam pemberian informasi yang menyangkut sistem politik di

Bandar Lampung menjadi hal yang harus dipenuhi dan menjadi suatu ideologi

yang ditaati oleh suatu media cetak. Sifat media cetak yang mencakup

masyarakat secara luas serta kedekatannya dengan kehidupan rakyat

menjadikan media cetak memiliki pengaruh yang besar dan memungkinkan

untuk menjalankan sifat netralitas tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aryanti, 2014: 2) yaitu “Netralitas Media

Massa Sebagai Implementasi Fungsi Edukasi Politik di Indonesia”. Hasil

penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh media massa yang besar dalam

rangka menjalankan fungsi edukasi politik yaitu memberikan informasi dalam

rangka mendidik masyarakat agar mampu menentukan pilhannya, keputusan

politiknya, hingga mampu meningkatkan partisipasi dalam rangka mengawal

jalannya pemerintahan, tercermin dari bagaimana media mampu membentuk

persepsi masyarakat yang berimbas pada perilaku politik tersebut. Oleh karena

itu netralitas media massa dituntut untuk mampu mencapai fungsi tersebut

sebagai salah satu perilaku media massa yang sesuai dengan prinsip-prinsip
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indepensi, kebebasan, kebenaran dan keakuratan, serta integritas dan dedikasi

terhadap masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aryanti,

2014: 2) yaitu pada ruang lingkup obyek dan subyek penelitian. Batasan obyek

penelitian dalam penelitian ini yaitu netralitas dalam pemilihan kepala daerah

di Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian Aryanti obyeknya lebih

difokuskan pada netralitas media massa sebagai edukasi politik di seluruh

Indonesia. Subyek dalam penelitian ini hanya sebatas media cetak lokal,

sedangkan penelitian Aryanti lebih luas yaitu media massa, baik media cetak

maupun media elektronik.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan oleh (Ardiantoro, 2010: 13) dengan

judul “Citra Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung Periode 2010-2015

dalam Pemberitaan Harian Umum Lampung Post (Studi Analisis Framing

Menggunakan Model Zhongdang Pan dan Kosicki Edisi Juni 2010).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada berita-berita tentang citra

pasangan calon Gubernur Lampung periode 2010-2015 yang telah dilakukan

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada level Sintaksis, Lampung Post dalam frame pencitraan masing-

masing pasangan calon Walikota Bandar Lampung periode 2010-2015

memberikan image baik atau buruk sesuai dengan fakta yang ada dari tiap-

tiap pasangan calon Walikota Bandar Lampung. Citra yang dikontruksikan

oleh Lampung Post mengedepankan visi misi yang pasangan calon
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sampaikan. Image yang dibangun untuk memberikan masyarakat agar tahu

bagaimana sikap pemimpin yang akan dipilihnya nanti.

2. Pada level Skrip, Lampung Post mencoba mengisahkan fakta yang

terbentuk dengan pola 5W+1H yang lebih mengedepankan pemberitaan

pada aspek pencitraan calon pasangan calon Walikota Bandar Lampung

periode 2010-2015 dengan melihat visi misi mereka dalam debat kandidat

atau kampanye pasangan calon. Sementara itu baik buruknya tiap-tiap

pasangan calon pasangan Walikota Bandar Lampung tetap diberitakan apa

adanya tidak ada yang dilebihkan atau dikurangkan karena untuk menjaga

kenetralan.

3. Pada level Tematik, Lampung Post banyak mengedepankan tema tentang

komitmen dari tiap pasangan calon Walikota Bandar Lampung periode

2010-2015, intensitas terhadap beberapa berita yang ada pada Harian

Umum Lampung Post sajikan cukup memiliki keberimbangan. Hal

tersebut tidak adanya berita pasangan caloan yang terlalu ditonjolkan,

semua pasangan calon diperlakukan yang sama.

4. Pada level Retoris, Lampung Post label otoritas atau jabatan untuk

mendukung gagasan atau pendapat pihak yang diwawancarai. Peristiwa ini

menunjukkan bagaimana telah terjadi perang simbolik antara pihak yang

berkepentingan terhadap isu ini. Media mempunyai strategi wacana

tersendiri dalam memaknai reaksi yang ditimbulkan dalam masalah

pemberitaan seputar citra pasangan calon Walikota Bandar Lampung

periode 2010-2015.
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5. Isu-isu seputar tentang komitmen dan prioritas utama dari permasalah kota

Bandar Lampung kurang mendapatkan liputan yang terbatas tidak sampai

selesai atau mendetail, hanya secara garis besarnya saja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tulisan ini akan membahas mengenai

netralitas media cetak lokal dalam pemilihan Gubernur Lampung. Netralitas

media yang berkedudukan sebagai penutur cerita dengan tidak menunjukkan

kecenderungan membenci ataupun memfavoritkan mereka yang terlibat dalam

persaingan politik. Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Netralitas Media Cetak Lokal dalam Pemilihan

Gubernur Lampung Periode 2014-2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Bagaimana netralitas media cetak lokal dalam pemilihan

Gubernur Lampung periode 2014-2019?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini adalah untuk

mengetahui netralitas media cetak lokal dalam pemilihan Gubernur Lampung

periode 2014-2019.



8

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara akademisi, hasil penelitian ini untuk pengembangan daya nalar dan

daya pikir yang sesuai dengan ilmu pemerintahan khususnya ilmu politik

guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah.

2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai

sumbangan pemikiran bagi media massa lokal di Provinsi Lampung dalam

penerapan netralitas terkait dengan edukasi politik bagi masyarakat.

3. Sebagai salah satu bahan acuan atau referensi penelitian lebih lanjut bagi

pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema

atau masalah serupa.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Netralitas Media Massa

Konsep netralitas yang populer dalam media menurut (Eriyanto, 2002: 10)

adalah keberimbangan (balance), ketidakberpihakan (impartiality), keadilan

(fairness), dan obyektivitas (objectivity). Dari konsep tersebut di atas dapat

dijabarkan sebagai berikut :

1. Keberimbangan (balance)

Media harus memperhatikan asas keberimbangan (balance) dalam

menyajikan berita. Isu seputar KKN dan upaya reformasi militer misalnya,

atau isu Dewan Perwakilan Daerah yang kandidatnya mencapai ribuan

orang, hanya memperoleh perhatian peliputan yang sangat minim

dibanding peristiwa-peristiwa lain yang diberitakan. Keberimbangan

mengandung makna bahwa antara isu, peliputan dan peristiwa-peristiwa

yang diberitakan harus berimbang.

2. Ketidakberpihakan (impartiality)

Ketidakberpihakan (impartiality) adalah media harus memberikan tempat

yang sama pada pandangan yang berbeda. Prinsip ketidakberpihakan ini,

media tidak perlu mendikte atau mengarahkan, cukup mengungkap fakta

apa adanya dan masyarakatlah yang memberi penilaian.
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3. Keadilan (fairness)

Keadilan (fairness) merupakan media harus ada pemisahan antara fakta

dan opini wartawan dalam pengungkapan isu dan berita.

4. Obyektivitas (objectivity)

Profesionalisme dalam berita mensyaratkan beberapa kondisi, terutama

objektivitas. Dalam konsepsi yang cenderung positivistik ini, definisi

objektivitas dirumuskan dalam prinsip kesesuaian dengan kenyataan

(factuality). Prinsip factuality terdiri dari dua unsur, yaitu benar (truth) dan

relevan (relevance). Unsur benar (truth) ditentukan oleh ketepatan

(accuracy) dalam mendeskripsikan fakta. Kebenaran akan kuat jika

disertai akurasi pada seluruh unsur berita (5W+1H).

Netralitas, sebagaimana ditulis Oxford Advanced Learner’s Dictionary dalam

(Shafaat,  2008: 28), adalah keadaan tidak membantu salah satu pihak dalam

ketidaksepakatan, kompetisi, dan sebagainya. Dari rumusan yang serba

ringkas itu, netralitas memuat pengertian tentang kemampuan subjek sosial

dalam menjaga jarak ketika terjadi pertikaian atau persaingan.

Menurut (Mac Andrews, 2008: 44), tanggung jawab besar yang dimiliki oleh

media massa sebagai kekuatan strategis dalam menyebarkan informasi terlebih

agar dapat menyuguhkan teladan budaya yang bijak untuk mengubah perilaku

masyarakat, seharusnya diimbangi dengan pelaksanaan setiap fungsi media

massa dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip yaitu responsibilitas,

freedom of the pers, independence atau netralitas, kelayakan berita terkait



11

dengan kebenaran dan keakuratannya, aturan main yang disepakati bersama,

dan penuh pertimbangan (decency).

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa wartawan Indonesia bersikap

independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad

buruk. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang disebut

dengan independen adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan

suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain

termasuk pemilik perusahaan pers.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan

bahwa:

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan

menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta

asas praduga tak bersalah.

(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.

(3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Apabila perusahaan Pers tidak melakukan fungsi dan peran dalam Pasal 5

tersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal

18 ayat (2) bahwa Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1)

dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan kata lain, apabila

perusahaan pers dalam memberitakan peristiwa dan opini yang tidak sesuai

dengan norma-norma agama, rasa kesusilaan dan asas praduga tak bersalah,

maka perusahaan pers dapat dikenakan pidana denda.
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Terkait dengan kemerdekaan pers, menurut (Eyo Kahya, 2004:17) maka erat

kaitannya dengan teori kemerdekaan pers :

a. Teori Pers Otoritarian

Teori ini menganggap negara merupakan ekspresi tertinggi dari organisasi

kelompok manusia, mengungguli masyarakat dengan individu. Negara

dianggap sesuatu yang terpenting dalam membangun dan mengembangkan

manusia seutuhnya. Dalam hal ini kebebasan pers sepenuhnya bertujuan

untuk mendukung pemerintah yang otoriter, sehingga pemerintah langsung

menguasai, mengawasi dan mengendalikan seluruh media massa. Dengan

demikian menurut teori ini pers merupakan alat penguasa untuk

menyampaikan keinginannya secara langsung.

b. Teori Pers Libertarian

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori pers otoritarian dan sekaligus

menjungkir balikannya. Menurut teori ini tekanan diberikan kepada

inidividu dan masyarakat yang kelak melahirkan pemikiran tentang

demokrasi. Peranan pers dalam teori ini merupakan penyaluran hati nurani

rakyat untuk megawasi dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaan

pemerintah, sehingga pers harus bebas dari pengaruh dan pengawasan

pemerintah.

c. Teori Tanggung Jawab

Teori ini mengemukakan dasar pemikiran bahwa kebebasan pers harus

disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Menurut teori

tanggung jawab sosial, kebebasan pers itu perlu dibatasi oleh dasar moral,

etika dan hati nurani insan pers.
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d. Teori Pers Komunis

Menurut teori pers komunis, pers merupakan alat pemerintah (partai yang

berkuasa) dan bagian dari integral negara, sehingga pers harus tunduk

kepada pemerintah.

Selain menjunjung tinggi prinsip jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik dan

menghormati hukum serta nilai-nilai demokrasi, pers Indonesia harusnya

selalu mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi dan kehati-hatian terutama

pada hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan, atau konflik di

masyarakat serta menghindari penyebarluasan fitnah dan kebencian.

Media yang bisa menunjukkan netralitas, sebenarnya, bukan sekadar jargon

atau harapan publik. Netralitas merupakan imperatif (kewajiban) yang

mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam produksi pemberitaan di media.

Artinya adalah jika publik sekalipun tidak menuntut media bersikap netral,

media tetap memiliki otonomi untuk membuktikan mereka tidak menyokong

kandidat tertentu. Konsekuensi dari netralitas sebagai wujud profesionalisme

adalah keharusan tidak membantu pihak-pihak yang berkompetisi memiliki

pendasaran etisnya.

Ketika media menunjukkan pemihakan maka hal yang paling rentan terjadi

adalah manipulasi fakta. Padahal, persoalan ini me-rupakan hal yang amat

ditabukan. Mereka yang didukung media akan memperoleh bahasa

pemberitaan yang serbabaik. Sebaliknya, mereka yang tidak didukung media

akan gampang mendapatkan cita rasa semburan linguistik yang sangat

memojokkan .
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(https://gagasanhukum.wordpress.com/2013/04/01/kenetralan-media-massa/,

diakses tanggal 1 April 2015, pukul 23.00).

Pemberitaan-pemberitaan yang diberitakan berbagai macam media massa

seharusnyanya adalah sebuah informasi-informasi yang jujur, berlandaskan

fakta-fakta dan sesuai dengan sikap profesionalisme tanpa adanya

kepentingan-kepentingan terselubung.

Pemberitaan-pemberitaan yang jujur akan menghasilkan berita-berita yang

sangat dibutuhkan sebagai bahan pembelajaran dan pendidikan bagi seluruh

masyarakat, akan tetapi dewasa ini dengan melihat dan mendengar berbagai

pemberitaan yang cenderung hanya bersifat isu dan menyudutkan, serta

intensitas pemberitaan dari media - media massa yang cenderung tidak

berimbang, mengakibatkan netralitas dan kejujuran dari media-media massa

(terutama media-media yang berafiliasi dengan tokoh-tokoh politik maupun

partai-partai politik yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan)

menjadi pertanyaan besar yang cenderung telah terjawab akan tetapi dianggap

lumrah dan terus mengalami proses pembiaran.

(http://politik.kompasiana.com/2014/02/04/menggugat-netralitas-media-

massa-631155.html, diakses tanggal 1 April 2015, pukul 23.03).

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi politik dari

pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Partai politik perlu

menerjemahkan informasi yang mudah dipahami oleh pemerintah dan

masyarakat, agar komunikasi bersifat efektif. Pers memang diakui merupakan

salah satu alat demokratisasi yang cukup efektif. Pers menjadi jembatan yang
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menghubungkan kepentingan-kepentingan politik baik vertikal maupun

horizontal. Pers menjadi bagian dari kehidupan politik untuk mempertemukan

rakyat dan penguasa. Bahkan kebebasan pers sering menjadi salah satu ukuran

apakah suatu negara telah menganut sistem demokrasi atau tidak (Nurudin,

2007: 25).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa netralitas media

massa sebenarnya merupakan konsep ketidakberpihakan media massa dalam

menyampaikan informasi politik kepada masyarakat. Netralitas media massa

yaitu harus mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi dan kehati-hatian

terutama pada hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan, atau konflik

di masyarakat serta menghindari penyebarluasan fitnah dan kebencian.

B. Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Media pers adalah saluran komunikasi massa yang menjangkau sasaran

yang sangat luas. Peranannya dalam demokrasi sangat menentukan. Oleh

sebab itu, pers dianggap sebagai the fourth estate of democracy, atau untuk

melengkapi istilah Trias Politica dari Montesquieu, disebut juga dengan

istilah Quadru Politica (Jimly 2006: 47).

Istilah pers berasal dari bahasa Inggris, yaitu press yang artinya tekan atau

menekan. Dalam arti sempit, pers dapat di artikan sebagai surat kabar atau

majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers dapat diartikan sebagai media

massa yang di dalamnya termasuk surat kabar, radio dan televisi Eyo

(Kahya 2004: 32).
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Interaksi yang terjadi antar manusia tersebut tentunya tidak terhindarkan

dengan peranan dari komunikasi. Komunikasi antar manusia tekadang

memerlukan peranan suatu alat atau media untuk menyampaikan suatu

informasi atau gagasan kepada manusia yang lain. Penyampaian informasi

yang efektif kepada khalayak ramai terkadang memerlukan suatu media

yang dapat menyebarluaskan secara cepat dan efektif kepada khalayak

ramai. Adapun media tersebut dinamakan media massa. Pengertian media

massa atau mass media adalah media yang khusus digunakan untuk

melakukan suatu komunikasi massa (Ahmad, 2010: 24).

Pengertian dari media massa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2005) ialah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk

menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas atau alat yang

menjadi perantara antara sumber informasi yang terpusat dalam suatu

lembaga media massa kepada audiensi dengan jumlah yang banyak.

Pengertian yang diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

menyatakan media massa sebagai sarana dalam penyebaran informasi

kepada khalayak ramai.

Selain itu, (Eriyanto, 2002: 25) juga memberikan definisi tentang media

massa. Ia menyatakan bahwa media massa adalah sesuatu yang dapat

digunakan oleh segala bentuk komunikasi, baik komunikasi personal

maupun komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Sedangkan

menurut (Rakhmat, 2000: 15)  media massa adalah media yang digunakan



17

untuk menyalurkan komunikasi seperti, televisi, radio, pers, film dan

sebagainya.

2. Jenis-jenis Media Massa

Apabila ditinjau dari pengertian media massa yang dinyatakan oleh

Rakhmat, maka terdapat beberapa jenis media komunikasi. Ada beberapa

jenis media komunikasi yang telah menjadi sarana komunikasi masaa,

sehingga memenuhi karakteristik dari media massa tersebut. Jenis-jenis

media yang memiliki karakteristik massa menurut (Rakhmat, 2000: 19),

yaitu :

a. Pers

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik

dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media

cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

b. Radio

Istilah radio dimaksudkan keseluruhan sistem gelombang suara yang

dipancarkan dari suatu stasiun dan yang dapat diterima oleh pesawat

penerima di rumah, di kapal dan lain-lain, atau bisa dikataka radio itu

keseluruhan dari pada pemancar, studio dan pemancar penerima

sekaligus.
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c. Televisi

Istilah televisi dalam bahasa Inggris sering disebut dengan television

yang berasal dari bahasa Yunani yaitu tele “jauh” dan vision “melihat”.

Jadi televisi adalah melihat dari jarak jauh dimana televisi memiliki

konsep sebagai media massa atau komunikasi untuk menyampaikan

pesan sehingga membantu misi para pemirsanya, karena itulah televisi

memiliki layar sebagai media penampilan objek beserta gambar yang

mendukung kesan hidup suatu objek yaitu warna dan suara.

d. Film

Film adalah keseluruhan dari pita cellovid dipindahkan k eatas kertas

khusus atau kertas layar khusus sebagai gambar-gambar positif. Jadi

yang disebut film adalah pita dan gambar-gambar negatif dan positif,

jelasnya adalah keseluruhan dari pita celluloid dan semacamnya yang

mengandung gambar yang kemudian bisa diproyeksikan.

3. Fungsi dan Peran Media Massa

Media massa sebagai sarana komunikasi antara manusia untuk penyebaran

informasi dan gagasan. Sehingga, media massa tersebut tentunya

memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai

bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Adapun

(Shoemaker dan Reese, 1996: 39) menyatakan ada beberapa fungsi media

(massa) tersebut, yaitu:

a. Untuk pengawasan lingkungan, atau fungsi surveillance of

environment. Dalam fungsi pengawasan ini, media berupaya
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mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi mengenai berbagai

peristiwa di dalam atau di luar lingkungan suatu masyarakat. Berita

yang disebarluaskan diharapkan oleh khalayak sebagai peringatan awal

agar khalayak dapat menilai dan menyesuaikan pada kondisi yang

sedang berkembang dan berubah. Fungsi ini terlihat jelas dalam upaya

mengatur opini publik, memonitor dan mengontrol kekuasaan dan

sebagainya.

b. Untuk korelasi antar bagian-bagian masyarakat dalam memberikan

respon terhadap lingkungan, atau fungsi correlation of the parts of

society. Fungsi ini berkaitan dengan interpretasi terhadap informasi

dan preskripsi untuk mencapai consensus dalam upaya mencegah

konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan akan terjadi

c. Untuk transmisi/sosialisasi atau pewarisan nilai-nilai pengetahuan dari

satu generasi kepada generasi berikutnya, atau fungsi transmition of

the social heritage. Pada fungsi ini, media massa diharapkan dapat

melakukan pendidikan kepada masyarakat melalui informasi, karena

melalui informasi yang diterimanya ini, anggota masyarakat tertenti

merasa menjadi satu dengan anggota masyarakat lainnya. Fungsi

media ini menjadi sangat penting dalam memelihara identifikasi

anggota-anggota masyarakat bersangkutan. Dahulu fungsi ini banyak

dilakukan oleh para orang tua dan guru-guru sekolah, namun dengan

adanya urbanisasi, setelah banyak orang yang meninggalkan keluarga

atau merantau, atau ketika terjadi isolasi dan anonimitas pada orang
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banyak, peranan media massa menjadi amat penting dalam proses

sosialisasi dan pemindahan warisan sosial.

d. Untuk mendapatkan hiburan (entertainment). Fungsi ini menunjuk

pada usaha-usaha yang dilakukan media massa dalam memberikan

hiburan pada masyarakat. Anggota masyarakat yang memanfaatkan

media untuk fungsi ini menjadikan media sebagai salah satu sarana

untuk melepas rasa lelah dan mengatasi kejenuhan.

Menurut (Shafaat, 2008: 24), dalam artian yang sangat umum pers dalam

kehidupan sehari-hari memiliki fungsi sebagai media informasi dan

komunikasi yang menjembatani negara (pemerintah) dengan warganya

(rakyat).

Fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), bahwa pers

nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan,

kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi.

Sementara itu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa Pers

Nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya

supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat

kebhinekaan;

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,

akurat dan benar;
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d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal

yang berkaitan dengan kepentingan umum;

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pers

mempunyai fungsi dan peran sebagai media informasi, pendidikan,

hiburan, kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi, akan tetapi di sisi

lain pers wajib menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan mendorong

terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia dan

mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat

dan benar melakukan pengawasan.

C. Demokrasi dan Sistem Politik

Para ahli telah memperkenalkan bermacam-macam istilah demokrasi. Ada

yang dinamakan demokrasi konstitusionil, demokrasi parlementer, demokrasi

terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet,

demokrasi nasional dan sebagainya. Walaupun istilah demokrasi banyak

macamnya, tetapi makna yang terkandung dalam istilah demokrasi tersebut

pada dasarnya yaitu rakyat berkuasa. Hal ini seperti yang dikutip oleh

(Budihardjo, 2006: 24), bahwa demokrasi, menurut asal kata berarti rakyat

berkuasa atau goverment or rule by the people. Kata Yunani, demos berarti

rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa (Poerbopranoto, 2005: 29).

Ditinjau dari asal katanya, maka demokrasi mengandung banyak arti. Hal ini

seperti yang diungkapkan oleh Rod Hague dan Martin Harrop, bahwa :
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The world itself comes from the Greek demokratioa, meaning rule (kratos) by

the people (demos). Thus democracy in its literal and riches sense-refers not

to the election of rulers by the rule but to the denial of any separation between

the two. Jadi demokrasi secara harfiyah mempunyai banyak makna, tidak

hanya pemilihan terhadap pemimpin oleh masyarakat tetapi juga termasuk

penyangkalan pemisahan terhadapnya (Budiharjo, 2006: 29).

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (direct democracy) dapat

dilakukan selain dengan pemilihan umum, kedaulatan rakyat dapat pula

disalurkan setiap waktu  melalui pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat,

hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan

berorganisasi, dan berserikat serta hak- hak lain yang dijamin Undang-Undang

Dasar (Aisyah, 2003:49 ).

Menurut Moh. Kusnandi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan

rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang

kekuassan tertinggi dalam suatu negara (Jimly, 2006: 22). Pengertian

demokrasi sebagai cara pemerintahan, adalah satu sistem pemerintahan negara

dimana pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah

dan juga untuk diperintah Aisyah, 2003: 52).

Aristoteles dalam bukunya Politics (ditulis tahun 335 SM), mengatakan bahwa

politik merupakan hakekat keberadaan manusia dalam kehidupan

bermasyarakat. Jika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain (dalam

menjalani kehidupan di dunia), maka mereka tidak terlepas dari keterlibatan

dalam hubungan bersifat politik (Haryanto, 2004: 6).
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Rod Hague mengatakan, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara

bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat

kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan pernedaan-

perbedaan diantara anggotanya. Pada umumnya politik adalah bermacam-

macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses

menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu

(Haryanto, 2004: 15).

Sigmund Neuman dalam (Budiharjo, 2006: 35) menyatakan bahwa partai

politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk

menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan

dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai

pandangan yang berbeda.

Fungsi partai politik secara umum di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan yaitu sebagai sarana :

a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi

warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak kewajibannya

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan

kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.

c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara

konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

d. Partisipasi politik warga negara.



24

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan

gender.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi

merupakan suatu sistem ketatanegaraan yang tidak netral dan universal,

artinya dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan, ideologi, sejarah, waktu

dan bentuk pemerintahan yang mempengaruhinya.

Akibatnya, lahirlah beberapa jenis demokrasi, yaitu demokrasi klasik,

demokrasi modern, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi

liberal, demokrasi sosial, demokrasi rakyat, demokrasi totaliter, demokrasi

konstitusional, demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi

parlementer, demokrasi industri, demokrasi protektif, demokrasi Westminster,

demokrasi konsensus dan lain sebagainya. Demokrasi dan partai politik

memiliki keterkaitan atau hubungan yang erat serta tidak terpisahkan di antara

keduanya.

D. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Menurut Cangara (2011: 210-211), bahwa dalam pemilihan kepala daerah

seperti gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih

melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung.

Perubahan konstelasi sistem pemilihan ini menyebabkan semua pihak

terutama di kalangan para politisi dan elit daerah harus memasang kuda-kuda

dengan baik jika mau ikut bertarung dalam pemilihan pimpinan daerah.
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Sehubungan dengan pemilihan kepala daerah, (Ramses, 2007: 7) menyatakan :

“Demokratisasi pada tingkat nasional hanya mungkin terbangun jika

demokrasi juga berlangsung pada tingkat lokal. Tanpa pemberdayaan lokal,

maka kerangka demokrasi pada tingkat nasional akan rapuh. Dalam proses ini

perlu pembelajaran politik yang efektif yang dapat mendorong peningkatan

partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, sehingga masyarakat local

benar-benar mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan tentang

berbagai hal menyangkut kepentingan dan kehidupan mereka”.

Mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung diyakini sebagai solusi

ke arah penguatan demokrasi di tingkat lokal sekaligus mengembalikan

kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah yang berkuasa. Secara

teoritis, terdapat relevansi antara partisipasi langsung dengan demokrasi.

Namun demikian, asumsi ini tidak dapat langsung menjustifikasi bahwa

mekanisme pemilihan secara langsung berkorelasi langsung dengan

demokratisasi di tingkat lokal.

Fenomena seperti ini terjadi sebagai akibat dari penerapan desentralisasi yang

mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan dinamika

politik lokal. Demokrasi tanpa desentralisasi tampaknya cenderung

menghasilkan otonomi pemerintah, dan bukan otonomi masyarakat di daerah

(Ramses, 2007: 11).

Menurut (Prihatmoko, 2007: 53) mengatakan bahwa : “Pilkada langsung

dipastikan membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan

kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerah. Tujuan ideal pilkada
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langsung antara lain terpilihnya kepala daerah yang terpercaya, memiliki

kemampuan, kepribadian dan moral yang baik”.

(Prihatmoko, 2007: 58) mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung

akan punya makna dan efektif dalam mengembalikan legitimasi politik jika

didukung oleh prakondisi-prakondisi sebagai berikut :

a. Secara prosedural demokratis : mekanismenya demokratis (termasuk

penetapan syarat-syarat calon, mekanisme pencalonan, dan penghitungan

suara yang transparan dan adil); aturan main dalam bentuk perundang-

undangan yang demokratis.

b. Secara substantif demokratis : ada ruang publik yang terbuka dan inklusif

bagi partisipasi publik; ada penguatan institusi demokrasi lokal; ada

dinamika politik lokal yang konkrit dan murni.

Adapun landasan normatif bagi penerapan pemilihan kepala daerah langsung

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 24 ayat (5) yang menyebutkan bahwa : Kepala daerah dan Wakil

kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di

daerah bersangkutan.

Demokratisasi membawa perubahan dalam relasi kekuasaan yang

mengalihkan fokus kejadian pada masyarakat (society centric). Masyarakat

dalam sistem politik merupakan subjek yang bebas atau subjek yang bebas

dalam memilih (subject of choise). Politik emansipasi dan subjek radikal yang

dikembangkan oleh (Robet, 2010: 9) justru menyatakan : “Kebebasan

memutuskan yang dinikmati dalam ”masyarakat resiko“ bukanlah kebabasan
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seseorang yang bisa dengan bebas memilih jalan hidupnya, namun kebebasan

menggundahkan dari seseorang yang diharuskan mengambil keputusan tanpa

tahu apa konsekuensi-konsekuensinya...dengan demikian si subjek

mendapatkan diri berada pada situasi mirip novel Kafka, bersalah bahkan

tanpa tahu apa kesalahannya (kalau memang ada): saya selamanya dihantui

oleh kemungkinan bahwa keputusan yang saya ambil akan membahayakan

diri saya dan orang-orang yang saya cintai, tapi saya hanya akan tahu

kebenarannya-kalaupun sempat tahu-manakala semuanya sudah terlambat“

Inilah yang mendasari lahirnya demokrasi perwakilan (refresentatif).

Pemilihan umum dan juga pilkada langsung merupakan arena kompetisi untuk

menentukan para pemimpin atau wakil rakyat melalui partai politik yang

menjadi wadah artikulasi, agregasi, dan partisipasi rakyat (Prihatmoko, 2007:

69).

Negara yang menyediakan ruang publik yang cukup luas dan masyarakat yang

memanfaatkan ruang tersebut untuk berinteraksi dengan negara inilah yang

akhirnya membentuk sebuah masyarakat sipil (civil society). Jadi, demokrasi

memungkinkan terbentuknya masyarakat sipil, dan masyarakat sipil akan

dapat berkembang apabila prinsip-prinsip dasar demokrasi diterapkan dalam

negara.

Dengan demikian kita hidup dalam kebebasan yang nihilistik, kebebasan yang

kita tahu akan berujung pada malapetaka. Kebebasan ini tidak lebih dari sisi

lain kecemasan dan rasa salah yang nihilistik. Ditingkat lokal, demokratisasi

seringkali dikaitkan dengan desentralisasi. Politik lokal tidak sama dengan
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desentralisasi meskipun keduanya terdapat hubungan erat. Pada intinya, dasar

dari politik lokal  adalah pemencaran kekuasaan. Prinsip yang sama juga

menjadi ciri dari demokrasi. karena itu, berbicara mengenai politik lokal akan

selalu berkaitan dengan demokrasi di tingkat lokal.

E. Pengaruh Media Massa pada Masyarakat

Masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang luas, cepat, dan

secara umum seragam. Media massa memegang peranan penting dalam

menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai utama yang dianut masyarakat, oleh

karena itu sistem media massa yang terkendali merupakan sarana yang kuat

dalam membentuk keyakinan-keyakinan politik. Media massa juga berperan

besar dalam mempengaruhi persepsi masyarakat tentang informasi yang

disajikan media massa.

Pembentukan persepsi oleh media massa terjadi akibat masyarakat tidak

memiliki alternatif lain sehingga mereka membentuk persepsinya berdasarkan

informasi yang diterimanya dari media massa. Selain itu, media yang

mempunyai kekuatan untuk membuat apa yang benar menjadi salah, dan yang

salah menjadi benar karena media dapat mengontrol pikiran massa menjadi

alasan bahwa selayaknya fungsi pendidikan politik yang ideal dapat

dilaksanakan oleh media massa (Mac Andrews, 2008: 57).

Keberadaan media pers pada umunya adalah sebagai media penghimpit atau

penekan dalam masyarakat yaitu fungsinya sebagai kontrol sosial. Tidak

jarang pula media massa sebagai hasil lembaga pers menjadi sarana penekan

terhadap kebijakan tertentu yang dinilai tidak dijalankan sebagaimana
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mestinya oleh pihak yang seharusnya secara lurus dapat menjalankannya

(Wahidin, 2011:23).

Berkaitan dengan sistem pers yang menghasilkan media massa sebagai bagian

dari sistem kemasyarakatan, menurut Teori Instinctive S-R Theory yang

dikemukakan Melvin DeFleur, media menyajikan stimuli perkasa yang secara

seragam diperhatikan oleh massa. Stimuli (rangsangan) ini membangkitkan

desakan, emosi, atau proses lain yang hampir tidak terkontrol oleh individu.

Setiap anggota massa memberikan respons yang sama pada stimuli yang

datang dari media massa Rakhmat, 2000: 17).

Pengaruh media massa juga ditunjukkan dengan teori Agenda Setting oleh

Maxwell E. McComb dan Donald L. Shaw, yaitu media massa memang tidak

dapat mempengaruhi orang untuk mengubah sikap, tapi media massa cukup

berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang. Media massa mempengaruhi

persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Media massa memilih

informasi yang dikehendaki dan berdasarkan informasi yang diterima tersebut,

khalayak membentuk persepsinya terhadap suatu peristiwa (Rakhmat, 2000:

23).

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh media massa pada sekitar tahun

1940-1960an, D. McQuail menyimpulkan bahwa antara lain efek media massa

berbeda-beda tergantung pada penilaian terhadap sumber komunikasi; makin

sempurna monopoli komunikasi massa, makin besar kemungkinan perubahan

pendapat dapat ditimbulkan pada arah yang dikehendaki; sejauh mana suatu
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persoalan dianggap penting oleh khalayak akan mempengaruhi pada

kemungkinan pengaruh media (Rakhmat, 2000: 26).

Selanjutnya menurut Elisabeth Noelle-Neumann, media massa mampu

mendominasi lingkungan dan berada dimana-mana. Sifatnya serba ada

(ubiquity) membuat orang sulit menghindari pesan media massa. Perulangan

pesan yang berkali-kali dapat memperkokoh dampak media massa. Hal ini

diperkuat dengan keseragaman para wartawan (consonance of journalist) yang

menghasilkan berita yang cenderung sama. Khalayak akhirnya tidak memiliki

alternatif lain sehingga mereka membentuk persepsinya berdasarkan informasi

yang diterimanya dari media massa (Rakhmat, 2000:27).

Terkait dengan bahasan ini, menurut Malcolm X bahkan melihat media lebih

jauh lagi sebagai entiti terkuat di muka bumi. Menurutnya media mempunyai

kekuatan untuk membuat apa yang benar menjadi salah, dan yang salah

menjadi benar karena media dapat mengontrol pikiran massa. Media sebagai

kekuatan strategis dalam menyebarkan informasi merupakan salah satu

otoritas sosial yang berpengaruh dalam membentuk sikap dan norma sosial

suatu masyarakat. Media massa bisa menyuguhkan teladan budaya yang bijak

untuk mengubah perilaku masyarakat (http://lk2fhui.org, diakses tanggal 14

April 2015, pukul 16.20 WIB).

Melihat pengaruh mendasar media massa terhadap masyarakat dari sisi

komunikasi massa, maka pola hubungan yang harus dijadikan pegangan oleh

masyarakat yaitu pers yang bebas dan bertanggungjawab (free and responsible

press).
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F. Kerangka Pikir

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada masa kampanye sering melakukan

berbagai kegiatan pengiklanan yang dilakukan di berbagai media cetak. Hal

ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui kandidat atau calon yang akan

mengisi tampuk kepemimpinan di daerah sehingga memperoleh suara yang

maksimal.

Kampanye yang dilakukan oleh calon atau kandidat kepala daerah di media

cetak dengan bermaksud mempengaruhi masyarakat, namun harus tetap

menjamin dan bersifat netral dari norma politik maupun Kode Etik Jurnalistik.

Netralitas yang dimaksudkan yaitu pemberitaan tidak mengandung unsur sara,

memihak salah satu calon atau kandidat dengan memberikan stigma negatif di

masyarakat dan lain sebagainya. Netralitas media cetak dalam proses

kampanye pada akhirnya diharapkan akan mampu menjadikan media cetak

sebagai fungsi edukasi atau pendidikan berpolitik bagi masyarakat.

Netralitas media cetak dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah

(gubernur, bupati atau walikota) dalam penelitian ini dilihat dari 4 (empat)

aspek sebagai berikut :

a. Keberimbangan

b. Ketidakberpihakan

c. Keadilan

d. Obyektivitas
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Berdasarkan uraian teoritis dan permasalahan maka dapat digambarkan

kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Pemilihan Kepala Derah

Netralitas Media Cetak
Lokal

a. Keberimbangan
b. Ketidakberpihakan
c. Keadilan
d. Obyektivitas

Netral Tidak Netral



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (Suyanto dan

Sutinah, 2011: 5), menjelaskan bahwa penelitian Kualitatif pada dasarnya

adalah penelitian yang bersifat ekspolratif, penelitian ini berusaha mencoba

menerangkan sesuatu yang terjadi, sebuah permasalahan sosial digali secara

mendalam untuk mengetahui suatu kejadian maupun proses yang sedang

berlangsung.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Tadjoer Ridjal dalam (Suyanto

dan Sutinah, 2011: 9)  dijelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah

meringkas atas fenomena sosial yang terjadi, mencakup nilai, moral, sifat

karakter, model dan lain-lain. Terlebih penelitian kualitatif deskriptif sangat

berperan dalam membentuk suatu variabel dalam penelitian.

B. Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian adalah Radar

Lampung dan Tribun Lampung, selanjutnya waktu penelitian direncanakan

pada Bulan Mei sampai dengan Juni 2015.
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C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini diarahkan sesuai dengan masalah dan tujuan

penelitian yaitu menjawab dari pertanyaan tentang netralitas media cetak lokal

dalam Pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019, khususnya dikaitkan

dengan indikator :

a. Keberimbangan

Keberimbangan mengandung makna bahwa antara isu, peliputan dan

peristiwa-peristiwa yang diberitakan harus berimbang.

b. Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan mengandung arti bahwa media tidak perlu mendikte

atau mengarahkan, cukup mengungkap fakta apa adanya dan

masyarakatlah yang memberi penilaian.

c. Keadilan

Keadilan mengandung arti bahwa media harus ada pemisahan antara fakta

dan opini wartawan dalam pengungkapan isu dan berita.

d. Obyektivitas

Obyektivitas mengandung arti bahwa media dalam memberitakan

peristiwa atau fakta harus sesuai dengan kenyataan (factuality). Prinsip

factuality terdiri dari dua unsur, yaitu benar (truth) dan relevan

(relevance). Unsur benar (truth) ditentukan oleh ketepatan (accuracy)

dalam mendeskripsikan fakta.
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D. Informan

(Suyanto dan Sutinah, 2011: 16), mengemukakan bahwa yang dimaksud

dengan informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan

selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini berasal dari media

massa lokal yaitu Jurnalis dan Jurnalistik bidang politik pada Harian Umum

Radar Lampung dan Tribun Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah proses pengumpulan data yang perlu dari

sumber-sumber tertulis, berupa laporan dalam membantu penyempurnaan

data-data yang diperoleh sebelumnya.

2. Wawancara

Wawancara menurut (Suyanto dan Sutinah, 2011: 21) adalah proses

percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang,

kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (Interviewer) yang

mengajukan pertanyaan yang di wawancarai (Interviewe).

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui penelitian, kemudian penulis melakukan

pengolahan data tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan

dikerjakan (Suyanto dan Sutinah, 2011: 27)
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Setelah data yang yang diperoleh dari lapangan telah terkumpul, maka tahap

selanjutnya adalah mengolah data dengan teknik sebagai berikut :

1. Editing, yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah

diperoleh dari lapangan baik diperoleh dari kuesioner, wawancara maupun

dokumentasi.

2. Tabulasi, yaitu menyusun data ke dalam bentuk tabel yang telah di proses

dan di susun ke dalam suatu pola tertentu agar sesuai dengan tujuan

penelitian yang telah dibuat agar tersusun secara berurutan.

3. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran hasil penelitian

untuk di cari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang

diperoleh dengan data lain.

G. Teknik Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis

kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif dengan

menggambarkan argumentasi dari hasil wawancara yang diperoleh di dalam

penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik

kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada

realitas yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum, yang

kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Radar Lampung

1. Sejarah Berdirinya Radar Lampung

Pendirian surat kabar Harian Umum Radar Lampung diawali dengan

adanya himbauan dari Menteri Penerangan (Menpen) Mashuri pada tahun

1997. Pada waktu Indonesia sudah banyak pemegang SIT (Surat Izin

Terbit), tetapi sebagian besar media tersebut terbit tidak teratur, tidak

terkecuali di daerah Lampung sendiri.

Kesepakatan untuk membentuk Surat Kabar Harian di daerah Lampung

sendiri muncul setelah diadakanya pertemuan antara Bapak Solfian,

pemilik Surat Kabar Mandiri Independen dan Bapak Azis Kasyim, wakil

pemilik Surat Kabar Mandiri Post Ekonomi ketiganya sepakat untuk

melakukan suatu penggabungan (Merger) menjadi satu Surat Kabar

Harian.

Tetapi sebelum mengajukan permohonan ijin terbit yang baru, Surat Izin

Terbit Post Ekonomi dicabut Menteri Penerangan, sehingga resmi merger

yang dilakukan terdiri dari dua surat kabar, yaitu : SKM Pusiban dan SKM

Independen yang di tindak lanjuti dengan pendirian yayasan bernama
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Yayasan Masa Kini (Yasaki). Pendirian ini dicatatkan pada notaris Ny.

Chandra Sasmita S. H. Di Teluk Betung pada tanggal 30 Januari 1974,

dalam akta notaris No. 35.

Sebagai Koran terbesar di Lampung, Radar Lampung sudah menunjukan

tingkat kematangan dan mampu melahirkan produk infomasi yang jujur,

jernih, bermutu, berkualitas dan terdepan. Radar Lampung tetap mejadi

tumpuan pemuas informasi, untuk menampung setiap perubahan, pembaca

memerlukan media yang mampu menganalisis peristiwa dengan

mengedepankan prediksi, dan memetakan persoalan secara cermat.

Disinilah Radar Lampung tetap harus hadir, menangkap secara detail dan

menyajikan secara gambling dan berimbang sesuai denga visinya Surat

Kabar Harian Umum Radar Lampung yaitu:

“Menjadi Surat Kabar Terdepan Yang Jujur, Jernih Bermutu dan Paling

Berpengaruh di Provinsi Lampung”.

Misi Surat Kabar Harian Umum Radar Lampung adalah:

a. Memberikan informasi yang bermutu mengiringi masyarakat Lampung

b. Menghadapi kemajuan sebagai bacaan masyarakat terdidik.

c. Meningkatkan kualitas produk yang menunjang pengembangan pasar.

d. Membangun suasana kerja yang hamonis dan bersama membangun

perusahaan yang sehat serta menguntungkan.

Secara praktis Radar Lampung memberi sajian bermutu kepada pembaca,

demi pencerahan dan kedewasaan dalam memandang suatu peristiwa.
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Dalam kalimat lain, Radar Lampung selalu siap mengawal masyarakat

menghadapi kemajuan sesuai dengan Motto Surat Kabar Harian Umum

Radar Lampung yaitu “Maju Bersama Masyarakat”.

2. Struktur Organisasi Tribun Lampung

Struktur organisasi PT. Wahana Semesta Lampung menggunakan tipe

organisasi lini atau garis. Dalam organisasi garis ini, tugas perencanaan,

pengendalian dan pengawasan berada di satu tangan dan garis

kewenangannya langsung dari atas ke bawah. Adanya garis lurus dari atas

ke bawah menggambarkan adanya suatu perintah, sedangkan untuk garis

dari bawah ke atas menggambarkan pertanggungjawaban dari bawahan

kepada atasan. Dengan demikian jelas bahwa tipe organisasi ini hanya

mengenal satu pimpinan yang langsung membawahi semua bidang yang

ada di perusahaan. Struktur Organisasi PT. Wahana Semesta Lampung

dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam organisasi

(terlampir) secara umum, sebagai berikut :

1. Pemimpin perusahaan

a. Mengatur jalannya perusahaan baik itu operasional maupun

struktural

b. Menghadiri setiap ada pertemuan, dan mengatur jadwal pertemuan

dengan beberapa instansi

c. Membimbing dan memberikan pengarahan kepada bawahannya
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d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan perusahaan

2. Sekretaris

a. Mencatat dan mengingatkan semua jadwal pimpinan perusahaan.

b. Menghadiri setiap pertemuan dengan pimpinan.

3. Legal Officer

a. Bertanggung jawab kepada semua kepala bagian yang ada

diperusahaan setiap semua tugas dan tanggung jawabnya dapat

berjalan dengan baik.

b. Membimbing dan memberikan pengarahan yang baik kepada

bawahannya

c. Menghadiri setiap pertemuan dengan pimpinan perusahaan.

4. Internal Audit

a. Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap aktivitas operasional

redaksi, keuangan, dan pemasaran.

b. Meningkatkan warning sistem terhadap ketaatan pelaksanaan

sistem dan prosedur.

c. Menjaga ketaatan terhadap rahasia atau kebijaksanaan perusahaan.

5. Kepala Bagian Keuangan

a. Bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perusahaan.

b. Memeriksa dan mengatur semua pembayaran yang dibuat kasir.

c. Menyetujui jurnal umum yang telah diperiksa kasi accounting.

d. Mengevaluasi penagihan koran.

e. Memeriksa laporan keuangan.
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6. Staf Administrasi Keuangan

a. Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

b. Menerima order iklan harian untuk dibuat invoice dan faktur pajak.

c. Menerima nota pengiriman koran dari bagian sirkulasi untuk dibuat

kuitansi.

d. Membantu kasir dalam penerimaan setoran agen.

e. Memeriksa iklan yang telah dan belum jatuh tempo.

7. Treasury

a. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala bagian keuangan.

b. Memimpin rapat proyeksi tagihan iklan dan koran.

c. Melakukan penagihan rutin.

d. Melakukan pembayaran client iklan atau koran.

e. Melakukan proyeksi pendapatan iklan dan koran.

f. Berkoordinasi dengan bagian sirkulasi tentang pembayaran agen-

agen koran dan klien iklan.

g. Membuat laporan pajak.

h. Melakukan evaluasi pembayaran dari klien atau agen koran dengan

bagian iklan dan klien iklan.

8. Kasir

a. Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian keuangan.

b. Menerima pembayaran iklan dan koran.

c. Menyetor uang ke bank dan mencairkannya.
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9. Kepala Bagian Iklan

a. Bertanggung jawab sepenuhnya dengan Departemen Iklan Radar

Lampung.

b. Membuat program kerja bulanan, tahunan tentang penjualan dan

pemasaran iklan.

c. Memberi pengarahan, proyeksi dan budget kepada seluruh staf

Departemen iklan.

d. Memeriksa pelaporan dan administrasi iklan harian dan bulanan.

e. Menyusun strategi penjualan dengan memperhatikan Calender of

Event.

10. Staf Loper Koran

a. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Bagian Iklan atas

kerja Radar Lampung.

b. Mengantar bukti iklan kepada clien.

c. Membuat counter iklan dalam menerima pemasangan iklan.

d. Mengetik materi iklan.

e. Koreksi awal materi iklan.

f. Koreksi booking (pasang baru).

g. Koreksi akhir materi iklan.

11. Staf Kreatif Iklan

a. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Bagian Iklan atas

desain Radar Lampung.

b. Membuat desain iklan yang akan diterbitkan.
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c. Membuat materi iklan dari counter iklan.

d. Membuat visualisasi iklan dari acounting iklan sebelum diserahkan

kebagian layout.

e. Mengerjakan iklan mingguan.

f. Mendata keperluan bagian iklan atau sarana penunjang lainnya.

12. Staf Counter Iklan

a. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Bagian iklan.

b. Melayani klien yang datang memasang iklan ataupun lewat telepon

fax.

c. Menjalankan tugas-tugas yang diperintah oleh Kepala Bagian Iklan

yang berkaitan dengan iklan dan klien.

13. Staf Administrasi Iklan

a. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Bagian Iklan.

b. Menginput data pemasangan iklan sesuai order.

c. Melakukan penjualan iklan.

d. Membuat laporan penjualan iklan tunai dan piutang.

e. Melayani customer yang akan memasang iklan.

f. Membuat laporan realisasi penjualan iklan.

g. Membuat proyeksi bulanan.

14. Acount Executive

a. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Bagian iklan.

b. Mengiikuti proyeksi dan budget.

c. Negosiasi iklan dengan calon klien.
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d. Memeriksa iklan kepada administrasi iklan.

e. Memeriksa materi iklan yang diterbitkan.

f. Mendata iklan yang akan diterbitkan.

g. Membuat laporan mingguan proyeksi.

h. Berkonsultasi dengan Kepala Bagian Iklan jika ada diskon lebih

dari 25%.

i. Membuat laporan proyeksi bulan mendatang.

15. Kepala Bagian Pracetak

a. Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas dan pekerjaan

yang berhubungan dengan proses cetak.

b. Mengevaluasi seluruh hasil cetak.

c. Mengawasi kerja staf pracetak.

d. Mengingatkan dead line.

e. Mengawasi proses cetak.

16. Staf Artistik Redaksi

a. Bertanggung jawab langsung pada Kepala Seksi pracetak.

b. Membuat ilustrasi pada halaman koran yang telah ditentukan.

c. Melakukan scaning foto.

d. Mengolah foto.

17. Staf Layout dan Monitoring

a. Bertanggung jawab kepada kasi pracetak atas kelancaran tugas

operasional.

b. Melakukan pekerjaan layout dan plate maker.
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c. Melakukan pekerjaan kamera dan mounting.

18. Kepala Bagian Sirkulasi

a. Bertanggung jawab langsung dengan pimpinan perusahaan atas

kebijaksanaan strategis dalam pengembangan koran dan kolekting

serta menentukan langkah dalam perencanaan, pengembangan dan

kontrolling

b. Membuat laporan dan kontrol oplah koran

c. Memeriksa perubahan order mutasi, menyangkut penambahan

oplah dan pengurangan

d. Membuat order cetak koran dan order cetak warna

19. Administrasi Penjualan Sirkulasi

a. Bertanggung jawab langsung kepada kabag sirkulasi atas laporan

penjualan koran

b. Membuat perubahan order mutasi

c. Menangani suratmenyurat internal dan eksternal.

d. Membuat nota tagihan ke agen-agen.

20. Kepala Sumber Daya Manusia

a. Bertanggung jawab kepada Pimpinan yang berkaitan dengan man

power baik secara konseptual maupun operasional agar

produkvitas kerja tetap terpelihara

b. Memeriksa daftar hadir karyawan

c. Memeriksa dan menandatangani surat perjalanan dinas
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d. Melaksanakan program rekrutmen, pelatihan serta yang berkaitan

dengan kesejahteraan karyawan.

e. Membuat daftar payroll penggajian karyawan, honor koresponden,

karyawan biro

f. Mensosialisasikan program SDM kepada seluruh bagian

21. Administrasi Sumber Daya Manusia

a. Bertanggung jawab kepada kepala seksi personalia atas kelancaran

operasional sehingga tercapai hasil kerja optimal dan maksimal

b. Merekapitulasi daftar hadir karyawan

c. Merekapitulasi biaya perjalanan dinas setiap bulan

d. Membantu kasi personalia dalam proses rekrtuitmen, pelatihan

karyawan, serta kesejahteraan karyawan

e. Mempersiapkan data-data untuk laporan bulanan

f. Mendistribusikan surat-surat personalia kepada bagian-bagian

terkait.

22. Personalia

a. Bertanggung jawab kepada bagian Sumber Daya Manusia yang

berkaitan dengan man power baik secara konseptual maupun

operasional agar produkvitas kerja tetap terpelihara

b. Memeriksa daftar hadir karyawan

c. Memeriksa dan menandatangani surat perjalanan dinas

d. Membantu kabag SDM dalam program rekrtuitmen, pelatihan serta

yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan.
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e. Membuat daftar payroll penggajian karyawan, honor koresponden,

karyawan biro

f. Mensosialisasikan program SDM kepada seluruh bagian

23. Kepala Bagian Umum

a. Bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan.

b. Mengawasi penggunaan kendaraan operasional.

c. Memeriksa dan menyetujui pengajuan pembelian yang bersifat

tunai.

d. Memeriksa laporan BBM, uang makan dan stok barang.

B. Tribun Lampung

1. Sejarah Berdirinya Tribun Lampung

Harian pagi Tribun Lampung merupakan Media surat kabar lokal yang

berdiri di bawah naungan PT. Lampung Media Grafika. Tribun Lampung

merupakan salah satu koran daerah yang tergabung dalam group Kompas

Gramedia yang dikelola PT Indopersda Primamedia (Persda Network) di

bawah Divisi Koran Daerah Kompas Gramedia. ribun Lampung resmi

berdiri sejak tanggal 8 Februari 2009. Tribun Lampung merupakan Tribun

generasi ke-8 setelah Tribun Timur dan koran daerah ke-13 dalam

Kelompok Koran Kompas Gramedia.

Tribun Lampung muncul membawa semangat baru bagi masyarakat

Lampung dengan motto ”Spirit Baru Bumi Ruwa Jurai”. Tribun Lampung

menawarkan konsep baru dalam pemberitaan dengan konsep pemberitaan
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multi angle (banyak angle pemberitaan) dan friendly newspaper (koran

yang bersahabat). Hal ini tertuang pada penyajian berita-berita yang

ekslusif, dapat dibaca dengan cepat, tata wajah tampilan yang fleksibel dan

menarik serta lebih menekankan pada penyelesaian masalah bukan

memperbesar masalah. Selain itu Tribun Lampung juga memanjakan

pembaca dengan tampilan grafis info, kartun dan gambar yang menarik.

Ini bertujuan selain untuk memudahkan pembaca dalam memahami

inti/kronologis pemberitaan juga untuk memikat perhatian pembaca.

Segmentasi pembaca Tribun Lampung adalah kelompok menengah ke atas

dengan wilayah pemasaran di seluruh kabupaten dan kota di provinsi

Lampung meliputi Kota Bandarlampung (75%), Kota Metro (4%),

Kabupaten Lampung Tengah (3%), Kabupaten Lampung Selatan (8%),

Kabupaten Lampung Utara (2%), Kabupaten Lampung Timur (2%),

Kabupaten Pesawaran (2%), Kabupaten Tanggamus (1%), dan Kabupaten

Pringsewu (3%). Sementara oplah Tribun Lampung telah mencapai 65.000

ekslemplar per hari. Selain menerbitkan koran pagi, Tribun Lampung juga

memiliki media online www.tribunlampung.co.id dan epaper Tribun

Lampung yang dapat diakses langsung oleh pembaca.

2. Struktur Redaksi

Pimpinan tertinggi di bidang redaksi dipegang oleh satu orang pemimpin

redaksi yang memiliki kewenangan dalam penentuan kebijakan redaksi

serta bertanggungjawab penuh terhadap kerja-kerja di bidang keredaksian.
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Dalam melaksanakan kerjanya, pemimpin redaksi dibantu oleh seorang

redaktur pelaksana yang membawahi satu orang koordinator liputan.

Koordinator liputan bertugas mengkoordinir peliputan reporter di

lapangan. Koordinator liputan membawahi delapan orang redaktur yang

bertugas menyunting tulisan/ berita dari reporter. Kedelapan redaktur

membawahi 26 orang reporter dan dua orang fotografer.

a. Direktur Utama: H Herman Darmo

b. Direktur: Sentrijanto

c. Komisaris Utama: Agung Adi Prasetyo

d. Komisaris: Asih Winanti

e. Pemimpin Umum : H Herman Darmo

f. Pemimpin Redaksi : Uki M Kurdi

g. Pjs Redaktur Pelaksana : Safruddin

h. Manajer Produksi : Safruddin

i. Koordinator Liputan : Juwendra Asdiansyah

j. Redaktur Online : Taryono, Yaspen Martinus

k. Redaktur : Daniel Tri Hardanto, Gustina Asmara, Juang Naibaho,

Soniyuntavia, Taryono, Muhamad Azhim

l. Pemimpin Perusahaan : Ellys Rahmayani

m. Manajer Iklan : Ellys Rahmayani

n. Manajer Sirkulasi : Eko Wahyudi

o. Manajer Percetakan : Ifmandry

p. Manajer Psdm & Umum : Berta A Kifli
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q. Reporter : Heribertus Sulis Setyanto, Martin L Tobing, Perdiansyah,

Reny Fitriani, Reza Gunadha, Ridwan Hardiansyah, Romi Rinando,

Wakos Reza Gautama, Eka Ahmad Solichin, Ferika Okwa Romanto,

Heru Prasetyo, Bayu Saputra, Hanafi Sampurna, Beni Yulianto, Noval

Andriansyah

1) Metro : Leo David

2) Gunung Sugih : Indra Swandi Simanjuntak

3) Kotabumi : Anung Bayuardi

4) Kota Agung : Tri Yulianto

5) Pringsewu : Robertus Didik Budiawan

6) Kalianda : Dedi Sutomo

7) Menggala : Endra Zulkarnain

8) Liwa : Sulis Setia Markhamah

r. Perwajahan : Adriyadi, Ari Wibowo Prakoso, Hendra Gunawan,

Sukaryanto, Tri Prayugo, Waris Saputra, Fathoni Warganegara

s. Artistik : Setiawan sapto Apriviantoro, Dodi Rahmad Kurniawan

t. IT : Vincentius Bayu Septian, Yoga Dwi CN

u. Staf Sekretariat : Olika Josi

Alamat Redaksi/Iklan/Sirkulasi : Jl ZA Pagar Alam No.83, Gedong

Meneng, Rajabasa Bandar Lampung. Tlp: 0721-704777 (hunting).

Fax: Bisnis: 0721- 786291. Iklan : 0721-707657. Redaksi: 0721-

788276.
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C. Rubrik

1. Pengertian Rubrik

Seperti yang dikutip dari library.unisba.ac.id bahwa rubrik adalah ruangan

yang terdapat dalam surat kabar yang memuat isi dan berita, ruangan khusus

yang dapat dimuat dengan periode yang tetap dengan hari-hari tertentu atau

beberapa minggu sekali, yang membuat masalah masing-masing sesuai yang

ditulis rubrik tersebut. Hal tersebut dipertegas dengan saduran dari yang

menjelaskan bahwa rubrik adalah kepala karangan (ruang tetap) dalam media

cetak baik surat kabar maupun majalah.

Dari kedua penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa rubrik

merupakan sebuah halaman yang memiliki kepala halaman (kop) yang

terdapat di dalam media cetak baik koran, majalah, tabloid, buletin, dan

lainnya. Di dalamnya memuat mengenai berbagai informasi baik berita, opini,

maupun iklan yang senada sasaran pembacanya.

2. Rubrik Radar Lampung dan Tribun Lampung

Berdasarkan uraian tersebut di atas, masing-masing media cetak lokal koran

Radar Lampung dan Tribun Lampung memiliki caranya sendiri dalam

menyajikan suatu rubrik pada setiap edisi terbitan korannya, seperti koran

Radar Lampung dalam menyajikan berita setiap harinya terdapat suatu

ruangan khusus dimana redaktur dapat menyajikan berita, baik fakta maupun

opini baik dari masyarakat maupun dari kejadian fakta di lapangan yang telah
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terjadi yang disusun sedemikian rupa hingga menjadi sebuah bacaan yang

menarik bagi masyarakat.

Demikian halnya dengan media cetak lokal koran Tribun Lampung, Tribun

Lampung juga mempunyai caranya sendiri dalam menyajikan suatu rubrik

yang terbit setiap harinya, yaitu sebuah permainan sudoku yang tentunya

dapat menarik peminat pembaca koran ataupun sekedar mengisi waktu luang

dengan memainkan permainan ini.



BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan interpretasi maka dapat dirumuskan

simpulan bahwa media cetak lokal yaitu Radar Lampung dan Tribun Lampung

dalam pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019 secara umum sudah

netralitas terutama dilihat dari prinsip keberimbangan, keadilan dan

obyektivitas, akan tetapi dari dilihat dari prinsip ketidakberpihakan, maka

kedua media cetak lokal tersebut cenderung memihak salah satu bakal calon

karena sudah terikat kerjasama kampanye antara bakal calon dengan pihak

redaksi. Kurang terpenuhinya salah satu unsur dalam netralitas media cetak

lokal dalam pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019

mengindikasikan bahwa media cetak lokal yaitu Radar Lampung dan Tribun

Lampung tidak independen dan tidak netral.

B. Saran

1. Penyempurnaan regulasi khususnya terkait dengan media penyiaran juga

sedang dilakukan. Independensi lembaga penyiaran swasta, dijaga melalui

pasal yang mengatur tentang kepemilikan media penyiaran, kepemilikan

silang media dan keanekaragaman isi siaran serta pengaturan waktu iklan
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(termasuk juga iklan politik). Kewajiban untuk menjalankan sistem

penyiaran berjaringan juga menyebabkan semakin terdistribusikannya

konten siaran yang dikondisikan atas prosentasi isi siaran media penyiaran.

Atas pelaksanaan itu semua, perlu diperkuat peran regulator penyiaran

untuk mengawasi dan memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran atas

aturan tersebut.

2. Bila ingin menjadi media pers nasional yang baik, maka independensi dan

netralitas harus ditegakkan. Bila tidak, pers akan ditinggalkan audience,

serta bisa mendapat sanksi etik dan/atau hukum. Semakin tinggi derajat

independensi dan netralitas media, semakin tinggi pula kredibilitasnya,

serta semakin disukai dan semakin mampu membentuk opini publik.

Namun, sulit kiranya menciptakan media yang sepenuhnya independen

dan netral.
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