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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Menurut McLuhan (1964) Pers adalah the extended of man, yang 

menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dan peristiwa satu dengan peristiwa 

lain pada momen yang bersamaan. Pers merupakan bagian dari komunikasi massa, 

sehingga apa yang terdapat didalamnya sangatlah penting. Dalam buku Four 

Theories Of The Press oleh Siebert, Peterson dan Schramm (1956) disebutkan empat 

teori mengenai pers.  

 Pertama, The Authoritarian Theory dimana pemerintah secara langsung 

mengontrol media massa yang ada. Kedua, Libertarian Theory dimana setiap 

individu memiliki kebebasan untuk menulis apapun yang mereka inginkan. Ketiga, 

The Soviet Theory dimana para diktator partai mengawasi dan mengontrol media. 

Media tidak diperbolehkan mengkritik tujuan partai maupun kebijakan-kebijakannya. 

Keempat, The Social Responsibility Theory dimana media harus memberitakan 

informasi dengan benar, akurat, objektif dan seimbang. Walau bebas dalam membuat 

sebuah berita, media perlu memperhatikan etika-dan nilai yang ada dalam 

masyarakat. Setiap berita harus dipertanggung jawabkan. 
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 Berakhirnya Orde Lama merupakan permulaan dari era Reformasi dimana 

pers menjadi faktor penting dalam demokrasi Negara ini. Sayangnya, untuk 

mendapatkan kembali kepercayaan publik yang sudah hilang tidaklah mudah. 

Masyarakat enggan untuk memberi sanggahan terhadap berita yang dinilai sepihak 

dan tidak berdasarkan fakta (Abidin 2005, 28). Dalam UU nomor 40 tahun 1999 

tentang Pers dikatakan bahwa media massa mempunyai peran penting dalam 

kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan memiliki kebebasan bertanggung 

jawab dalam menjalankan  fungsinya. 

 Fungsi media massa yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan 

kontrol sosial (Kusumaningrat 2006, 27). Kode Etik Jurnalistik pasal 3 menyebutkan 

bahwa media berfungsi sebagai “pengontrol sosial” maka ia harus memberitakan 

setiap hal, kejadian, peristiwa kepada rakyat Indonesia apa adanya tanpa dibuat-buat. 

Untuk melakukan hal tersebut, media harus bebas dari campur tangan pihak luar.  

 Media yang ideal adalah media yang independen. Maksudnya, media harus 

dapat berdiri sendiri untuk menghindari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. 

Namun, pada nyatanya kini banyak media yang tidak berdiri sendiri.  Hal ini terlihat 

dari oknum-oknum dalam media yang tersebut yang juga terlibat dalam satu 

golongan partai sehingga konten yang ada di dalam tayangan adalah untuk 

kepentingannya. McCombs dan Shaw (Severin dan Tankard 2011, 264) melakukan 

penelitian terhadap kampanye presiden. Mereka menemukan dua hal, antara lain 

informasi dan kesadaran. Media massa dianggap mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap apa yang pemilih bicarakan (kampanye politik) dan terhadap isu-

isu yang penting untuk dibicarakan. 

 Sedangkan teori Jarum Suntik (Severin dan Tankard 2009, 314) beranggapan 

media massa memiliki kekuatan yang besar dan komunikan (penonton) tidaklah tahu 

apa-apa. Sebagaimana obat disimpan dan disebarkan dalam tubuh sehingga terjadi 

perubahan dalm sistem fisik, begitu pula pesan-pesan dapat mengubah sistem 

psikologis. 

 Sebuah televisi lokal yang bernama Daai Tv adalah sebuah televisi non-

komersil, yang berpusat di Taiwan. Master Cheng Yen pun mendirikan cabang 

pertama Daai Tv di Indonesia di wilayah Jakara dan Medan. Daai Tv senantiasa 

mengangkat cerita nyata yang digali dari kisah perjuangan hidup dan jalinan kasih 

antar manusia untuk memberikan inspirasi serta mencerminkan keindahan dan 

kehangatan hidup. Maka dari itu, Daai Tv memiliki slogan “Televisi Cinta Kasih”. 

Daai Tv senantiasa mengajak setiap manusia untuk peduli dan mencintai dimana pun 

mereka berada. Harapannya, dengan itu akan terbentuk sebuah keadaan yang tentram, 

aman dan dunia yang bebas bencana. 

 Dalam buku Analisis Teks Media, setiap pemberitaan, media akan memilih 

mana isu yang penting dan mana isu yang kurang penting. Ini adalah konsep framing 

dimana aspek-aspek khusus dari sebuah realita akan diangkat oleh media. Analisa 

framing dipakai untuk mengetahui cara pandang wartawan saat ia menyeleksi isu dan 
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menulis berita (Sobur 2001, 162). Cara pandang itu adalah mengenai fakta mana yang 

akan ditonjolkan, ditekankan, dibuang dan kemana berita tersebut hendak dibawa 

(Nugroho, Eriyanto, Surdiasis 1999, 21). 

 Gagasan tentang framing pertama kali diberikan oleh Beterson (Sudibyo 

1999, 23). Frame diartikan sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan 

untuk mengorganisir pandangan politk, kebijakan dan wacana serta yang 

menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasikan realitas. Konsep ini 

dikembangkan oleh Goffman (Sobur 2001, 162), dimana frame adalah kepingan 

perilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas. 

 Tayangan mingguan yang bertema human interest ini memiliki durasi 24 

menit. Daai Refleksi menggangkat individu maupun kelompok dalam berbagai 

bidang, dimana aktivitas yang dilakukan  mampu memberikan kontribusi yang positif 

bagi orang lain bahkan lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah episode Kasih 

Sepanjang Jalan. Episode ini menceritakan tentang kisah seorang ibu yang kehilangan 

anaknya saat Peristiwa 1998, Tragedi Semanggi 1. Ia adalah Sumarsih.  

 Film ini bukanlah film doku-drama pertama mengenai Sumarsih. Sudah 

pernah ada media yang mengangkat kisah kehidupan Sumarsih namun memberikan 

pandangan dari sisi yang berbeda yaitu politik dan hukum. Sedangkan Daai Tv 

memiliki cara pandang tersendiri dalam mengemas kisah kehidupan Sumarsih. Daai 

Tv mengangkatnya dari sudut pandang humanisme. 
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I.2 Tujuan Magang 

 Penulis melakukan magang selama empat bulan di Daai Tv memiliki tujuan, 

yaitu: 

1) Mengetahui proses produksi program Daai Refleksi yang mengangkat sebuah 

fenomena kehidupan ke dalam sebuah tayangan film doku-drama, yaitu “Kasih 

Sepanjang Jalan”. 

2) Menganalisa penerapan teori dan konsep komunikasi dalam proses produksi film 

doku-drama. 

3)  Menganalisa penerapan teori dan konsep komunikasi dalam kebudayaan 

organisasi di Daai Tv. 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

 Ruang lingkup jurnalistik penulis pada magang di Daai Tv ini adalah sebagai 

seorang staff produksi dalam program Daai Refleksi. Peran jurnalistik yang 

dijalankan penulis dalam bidang produksi dokumenter drama, atau lebih sering 

disebut doku-drama, berdurasi 24 menit ini mempunyai dua cakupan kerja, yaitu 

tugas administratif dan operasional. Bidang administratif meliputi pembuatan 

timecode kaset hasil shooting dan membuat transkrip tayangan. Kemudian bidang 

operasional meliputi proses peliputan di lapangan atau riset lapangan untuk topik 

yang akan diangkat, riset internet, pengumpulan data dari narasumber yang akan 

diangkat cerita kehidupannya. 
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I.4 Lokasi Magang dan Waktu Magang 

 Lokasi magang penulis pada PT. Duta Anugerah Indah (Daai Tv) di Jalan 

Mangga Dua Raya, Gd. ITC Mangga Dua Lt.6, Jakarta Utara. Telp (021) 612-3733. 

 Jam kerja magang penulis disesuaikan dengan waktu kerja di kantor. Daai Tv 

memiliki sistem kerja seperti perkantoran pada umumnya dimana penulis mulai 

bekerja pada pukul 08.30 hingga 17.30 WIB, namun penulis akan pulang lebih 

malam jika ada pengambilan gambar di luar kantor. Penulis bekerja dari Senin hingga 

Jumat, terkadang hari Sabtu masuk. Magang berlangsung dari tanggal 21 Mei 2012 

sampai 28 September 2012. 

	  

 




