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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

Pada negara yang menganut sistem politik demokrasi, sebagian besar 

informasi yang didapatkan masyarakat berasal dari media massa. Maka, bisa 

dikatakan bahwa ketergantungan masyarakat akan informasi kepada media massa 

sangat tinggi. Mereka, misalnya, mengakses media untuk mengetahui rincian 

suatu isu atau peristiwa (Fedler et al 2005, 594). Oleh karena itu, jurnalis dituntut 

melakukan pemberitaan secara objektif untuk menghasilkan berita yang kredibel.  

Tetapi, objektivitas dalam pemberitaan pers sering menjadi masalah yang 

tidak hanya diperbincangkan publik, juga oleh para ahli komunikasi. Istilah 

objektivitas muncul pada tahun 1920-an dan tumbuh secara tidak sadar dalam diri 

wartawan. Menurut Kovach dan Rosenstiel (2001, 88), objektivitas memiliki 

beragam definisi. Secara umum objektivitas dapat diartikan sebagai konsistensi 

pada pengujian informasi dengan tepat atau transparansi bukti-bukti, sehingga 

berita tetap akurat dan tidak bias.     

Wartawan atau ahli komunikasi tampaknya memiliki definisi tentang 

objektivitas yang berbeda-beda. Harcup (2004, 60) memberikan beberapa unsur 

objektivitas:  

Balance and even-handedness in presenting different sides of an issue. 

Accuracy and realism in reporting. 

Presenting all main relevant points. 

Separating facts from opinion, but treating opinion as relevant. 
Minimising the influence of the writer’s own attitude, opinion or involvement. 

Avoiding slant, rancour or devious purposes.  



2 
 

Di dalam bukunya, News Reporting and Writing, Mencher (2006, 46) 

merangkum secara singkat pengertian  jurnalistik yang objektif: 

Objective journalism is the reporting of the visible and the verifiable. 

 

Mencher menjelaskan dua hal yang dapat digolongkan sebagai tindakan 

objektif, yaitu ketika jurnalis mencoba membuktikan sumber berita yang sudah 

didapatkan sebelumnya dan melakukan verifikasi kepada narasumber tentang 

perasaan serta firasatnya. Jurnalistik yang tidak adil dan seimbang dapat 

digambarkan sebagai kegagalan dalam objektivitas. Objektivitas merujuk pada 

sebuah berita yang bebas dari pendapat dan perasaan pribadi jurnalis, berisi fakta, 

dan ditulis oleh jurnalis yang tidak memihak serta independen (Mencher 2006, 

46). 

Pemberitaan yang tidak adil dan seimbang merupakan berita yang bias. 

Istilah “bias” merupakan lawan kata dari objektivitas. Bias menggambarkan 

kegagalan media mewakili realitas objektif di dunia nyata secara akurat. Berita 

bias menggunakan istilah-istilah yang lebih populer di kalangan publik, daripada 

akademis. Bias juga memberikan distorsi dan kesalahpahaman dalam konten 

media, terutama pada berita dan kepentingan publik (Franklin et al 2005, 24—25).   

Sayangnya, cukup banyak berita bias atau tidak objektif mengisi media 

Indonesia saat ini. Hal ini menimbulkan tudingan buruk masyarakat kepada pers. 

Wakil Pemimpin Redaksi Kantor berita Antara, Akhmad Kusaeni, pun mengakui 

bahwa (www.akusaeni.blogspot.com 2007): 

Banyak media yang tidak lagi mempersoalkan yang mana fakta dan yang mana opini. 

Banyak wartawan yang menulis berita dengan emosional, dengan semangat menggebuk, 

menghantam, memojokkan. Banyak juga pers yang bersikap tidak jujur dan seimbang 

terhadap semua pihak. Dengan kata lain, banyak media yang menabrak rambu objektivitas 

pemberitaan. 

http://www.akusaeni.blogspot.com/
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Penulis menemukan salah satu contoh peristiwa yang diberitakan secara 

kurang objektif oleh beberapa media (berita terlampir) terkait peristiwa bom 

bunuh diri di Gereja Betel Injil Sepenuh (GBIS), Solo. Peristiwa ini menimbulkan 

kontroversi di masyarakat karena kembali melibatkan agama Kristen dan Islam. 

Tempat pengeboman yang terjadi di gereja Kristen dan pelaku yang beragama 

Islam secara tidak langsung memunculkan berbagai pendapat. Ditambah lagi 

dengan masing-masing ideologi yang melatarbelakangi kedua media online yang 

Penulis amati, yaitu Republika.co.id yang bernafaskan Islam dan Suara 

Pembaruan yang  Kristen. 

Republika.co.id menuliskan pendapat Ketua Badan Kerjasama Umat 

Kristiani (BKSUK) yang prihatin dan menghimbau masyarakat kristiani untuk 

tetap tenang. Isi berita yang disampaikan mencoba untuk menenangkan pembaca 

dan menunjukkan ketenangan umat Kristiani (www.republika.co.id 2011). 

"Kita jangan terprovokasi atas peristiwa, meski itu terjadi saat jemaat baru saja selesai 

melaksanakan ibadah di gereja." 

 

Sebaliknya, narasumber yang dipilih Suara Pembaruan adalah Ketua 

Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Semarang yang 

mengecam keras adanya bom bunuh diri tersebut. Isi berita menggambarkan 

kemarahan warga kristiani akan peristiwa yang terjadi 

(www.suarapembaruan.com 2011). 

"Peristiwa peledakan bom ini merusak ketenangan, kerukunan dan perdamaian yang 

selama ini dialami masyarakat Surakarta," ujarnya. Dia melanjutkan, "Saya mengecam 

tindak kekerasan yang menteror umat di tempat ibadah. Saya tegaskan pula bahwa tindak 

kekerasan tidak boleh dijadikan sebagai solusi memecahkan masalah-masalah yang terjadi 

di negara ini." 

http://republika.co.id/
http://www.republika.co.id/
http://www.suarapembaruan.com/
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Perbedaan sudut pandang pada kedua berita menunjukkan kurangnya 

objektivitas pada kedua berita karena mendukung pihak tertentu dan tidak 

memberitakan secara berimbang pada kedua pihak, baik Kristen maupun Islam. 

Masing-masing media mungkin memiliki agendanya sendiri sehingga 

pemberitaan dilakukan dengan berpihak pada yang „sejalan‟. Padahal, pers punya 

kewajiban untuk memaparkan semua fakta dari kedua belah pihak dan 

membiarkan pembacanya menginterpretasikan sendiri makna dari pemberitaan 

tersebut (Mencher 2006, 47). 

Pendapat negatif akan pers Indonesia juga didukung oleh hasil-hasil 

penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa atau peneliti lainnya, saat 

meneliti objektivitas suatu berita pada media massa tertentu. Banyak hasil yang 

menunjukkan bahwa media massa tidak objektif ketika memberitakan suatu 

peristiwa. Salah satu contohnya adalah penelitian tentang objektivitas pemberitaan 

insiden jemaat HKBP Ciketing pada Jawa Pos. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Jawa Pos belum memenuhi pedoman objektivitas dalam hal fairness 

(www.eprints.upnjatim.ac.id 2011).  

Ojektivitas pers Indonesia sering dipertanyakan oleh publik. Salah satu 

artikel yang dipublikasikan Antara News mengemukakan bahwa  

(www.antaranews.com 2011): 

Publik harus terus melakukan watch the dog. Bila pers senantiasa mengawasi orang-

orang sebagai pengejawantahan atas fungsi kontrol sosialnya, publik harus juga mengawasi 

pers. Tak boleh ada entitas yang luput dari pengawasan pada era demokrasi dan 

transparansi ini. Kata pengamat media Indonesia asal Australia David T. Hill: “Pers yang 

sering mengkritik pemerintah, harus siap pula dikritik.” 
 

Objektivitas tidak hanya berlaku dalam pemberitaan media massa cetak atau 

broadcast. Media massa online juga dituntut untuk mengikuti aturan atau kaidah 

http://antara/
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jurnalistik. Hal ini bisa terjadi karena pemberitaan pada media online sudah 

dianggap sama seperti pada di koran, radio, atau televisi. Semua media sama-sama 

memberikan informasi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini 

ditegaskan oleh Craig (2005, 13): 

The online audience may seem like a tough bunch to please, but their basic concerns 

are the same as those of news audiences over the past 100 years. They want accurate, 

clearly written stories that get across lots of information quickly.  
 

Perubahan pada dunia jurnalistik akibat berkembangnya teknologi 

melahirkan istilah baru, yaitu online Journalism. Bentuk baru jurnalistik ini 

merupakan sebuah medium dari komunikasi massa yang timbul karena adanya 

globalisasi. Online journalism dapat diartikan sebagai berita dan informasi 

berkualitas yang ditempatkan di internet, biasanya merupakan situs world wide 

(Franklin et al 2005, 182). 

Kemajuan teknologi dan jumlah pengguna internet yang terus meningkat 

telah menciptakan perubahan pada penyebaran informasi. Media online memiliki 

dua kelebihan dibandingan dengan media cetak dan broadcast yaitu, kemampuan 

untuk menampung multimedia (gambar foto, video, atau audio) dan memperbarui 

berita secara cepat, selain membuka kesempatan bagi khalayak untuk memberikan 

feedback (Craig 2005, 7). 

Demi memenuhi kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat, banyak 

orang kini beralih ke media online. Hal ini membawa beberapa perubahan pada 

news business. Berita menjadi lebih pribadi dan internet menampilkan berita tanpa 

henti serta menjadi mesin informasi yang tidak terbatas oleh waktu. Internet kini 

menjadi tempat dimana orang mendapatkan semua berita yang terkumpul di satu 
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lokasi. Berbeda dengan sebelumnya yang harus dikumpulkan dari berbagai 

macam sumber (Biagi 2010, 257).  

Karena berbagai macam kelebihan yang disajikan oleh media online, 

jumlah orang yang mengakses situs berita online terus bertambah. Situs berita pun 

menjadi salah satu situs yang paling banyak dikunjungi di internet sejak abad ke-

21, dua di antaranya adalah Kompas.com dan Detikcom.  

 

I.2  Identifikasi Masalah 

Perkembangan pesat dari situs berita dan hausnya masyarakat akan 

informasi, membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyebarkan 

informasi secara luas. Kompas.com dan Detikcom merupakan dua situs yang 

memanfaatkan peluang tersebut. Kedua situs berita ini menyediakan hard news 

dan soft news (feature) yang memberikan informasi bagi pembacanya dalam 

berbagai bidang. 

Kompas.com merupakan media massa online di bawah naungan Kompas 

Gramedia Group (KGG), salah satu perusahaan media tertua dan terkemuka di 

Indonesia. Perubahan teknologi yang semakin canggih sedikit banyak merubah 

pembaca Kompas cetak untuk berpindah ke Kompas.com. Nama baik dari 

perusahaan KGG juga menjadi alasan mengapa masyarakat memilih Kompas.com 

sebagai media yang dipercaya.   

Salah satu saingan Kompas.com adalah Detikcom. Media online ini 

merupakan pemimpin di segmen portal media online di Indonesia 

(www.lensaindonesia.com 2011). Detikcom juga berulang kali terpilih sebagai  

http://www.kompas.com/
http://www.detik.com/
http://www.kompas.com/
http://www.detik.com/
http://www.kompas.com/
http://www.kompas.com/
http://www.kompas.com/
http://www.kompas.com/
http://www.detik.com/
http://www.lensaindonesia.com/
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top brand karena merupakan media massa online pertama di Indonesia 

(www.anneahira.com 2011). Saat ini Detikcom merupakan perusahaan media 

online terbesar di Indonesia dan memiliki 300 karyawan yang menjalankan 

portalnya (www.linkedin.com 2011). 

Tidak berbeda dengan media lainnya, Kompas.com dan Detikcom juga 

memberitakan kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA GAMES yang hingga 

kini masih hangat diperbincangkan masyarakat Indonesia. Kasus ini melibatkan 

mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang sudah 

ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berita 

Nazaruddin belakangan ini menyita banyak tempat dan durasi di media massa 

(www.antaranews.com 2011). 

Kemunculan nama Nazaruddin di berbagai sumber berita media massa 

menyedot banyak perhatian masyarakat. Ramainya pemberitaan mengenai 

Nazaruddin terlihat dari pemberitaan dan foto di banyak media tiap hari. Detikcom 

bahkan menjadikan Nazaruddin sebagai salah satu trending topic di situsnya. 

Foto-foto wajahnya tersebar di internet dan sering kali menjadi bahan lelucon. 

Selain itu, Kasus Nazaruddin sempat dibuat lagu dan menjadi nada sambung di 

beberapa telepon genggam.  

Pemberitaan besar-besaran dan hanya berfokus pada Nazaruddin dapat 

menimbulkan salah persepsi bagi khalayak yang mengikuti kasus tersebut 

(www.antaranews.com 2011),   

Pers tetap harus menjunjung tinggi etikanya. Pers tak boleh melakukan trial by the 

press (pengadilan oleh pers), menjatuhkan vonisnya, melakukan presumption of 

guilt (praduga bersalah). Semua yang dituduhkan kepada Nazaruddin sifatnya masih 

dugaan. Dugaan-dugaan yang kuat ini tetap harus dimintakan klarifikasi pada yang 

bersangkutan dan sumber-sumber otoritatif (berwenang).  

http://www.anneahira.com/
http://www.detik.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.kompas.com/
http://www.detik.com/
http://www.antaranews.com/
http://www.detik.com/
http://www.antaranews.com/
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Cara pemberitaan kasus Nazaruddin yang dilakukan pers saat ini 

menimbulkan keraguan terhadap objektivitas penulisan berita. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan perbandingan pemberitaan kasus Nazaruddin (sebelum 

ditetapkan sebagai tersangka) yang dipublikasikan media online Poskota dan 

Tempo Interaktif. Keduanya memberitakan permintaan Partai Demokrat kepada 

Nazaruddin untuk pulang dari Singapura dan ditulis pada 28 Mei 2011 (berita 

terlampir).  

Meskipun kedua media menjelaskan satu peristiwa yang sama, Penulis 

menemukan perbedaan pada penulisan kedua berita tersebut. Kejelasan 

narasumber merupakan poin yang membedakan satu berita dengan berita lainnya. 

Pada Tempo Interaktif dijelaskan bahwa Demokrat sudah menghimbau 

Nazaruddin untuk pulang. Semua fakta yang sudah didapat, disertakan bersama 

dengan narasumbernya (www.tempointeraktif.com 2011). 

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati menyatakan 

partai mengimbau mantan Bendahara Umum Partai itu, Nazaruddin Zulkarnain, untuk 

memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

 

Harapan serupa dilontarkan Pengurus Partai lain Sutan Batugana. Namun dia tak bisa 

memastikan kapan Nazaruddin balik ke Indonesia. Soal rencana pemanggilan itu, Sutan 

hanya mengatakan, "Surat pemanggilan kan belum dikirim." 

 
 

Berbeda dengan Tempo Interaktif, Poskota tidak menyertakan semua 

narasumbernya dan menggunakan kata „diduga‟. Bahkan, Poskota juga 

memasukkan pendapat pribadi yang semakin memperjelas kurangnya objektivitas 

pemberitaan pada kasus ini (www.poskota.co.id 2011). 

Partai Demokrat sudah memanggil M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum DPP 

Partai Demokrat, untuk segera pulang ke Tanah Air, namun dia belum segera pulang 

mungkin karena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) belum memanggilnya.  

 

http://poskota/
http://www.tempointeraktif.com/
http://www.tempointeraktif.com/
http://www.tempointeraktif.com/
http://tempo/
http://www.poskota.co.id/
http://www.poskota.co.id/
http://www.poskota.co.id/
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Seperti diketahui, Nazaruddin pergi Singapura pada tanggal 23 Mei 2011, sehari 

sebelum surat pencekelannya dikeluarkan oleh KPK. Diduga surat pencekalannya bocor 

sehingga Nazaruddin berangkat ke Singapura.  

 
 

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Tempo Interaktif lebih objektif 

dalam memberitakan salah satu peristiwa yang berhubungan dengan kasus 

Nazaruddin. Penemuan ini memperlihatkan bahwa ada kasus Nazaruddin yang 

tidak diberitakan secara objektif, terutama saat belum ditetapkan sebagai 

tersangka. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa penelitian ini dilakukan.  

Singkat kata, pers harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai 

aturan, terutama dalam kaidah-kaidah jurnalistik. Saat ini objektivitas suatu berita 

sering dipertanyakan, tidak terkecuali pemberitaan pada media massa online. 

Pemberitaan Nazaruddin, khususnya saat bepergian ke singapura hingga dijadikan 

tersangka (23 Mei—30 Juni 2011), diberitakan secara besar-besaran tanpa 

memperhatikan rambu objektivitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat 

sejauh mana objektivitas media online Kompas.com dan Detikcom mengenai 

kasus Nazaruddin. 

  

I.3  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah ditemukan, Penulis 

merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut: 

1) Sejauh mana objektivitas pemberitaan media online Kompas.com 

seputar kasus Nazaruddin? 

2) Sejauh mana objektivitas pemberitaan media online Detikcom seputar 

kasus Nazaruddin? 

http://www.tempointeraktif.com/
http://www.kompas.com/
http://www.detik.com/
http://www.kompas.com/
http://www.detik.com/
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3) Bagaimana perbedaan objektivitas pemberitaan kasus Nazaruddin 

antara media online Kompas.com dan Detikcom? 

 

I.4  Tujuan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian dengan tiga tujuan sesuai dengan rumusan 

masalah, yaitu: 

1) Mengetahui objektivitas pemberitaan media online Kompas.com. 

2) Mengetahui objektivitas pemberitaan media online Detikcom.  

3) Mengetahui perbedaan objektivitas pemberitaan kasus Nazaruddin 

antara media online Kompas.com atau Detikcom. 

 

I.5  Kegunaan Penelitian 

Terdapat tiga aspek kegunaan dari penelitian ini. Dari perspektif akademis,  

Penulis berharap penelitian ini dapat mendukung dan menjadi referensi yang 

berguna bagi peneliti lain, terutama penelitian yang menggunakan metodologi 

kuantitatif analisis isi.  

Penulis juga berharap dapat mengkaji ulang konsep atau teori mengenai 

objektivitas. Kajian tersebut diharapkan dapat berguna bagi kemajuan pendidikan 

di bidang ilmu komunikasi khususnya. 

Penulis juga mengharapkan timbulnya motivasi dari para mahasiswa jurusan 

ilmu komunikasi, khusunya jurnalistik, untuk melakukan penelitian ilmiah. 

Mahasiswa diharapkan untuk lebih bersikap kritis terhadap lingkungan sekitar 

setelah membaca skripsi ini.  

http://www.kompas.com/
http://www.detik.com/
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Kegunaan lainnya adalah kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi Kompas.com, Detikcom, dan media internet berita lainnya untuk 

lebih memperhatikan objektivitas berita yang akan dipublikasikan kepada 

masyarakat, terutama pemberitaan terhadap tokoh politik. 

Ketiga adalah kegunaan sosial. Signifikansi dari penelitian ini adalah untuk 

menginformasikan dan menyadarkan masyarakat untuk lebih kritis dan teliti 

dalam membaca berita yang dipublikasikan melalui media internet serta tidak 

terburu-buru mengambil kesimpulan atau tindakan lainnya. 

 

I.6  Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika dari penelitian yang Penulis lakukan.  

BAB II OBJEK PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan secara umum tentang ruang lingkup dari topik 

penelitian dan fokus pada objek. Profil perusahaan Kompas.com dan Detikcom, 

serta pemaparan jejak kasus Nazaruddin secara singkat dideskripsikan di dalam 

bab dua ini. Penulis mencoba membangun konteks yang berhubungan dengan 

topik penelitian. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

http://www.kompas.com/
http://www.detik.com/
http://www.kompas.com/
http://www.detik.com/
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Bab ini terdiri dari ulasan akan teori-teori dan konsep-konsep relevan yang 

digunakan di dalam penelitian. Pada bab ketiga ini Penulis menyusun kerangka 

kerja teoritikal untuk memberikan jawaban yang bersifat teoritik terhadap masalah 

yang ditemukan. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Penjelasan dari serangkaian metodologi yang digunakan Penulis dalam 

melakukan penelitian dideskripsikan pada bab ini. Metodologi yang dijelaskan, 

antara lain metode operasionalisasi konsep, metode penelitian, metode 

pengumpulan data, metode pengujian data, dan metode analisis data. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab kelima memaparkan hasil atau data mentah yang ditemukan saat 

melakukan penelitian, tanpa menginterpretasi data tersebut. Selain itu, bab ini 

juga berisi pembahasan dengan referensi dari teori-teori dan konsep-konsep yang 

sudah dijelaskan. Pembahasan dilakukan berdasarkan pada rumusan majalah yang 

ingin dijawab. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan berupa 

jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang sudah ditemukan dari hasil 

pembahasan pada bab kelima. Saran yang perlu dipertimbangkan terhadap 

penelitian yang sudah dilakukan juga ditulis pada bab ini. Penulisan saran 

disesuaikan dengan kegunaan penelitian pada bab pertama. 

 




