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“Dalam naluri jurnalisme, peristiwa politik yang mcnawarkan fenomena 
perlawanan menentang tirani selalu memancing adrenalin para insan pers 
untuk mereka-reka cara dan representasi terbaik bagi sidang pembaca clan 
niasyarakat pemirsanya. Dramasecarasastra dan citra berkelindan menawarkan 
penyajian puncak produk jurnalisme ke masyarakat seluas-luasnya. Pada 
saat itu, penguasa, dalam hal ini militer, member! perhatian utama kepada 
pemberitaan tubs ketimbang fotografi jurnalistik.”

Oscar Motuloh
Pewarta foto Antara

“Pers sesungguhnya adalah pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif. Pers scbagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi 
kinerjanya dengan check and balances. Untuk dapat melakukan peranannya 
pers setnestinya berjuang dengan kepentingan dirinya sendiri agar bisa 
selalu menyampaikan informasi kepada publik secara jujur dan berimbang. 
Foto jurnalistik sebagai sebuah karya bisa dibingkai dan dimaknai untuk 
kepentingan tertentu.”

Yosep Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers
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yang tepat masa Pilpres 2019. Buku ini tidak membahas proses 
kampanye Pilpres periode ini, tetapi buku ini lebih memberikan 
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dalam dunia Jurnalistik, Fotografi m aupun Komunikasi yang berfokus 
pada Kampanye Pilpres.

Buku yang mengulas centang dunia Jurnalistik, Media, dan 
Kampanye ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca 
serta inspirasi para penulis lainnya agar dapat melengkapi dan 
menyempurnakan kajian lebih lanjut tcrutama periode kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo. Pemetaan Pilpres di Indonesia, Branding 
(Penjenamaan) Tokoh, Kampanye, dan bagaimana media membingkai 
(fram ing) realitas sosial politik yang terjadi pada masa Kampanye 
Pilpres periode saat ini.

Penulisan ini tidak akan ada wujudnya tanpa dukungan para 
kolega dan senior, guru dan profesor yang telah menyum bangkan 
ide dan gagasannya. Terima kasih kepada U G M , Khususnya Prof. 
Dr. Soebakdi Soemanto (Aim.) dan Ibu Nien Bakdi Soemanto, Prof 
Dr. Irwan Abdullah, Dr. W ening Udasmoro, M .H um ., DEA, Dr. G. 
Lono Lastoro Simatupang, dan seluruh kolega UG M  yang tidak dapat 
kami sebut satu per satu. Ucapan terima kasih kepada Dr. Zaenuddin, 
M .A..M .A., Dr. Hazze J., Dr. Zully Chodir, Dr. Theresia EPU, Yusra 
Tebe, M.Si., dan Prof Soeprapto Soedjono, M.A, Phd. Ibu Dekan,
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Pak H endrik Makasar terima kasih atas dukungan dan doanya. Arief 
Bagus P., Astra Bonardo, Safir Makki, Amston Probel, dan semua rekan 
jurnalis, khususnya Bang Oscar M otuloh dan Pak Standly (Yosep Adi 
Prasetio) terima kasih dukungan tulisannya sangat berarti bagi penulis, 
serta m entor dan Ibunda kami, Ibu Henny A. Nangoi thanks for all.

Kepada orang tua kami, terkhusus kami ucapkan terima kasih 
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yang selalu sabar dan berjuang m endidik kami. Special the last but not 
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Salam, 
Ririt Yuniar



Catatan Pembuka

Berbeda dengan tulisan yang un tuk menghasilkan makna m em butuhkan 
rangkaian kata, sebuah foto mewakili ribuan untaian kata-kata. 
Sebuah foto memberikan sejuta makna. Itulah kekuatan foto dalam 
menyampaikan fakta tentang sebuah peristiwa. Dalam perjalanan dan 
sejarah jurnalisme, foto sejak ditem ukan pertama kalinya adalah bagian 
penting dari jurnalisme.

Foto dalam jurnalisme adalah bagian dari pekerjaan 6M yang 
dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 40 lahun 1999 tentang 
Pcrs, yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengoiah, dan 
menyampaikan informasi baik dalam benmk 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. Orang yang tak memahami pendngnya foto dalam jurnalisme kerap 
meremehkan peran fotografer. Karya fotografer dianggap hanya sebuah 
pelengkap dari jurnalisme.

Tentu aja tersebut salah. Karena pada dasamya seuap wartawan harus 
bisa menjadi fotografer dan fotografer pada dasarnya juga adalah seorang 
wartawan. Seorang fotografer pada dasarnya juga menjalankan pekerjaan 
jurnalistik. Seorang yang menckuni fotografi jurnalistik umumnya memiliki 
instink yang kuat, termasuk merasakan dan mengantisipasi datangnya sebuah 
peristiwa yang tak terduga.

Fotografi jurnalistik pada dasamya adalah sebuah pemberitaan melalui 
visualisasi. Suatu peristiwa kejadian di masyarakat divisualisasikan melalui



Ririt Yuniar

rekaman foto yang membuat pembaca atau masyarakat yang melihatnya dapat 
ikut merasakan getaran yang ada di dalam gambar. Guru besar Universitas 
Missouri, Cliff Edom, menyatakan fotografi jurnalistik merupakan hasil 
perpaduam antara antara kata dan gambar. Jadi, pada dasarnya kegiatan foto 
jurnalistik adalah kegiatan melaporkan berita secara singkat kepada masyarakat 
luas dan harus dapat diterima orang dengan latar belakang yang beragam.

Membuat karya foto jurnalistik yang baik bukan hal yang mudah 
sebagai mana dibayangkan. Sebab, untuk “melukis” suatu peristiwa yang 
sedang terjadi dengan kamera, harus juga kita memiliki kemampuan untuk 
memahami bagaimana “lukisan” im bisa menjadi pcsan atau medium dengan 
kisah yang tepat tmtuk disampaikan kepada masyarakat. Foto-foto rekaman 
sebuah peristiwa penting terikat dengan aturan-aturan dalam dunia jurnalistik 
atau dunia pemberitaan. Oleh karenanya, proses penciptaannya harus 
mengacu pada syarat-syarat yang terkait dengan dunia pers atau pemberitaan.

Setiap hasil bidikan objek dari kamera seorang fotografer harus 
mcngandung unsur jurnalistiknya, di antaranya adalali 5W + 1H, sehingga 
hasil yang dikreasikan oleh wartawan tersebut dapat memenuhi syarat 
pencatuman ke dalam materi produksi media massa. Namun, sebuah foto 
jurnalistik dinilai berhasil bila memiliki tiga aspek utama, yaim daya tarik 
visual {eye catching), isi atau arti {meaning), dan daya tarik emosional {impact).

Tidak hanya model, atau suatu keindahan dan kegiatan yang bisa menjadi 
objek rekam dalam fotografi. Medium ini juga dapat tmtuk merekam dan 
mengungkap fakta kebenaran. Peran fotografi ini secara nyata terlihat melalui 
foto-foto jepretan anggota Kompi C, yaim fotografer Ronald 1 Haeberlc. 
Foto tersebut menjadi saksi bagi pengungkapan kekejaman dan pembantaian 
My lay  yang dilakukan Letnan William Ckdleŷ  dan sejumlah anak buahnya 
terhadap ramsan waiga sipii Vietnam yang tidak bersenjata, dan kebanyakan 
perempuan serta anak-anak, pada 16 Maret 1968. Pembantaian ini menjadi 
lambang kejahatan penmg Amerika di Vietnam, dan segera membangkitkan
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kemarahan di seluruh dunia serta mengurangi dukungan masyarakat di dalam 
negeri terhadap perang itu sendiri.

Pasukan-pasukan AS pada kejadian tersebut tidak menemukan 
pemberontak di desa My Lay. Lantas tentara itu, satu pleton yang dipimpin 
oleh Leman William Galley, membunuh ratusan warga sipil— temtama kauni 
lelaki tua, perempuan, anak-anak, dan bayi. Scbagian disiksa atau diperkosa. 
Lusinan orang lainnya digiring ke sebuah lubang dan ditembak mati dengan 
senjata otomatis. Jumlah yang pasti dari orang-orang yang terbunuh berbeda- 
beda dari surnber yang satu ke sumber lainnya; yang paling sering disebut 
adalah 347 dan 504 korban. Sebuah pcringatan di tempat pembantaian itu 
mencantumkan 504 nama korban yang berusia antara 1 tahun hingga 82 
tahun.

Pada Perang Dunia II, fotografi juga menjadi saksi bisu kekejaman Nazi 
Jerman saat melakukan holocoust terhadap jutaan umat manusia. Jepretan 
kamera sejumlah fotografer yang mengikuti petgerakan pasukan Sekutu saat 
memasuki kamp talianan di Auswitch hingga kini bisa disaksikan jutaan 
orang di dunia dan ikut mendorong munculnya Stamta Roma pada 1998, 
di mana pemusnahan sekelompok orang berdasarkan emik dan keyakinan 
agama dimasukkan sebagai kejahatan gencxsida dan kejahatan paling serius.

Buku Ririt Yuniar ini mencoba menganalisis tampilan jurnalisme foto 
dalam kaitannya dengan mesin kampanye politik. Alhasil, media temyata 
tidak hanya memberitakan proses dan keadaan politik tetapi secara nyata 
bcrpihak, atau kalau tidak, ya setidaknya memiliki kecenderungan untuk 
berpihak. Media sengaja memilih foto-foto tertentu sesuai dengan afiliasi 
dukungan politik kepada pasangan calon tertentu.

Media yang diteliti adalah lima surat kabar terkemuka di Indonesia, 
yaitu Kompas, Republika, Media Indonesia, Koran Tempo, dan I he Jakarta 
Post. Dalam pemilihan presiden 2009, foto jurnalistik ternyata dimanfaatkan 
secara intensif oleh calon presiden dan wakil presiden. Foto pasangan calon 
tidak hanya ditampilkan apa adanya dalam media, tetapi juga dikomposisikan
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sesuai dengan tujuan dan citra yang ingin dibangun atas kehadiran suatu 
tokoh. DaJam berbagai foto tampak bahwa usaha mencapai tujuan-tujuan 
politik cenderung dilakukan dengan mcmanfaatkan simbol-simbol yang 
mudah dipahami oleh publik, seperti simbol agama, etnik, dan kelas sosial. 
Foto yang ditampilkan media kerap disertai keterangan foto {caption). Boleh 
saja orang bebas menafsirkan foto sebagai sebuah karya, namun keterangan 
foto kerap dibuat untuk membingkai sebuah kepentingan.

Data dan fakta yang tersaji dalam buku ini cukup baik menggambarkan 
bagaimana foto yang ditampilkan media ternyata tak berada dalam ruang 
hampa. Foto berikut keterangannya ternyata penuh dengan pembingkaian 
makna oleh ruang redaksi. Uraian dalam buku ini cukup analitis komprehensif 
dan tergplong istimewa. Namun, ada kritik kecil terhadap cara penulisan 
buku ini yang mungkin mengganggu, yaitu ada bagian (Bab 5) yang 
tampak berdiri sendiri dan mengesankan sekadar tempelan. Bab ini hanya 
menggambarkan alur pemuatan foto oleh media. Bagian ini semestinya bisa 
ditulis dengan memasukkan analisis terkait proses eksekusi pemilihan foto- 
foto yang akhirnya dipublikasikan oleh Kompas, Republika, Media Indonesia, 
Koran Tempo, dan I  he Jakarta Post.

Buku ini m engungkap lebih detail perihal dapur redaksi dalam 
mekanisme pemberitaan media dengan konteks Pemilu 2009 sebagai 
objek. Branding (penjenawaan) menjadi salah satu cara yang juga 
digunakan dalam pem enangan calon presiden petahana. Personal 
branding menjadi salah satu strategi yang menyangkur perasaan dan 
pikiran-pikiran seseorang, terhadap apa yang dilakukan oleh tokoh 
atau capres tersebut. Partai besar yang memiliki kekuatan modal besar 
memobilisasi massa melalui berbagai bentuk dan saluran media. Akan 
tetapi, tidak m enutup kem ungkinan partai kecil yang di back-up oleh 
seorang tokoh atau pengusaha juga m am pu memfungsikan media 
sebagai “kendaraan” politiknya. Hal ini dapat dilihat dalam tampilan 
foto jurnalistik di sejumlah media di Indonesia, baik itu berupa headline
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news m aupun bukan. Mereka berlomba-lomba mempromosikan 
kandidatnya dalam kampanye pemilihan presiden.

Foto kandidat, khususnya dalam media cetak, merupakan 
alat kampanye penting dalam usaha partai atau kandidat untuk 
berkomunikasi dengan pemilih. Foto-foto jurnalistik ini hadir dalam 
media untuk sebuah pemberitaan. Sadar atau tidak, pihak yang 
berkepentingan menggunakan media sebagai kendaraan untuk mencapai 
tujuan politik. Hal ini telah terbukti dapat mempengaruhi citra dan 
daya tarik publik untuk memilih yang akhirnya membawa kemenangan 
bagi kontestan tertentu. Kekuatan media tampak dari penggunaan 
foto jurnalistik dalam kampanye pemilihan presiden, baik pada tingkat 
daerah m aupun nasional. Visualisasi tokoh dalam berbagai format saat 
kampanye pemilihan presiden telah mcnjadi instrumen penting yang 
memperlihatkan betapa sentralnya peranan foto jurnalistik di dalamnya.

Pasangan capres dan cawapres, melalui foto jurnalistik, hadir 
secara rapi dengan satu tujuan menarik massa, konstituen, dan pemilik 
suara (voter preference) sebanyak-banyaknya. Lewat foto itu juga 
mereka m em bentuk opini publik tentang pihak yang paling benar 
dan paling pantas dipilih un tu k  mem im pin negara. Dominasi salah 
satu partai dalam foto jurnalistik mcnjadi hal yang biasa ketika mereka 
mempunyai kekuasaan (power), modal (capital), dan kepentingan 
dalam dunia perpolitikan dan industri media. Disadari atau tidak, 
dunia politik sangat sarat dengan kepentingan.

Hal ini m enunjukkan betapa pentingnya sebuah foto dalam setiap 
event atau momen yang menjadi bukti historis dalam keterlibatannya 
di kancah perpolitikan, khususnya kampanye pemilihan presiden di 
Indonesia. Pengaruh pilihan politik pemilik media m aupun pemangku 
kebijakan media massa terhadap fotografer tam pak jelas pada hasil foto 
yang dim uat.
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Telaah foto dalam isi buku ini m enunjukkan pada kita semua 
bahwa dalam politik itu tak'ada yang abadi, karena yang sesungguhnya 
abadi adalah kepentingan. Kita bisa melihat pada menjeiang Pemiiu 
2009 hubungan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto 
sangat mesra. Mereka adalali pasangan capres-cawapres dari PDI 
Perjuangan dan Gerindra yang pada akhirnya kalah oleh pasangan 
capres-cawapres Susilo Bambang Yudoyono dan Budiono.

Sepuluh tahun kem udian, menjeiang Pemiiu 2019, Megawati 
Soekarnoputri dan PD I Perjuangan m endukung pasangan capres- 
cawapres Joko W idodo dan M aaruf Amin yang berhadapan dengan 
pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 
O rang bisa melihat bahwa realitas politik bisa berubah setiap saat dan 
pada momen yang berbeda. Perubahan ini juga diikuti dengan partai 
pendukung koalisi masing-masing yang tampak begitu cair.

Pers semestinya bisa ikut mendidik warga negara pemilih tentang 
bagaimana menggunakan hak-hak demokrasinya, mengangkat suara 
pemilih tentang apayang mereka butuhkan dan inginkan, memberitakan 
perkembangan kampanye Pemiiu, menyediakan informasi menyangkut 
platform bagi partai politik dan kandidat sekaligus rekam jejaknya, 
memberi kesempatan kepada setiap partai politik untuk berdebat satu 
sama lain, dan memonitor penghitungan suara dan melaporkan hasilnya, 
serta mengawasi, meneliti, dan mengevaluasi secara cermat apakah proses 
Pemiiu yang terjadi telah berlangsung sesuai prinsip keadilan (fairness) 
dan jujur.

Pertumbuhan media sejak reformasi 1998 sungguh mencengangkan. 
Jumlah media tum buh ibarat jam ur di musim penghujan. Kemungkinan 
hal ini terkait dengan media sebagai peluang bisnis baru. Ada banyak 
pengusaha tergiur untuk mendirikan perusahaan pers dan merekrut 
wartawan-wartawan dari berbagai media untuk menjadi pemimpin
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redaksi di perusahaan pers baru mereka dengan gaji yang lumayan 
menggiurkan.

Beberapa pemilik media aktif berpolitik dan ada juga yang 
mendirikan partai politik. Sejumlab wartawan jclas menghadapi 
berbagai persoalan eksistensi diri akibat beberapa pemilik media 
menjadi pem im pin partai dan malah beberapa di antaranya akan ikut 
mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres. Di beberapa grup 
media malah para wartawan diim bau oleh pemiliknya untuk ikut 
menjadi anggota dari partai yang dipim pin atau didukungnya ataupun 
sekadar masuk menjadi anggota tim sukses dan tim  pemenangan 
Pemilu. Hal ini adalah persoalan yang serius.

Pers sesungguhnya adalah pilar demokrasi keempat setelah 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas lcetiga pilar 
itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balances. U ntuk dapat 
melakukan peranannya pers semestinya berjuang dengan kepentingan 
dirinya sendiri agar bisa selalu menyampaikan informasi kepada publik 
secara jujur dan berimbang.

Buku ini melengkapi perangkat kajian media yang um umnya 
hanya dilakukan terhadap isi m aupun cara pemberitaan. Penulis buku 
ini menyadarkan pada kita semua bahwa foto jurnalistik sebagaimana 
dim uat oleh media ternyata tidak bebas nilai. Pada media yang partisan 
dan ruang redaksi yang tidak independen, foto jurnalistik sebagai 
sebuah karya bisa dibingkai dan dimaknai untuk kepentingan tertentu.

Menelisik Politik Melalui Foto
Yosep Adi Prasetyo, Ketua Deivan Pers
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Prolog

Pemilihan Um um  sebagai proses politik bukanlah hal yang baru 
dalam sejarah Negara bangsa Indonesia, karena sejak kemerdekaan 
telah berlangsung pemilihan um um  paling tidak sebanyak sembilan 
kali dari 1955 hingga 2009. Dinam ika politik dalam pemilu tersebut 
m emperlihatkan bagaimana proses demokrasi berlangsung yang 
memberi tanda penting bagi transformasi politik nasional, terutama 
ketika perubahan dari m ultipartai mengalami penggabungan ke dalam 
tiga partai. Baru kemudian setelah tiga puluh tahun lebih kecenderungan 
m onopolitik bergeser pada era reformasi dengan m unculnya puluhan 
partai pada Pemilu 1999.

Perubahan selanjutnya yang mencolok adalah terlibatnya media 
sebagai bagian dari mesin kampanye politik, khususnya ketika media, 
dalam hal ini surat kabar, tidak hanya memberitakan proses dan 
keadaan politik, tetapi juga memiliki pem ihakan-pem ihakan akibat 
kedudukan media yang m em ang memiliki identitas dan orientasi yang 
relatif jelas. Suatu surat kabar dibangun oleh kelom pok nasionalis, 
yang lain dibangun atas dasar agama, atau atas dasar orientasi politik 
tertentu. Orientasi dan kecenderungan tersebut sangat menentukan 
sikap yang diambil oleh suatu media untuk melansir sebuah foto dalam 
tiap terbitannya.

Kecenderungan pemanfaatan media oleh partai-partai politik 
atau tokoh-tokoh politik dalam rangka pemenangan suatu pemilihan 
ditentukan oleh perubahan sistem politik yang bersifat desentralistik 
yang karenanya dibutuhkan satu mode komunikasi yang lebih
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penetratif dengan masyarakat. Pemanfaatan media untuk tujuan- 
tujuan politik kemudian melahirkan dilema tersendiri. Di satu sisi 
terbina Satu jalinan kerja sama antara media dengan negara dan pasar 
karena proses politik tidak hanya merupakan sebuah kegiatan Negara 
tetapi juga merupakan kegiatan yang melibatkan stakeholders, seperti 
pasar dengan orientasi komersialnya.

Dalam proses semacam ini tampak bahwa idealisme media dengan 
segala pilihan nilainya mulai luntur. Media tidak bisa mengisolasi 
dirinya dari perkembangan kapitalisme yang berlangsung di Indonesia 
di mana tantangan media untuk survive menjadi semakin besar. Dalam 
konteks semacam ini, tidak jarang terjadi, bahwa media menjadi 
“alat” propaganda politik tokoh-tokoh dan partai-partai politik. 
Fungsi edukasi publik sering terabaikan dalam peran media terhadap 
kelembagaan pers dan masyarakat. Realitas politik bersifat mengakar 
dalam konteks sosiologis masyarakat. Efcktivitas komunikasi dengan 
publik yang teridentifikasi melalui identitas nilai dan simbolis tertentu 
m am pu mengingatkan publik pada ikatan-ikatan kultural yang 
dihadirkan kembali un tuk kepentingan ekonomi politik.

Foto jurnalistik dalam hubungannya dengan media tersebut telah 
menjadi hal penting un tuk mencapai tujuan-tujuan politik dalam 
satu pemilihan khususnya calon presiden. Foto jurnalistik tidak hanya 
memiliki kemampuan un tuk  mengomunikasikan nilai-nilai tentang 
tokoh atau partai, tetapi juga memadatkan serangkaian pesan yang 
dapat dibaca oleh publik tentang tokoh yang terlibat di dalam pemiiu. 
Hal ini disebabkan kem am puan foto dalam mewakili begitu banyak 
nilai dan pesan secara persuasif.

Dalam pemilihan presiden 2009, foto jurnalistik telah dimanfaatkan 
secara intensif oleh calon presiden dan wakil presiden. Foto-foto calon 
tidak hanya ditampilkan apa adanya dalam surat kabar, tetapi juga 
dikomposisikan sesuai dengan tujuan dan citra yang ingin dibangun
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atas kehadiran suatu tokoh. Dalam berbagai foto tam pak bahwa 
usaha mencapai tujuan-tujuan politik cenderung dilakukan dengan 
memanfaatkan simbol-simbol yang m udah dipahami oleh pubhk, seperti 
simbol agama, etnik, dan kelas sosial. Pemanfaatan simbol semacam 
ini tidak jarang meninggalkan biaya sosial budaya yang besar karena 
perbedaan kebudayaan, sebagaimana tampak dalam agama, etnik dan 
kelas sosial, menjadi semakin tegas yang tidak produktif bagi cita-cita 
membangun masyarakat yang damai.

Pemanfaatan simbol dalam berbagai bentuk m em ang tidak dapat 
dihindari akibat proses demokrasi yang masih mencari-cari bentuk 
yang profcsional dan kom peten. Hal ini beium menjadi kekuatan 
utama dalam rekrutm en politik, demikian pula kedewasaan masyarakat 
dalam berpolitik belumlah terbentuk akibat pendidikan politik baru 
berlangsung pada fase yang sangat awal. Akibat dari kecenderungan 
ini tentu saja publik menjadi objek dari kepentingan ekonomi politik 
di m ana suara publik diraih dengan berbagai cara yang manipulatif, 
tanpa ada suatu kom itm en pendam pingan dan pendewasaan publik 
dalam berpolitik yang dapat melahirkan suatu sistem demokrasi yang 
mapan. Foto jurnalistik dalam arus perubahan politik dan pencarian 
status kekuasaan tersebut telah menjadi alat penting yang kemudian 
menyebabkan dunia fotografi tidak memiliki banyak pilihan.

Estetika foto jurnalistik yang terekam lewat foto jurnalistik 
kampanye pemilihan presiden tidak hanya berada dalam ruang yang 
kosong, tetapi ada dalam beberapa kepentingan. Estetika yang ada di sana 
juga m enunjukkan hubungan yang erat antara estetika seni pertunjukan, 
fotografi, dan social drama kampanye yang dikemas lewat foto yang 
termuat di surat kabar. Performance dalam hal ini dikaitkan dengan 
perspekstif politik yang berhubungan erat dengan kekuasaan. Kampanye 
pemilihan presiden sebagai sebuah realitas sosial yang mewujud dalam 
social drama merupakan sebuah bentuk performance. Realitas tersebut
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mengalami transformasi tingkat pertama yang mewujud dalam sebuah 
performance. Kemudian, performance tersebut mengalami transformasi 
tingkat kedua dan mewujud dalam karya sebuah foto. Ada transformasi 
realitas ke dalam sebuah performance atau social drama yang kemudian 
mengalami transformasi pada tingkat selanjutnya dalam bingkai foto.

Membaca sebuah foto dapat dilakukan dengan berbagai perspektif, 
baik dari segi artistik ataupun konteks sosial politik yang melatarbelakangi 
foto tersebut. Jika dihubungkan dengan pengamatan penulis, maka foto 
selain dibingkai oleh fram e yang diciptakan oleh fotografer melalui media, 
juga dibingkai dengan sebuah konteks yang akan mengarahkan pembaca 
pada maksud yang dituju oleh media. Hal tersebut sejalan dengan proses 
konstruksi realitas dalam media, di mana media merupakan faktor 
eksternal yang akan mempengaruhi pemikiran pembaca atas hal-hal 
yang diberitakan.

Konteks tersebut adalah caption atau teks yang menyertai foto. 
Jika kemudian diparalelkan dengan karya seni, misal, seni lukis, maka 
fram e  yang muncul juga serupa: pertama adalah fram e  dalam arti yang 
sebenarnya, yaitu batas bidang untuk melukis di kanvas; kedua adalah 
fram e berupa judul yang akan mengarahkan audiens dalam melihat 
karya. Sebebas apa pun mereka menafsirkan dan memahami karya, tetap 
akan dibatasi oleh judul (apabila dalam lukisan) dan caption (apabila 
dalam foto jurnalistik di media).

Fotografer dan tim redaksi dapat dikatakan sejajar dengan peran 
kurator pada seni rupa. Merekalah yang m enciptakan konsep dan 
tem a yang akan ditam pilkan pada pembaca, yang pada puncaknya 
tu ru t berpengaruh terhadap foto yang ditam pilkan di media yang 
bersangkutan. Kedudukan dan fungsi foto kemudian ditentukan oleh 
bagaimana kurator mendefinisikan foto untuk ditam pilkan.

Dengan demikian, meskipun kerja fotografer berbasis pada 
teknik dan kreativitas, fotografer jurnalistik memiliki basis kreativitas
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yang berbeda dengan fotografer seni. Pada diri fotografer jurnalistik, 
kreativitas mereka ntau tidak mau ditentukan oleh pasar (market 
based orientation). Hal-hal seperti permintaan pasar, berita seperti 
apa yang akan menarik m inat pembaca, akan berpengaruh terhadap 
ideologi media bersangkutan, dan pada akhirnya akan berimbas pada 
gambar yang dihasilkan oleh fotografer. Walaupun dipengaruhi pasar, 
fotografer jurnalistik tidak sepenuhnya kehiiangan kreativitas. la akan 
melakukan kotnprom i dengan tujuan agar “m em bentuk” pasar yang 
akan memakai karya fotonya. Kompromi tersebut, misalnya, dengan 
sinkronisasi idealisme, penerapan kode etik jurnalistik yang dimiliki 
dan yang harus tetap ditegakkan dengan kepentingan dan atau 
perm intaan pasar.

Buku ini m engungkap lebih derail pada Bab 5 perihal dapur redaksi 
dalam mekanisme pemberitaan media dengan konteks Pilpres sebagai 
objek. Strategi kampanye pilpres juga dibahas sekilas dalam buku ini. 
Branding (penjenawaan) menjadi salah satu cara yang juga digunakan 
dalam pemenangan calon presiden petahana (incumbent). Personal 
Branding menjadi salah satu strategi yang m enyangkut perasaan dan 
pikiran-pikiran seseorang, terhadap apa yang dilakukan oleh tokoh atau 
capres tersebut setelah menjadi sebuah strategi kampanye tersendiri.
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Bab 1
Fenomena Perhelatan Pemiiu

fo to  jumaCistiksebagai karya visual mampu merekam atau mengabadikan sebuaft 
peristiwa atau reafitas yang dibingkai (frame) dengan niCai, estetikg, dan etifa

fotografi.

Dalam Pemilihan Umum (Pemiiu) 2009 salah satu fenomena yang 
menonjol adalah semakin kuatnya ketcrlibatan dan peranan media 
massa dalam proses konstruksi citra para kandidat, baik perseorangan 
(calon anggota legislatif, calon presiden, dan calon wakil presiden) 
m aupun organisasi partai politik. Pemanfaatan media pada pemiiu 
1999, 2004, dan 2009 un tuk m endongkrak popularitas sebenarnya 
telah um um  dilakukan di era kebebasan pers seperti sekarang ini.

Kecenderungan ini m em perlihatkan bahwa kampanye dalam 
Pemiiu, khususnya saat terfokus pada pemilihan presiden merupakan 
praktik politik yang penting, karena melalui kampanye tersebut tujuan- 
i ujuan politik dapat dicapai. Keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan 
dan cam pur tangan media (Louw, 2005). Selain memanfaatkan media, 
propaganda politik juga dilakukan dengan berbagai cara yang tentunya 
bcrbeda antara satu partai dengan partai yang lain.

Partai besar yang memiliki kekuatan modal besar memobilisasi 
massa melalui berbagai bentuk dan saluran media. Akan tetapi, tidak 
menutup kem ungkinan partai kecil yang di back-up oleh seorang tokoh 
.ii.iu pengusaha juga m am pu memfiingsikan media sebagai “kendaraan” 
politiknya. Hal ini dapat dilihat dalam tampilan foto jurnalistik di
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media-media cerak di Indonesia, baik itu berupa headline news m aupun 
bukan. Mereka berlomba-iomba mernpromosikan kandidarnya dalam 
kampanye pemilihan presiden.

Foto kandidat, khususnya dalam media cetak, merupakan alat 
kampanye penting dalam usaha partai atau kandidat untuk berkomunikasi 
dengan pemilih. Foto-foto jurnalistik ini hadir dalam media cetak 
(surat kabar) untuk sebuah pemberitaan. Sadar atau tidak, pihak yang 
berkepentingan menggunakan media sebagai kendaraan untuk mencapai 
tujuan politik. Hal ini telah terbukd dapat mempengaruhi citra dan 
daya tarik publik untuk memilih yang akhirnya membawa kemenangan 
bagi kontestan tertentu. Kekuatan media tampak dari penggunaan 
foto jurnalistik dalam kampanye pemilihan presiden, baik pada tingkat 
daerah maupun nasional. Visualisasi tokoh dalam berbagai format saat 
kampanye pemilihan presiden telah menjadi instrumen penting yang 
memperlihatkan betapa sentralnya peranan foto jurnalistik di dalamnya.

Melalui foto jurnalistik, calon presiden dan calon wakil presiden 
hadir secara rapi dengan satu tujuan menarik massa, konstituen, dan 
pemilik suara (voter preference) sebanyak-banyaknya. Lewat foto itu 
juga mereka m em bentuk opini publik akan pihak yang paling benar 
dan paling pantas dipilih un tuk memimpin negara. Dominasi salah 
satu partai dalam foto jurnalistik menjadi hal yang biasa ketika mereka 
mempunyai kekuasaan (power), modal (capital), dan kepentingan 
dalam dunia perpolitikan dan industri media. Disadari atau tidak, 
dunia politik sangat sarat dengan kepentingan (Conners, 2005).

Peristiwa politik itu, yaitu kampanye pemilihan presiden, 
dikonstruksi melalui fotografer dan tim redaksi suatu media massa sesuai 
dengan ideologi dan pasar pembaca media tersebut. Realitas politik yang 
direkam oleh fotografer suatu media massa menandakan suatu konflik 
kepentingan: di satu sisi realitas ditentukan oleh idealisme dan di sisi 
lain oleh pragmatisme. Foto jurnalistik yang dihasilkan oleh fotografer
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dari realitas sosial dengan menggunakan trik kaniera m aupun trik cetak 
menghasilkan suatu sistem nilai dari realitas foto. M enurut Kikku Adatto 
(2008:6) eksekusi foto memberikan lebih dari sekadar cerita tentang 
realitas sosial, sedangan trik kamera merupakan kekuaran dokumenter 
kamera sangat menarik, tidak hanya pada kesalahan untuk mengatakan 
informasi yang sebenarnya melainkan kesalahan dari diri fotografer. 
Kekuatan untuk melihat, melakukan penilaian terhadap diri sendiri lewat 
gambar (foto) yang dibuat dan gambar (foto) lain tentang kita. Dengan 
kata lain, kekuatan foto jurnalistik tidak hanya pada kemampuannya 
untuk merepresentasikan peristiwa politik (political representation), tetapi 
juga untuk membentuk realitas itu sendiri. Foto dapat dipabrikasi (cetak 
ulang), dikemas, dan dimanipulasi sesuai keinginan politisi atau pemilik 
modal (Adatto, 2008:7). Hal ini m enunjukkan betapa pentingnya sebuah 
foto dalam setiap event atau m om en yang menjadi bukti historis dalam 
keterlibatannya di kancah perpolitikan, khususnya kampanye pemilihan 
presiden di Indonesia.

Politisi secara tidak sadar “memanipulasi” visualisasi foto dengan 
tujuan mempengaruhi peinbaca yang mclihatnya. Arrinya adalah politisi 
mungkin mempunyai ketertarikan yang berbeda di dalam merespon 
perubahan kondisi lingkungan yangm ungkin tidakdiinginkan oleh partai 
untuk mereka mandatkan (Samuels, 2003:35). Secara tidak langsung, 
pembaca mengontrol proses di balik pembuatan foto (behind-the-stories) 
yang didasari pada perubahan cara berpolitik, khususnya kampanye 
politik lewat ideologi politik media massa itu sendiri. Pengaruh ideologi 
pemilik media maupun pemangku kcbijakan media massa terhadap 
fotografer terlihat jelas pada hasil foto yang ditnuat. Perbedaan ideologi 
yang dimiliki oleh redaktur masing-masing media m aupun pemilik 
industri media massa terepresentasi pada foto jurnalistik kampanye yang 
dimuat suatu media (Konstantinidou, 2007).
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Dimensi kepentingan dalam reproduksi di sini berlapis-lapis 
tergantung pada fondasi' agen yang dipijaknya. Dalam reproduksi 
ini terdapat dominasi kepentingan yang berdasar pada kepentingan 
pasar, pemerintah, negara, militer, ataupun organisasi tertentu (Rosen 
dan M ehan, 2003; Lingren et al., 2008). Dominasi legitimasi juga 
dapat menghasilkan reproduksi budaya (cultural reproduction), yang 
dibentuk melalui dua hal. Pertama, proses perididikan yang sah dan 
berdasar atas pandangan tentang nilai skolastik. Kedua, sistem posisi 
kelas yang sah. Fakta bahwa sebagian besar anggota elite ekonomi juga 
m erupakan anggota dari elite budaya yang m em ungkinkan dominasi 
mereka dijustifikasi sebagai suatu yang juga m encakup kemampuan 
intelektual superior.

Disadari atau tidak, pemberitaan di media massa juga merupakan 
sebuah proses reproduksi budaya. Hal ini dilakukan oleh jurnalis, 
fotografer, dan tim redaksi dalam proses mekanisme pemberitaan 
tersebut. Idcologi surat kabar bersangkutan, terkadang dipengaruhi oleh 
berbagai kepentingan, di mana salah satu unsurnya adalah reproduksi 
budaya yang tercermin dalam teks berita serta loto yang dimuat. 
Salah satu contohnya adalah, ideologi politik media massa yang terus 
direproduksi fotografer melalui foto kampanye pemilihan presiden yang 
ditampilkan di media terkait.

Studi foto selama ini lebih banyak membahas persoalan teknis 
produksi sebagai suatu ranah yang dom inan, yang bersifat teknis dalam 
mendeskripsikan proses pem buatan foto. Foto juga dilihat sebagai 
dokumentasi keluarga dan sebagai studi naratif fotografi populer seperti 
yang dilakukan oleh Karen Strassler (2003) yang membahas fram ing  
foto keluarga di Indonesia. Kenangan masa lalu yang terepresentasikan 
lewat foto studio, pasfoto, dan sebagainya menjadi kebanggaan bagi 
subjek foto. Foto sebagai gabungan teks m embawa beberapa kerancuan, 
potensi diametri berlawanan makna serta mencoba memaknai dan
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mengistimewakan bagian yang lain. Oleh karenanya, pemaknaan 
suatu foto tidak m ungkin m em pertim bangkan teks visual dan verbal 
sebagai elemen yang sepenuhnya terpisah atau m elihat foto secara 
bebas dari cara mereka membingkai {framing) teks dan seluruh layout 
(Konstantinidaou, 2007:155).

Foto juga memiliki entitas nilai estetis, wacana, dan nilai. 
Dengan kata lain, foto cukup kom unikatif dalam penyampaian 
pesan. (Soedjono, 2007:13). Ditegaskan pula bahwa, nilai tampilan 
karya forografi dengan berbagai form at reproduksinya yang tidak 
terbatas dalam varian kadar perm ukaan yang beraneka. U ntuk lebih 
mempertegas nilai realisme dan naturalisme output reproduksinya, 
diperlukan bermacam warna baik yang hitam putih m aupun yang 
berwarna.

Iidak hanya persoalan lapisan teknis saja, tetapi juga pada lapisan 
kedalaman maknanya yang berkaitan dengan elemen pendukung 
reproduksi seperti nilai-nilai ataupun latar belakang media baik secara 
ideologi maupun kreativitas fotografer, menjadi elemen pembentuk 
reproduksi tersebut. Perhatian pada pose, pencahayaan, scttingAam  layaknya 
pcrsiapan sebuah pertunjukan (performance) dilakukan oleh politikus dan 
fotografer. Foto jurnalistik kampanye pemiiu yang mengangkat realitas 
kehidupan itu juga dapat dikatakan sebagai performance. Kampanye 
pemilihan presiden sebagai realitas sosial yang dianalogikan sebagai social 
drama ini merupakan suatu performance yang dibingkai dalam bentuk foto 
jurnalistik.

Dalam konteks ini, analogi foto jurnalistik sebagai performance, 
memperhatikan ragam aktivitas politik suatu partai berupa kampanye, 
hiburan, kegiatan sosial, pertem uan elite partai, dan lain sebagainya. 
Pada tingkat ini dapat dibangun asumsi bahwa realitas kehidupan yang 
berbentuk kampanye tersebut mengalami transformasi tingkat pertama
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menjadi sebuah performance atau pertunjukan yang berupa social 
drama, dan pada transformasi berikutnya berbentuk foto jurnalistik.

Suatu pertunjukan drama selalu memperhatikan unsur-unsur 
terpenringnya, yaitu pertama, struktur yang mencakup plot, character, 
dan tema. Kedna, tekstur yang mencakup dialog, mood atau suasana 
dan properties (Kernodle 1967:337-340). Para politisi tampaknya 
menggunakan teknik-teknik pertunjukan tersebut untuk menyapa 
masyarakat agar mendapatkan simpati dari mereka. Di antara sekian 
banyak telcnik pertunjukan politik, foto merupakan komponen penting 
yang dipertontonkan di depan khalayak selama terjadi proses pencarian 
dukungan politik dari publik. Para politisi berperan sebagai aktor utama, 
dan secara atrakrif bermain di dalam pcntas social drama itu, untuk 
mengkonstruksi realitas atas citra diri mereka sendiri. Kegiatan itulah 
yang kemudian dibekukan melalui still image oleh para praktisi media 
untuk tujuan pembcriraan.

Foto jurnalistik sebagai karya visual m am pu merekam atau 
mengabadikan sebuah peristiwa atau realitas yang dibingkai (frame) 
dengan nilai, estetika dan etika fotografi. Proses pembingkaian (framing) 
m em buktikan bahwa, suatu peristiwa itu benar-benar terjadi dalam 
suatu kerangka kultural dan struktural yang sangat mempengaruhi 
pem bentukan maknanya. Hadirnya suatu foto bukan hanya sebagai 
sebuah produk, tetapi juga sebagai suatu konstruk yang di dalamnya 
term uat berbagai gagasan dan nilai yang dapat menjadi petunjuk 
tentang keberadaan dan berlakunya sesuatu konsep pemikiran dalam 
suatu masyarakat. Kajian atas foto kem udian memberikan peluang 
yang terbuka bagi pem ahaman yang saksama tentang suatu gejala 
sebagai constructed reality.

Latar belakang di atas m enunjukkan adanya proses reproduksi 
budaya selama kegiatan pemilu berlangsung. Reproduksi budaya, 
m enurut Bourdieu (1973), dikuasai oleh kelas dom inan untuk
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m em perkuat status sosial dan melanggengkan kepentingan mereka. 
Besarnya modal yang dimiliki kelas dom inan itu  m em ungkinkan 
mereka m enciptakan relasi-relasi kuasa di antara mereka sendiri.

Selain modal finansial, terdapat modal lain yang juga berperan 
penting dalam proses reproduksi budaya, yaitu modal sosial, modal 
budaya, dan modal simbolik. Modal sosial dapat berupa jaringan- 
jaringan yang berguna dalam penentuan dan produksi kedudukan sosial; 
modal budaya di antaranya, ijazah, ilmu pengetahuan, cara berbicara, 
pembawaan, sopan santun, sedangkan modal simbolis tidak lepas dari 
kekuasaan simbolik yang m em ungkinkan untuk m endapatkan sesuatu 
yang setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan 
ekonomi (Harker et al., 2006; Bourdieu, 1992; Jenkins, 2002).

Kegelisahan akademis dalam studi buku ini terjadi karena adanya 
permasalahan utama: Mengapa reproduksi budaya terjadi dalam 
konstruksi realitas politik Kampanye Pemilihan Presiden 2009 di 
Indonesia. Sumber sosial budaya yang direproduksi dan kepentingan 
politik menjadi landasan bagi proses reproduksi tersebut. Hal ini 
perlu dibuktikan dalam tiga hal sebagai berikut. Pertama, bagaimana 
proses dan mekanisme foto jurnalistik mereproduksi realitas politik 
dalam kampanye pemiiu 2009 berlangsung? Aspek sosial budaya apa 
saja yang digunakan dalam proses reproduksi realitas politik tersebut? 
Kemudian, mengapa ideologi, nilai-nilai, dan simbol dimanfaatkan 
serta mempengaruhi foto-foto kampanye pemilihan presiden 2009 di 
Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana keterlibatan agen produksi foto 
jurnalistik kampanye pemilihan presiden 2009 di Indonesia? Bagaimana 
idealisme dan kekuatan ideologi agen berperan dalam proses pembuatan 
foto hingga dicetaknya foto jurnalistik kampanye pemiiu 2009 di surat 
kabar? Ketiga poin ini dipakai untuk memahami fenomena tersebut.
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Proses Sosial Politik Pilpres

Buku ini ingin mengetahui secara langsung proses produksi, mekanisme, 
dan reproduksi realitas politik, serta aspek sosial budaya yang digunakan 
dalam proses reproduksi sosial realitas politik. Kemudian, mengetahui 
faktor-faktor dan agen-agen yang terlibat dalam proses sosial politik 
sebagaimana yang tam pak dari foto jurnalistik kampanye pemilihan 
presiden 2009. Selanjutnya memahami substansi, dasar, dan kekuatan 
ideologis yang mendasari suatu proses sosial politik yang tam pak dari 
representasi foto jurnalistik kampanye pemilihan presiden 2009.

Kompleksitas hubungan foto jurnalistik dengan dunia sosial, budaya, 
dan politik menegaskan pentingnya kajian ini. Dengan demikian, dapat 
digarisbawahi tiga manfaat buku ini. Pertama, penelitian untuk buku ini 
dapat dilihat dalam dua ranah yaitu ranah teoritis dan ranah praktis. Pada 
ranah teoretis, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap 
perkembangan wacana dalam studi media, seni, dan budaya. Ranah 
praktisnya, menjadi eye catcher bagi publik tentang betapa pentingnya 
membaca foto jurnalistik secara dewasa dan menjadi pendewasaan 
publik dalam praktik berdemokrasi. Reproduksi sosial ini menggugah 
kesadaran bahwa “realitas politik” yang direkam dari balik pembuatan 
foto (behind-the-stories) dapat “mengancam” eksistensi sumber-sumber 
sosial budaya.

Kedua, studi ini menjadi krusial karena hasilnya sangat dibutuhkan 
oleh berbagai pihak (stakeholders), yaitu masyarakat um um , lembaga 
non-pem erintah, pihak pem erintah sebagai pemegang kebijakan, 
praktisi media, m aupun pembaca media. Buku ini memiliki posisi 
yang strategis bagi perkembangan pendidikan, kedewasaan politik, dan 
demokrasi masyarakat baik secara langsung m aupun tidak langsung. 
Dengan m eningkatnya kesadaran masyarakat, para pelaku kampanye 
diharapkan dapat merespons kedewasaan publik dalam keterampilan 
seni m em baca foto jurnalistik kampanye pem ilihan presiden. Pada
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saat yang sama, kondisi perhelatan pemiiu masa itu diharapkan dapat 
m endorong perkembangan profesionalisme media. M edia mampu 
mengemas berita khususnya pada perekaman realitas politik kampanye 
pemiiu dalam karya foto jurnalistiknya.

Ketiga, kajian foto jurnalistik dalam kampanye pem ilihan presiden 
ini memberikan alat analisis alternatif bagi pem ahaman realitas sosial, 
politik, dan kebudayaan dengan mengasumsikan bahwa visualisasi 
suatu objek dapat mendekatkan realitas konkret dari objek tersebut.

Perspektif kualitatif dipakai dalam studi ini, walaupun sejumlah 
data statistik yang relevan juga dimanfaatkan sebagai pendukung 
dengan payung performance studies. M odel-model kajian komunikasi 
menjadi landasan dalam proses penelitian khususnya komunikasi seni 
yang m em perhatikan panggung politik sebagai performance. Studi 
ini tidak lain berusaha mendekati fenomena dan realitas politik yang 
dianalogikan sebagai social drama yang dibingkai (frame) dalam bentuk 
foto jurnalistik. Foto jurnalistik dalam hal ini ditem patkan sebagai 
objek kajian yang dianalisis secara saksama dengan teknik analisis 
fram ing  dari perspektif performance studies.

Data utam a yang diperlukan untuk menyusun buku ini adalah foto 
kampanye pemilihan presiden 2009 di Indonesia yang terbit di surat 
kabar periode 1 Mei hingga 7 Juli 2009. Penetapan periode terbitan 
tersebut dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, 
pelaksanaan kampanye diagendakan pada akhir Mei hingga akhir Juni 
2009, tetapi media sudah memberitakan kandidat-kandidat tersebut 
sejak awal Mei 2009. Kedua, meskipun akhir kampanye pemilihan 
presiden sudah ditetapkan hingga akhir Juni, media massa masih 
ramai memberitakan para kandidat hingga tanggal 7 Juli 2009. Hal 
tersebut menjadi pertimbangan penulis untuk tetap mengambil data 
dalam rangka kuatnya pemberitaan yang masih dapat mempengaruhi 
konstituen sebelum pencoblosan berlangsung 9 Juli 2009. Atas dasar
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kedua hal tersebut, maka foto yang kemudian dijadikan Wiping dipilih 
dari pemberitaan yang ada di surat kabar sejak 1 Mei hingga 7 Juli 2009 
menjadi salah satu referensi pemetaan kondisi pemilu dan potret kondisi 
bangsa masa itu.

Selain foto yang term uat di surat kabar, terkait dengan kebutuhan 
un tuk menemukan keterkaitan antara kehadiran foto jurnalistik 
dengan konteks kehadirannya, juga diperlukan data berupa informasi 
perihal proses produksi foto jurnalistik, serta orientasi ideologis dan 
aspirasi politis lembaga penerbit surat kabar. Ini tam pak bahwa kelima 
media ini diasumsikan memiliki kecenderungan ideologis dan aspirasi 
politis baik itu nasionalis, liberal, dan pada partai tertentu.

D ata selanjutnya yang dibutuhkan adalah data pelengkap yang, 
antara lain, diambil dari arsip masing-masing media (file data) yang 
mereka miliki, yaitu penghitungan foto kampanye dari arsip bundelan 
surat kabar yang dimiliki masing-masing media tersebut. Studi literatur 
berupa buku dan jurnal sebagai bahan analisis atas data-data yang 
sudah didapat diperolch dari berbagai perpustakaan, koleksi pribadi, 
internet atau e-book. Berbagai bahan tertulis juga digunakan untuk 
memperkaya analisis.

Prosesnya penulis mengambil foto-foto kampanye pemilihan 
presiden tahun 2009 yang term uat di lima surat kabar terkemuka di 
Indonesia: Kompas, Republika, M edia Indonesia, Koran Tempo, dan The 
Jakarta Post. Kelima surat kabar tersebut dijadikan acuan berdasar pada 
representativitas dan popularitasnya. Kelimanya merupakan media 
yang paling sering dimanfaatkan oleh kandidat atau partai selama 
kampanye, baik untuk iklan maupun pemberitaan. Lima surat kabar 
tersebut dianggap paling mapan (established) dalam era kebebasan pers 
dan globalisasi media, sementara banyak bermunculan surat kabar-surat 
kabar kecil yang tidak memiliki platform  jelas. Lima surat kabar yang 
dianalisis merupakan media besar yang memiliki perbedaan signifikan
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berkaitan dengan segmen pasar, karakter, dan manajemen yang berbeda. 
Hal ini sekaligus diasumsikan kelima surat kabar tersebut mencerminkan 
perbedaan orientasi dan aspirasi ideologis masing-masing surat kabar. 
Seperti halnya M edia Indonesia cenderung berpihak pada Golkar saat itu, 
Koran Tempo yang cenderung netral nasionalis, Kompas dan The Jakarta 
Post dalam payung yang sama yang cenderung nasionalis, Republika yang 
segmennya untuk kaum muslimin dan muslimat. Kelima surat kabar ini 
dianggap mewakili kepentingan dan keragaman pembaca di Indonesia. 
Surat kabar dianggap penting karena surat kabar m am pu menjadi saksi 
sejarah dalam perjalanan pemberitaan di Indonesia, serta dapat menjadi 
arsip atau dokum en yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat dari 
berbagai wilayah serta daerah terpencil sekalipun.

Adapun data foto jurnalistik kampanye pemilihan presiden 2009 
dikumpulkan dalam bentuk klipping foto dalam rentang waktu yang 
sudah ditentukan di atas. Awalnya, foto tersebut dikelompokkan 
berdasarkan surat kabarnya. Selanjutnya, untuk setiap kelompok foto di 
masing-masing surat kabar juga dilakukan beberapa kategorisasi lebih 
lanjut. Kategorisasi pertama dilakukan berdasarkan rubrikasinya, yang 
dibedakan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu headline, non-headline, 
iklan, dan haiaman khusus. Pemilihan keempat jenis rubrikasi diktkukan 
berdasarkan tingkat representasinya dalam pemberitaan, yakni rubrik 
tersebut merupakan rubrik yang dominan dalam merekam peristiwa. 
Melalui rubrik tersebut berbagai penjelasan dilakukan, khususnya dalam 
suatu kesadaran tentang adanya gradasi dalam pemilihan.

Headline: memiliki kekuatan bahwa foto yang berada di haiaman 
tersebut m erupakan fokus berita “hari ini, sorotan utam a yang aktual 
yang m enyedot perhatian masyarakat, posisi yang paling prestisius 
untuk sebuah porsi pemberitaan, dan merupakan berita utam a dalam 
surat kabar. N on -headline: m enunjukkan frekuensi para kandidat yang 
menarik diberitakan akan tetapi tidak menjadi fokus hari ini. Rubrik
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khusus: foto terkait dengan pemberitaan kampanye hari tersebut. 
Ajang media yang secara terang-terangan membingkai tokoh untuk 
mengkonstruksi penam pilan tokoh dalam rangka kampanye pilpres. 
U ntuk halaman iklan, hal ini terkait dengan dukungan finansial dan 
manajemen partai tersebut. Hal ini untuk m elihat seberapa besar peran 
modal ekonomi dalam media tersebut.

U ntuk m em perkuat akurasi data dilakukan wawancara dengan 
para praktisi media, fotografer atau salah satu staf redaktur di masing- 
masing media. Wawancara pun diselenggarakan dan sesudah itu 
diadakan diskusi di kantor berita Antara atau di PW I (Persatuan 
Wartawan Indonesia) usai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD).

FG D  juga dilakukan dengan para jurnalis yang terlibat dalam 
kampanye pemilu, baik praktisi media, fotografer, m aupun redaktur. 
F G D  pertama dilakukan di Dewan Pers bersama PW I dan wartawan di 
Jakarta pada November 2009 dan yang kedua di Galeri Foto Jurnalistik 
ANTARA Jakarta pada Agustus 2010. FG D  di Dewan Pers dijadwalkan 
sendiri oleh Dewan Pers, di Bundaran H I dijadwalkan oleh para 
fotografer dan sekjen PFI (Pewarta Foto Indonesia), sedangkan yang di 
ANTARA dijadwalkan oleh kesepakatan media.

FG D  pertama dilakukan di Dewan Pers Jl. Kebon Sirih Jakarta 
dengan peserta kurang lebih 15 praktisi media. Dengan mendiskusikan 
bagaimana peran foto di surat kabar serta bagaimana media memberi 
porsi halaman terhadap foto dalam pem beritaan di surat kabar-surat 
kabar.

FG D  kedua diadakan di Galeri Foto Jurnalistik Antara Pasar Baru, 
dengan peserta sebanyak kurang lebih 20 orang yaitu berapa redaktur 
foto, wartawan, fotografer, dan praktisi media lainnya. FG D  kedua 
ini membicarakan mekanisme pemberitaan di masing-masing media, 
pemilihan foto, dan rapat redaksi untuk m em utuskan foto mana yang
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akan dilansir oleh media tersebut sampai pada kepemilikan saham dan 
otoritas media dalam m em utuskan foto-foto mana yang layak dimuat.

FG D  ketiga diadakan di Bundaran H I dengan para fotografer dan 
Perserikatan Fotografer Indonesia, dengan tema bagaimana kebebasan 
dan otoritas fotografer dalam pengambilan objek terkait dengan 
pemberitaan seputar pemiiu yang telah berlangsung pada 2009. Melalui 
FGD, dikumpulkan data yang terkait dengan mekanisme pemberitaan, 
proses reproduksi foto, dan realitas tersebut, serta kebijakan yang 
dapat dilihat secara cermat dalam masing-masing media, serta bentuk 
kelengkapan informasi dari data-data yang ditemukan di lapangan. Data 
ini diharapkan dapat menjelaskan perspektif media dalam pemilihan dan 
penentuan dimuatnya suatu foto atau berita. Dengan cara ini diperoleh 
pemahaman tentang hubungan media dengan agen-agen politik yang 
terlibat dalam kampanye serta penjelasan lebih detail tentang data-data 
yang diperlukan. Semua metode pendukung di atas untuk menguatkan 
dukungan data ilmiah dalam studi kondisi pemiiu.

Analisis Foto sebagai Objek Material

Foto sebagai objek material dapat dikupas dalam dua lapis yang 
saling terkait. Lapis pertama adalah lapis teknis yang dikupas dengan 
menggunakan teori wwrf/cwAwresebagaimanadikemukakan oleh Malcom 
Barnard untuk melihat secara teknis dimensi visual dan konseptualnya. 
Selain itu dalam analisis lapis pertama ini juga digunakan teori gesture 
dari Desmond Morris untuk membaca bahasa tubuh kandidat capres 
dan cawapres sebagai alat transmisi pesan dalam kampanye pilihan 
presiden. Dari langkah tersebut diperoleh dua kategori foto, yakni foto 
yang memenuhi standar estetis fotografi dan yang tidak memenuhi.

Analisis lapis kedua berfokus pada kedalaman makna foto-foto 
tersebut. Analisis tentang nilai dan simbol yang term uat dalam foto- 
foto hasil kliping diawali dengan pengelompokan foto ke dalam
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lima bidang nilai dan simbol yang terepresentasikan, yakni agama, 
sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Foto-foto yang ditampilkan 
dalam naskah ini m erupakan contoh dari hasil kategorisasi atau 
pengelompokan tersebut di atas. Yang dikupas oleh Richard Shechner 
dengan teori performancenya sebagai social drama, untuk membaca 
realitas kampanyenya, dan analisis fram ing interpretation serta 
d idukung dengan teori semiotika performance dari M arco de Marinis 
dan sum bangan pem ikiran dari Ferdinand de Saussure juga penting di 
dalam cultural reproduction dengan melihat metafora-metafora yang ada 
di dalamnya. Marinis di sini mencoba untuk m em berikan pemahaman 
dan penjelasan bahwa unsur-unsur seni pertunjukan itu multilapis. 
D apat dicermati dengan berlapis-lapis tingkatan pemaknaan.

Dengan demikian, secara sederhana, analisis fram ing  mencoba 
membangun sebuah komunikasi bahasa baik verbal maupun visual, 
yang disampaikannya kepada pihak lain atau diinterpretasikan dan 
diklasifikasikan menjadi sebuah informasi baru. Melalui analisis 
fram ing, dapat diketahui bagaimanakah suatu pesan diartikan sehingga 
dapat diinterpretasikan secara efisien dalam hubungannya dengan 
gagasan, nilai, dan ideologi. Dalam bukunya yang berjudul Ideology, An  
Introduction, Terry Eagleton memberikan beberapa definisi mengenai 
ideologi, yakni proses penggunaan alat produksi yang dimaknai sebagai 
simbol dan nilai-nilai dalam kehidupan sosial; seperangkat gagasan yang 
mencirikan kelompok atau kelas sosial tertentu; gagasan yang digunakan 
untuk melegitimasi kekuasaan politik dominan; kesadaran palsu yang 
digunakan untuk melegitimasi kekuasaan politik dominan; komunikasi 
yang didistorsikan secara sistematis; sesuatu yang menawarkan posisi 
tertentu bagi seseorang; bentuk pemikiran yang muncul akibat adanya 
kepentingan sosial; berpikir secara identitas; ilusi yang penting secara 
sosial; pertemuan antara wacana dengan kekuasaan; suatu medium 
yang para pelaku sosialnya memahami keberadaan mereka; seperangkat
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kepercayaan yang diorientasikan kepada tindakan; suatu proses dengan 
mana kehidupan sosial dikonversikan ke dalam kenyataan alamiah 
(Eagleton, 1991).

Interpretasi tidak sekadar pengaplikasian pengetahuan linguistik 
untuk men -decode kata-kata dan m em buat hubungan antarmereka 
serta kalimat-kalimat yang “terikat” di dalamnya. Proses fram ing  selalu 
melibatkan proses extratextual fram ing  (bergantung pada pemahaman 
yang dibawa di luar fram e, seperti pengetahuan dan pengalaman 
pribadi) dan intratextual fram ing  (sebuah teks akan dipengaruhi oleh 
proses internal di dalamnya).

Selain dua hal di atas, ada juga proses intertextual fram ing  
(mengaitkan kehadiran teks satu dengan teks lainnya) dan circumtextual 

fram ing  (berkaitan dengan kehadiran materialnya di ruang tertentu) 
(Gale MacLachlan, Ian Reid, 1994:3-4). Dengan dem ikian, fram e 
menciptakan tanda visual yang sama pentingnya dengan peran sebagai 
penyampai pesan kepada si pembaca atau orang yang m elihat mengenai 
tanda-tanda yang dapat mereka interpretasikan di sana. U ntuk itu 
MacLachlan dan Reid mengatakan:

“Frames are therefore constitutive o f visual signs as well as having the 
potential to cany messages to the viewer about how these signs may be 
interpreted (MacLachlan & Reid, 1994:23)”.

Oleh karena itu, bingkai m erupakan inti dari tanda-tanda visual yang 
juga berpotensi untuk membawa pesan-pesan dari para pembaca tentang 
bagaimana kem ungkinan tanda-tanda tersebut diinterpretasikan.

M engutip pandangan Freund dan Culler, di sini konteks adalah 
bagian penting dari interpretasi. Pertama, hubungan antara diri sendiri 
dengan realita tidak hadir begitu saja sebagai pengetahuan positif. 
Selain itu, konteks dari sebuah teks tertentu (baik visual maupun 
verbal) akan selalu berubah seiring hubungannya dengan teks sejenis
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yang lain, meskipun terkadang tidak tam pak secara eksplisit. D apat 
disimpulkan, bahwa sebuah teks tidak akan memiliki makna tunggal 
yang ditentukan oleh konteks tunggalnya. Akan selalu ada interaksi 
dinam is antara teks dan interpreter, serta antara teks dan konteks (Gale 
MacLachlan, Reid, 1994:8-9).

Model ini selain m em bantu analisis bagian mekanisme pemberitaan, 
juga m em bantu untuk analisis foto, baik itu konstruksi makna yang 
terbentuk, ide, gagasan, nilai dan simbol yang terbaca dalam visualisasi 
foto berita tersebut. Selain m em bantu mengupas struktur analisis 
tersebut, perangkat ini juga mencermati persoalan visual image dengan 
segala perangkat penalarannya (Reese; Gandy, Grant, 2001:35).

Analisis foto berita tersebut dapat diasumsikan bahwa berita 
memiliki konstruksi makna tertentu. Individu (fotografer) tidak dianggap 
sebagai subjek yang netral, yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai 
dengan pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh 
kekuatan sosial yang ada di masyarakat, menyimpan ideologi tertentu 
dan tentunya dengan latar belakang pendidikan tertentu.

Dalam mediaframes (membingkai media) dijelaskan bahwafram ing  
berita mengorganisasikan realitas sosial politik dalam berita. Framing 
media juga dicirikan sebagai kerja jurnalis un tuk mengidentifikasi 
dan mengklasifikasikan informasi secara cepat dan menyampaikan 
secara cepat kepada pembaca. Kegiatan fram ing  merupakan kegiatan 
penyeleksian beberapa aspek dari realitas dan m embuatnya lebih 
penting dalam sebuah teks. Selain itu, lebih berperan dalam penyelesaian 
dan pemahaman definisi dari permasalahan, interpretasi sebab-akibat 
(kausal), evaluasi moral, dan rekomendasi m etode-m etode selanjutnya.

Kegiatan fram ing, dalam konteks ini menyajikan peristiwa dan 
berita agar mampu memberikan pengaruh yang sistematis tentang 
metode yang dapat dimengerti penerima berita. Sementara itu, individual 
frames fram ing  individu) didefinisikan sebagai kegiatan penyimpanan
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ide yang membimbing proses penyampaian informasi secara individu. 
Hal tersebut dapat dimengerti bahwa proses penyampaian ide mampu 
dipahami sebagai kegiatan interpretasi dan proses informasi.

Di sini, foto jurnalistik sebagai objek penulisan. Data difokuskan 
pada foto-foto kampanye dengan tahapan sebagai berikut: Pertama, 
penulis mengumpulkan foto-foto kampanye yang telah diterbitkan oleh 
media yang telah diseleksi, kemudian dilihat keterpolaannya. Kedua, 
penulis dalam proses pengumpulan data melakukan proses verifikasi foto 
dari media cetak dan kliping yang ada di media sebagai alat analisis social 
drama. Ketiga, proses pembacaan foto dimulai dari kampanye pilpres 
yang dilihat sebagai sebuah realitas, kemudian realitas itu mengalami 
transformasi sebagai sebuah social drama dan menjadi sebuah wujud 
bentuk visual, yaitu foto jurnalistik. Pembacaan foto tersebut dikupas 
menggunakan teori yang sudah dijelaskan di atas. Hubungan foto 
dengan teks dan konteks merupakan teknik yang diterapkan dalam 
proses analisis.

U ntuk itu setiap foto dianalisis dengan pendekatan di atas 
berdasarkan dimensi-dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan 
budaya. Kelima dimensi ini merupakan dimensi yang diacu secara 
intensif dalam pemberitaan. Akomodasi terhadap kelima dimensi ini 
dalam analisis dapat memperkaya perspektif karena dimensi-dimensi 
tersebut dapat ditanggapi sebagai konteks m aupun sebagai faktor 
penjelasan bagi pemahaman yang lebih komprehensif. Ini merupakan 
sebagian dari begitu banyaknya perspektif ilmiah dalam melihat segala 
sesuatu kajian perhelatan pemiiu di Indonesia.

Yang tidak dilakukan dalam studi ini adalah analisis foto jurnalistik 
secara diakronis, yakni menganalisis keterkaitan antara kehadiran 
foto, berbagai rubrikasi dan pesan yang termuat di dalamnya, dengan 
perjalanan waktu serta dinamika peristiwa kampanye pemilihan presiden 
tahun 2009 itu sendiri. Meskipun diakui bahwa cara pandang secara
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diakronis terhadap kehadiran foto dalam konteks pemilihan presiden 
dapat dianalogikan dengan plot dalam sebuah pergelaran teater. Nam un 
buku ini membatasi analisis pada dimensi performativity dan representasi 
foto secara sinkronis. Lagi pula, foto jurnalistik yang diteliti di media 
surat kabar um umnya memang tidak dirancang sebagai photo story, 
melainkan foto-foto tersebut berdiri sendiri-sendiri, terpisah antara yang 
satu dengan yang lain.
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Bab 2
Studi Foto Jurnalistik

Studi Media dan Politik

Studi tentang foto yang sudah banyak dilakukan di bidang politik 
m enunjukkan sejumlah kecenderungan penting tentang bagaimana foto 
d ibentuk dan diproduksi secara teknis dalam mendeskripsikan proses 
produksi foto, fungsi, dan maknanya. Salah satunya adalah fotografi 
populer yang membahas fram ing  foto keluarga di Indonesia yang 
dipresentasikan pada status sosial tertentu dan kelas sosial. Kenangan 
masa lalu yang terepresentasikan lewat foto studio atau pasfoto menjadi 
kebanggaan bagi subjek foto (Strassler, 2003). N am un, Strassler sama 
sekali tidak menyinggung tentang persoalan pem aknaan, lebih-lebih 
bagaimana m elihat reproduksi realitas politik di balik pem buatan foto 
tersebut.

Seiring dengan itu, m enurut Konstantinidaou (2007), walaupun 
foto dilihat secara teknis, justru dikedepankan makna sebagai gabungan 
teks yang membawa beberapa kerancuan, potensi diam etri berlawanan 
makna, dan surat kabar (editor dan praktik desain layout, caption, heading, 
dan teks). Adapun topik yang m enarik dan sejalan dengan konsep 
bahasan buku ini yang tidak m ungkin hanya m em pertim bangkan teks 
visual dan verbal sebagai elemen terpisah seluruhnya, ataupun melihat 
foto secara bebas dari cara mereka m em buat fram e  pada teks dan 
seluruh layout tetapi juga m encoba memaknai dan mengistimewakan 
sebuah desain foto yang dilakukannya.

Studi tentang fram ing foto dalam media berita, seperti debat publik 
dan berbagai variasi bentuk budaya yang berbentuk berita, politik, dan
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opini publik juga pernah dilakukan oleh Kari Anden-Papadopoulos 
(2008) pada kasus Abu Ghraib. Dalam tulisannya, dipaparkan bahwa 
fungsi visual (foto jurnalistik) adalah mendukung bingkai berita yang 
dominan dan wacana elite politik dengan atau tanpa pengaruh potensial 
yang independen dari pembaca. Lebih detail lagi, tulisannya ini berusaha 
mengungkap bagaimana image dan icon dari sebuah berita bisa membentuk 
opini publik dan mengubah persepsi mereka mengenai kebijakan politik 
pemerintah.

Asumsinya adalah visualisasi berita berfungsi un tuk m endukung 
fram e  dom inan dan wacana elite politik (elite political discourse) dengan 
menafikan atau menganggap tidak ada pengaruh independen dari 
audience. Fokus dari pembahasannya ini adalah pada gambar penyiksaan 
di penjara Abu Ghraib yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat 
terhadap tahanan di sana. Konklusi dari penulisannya adalah foto-foto 
di Abu Ghraib justru tidak “berbicara” (spoken for) mewakili fram e 
berita dom inan nam un yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat 
menyikapi secara kritis foto-foto yang beredar dan menggunakannya 
un tu k  m engkritik pem erintah. D i sini, fotografer berfungsi sebagai 
“prisma” yang m em antulkan-ulang kebijakan politik pemerintah AS. 
Foto itu berfungsi sebagai prisma kritik lewat elite atau pengamat 
populer dalam kebijakan luar negeri AS. D am pak dari foto jurnalistik 
tidak sedikit m em pengaruhi perluasan budaya setempat.

M etode yang digunakan adalah kualitatif dengan mengambil 
gambar-gambar tentang penjara Abu Ghraib di internet dan surat kabar, 
kemudian melihat bagaimana masyarakat mempersepsi ulang gambar 
tersebut. Misalnya, gambar orang bertudung yang direproduksi dalam 
berbagai gambar (mural, lukisan) untuk m engkritik perang. Dari sana, 
penulis melihat foto-foto itu justru bisa mengubah persepsi masyarakat 
tentang kebijakan perang pemerintah mereka, karena sebelumnya
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mereka tidak pernah tahu bahwa tentara mereka bisa melakukan 
tindakan kejam terhadap tahanan perang.

Yang menarik lagi, memiliki kelebihan, yakni dapat mengungkap 
sisi resepsi atau penerimaan dari audiens terhadap berita dan gambar yang 
mereka lihat serta mematahkan asumsi bahwa berita selalu berpihak pada 
pemerintah. Ini menarik, karena berkaitan dengan studi reproduksi realitas 
politik dalam foto jurnalistik kampanye Pemilihan Presiden di Indonesia, 
karena memiliki kemiripan dalam bagian fram e atau pembagiannya. 
Meskipun demikian, proses reproduksi yang menyangkut penggunaan 
dan manipulasi nilai pada foto tahanan di Abu Ghraib sama sekali belum 
tersentuh.

Yang lebih menarik lagi jika melihat buku yang ditulis oleh 
Benjamin Dreschel (2005), Politik im  B ild  -  W ie politische Bilder 
entstehen und  wie digitale Bildarchive arbeiten (Politics in  the Picture — 
How Political Images Are M ade and  How D igital Archive Work) yang 
direview oleh Klaus Sachs-Hombach (2006). Klaus m em buka ulasannya 
dengan m engatakan bahwa gam bar (image) di surat kabar dan berita 
memainkan peran penting dalam dunia politik, tidak hanya untuk 
m em bentuk opini publik tetapi juga untuk pem buatan keputusan 
politik. M eskipun demildan, ia berpendapat bahwa strategi pengarsipan 
dan penyediaan akses tersebut kepada publik juga berm akna politis.

Pembahasan kemudian beranjak pada ulasan mengenai buku ini, di 
mana penulis memberikan kontribusi untuk melihat bagaimana image 
dipahami dan berguna dalam ilmu politik, khususnya dengan fokus pada 
pengarsipan digital. Tesis utamanya adalah arsip image menjadi instrumen 
politik yang penting karena digitalisasi dan strategi pengarsipannya. Tesis 
tersebut dibuktikan secara empiris pada BiPolAr, sebuah proyek yang 
diluncurkan di Giessen yang menghubungkan ilmu dan kepentingan 
politik. Bagian pertama buku tersebut membahas problem seputar 
konseptualisasi image secara um um  dan political image secara khusus.
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Bagian kedua dan ketiga mengeksplorasi bagaimana pengarsipan gambar 
digital dapat menjadi politis dan untuk tujuan apa mereka dibuat.

U ntuk pembahasan teoretis, Dreschel memakai pendekatan 
interdisiplin. Ia melihat image dari segi filosofis sebagaimana konteks 
estetis dan memberikan penjelasan mengenai perbedaannya dengan 
pendekatan lain (misal, sejarah dan media). Satu hal yang patut 
digarisbawahi di sini adalah penulis memberikan statement bahwa tidak 
semua gambar politik harus berhubungan dengan negara atau partai 
politik tertentu (2005:74).

Dengan demikian, pertanyaan yang m uncul adalah pada kondisi 
seperti apakah sebuah gam bar menjadi gambar berm uatan politik? 
U ntuk menjawabnya, Dreschel memberikan tiga kata kunci untuk 
membaca gambar, yakni: Bildtrager (bentuk atau tam pilan gambar), 
Bildbedeutung (makna atau meaning gambar), dan Blick (tatapan/ 
gaze). Buku Dreschel ini sangat relevan dan memberikan kontribusi 
pemikiran yang mendalam terkait dengan buku kampanye pemilihan 
presiden ini. Relevansinya dapat dilihat dalam visual image yang 
ditam pilkan oleh surat kabar di Indonesia melalui peristiwa politik 
kampanye pemilihan presiden 2009 yang dapat diasumsikan memiliki 
m akna dan muatan nilai-nilai di dalamnya.

Berbeda dengan gagasan yang ditulis oleh David L. Altheide (1997). 
Ia berusaha mengungkap tentang imbas atau efek dari media form  dan 
fram e untuk m em bentuk rasa takut dan kekhawatiran (misal, kejahatan, 
kekerasan) dari audiens. Asumsinya adalah media berkontribusi terhadap 
pembentukan persepsi orang dan hal apa saja yang m em buat mereka 
tertarik (interest) dalam hidup sehari-hari. Sebagai catatan, fram e yang 
dimaksud di sini adalah pembatas, parameter untuk mendiskusikan atau 
membicarakan suatu peristiwa (misalnya, pemisahan antara pembicaraan 
narkotika sebagai isu “kesehatan publik” dan “pelanggaran hukum”). 
Konklusi akhir adalah, rasa “khawatir” dan “takut” {fear) yang muncul di
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berita di AS mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun-tahun 
sebelumnya, yang berarti m enunjukkan bahwa masyarakat juga semakin 
mengalami rasa khawatir berlebih dibanding sebelumnya.

M etode yang digunakan oleh Altheide disebut “tracking discourse” 
adalah sebuah teknik analisis dokum en kualitatif dengan pendekatan 
etnografi dan analisis isi (content analysis) berbasis komputer. Data 
yang diam bil berasal dari dua sumber. Pertama, berita surat kabar dari 
Los Angeles Times sebanyak 180 artikel dari tahun 1985-1994. Kedua, 
31 laporan atau reportase dari tayangan W orld News Tonight (stasiun 
T V  ABC) sebanyak 31 laporan dari tahun 1990-1994.

U ntuk surat kabar, data dikategorisasikan dalam bentuk tanggal, 
tahun, haiaman, dan lokasi kata “fear" atau dalam sinonim  lain, panjang 
artikel, apa dan siapa yang mengalami rasa “fear" itu. U ntuk tayangan 
TV, data dikategorisasikan dalam bentuk tanggal, tahun, bagian di 
m ana laporan menyebutkan kata “fear", waktu penayangan, durasi, 
subjek, apa dan siapa yang mengalami rasa “fear" tersebut. Kategori 
tam bahan adalah headline, kalimat kunci, sum ber spesifik, kalimat 
yang relevan untuk m em bantu identifikasi laporan.

Kelebihannya ada pada m etode “tracking discourse ” dan perolehan 
data dalam kurun waktu sangat panjang, sehingga hasil yang didapat 
bisa akurat dan sampai pada tingkat kata yang spesifik. M emang 
metode ini berbeda dengan yang dilakukan dalam kampanye pemilihan 
presiden. Tapi jika melihat asumsinya bahwa media m em beri kontribusi 
terhadap pem bentukan opini publik, maka gagasan tersebut dapat 
ditinjau dengan melihat fa m e  yang dibentuk.

Ada juga karya tulis tentang visual image yang memberi kontribusi 
pemikiran, yaitu berobjek material kartun politik (political cartoon). 
Conners (2005) ini menunjukkan betapa pentingnya melihat politik 
dari sudut pandang berbeda, karena sering justru karikatur politik 
itulah yang dijadikan fokus berita oleh suam surat kabar. Dengan cara
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ini dapat diketahui juga, mana kandidat yang sebenarnya populer dan 
jarang disindir atau yang tidak disukai oleh publik. Dalam tulisannya 
dipaparkan tentang kartun politik sebagai salah satu bentuk media yang 
unik, karena mereka menawarkan pada pembaca yang sekaligus pemilih 
{voter) untuk berpendapat terhadap kandidat politik dengan cara berbeda. 
Dalam pembuatannya, kartunis politik juga menghubungkan gambar 
yang mereka buat dengan peristiwa tertentu. Ini dilakukan untuk melihat 
seberapa sering tema di luar masalah pemilihan dibuat kartun, dengan 
penekanan pada sindiran kepada kandidat presiden dengan menyadur dari 
tema-tema budaya populer.

Sampel data diambil dari dua sumber. Pertama, kartun politik 
yang dim uat selama kurun waktu Pemilihan U m um  dari Juli hingga 
November 2004 di surat kabar-surat kabar AS. Kedua, sebanyak 400 
buah kartun yang ada di website milik Daryl Cagle (http://cagle. 
m snbc.com /). Data yang didapat kemudian dianalisis dengan teori 
tem a dari M edhurst dan DeSousa, yakni melihat em pat hal di dalam 
kartun (keterhubungan politik dengan peristiwa lain, karakterisasi 
tokoh, situasi, dan sindiran yang muncul). Objeknya adalah semua 
kandidat presiden dan wakil presiden. Kelemahannya tidak semua 
pembaca bisa mengerti sindiran yang ditayangkan oleh kartunis kepada 
kandidat. Pembaca harus mengikuti perkembangan berita yang lain, 
karena sering kartunis m em buat kartun dengan m enghubungkannya 
pada peristiwa yang lain atau bisa dikatakan bahwa karikatur politik ini 
sangat berkonteks kekinian.

Berbeda apabila m eninjau karya tulis yang dilakukan Nathan 
Yanai (1999) dan Samuels &  Shugart (2003), mereka memperlihatkan 
bahwa objek pemilu dapat menjadi bukti kecenderungan tentang 
pentingnya politik praktis dalam pemilu. M enurut mereka, pemilu 
menjadi objek yang menarik sebagai bahan pemberitaan. Aspek-
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aspek politiknya diangkat secara mendalam, tetapi sama sekali tidak 
m engungkap persoalan proses pembingkaian beritanya.

Tulisannya berbeda dengan karya Sergei Kruk (2008) yang 
m engangkat tentang “ Visual Iconicity in  Leninist M onum ental’ yang 
merupakan studi tentang relasi tanda. Kajian propaganda Lenin 
(lukisan, patung, arsitektur) dalam analisisnya telah mendeskripsikan 
tanda dalam  karya visualnya sebagai kajian propaganda dan bagaimana 
membaca relasi tanda-tanda dalam sebuah karya visual.

Berbeda lagi dengan karya tulis oleh Rod Brookes, Justin Lewis 
dan Karin Wahl-Jorgensen (2004) tentang representasi media dengan 
karya visual pem iiu dengan objek kajian pengaruh m edia pada opini 
publik. Tidak ada sedikit pun kapasitas mimesis fotografi seperti yang 
diungkap oleh K onstantinidou (2007:154) dengan makna dapat 
dikonstruksi melalui kombinasi bahasa fotografi dan konvensi lebih dari 
sebuah sistem tanda sosiologi dan kode (kode pakaian, landscape, dan 
bahasa tubuh). Foto di sini, didasarkan pada kem udahan pengenalan 
tanda, dikonstruksi antara pembaca dan penonton.

Dalam  Politics, Society, and  the M edia (2006:323), Paul W. Nesbitt- 
Larking memiliki pemahaman yang sama pada saat menjelaskan bahwa 
produksi berita telah direncanakan dan polanya sudah diperkirakan 
sebelumnya. Banyak pola m em punyai pengaruh kuat pada apa yang 
diproduksi. Begitu pula dengan berita, direncanakan dahulu dan 
ceritanya sesuai dengan yang diinginkan. N am un, Nesbitt-Larking 
tidak menggunakan teknik analisis kritis dan wacana dalam kajiannya.

Kecenderungan karya tulis sebagaimana dibahas di atas, mem- 
perlihatkan beberapa hal penting. Pertama, memfokuskan pada objek 
kajian praktik politik {political practice) seperti partai politik, proses 
pemilihan, kebijakan partai, perempuan di parlemen, demokrasi, 
ataupun debat publik. Kedua, memfokuskan pada objek kajian media 
sebagai alat politik seperti penggunaan fotografi, televisi, internet,
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kartun politik, dan surat kabar. Ketiga, memfokuskan pada objek formal 
visual image yang kajian- konseptualnya tentang politik representasi, 
image, pencitraan, dan opini publik namun lebih pada proses abstrak 
dan realitas sosial yang tercermin pada demokrasi masyarakat. Ketiga 
kecenderungan di atas telah memberikan pemahaman tentang berbagai 
hal tentang politik representasi, fotografi, dan political practice. Nam un, 
ada satu hal yang belum dibahas dalam reproduksi realitas politik dalam 
foto jurnalistik kampanye pemilihan presiden yang memiliki keunikan 
dan menjadi penting untuk dilakukan, yakni mekanisme reproduksi 
sosial realitas politik di balik pembuatan foto (behind-the-stories) yang 
sangat perlu mendapatkan perhatian dalam analisis dalam tulisan ini.

Sejalan dengan itu, foto dianalogikan sebagai salah satu bentuk 
media performance yang banyak digunakan pada kegiatan kampanye 
pemilu. Foto m am pu merekam atau mengabadikan sebuah peristiwa 
(realitas) yang dibingkai [frame) dengan nilai, estetika, dan etika 
fotografi. Proses pembingkaian (framing) m em buktikan bahwa suatu 
peristiwa itu benar-benar terjadi. Foto jurnalistik tidak hanya terbatas 
pada foto peristiwa politik tetapi juga m asuk ke wilayah kajian 
performance.

Foto Jurnalistik sebagai Realitas Sosial

Foto jurnalistik sebagai karya visual mampu merekam atau mengabadikan 
suatu peristiwa atau realitas yang dibingkai (frame) dengan nilai, estetika, 
dan etika fotografi. Proses pembingkaian (framing) membuktikan bahwa 
suatu peristiwa itu benar-benar terjadi. M enurut Yasraf Amir Pilliang, 
bingkai berperan dalam “menghimpun” (gathering), yaim mengumpulkan 
berbagai bentuk “keberadaan” di dalam format representasi foto. 
“Membingkai” adalah menghadirkan sekaligus menyembunyikan totalitas 
pikiran, perilaku, dan karya-karya manusia yang dimediasi oleh foto. Foto 
jurnalistik tidak hanya terbatas pada foto peristiwa politik, kekerasan, dan
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darah-darah saja melainkan juga merekam peristiwa-peristiwa di sekitarnya 
yang menarik untuk diabadikan.

Realitas tersebut dikemas dalam sebuah karya foto yang diambil 
pada “decisive moment" yang menjelaskan keseluruhan peristiwa. Esensi 
foto jurnalistik terletak pada adanya cerita untuk diinformasikan 
berdasarkan fakta yang disajikan secara visual dan menimbulkan kesan 
mendalam. Lebih jauh lagi, Woollacott (1982:99) mengemukakan 
bagaimana fotografi beroperasi (sebagai sebuah realitas visual apa adanya 
yang dibentuk dari petanda yang ada, tanpa direlasikan dan diangkat 
pemaknaan lebih jauh) baru kemudian tahap kedua mulai direlasikan 
petanda yang ada dalam pembentukan ideologi melalui muatan-muatan 
sosial budaya dan politik yang ada, yang terjadi secara alamiah dan 
masuk akal:

“Film and photography ... operate upon us in a manner which suppresses 
and conceals their ideological function because they appear to record than 
to transform or signify" (Woollacott, 1982:99).

Jadi, dalam kehidupan manusia film dan fotografi dapat berfungsi 
dalam suatu cara yang menekan dan menyembunyikan fungsi ideologi 
mereka karena mereka terlihat merekam dan bukan mentransformasi 
atau bahkan memberi makna. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah 
berita yang diterima pleh masyarakat bukan hanya menggambarkan 
realitas nam un juga m em bentuk realitas yang kemudian diyakini oleh 
masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Hal ini juga berlaku pada foto 
kampanye pemilihan presiden dalam studi ini. Dalam pandangan 
positivisme, berita adalah informasi. Ia dihadirkan kepada khalayak 
sebagai representasi dari kenyataan. Kenyataan itu ditulis kembali dan 
ditransformasikan lewat berita. Berita dipandang sebagai mirror o f reality, 
karena itu ia harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan 
(Hallin dan M ancini,1985:205).
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Proses pembentukan realita, dalam foto jurnalistik dapat 
disejajarkan dengan proses kuratorial dalam seni rupa. Seorang kurator 
akan menentukan tema bersama dengan seniman, walaupun pada 
praktiknya seniman akan berkarya sendiri serta memberikan judul atas 
karyanya. Sesudahnya, kurator akan m em buat tulisan untuk mengiringi 
karya seniman. Dari tulisan yang dibuat oleh kurator tersebut, audiens 
akan terbantu dalam memahami maksud dari penciptaan karya seniman. 
Dengan kata lain, terjadi sebuah proses pembingkaian di sini. Pertama, 

fram e dalam arti yang sebenarnya, yakni batas bidang karya (misalnya, 
pada kanvas, art paper, dan foto). Kedua, fram e dalam bentuk judul 
yang diberikan oleh seniman atas karyanya. Ketiga, fram e  dalam bentuk 
tulisan kuratorial. Fotografer memiliki hak atas apa yang akan dimuatnya 
dalam satu fram e dan apa yang tidak, sehingga tanggung jawab lain yang 
dimilikinya sekaligus memikirkan bagian mana yang pantas masukfram e 
dan mana yang tidak. Hal itu penting agar foto tidak hanya kaya dari sisi 
visual dan memenuhi standar fotografi tetapi juga memiliki nilai berita 
(Du Chem in, 2009), hal ini yang dinamakan sebagai kurator.

Jika dibawa dalam konteks foto jurnalistik, maka fotografer serta tim 
redaksi dapat dikatakan sebagai kurator foto jurnalistik. Merekalah yang 
menentukan tema apa yang akan diambil, yang tentunya disesuaikan 
dengan kepentingan media. Sesudahnya, ada redaktur yang akan 
memberikan judul serta caption terhadap foto hasil jepretan fotografer. 
Dengan adanya judul dan caption, maka audiens “digiring” menuju 
makna yang sudah disiapkan oleh media tersebut.

Akan tetapi, dalam pandangan konstruktivisme, berita itu 
ibarat sebuah drama. Ia merupakan potret dari arena atau panggung 
pertarungan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa 
tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Carry:

News is not information but drama. It does not describe the world but 
potrays an arena o f dramatic forces and action; it exists solely in historical
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time; and it invites our participation on the basis o f our assuming, often 
vicariously, social roles within it (Carry, 1989:21).

Jadi, jelaslah menurutnya bahwa berita bukan informasi melainkan 
drama. Berita tidak menggambarkan dunia melainkan merepresentasikan 
sebuah arena pada kekuatan dan aksi drama; berita muncul semata- 
mata dalam kerangka sejarah; dan berita mendorong masyarakat untuk 
berpartisipasi melakukan praduga atas peran sosial yang ada di dalam 
berita tersebut seolah-olah mengalaminya sendiri. Apakah konsep tersebut 
juga berlaku di Indonesia? Pembaca sendiri yang dapat menyimpulkan.

U ntuk  memahami lebih jauh foto berita dalam konteks ini foto 
jurnalistik kampanye pemilihan presiden 2009 di Indonesia, ada 
baiknya terlebih dahulu dijelaskan mengenai fotografi itu sendiri. 
Fotografi adalah bahasa gambar atau visual. Berbeda dengan kata-kata 
yang diungkapkan atau ditulis yang merupakan hasil akhir dari bentuk 
tertua kom unikasi percetakan, dan m erupakan ben tuk komunikasi 
yang dapat dipahami seluruh dunia (Soelarko, 1993:9). Seorang 
fotografer, dalam hal ini, m empunyai tanggung jawab dan berusaha 
agar apa yang disampaikan melalui gambar itu sesuatu yang bernilai 
dan dapat diutarakan dengan indah. Selain itu, fotografi juga dapat 
dipahami sebagai kegiatan melukis dengan cahaya yang menggunakan 
alat bernam a kamera. Hasil dari lukisan dengan cahaya itulah yang 
disebut foto.

Foto menjadi salah satu media visual un tuk merekam, 
mengabadikan, atau menceritakan suatu peristiwa m aupun realitas. 
Barthes mengemukakan bahwa fotografi ibarat sebuah “sampul 
transparan” (a transparent envelope), yakni sesuatu yang biasanya dilihat 
untuk m endapat informasi mengenai dunia (Elkins, 2007:3). M elihat 
hasil karya foto bisa m em buat orang jadi sedih, gembira, bingung, 
gelisah, atau bahkan berpikir macam-macam. Foto merupakan salah 
satu cara berkomunikasi. Bahasa visual melalui media foto sebagai citra
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tidak bergerak {still image) masih menjadi pilihan, meskipun ada pihak 
yang lebih cenderung melihat bentuk visual yang bergerak seperti 
televisi. Pendefinisian foto jurnalistik itu sendiri dapat dikatakan sebagai 
foto yang berdasarkan realitas kehidupan dan tentunya memiliki nilai 
berita.

Jika berbicara mengenai definisi intrinsik yang jelas dari fotografi, 
akan sangat dipengaruhi oleh unsur perubahan teknologi. Bicara 
mengenai foto itu sendiri, secara otomatis juga akan bicara tentang 
tindakan menghadirkan atau melakukan banyak hal sekaligus dalam 
sebuah foto yang disebut multiplisitas (m ultiplicity) dan ketertempaan 
{melleability). Sejalan dengan ini, Richard Bolton menyatakan:

“photography has no governing characteristic a t all save adaptability” 
(Bolton, 1989 : xi).

Jadi, fotografi tidak memiliki karakteristik untuk melakukan perintah 
pada kondisi-kondisi adaptasi yang aman. Lebih jauh lagi, muncul 
perdebatan, apakah benar untuk mengatakan bahwa objek (foto atau 
photograph) adalah yang akan diteorisasikan. Apakah praktik fotografi 
yang melibatkan sisi psikologis dan ideologi serta proses mengembangkan 
{developing), reproduksi {reproducing) dan sirkulasi {circulating foto 
kepada audiens, atau akan membicarakan fungsi foto itu sendiri? Beberapa 
penulis berargumen bahwa objek fotolah yang seharusnya diteorisasikan. 
Meskipun demikian, seperti halnya apparatus yang terikat dengan sejarah 
dan unsur-unsur sosial, akan sangat sulit untuk memahami bagaimana 
fotografi beroperasi di dalam masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan 
ideologi, politik, psikologi.

Victor Burgin memberikan jawaban lain atas pertanyaan di atas, 
m enurutnya yang seharusnya diteorisasikan adalah foto itu sendiri, 
karena ia merekam proses perubahan sosial yang terjadi. Saat pertama 
muncul di abad ke-19, foto merekam realita yang ada, kemudian
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berkembang menjadi ekspresi individu, dan saat ini foto dianggap 
sebagai sebuah “rekaman realitas yang dipantulkan lewat sensidvitas si 
fotografer”, sebagaimana ditulis Burgin:

When photography first emerged into the context o f nineteenth-century 
aesthetics, it was initially taken to be an automatic record o f reality; 
then it was contested that it was the expression o f an indvidual; then it 
was considered to be “a record o f a reality refracted through a sensibility” 
(Burgin, 1 9 8 7 : 4 6 ) .

M enurut Burgin, ketika fotografi m uncul pertam a kali pada 
konteks estetika abad ke-19, ia pertam a-tam a diambil sebagai 
sebuah perekam otomatis atas realitas; kem udian dikontestasikan 
bahwa ia adalah ekspresi dari perseorangan; kem udian ia dianggap 
sebagai “sebuah rekaman atas realitas yang dibiasakan melalui sebuah 
sensiti vitas”.

Pemahaman Walter Benjamin dalam The Work o f A rt in the Age o f 
M echanical Reproduction menekankan pertautan antara m aterialform  dan 
content, serta peran agen kultural dalam mentransformasi relasi produksi 
di dalam waktu yang ada dengan memakai produksi dan reproduksi 
fotografi untuk kepentingan perubahan sosial (Benjamin, 1996:768-82). 
la juga memiliki dasar pemahaman mengenai fotografi dalam kerangka 
determinasi teknologi. Selain itu, Benjamin juga m enyebut foto sebagai 
“optical unconscious' (maksudnya adalah, sesuatu yang bisa terlihat oleh 
mata kamera dan bawah sadar tetapi tidak bisa terlihat oleh mata normal 
atau sadar). Dari teori fotografi di atas, dapat dioperasionalkan dalam 
analisis mengenai foto-foto kampanye pemilihan presiden yang dapat 
mengungkap makna yang tersembunyi di balik kerangka visual yang 
kasatmata.

Seiring dengan munculnya kesadaran masyarakat mengenai 
pentingnya peran media dalam memberitakan suatu peristiwa, foto juga
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mulai dilihat sebagai elemen penting di media. Foto yang dahulu hanya 
dianggap sebagai pelengkapnarasi berita atau feature, lambat laun mulai 
menjadi bagian penting di media. Hal itulah yang mulai mengawali 
munculnya foto jurnalistik. Seperti yang diungkapkan oleh Frank Luther 
M ott pada tahun 1951, bahwa foto jurnalisme adalah entitas penting 
yang bahkan dapat menggambarkan peristiwa dengan lebih akurat 
dibanding dengan kata-kata. Oleh karena itu, ia juga berpendapat bahwa 
foto jurnalistik harus mulai mengikuti kaidah-kaidah pemberitaan seperti 
akurasi data {accuracy), kejujuran {honesty), memiliki teknik editing 
tersendiri {the techniques o f  editing), dan sebagainya (Edom, 1976:xv- 
xvi). Lebih lanjut Edom mengatakan:

"Photo journalism is growing up. It seems only yesterday that the news 
photographer was looked upon as a queer fellow  -  ha lf artist and more than 
half roughneck - and his product was referred to as the “embellishment’’ o f a 
story orfeature... We know that pictures arejust as definitely reporting as the 
written story is. Whether pictures are better reporting than words depends 
on many factors in individual cases, and is a purely academic question 
anyway. The point is that they are a necessary part o f reporting today... 
And i f  they are reporting, they must lend themselves to the requirements 
o f reporting — timeliness, accuracy, honesty and so on. Further, they must 
submit to the techniques o f editing just as news stories and features must. 
(Edom, 1976: xv-xvi).”

M enurut Edom, foto jurnalisme itu tum buh. Sepertinya baru 
kem arin fotografer berita dianggap sebagai orang aneh: rekan kerja, 
setengah seniman dan lebih daripada setengah pekerja kasar dan hasil 
pekerjaannya dikenal sebagai “penghias” atas sebuah cerita atau fitur. 
Perlu diketahui bahwa gam bar adalah hasil rekaman sebagaimana 
sebuah cerita yang ditulis. Apakah gambar m erupakan rekaman 
peristiwa yang lebih baik daripada kata-kata itu tergantung pada banyak 
faktor kasus individual, dan itu sebenarnya m urni sebuah pertanyaan
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akademis saja. Intinya adalah bahwa gambar adalah bagian penting 
dari pelaporan hari ini. Jika gam bar atau foto melaporkan, mereka 
harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan pelaporan, 
jadwal, ketepatan, kejujuran, dan lainnya. Bahkan, mereka juga harus 
melewati proses teknik penyuntingan seperti halnya yang dilalui pada 
proses pelaporan cerita berita dan fitur.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Edom, Frank R Hoy 
merumuskan delapan karakter foto jurnalistik. Pertama, foto jurnalistik 
adalah komunikasi melalui foto. Komunikasi yang dilakukan akan 
mengekspresikan pandangan wartawan foto terhadap suatu subjek, 
tetapi pesan yang disampaikan bukan merupakan ekspresi pribadi. 
Kedua, m edium foto jurnalistik adalah media cetak surat kabar atau 
majalah, media kabel (satelit), dan media nirkabel (internet). Ketiga, 
kegiatan foto jurnalistik adalah kegiatan melaporkan berita. Keempat, 
foto jurnalistik adalah paduan dari foto dan teks foto. Kelima, foto 
jurnalistik mengacu pada manusia sebagai subjek sekaligus pembaca atau 
audiens foto jurnalistik. Keenam, foto jurnalistik adalah komunikasi 
dengan banyak orang sehingga pesan yang disampaikan harus singkat 
dan bisa diterima orang yang beraneka ragam. Ketujuh, foto jurnalistik 
juga merupakan hasil kerja editor foto. Kedelapan, tujuan foto jurnalistik 
adalah mem enuhi kebutuhan m utlak dalam menyampaikan informasi 
kepada sesama, sesuai asas kebebasan berbicara dan kebebasan pers 
(Alwi, 2008:4-5).

Adapun jenis-jenis foto jurnalistik dapat dilihat dari kategorisasi yang 
telah dibuat oleh World Press Photo Foundation (Badan Foto Jurnalistik 
Dunia). Pertama, Spot Photo, yakni foto yang dibuat dari peristiwa yang 
tidak terjadwal atau tidak terduga, misalnya, foto kecelakaan, kebakaran, 
perkelahian. Kedua, General News Photo yakni foto yang diabadikan 
dari peristiwa yang terjadwal atau rutin terjadi, misalnya, foto menteri 
membuka pameran, presiden sedang melakukan kunjungan ke suatu
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daerah. Ketiga, People in the News Photo yakni foto tentang orang atau 
masyarakat dalam suatu berita, yang ditampilkan adalah pribadi atau 
sosok orang yang menjadi berita itu, misalnya, foto seorang anak korban 
perang. Keempat, Daily Life Photo, yakni foto tentang kehidupan sehari- 
hari manusia dipandang dari segi kemanusiawiannya (human interest), 
misalnya, foto tentang pedagang asongan. Kelima, Portrait adalah foto yang 
menampilkan wajah seorang secara close-up, Keenam, Sport Photo, yakni 
foto yang dibuat dari peristiwa olahraga. Ketujuh, Science and Technology 
Photo yakni foto yang diambil dari peristiwa yang ada kaitannya dengan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedelapan, A rt and Culture Photo, yakni 
foto yang dibuat saat ada peristiwa seni dan budaya. Kesembilan, Social 
and Environment Photo yakni foto mengenai kehidupan sosial masyarakat 
serta lingkungan hidupnya (Alwi, 2008:7-9).

M embaca foto peristiwa politik, dapat terrepresentasi dengan 
mempelajari bagaim ana narasi dikonstruksi dan dibedakan, bagaimana 
gambar dan ideologi difungsikan dengan media dan budaya untuk 
dominasi reproduksi sosial dan diskriminasi (Kellner, 2006:xxxii). 
Representasi diinterpretasikan tidak hanya sebagai replikasi reproduksi 
nyata tentang objek alam  m elainkan sebagai konstruksi teknis yang 
kompleks, naratif, dan ideologis. Tekanan politik representasi terletak 
perhatiannya pada teknologi media, sama baiknya dengan bentuk 
naratif, konvensi, dan kode. Hal itu m enentukan aspek formal media 
teks, seperti fram ing, editing, atau efek khusus, un tuk mengonstruksi 
representasi khusus dan  teknologi yang berbeda dalam menghasilkan 
produk dan efek yang berbeda. Politik representasi difokuskan pada 
proses encodingd&n decoding, teks dan penonton, dan percakapan sehari- 
hari un tuk  lebih kritis ten tan g  produk media (Kellner, 2006:xxxii).

M enurut Grossberg (Coleman, 2005:178), definisi representasi 
adalah “to re-present som ething means take an original, mediate it, 
and play it back”, Representasi merupakan kegiatan komunikatif
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penting yang memerlukan perwujudan simbolik sesuatu kesatuan 
yang sebelumnya tidak ada. Foto jurnalistik merupakan spektrum 
manifestasi yang jelas dari proses dialektika; hal itu tergantung pada 
keberhasilannya mengidentifikasi refleksi kehadiran yang tidak ada, 
walaupun ada keterputusan dari ruang subjek dan waktu yang menjamin 
keotentikan sebagai representasi daripada yang asli. Representasi antara 
meniru subjek dan meninggalkan apa yang tidak terjamah; informasi 
sesuatu direpresentasikan tetapi tidak mengeluarkan energi apa pun. 
Representasi sebagai indeks, fongsi informasi; mem andang jumlah yang 
dibaca, dikode, diinterpretasikan dan dievaluasi untuk keotentikan 
(Coleman, 205:178). Representasi m enurut Daniel Chandler dalam 
Media Representation mengacu pada sebuah proses konstruksi di dalam 
ciap m edium  (khususnya dalam media massa) aspek-aspek realitas 
seperti orang, tempat, objek-objek tertentu, kejadian-kejadian, identitas 
kultural, dan konsep abstrak lainnya. Representasi dapat hadir dalam 
sebuah percakapan, tulisan, atau media audio-visual. Dengan kata 
lain, kajian media juga mempelajari bagaimana narasi dikonstruksi dan 
bagaimana perbedaan image serta fungsi ideologi mereproduksi dominasi 
sosial dan diskriminasi.

Representasi m enurut Stuart Hall dalam Representation and  
Signifying Practices adalah cara memaknai objek yang digambarkan. 
Konsep lama mengenai representasi m enunjukkan adanya gap antara 
objek dan m akna yang diberikan terhadap objek itu. Oleh karena 
itu, dalam pandangan Stuart Hall, representasi harus dipahami dari 
peran ak tif dan kreatif orang yang memaknai dunianya D i sini bahasa 
dan teknik komunikasi melengkapi sirkulasi representasi. Bahasa 
mengeksternalisasi m akna yang dibuat orang tentang dunia di mana ia 
hidup dan m emahami lingkungannya.

Sebagai contoh, penggambaran negatif kelompok masyarakat kulit 
putih di Amerika terhadap kelompok kulit hitam melalui media di negara
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itu pada abad-abad yang lalu. Gambaran mereka m em bentuk pandangan 
negatif masyarakat Amerika dan dunia terhadap orang kuJit hitam dalam 
dunia nyata. Gambaran memproduksi pengetahuan tentang bagaimana 
orang lain melihat suatu objek direpresentasikan. C ontoh representasi di 
Amerika itu merupakan upaya untuk mempertajam perbedaan melalui 
penggambaran perbedaan identitas antara yang menggambarkan dan 
yang digambarkan. Itulah politik penggambaran. Hingga dewasa ini ada 
kesulitan tersendiri ketika ingin membalikkan stereotip negatif tersebut, 
sebagaimana juga sulit untuk m empertahankan atau memperbaiki repre
sentasi positif. Dalam hal ini, bahasa adalah sarana bagi manusia dalam 
memberikan nilai pada sesuatu, memproduksi makna dan mengubahnya. 
Bahasa m am pu melakukan semua itu karena ia beroperasi sebagai sistem 
representasi. Lewat bahasa seseorang bisa mengungkapkan pikiran, kon- 
sep, dan ide-idenya tentang sesuatu.

Makna suatu objek sangat bergantung pada cara orang itu merepre- 
sentasikannya. Dengan mengamati pilihan kata dan penggambaran 
seseorang saat merepresentasikan suatu objek, akan tampak jelas muatan 
nilai-nilai yang diberikannya. Hall menegaskan bahwa pemberian makna 
melalui bahasa berkaitan erat dengan isu kekuasaan. Ini berarti bahwa 
penentuan makna suatu objek bergantung pada siapa yang berkuasa, 
diformulasikan dalam konteks apa, dan akan didistribusikan untuk apa, 
dan kepada siapa.

Dengan demikian, kelom pok penguasa m empunyai pengaruh 
sangat besar pada penentuan makna dan pemilihan media untuk 
menyampaikan pesan. M enurut Hall, pesan-pesan tersebut bekerja 
secara kompleks, dengan pengetahuan dan kekuasaan saling 
berkelindan. Pihak penguasa bebas memilih satu makna di antara 
banyak makna yang sesuai dengan kepentingannya. Kekuasaan dalam 
proses signifikansi selalu m empunyai tendensi un tuk  m enutup bahasa, 
m enutup m akna dan m em berhentikan alirannya.
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Berpijak pada pemikiran bahwa narasi serta wwgeyangditam pilkan 
pada foto di media massa tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi hadir 
sebagai sebuah bentukan dari konstruksi atas realitas, maka teori 
konstruksi sosial menjadi penting di sini. Teori konstruksi sosial yang 
dikem bangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990) 
menjelaskan bahwa realitas memiliki dimensi subjektif dan objektif. 
M anusia m erupakan instrum en dalam m enciptakan realitas yang 
objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia m em pengaruhinya 
melalui proses internalisasi yang mencerminkan realitas yang subjektif. 
Dengan dem ikian, masyarakat sebagai produk manusia, dan manusia 
sebagai produk masyarakat, yang keduanya berlangsung secara dialektis: 
tesis, antitesis, dan sintesis. Kedialektisan ini sekaligus m enandakan 
bahwa masyarakat tidak pernah sebagai produk akhir tetapi tetap 
sebagai proses yang sedang terbentuk. M anusia sebagai individu sosial 
pun tidak pernah stagnan selama ia hidup di tengah penduduknya.

Tesis utam a Berger dan Luckmann menyatakan bahwa manusia 
dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara 
terus-menerus. Masyarakat bukanlah realitas tunggal yang statis dan 
final melainkan merupakan realitas yang bersifat dinamis dan dialektis. 
Realitas bersifat plural ditandai dengan adanya relativitas seseorang 
ketika melihat kenyataan dan pengetahuan. Penduduk adalah produk 
manusia, tetapi secara terus-menerus melakukan aksi kembali terhadap 
penghasilnya. Sebaliknya, manusia juga produk masyarakat. Seseorang 
atau individu menjadi pribadi yang beridentitas kalau ia tetap tinggai 
dan menjadi entitas dari masyarakatnya. Proses dialektis ini, m enurut 
Berger dan Luckmann, mempunyai tiga konsep, yaitu eksternalisasi, 
objektivikasi, dan internalisasi.

Berger dan Luckmann berpandangan bahwa realitas tidak dibentuk 
secara ilmu, juga ddak turun-tem urun secara gratis. Sebaliknya, realitas 
itu dibentuk dan dikonstruksi oleh manusia. Pemahaman ini menyiratkan
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bahwa realitas berpotensi berwajah ganda atau plural. Setiap orang bisa 
mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang 
yang mempunyai pengalaman, preferensi, tingkat pendidikan, lingkungan 
atau pergaulan sosial tertentu akan menafsirkan atau memaknakan realitas 
berdasarkan konstruksinya masing-masing.

Selain plural, realitas (sebagai produk konstruksi) juga bersifat dinamis. 
Sebagai produk dari konstruksi sosial, realitas tersebut merupakan realitas 
subjektif dan realitas objektif sekaligus. Dalam realitas subjektif, realitas 
tersebut menyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antarindividu 
dan objek. Setiap individu mempunyai latar belakang {background) sejarah, 
pengetahuan, dan lingkungan berbeda-beda, yang bisa menghasilkan 
penafsiran yang berbeda ketika melihat dan berhadapan dengan objek. 
Sebaliknya, realitas juga mempunyai dimensi objektif, yaitu sesuam yang 
dialami, bersifat eksternal, dan berada di luar diri individu. Teori konstruksi 
ini digunakan untuk membantu mengungkapkan reproduksi nilai dan 
simbol dalam realitas politik yang tersirat dalam bangunan produksi foto 
jurnalistik tersebut.

Foto Jurnalistik sebagai Performance
Dalam  konteks ini, foto jurnalistik dianalogikan sebagai performance, 
yaitu sebagai suatu kegiatan dan ragamnya yang berupa kampanye, 
entertainments, ceremony, gathering, m aupun yang m endukung aktivitas 
politik suatu partai. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa realitas 
kehidupan berupa kampanye tersebut mengalami transformasi tingkat 
pertam a menjadi sebuah performance atau pertunjukan yang berupa 
social drama dan kem udian transformasi berikutnya, yaitu berbentuk 
foto jurnalistik.

Sejalan dengan ini, Schechner mengatakan bahwa performance 
studies harus dipahami sebagai “spectrum” yang luas atau “continuum " 
dari aksi atau perbuatan m anusiayang m eliputi ritual, drama, olahraga,
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hiburan populer; seni pertunjukan yang meliputi teater, tari, dan musik, 
serta kehidupan sehari-hari, term asuk pula pengobatan, berbagai 
media, sampai internet. Foto jurnalistik yang membingkai realitas 
dalam bentuk still image yang didudukkan dalam kerangka analogi 
performance ini hadir atau tervisualisasi oleh konfigurasi-konfigurasi 
budaya yang menjadi tanda dari suatu social drama yang berlangsung 
dalam masyarakat (Schechner, 2003:2).

U ntuk mengungkap kedalaman dari social drama yang terdapat 
pada realitas politik kampanye pemilihan presiden dalam performance 
tersebut, makadipinjamlah pemikiran Goffman dalam The Dramaturgical 
Perspective yang menjelaskan bahwa kehidupan sosial dapat dipahami 
sebagai rangkaian pertunjukan yang terkait pada suatu pemahaman 
bahwa yang paling terlihat tentang kehidupan manusia terletak pada 
bagaimana melihat yang tam pak di permukaan. Penampilan itu adalah 
nyata yang tidak dapat dirusak oleh realitas tetapi hanya dapat diganti 
oleh penampakan yang lain. Goffman menekankan pada gerakan, citra, 
ilusi, permukaan, dan tindakan.

Goffm an memisahkan apa yang tampak dan yang fundamental 
dalam kehidupan sosial. Kehidupan bagi Goffman berisi berbagai level 
dan kesadaran bukan lapisan-lapisan yang m enutupi inti fundamental 
yang dapat diungkapkan melalui kerja spesifik. Teater pertunjukan 
bukan sesuatu yang ada dalam benak orang tetapi apa yang terjadi pada 
tindakan publik. Dalam kehidupan sehari-hari sesuatu itu ada seperti 
apa adanya, tetapi bagaimana sesuatu itu ada m erupakan sesuatu yang 
berubah (Schechner, 2002:175). Ditegaskan pula bahwa kehidupan ini 
merupakan panggung sandiwara.

“... Front stage is where performance are staged. A hack stage, on the other 
hand, is not only where the actor prepares for performances, but where she 
can he herself... A strange reversal o f hack and front sometimes occurs’’ 
(Goffman, 1959: 106).
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Front stage adalah tem pat di mana pertunjukan ditampilkan. Back 
stage di sisi lain, bukan hanya tem pat di mana seorang aktor menyiapkan 
diri un tuk tampil dalam sebuah pertunjukan tetapi di mana ia bisa 
menjadi diri sendiri. Kadang-kadang terjadi satu pembalikan yang 
aneh dari depan dan belakang.

Pikiran-pikiran Goffman menjadi tegas ketika dihubungkan 
dengan pendapat Kernodle bahwa di dalam pentas drama ada unsur- 
unsur, yaitu pertama, struktur yang mencakup plot, karakter, dan tema. 
Kedua, tekstur yang mencakup dialog, mood atau suasana dan propertis 
atau asesoris (Kernodle 1967:337-340). Dari pandangan inilah bahwa 
sebagian unsur drama itulah yang digunakan un tuk  m em bantu dalam 
proses analisis foto dari perspektif dramanya.

Apabila dihubungkan dengan konsep Schechner tersebut, 
maka foto kampanye pemilihan presiden bisa dilihat sebagai satu 
pertunjukan (performance) social drama dalam kehidupan sehari-hari. 
Sejalan dengan yang dikatakan oleh Schechner bahwa politisi, aktivis, 
pengacara, bahkan teroris menggunakan teknik performance (memakai 
panggung atau podium , cara berbicara, menyapa audiens, cara berdiri, 
memakai setting tertentu) dengan tujuan untuk m endukung tindakan 
mereka. U ntuk itu Schechner mengatakan:

“The politician, activist, lawyer, or terrorist all use techniques o f 
performance -  staging, ways of ddressing various audiences, setting, etc. -  to 
present, demonstrate, protest, or support spesific social actions (Schechner, 
2002 :68 ) .”

Demikianlah, yang dimaksud ole Schechner di atas, maka politisi, 
aktivis, pengacara, demonstran atau bahkan teroris semuanya menggunakan 
teknik pertunjukan panggung, cara memperlakukan audiens yang berbeda- 
beda, setting untuk merepresentasikan, mendemonstrasikan, protes, atau 
mendukung aksi-aksi sosial tertentu.
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Hal tersebut dapat dianalogikan bahwa politisi m erupakan aktor 
yang bermain dalam panggungroaiz/^ra/wa.Tindakan-tindakan mereka 
dalam kampanye pemilihan presiden tersebut berperan aktif dalam 
pem bentukan konstruksi realitas atas citra diri mereka, yang dibekukan 
melalui still image oleh praktisi media untuk tujuan pemberitaan. Foto 
yang dim uat di media massa m erupakan bentuk visual culture yang 
dapat dibaca melalui berbagai perspektif termasuk dalam konteks 
ini perspektif budaya visual. M embaca foto sebagai still image yang 
merekam kegiatan politik melalui budaya visual dapat dilakukan salah 
satunya dengan melihat representasi positif atau negatif.

Dengan kata lain, studi tersebut mempelajari bagaimana narasi 
dikonstruksi. Membaca foto juga berarti melihat perbedaan image serta 
fungsi ideologi di mana media dan budaya mereproduksi dominasi sosial 
dan diskriminasi. Clifford Geertz menjelaskan bagaimana perbedaan 
budaya mengkonstruksi pandangan mereka lewat pengetahuan lokal 
tanpa segera menilai perbedaan dalam istilah superioritas atau inferioritas 
(Van der Veer, 2000).

Relevansi foto dalam performance studies dapat dimengerti dengan 
memahami skema-skema Richard Schechner yang memperlihatkan 
“The Politics o f  Performance” (lihat Skema 1).
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Dalam konteks ini, dapat dimengerti bahwa performance dalam 
perspektifpolitikdapat dilihat dari em patdim ensi. Pertama, menyangkut 
hubungannya dengan kekuasaan. Kedua, menyangkut hubungan 
antara performance dengan ideologi, yaitu bagaimana performance 
mereproduksi, m em ungkinkan, melanjutkan, menantang, menentang, 
mengkritik, dan m enetralkan ideologi. Ketiga, m enyangkut hubungan 
performance dengan hegemoni, yaitu bagaimana pertunjukan secara 
simultan mereproduksi dan meresistensi atau menolak hegemoni. 
Keempat, menyangkut hubungan pertunjukan dengan dominasi, yaitu 
bagaimana performance mengakomodasi dan mengkontestasi dominasi 
(Schechner, 2002:68). Dari skema tersebut di atas, diadaptasikan 
dalam skema 2 di bawah ini.
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Kampanye pemilihan presiden sebagai suatu realitas sosial yang 
mewujud dalam social drama merupakan satu bentuk performance. 
Realitas tersebut mengalami transformasi tingkat pertama yang 
mewujud dalam sebuah performance. Kemudian, performance tersebut 
mengalami transformasi tingkat kedua dan mewujud dalam karya 
sebuah foto. Ada transformasi realitas ke dalam sebuah performance 
atau social drama yang kemudian mengalami transformasi pada tingkat 
selanjutnya dalam bingkai foto (Skema 3). Akan tetapi, pengadaptasian 
untuk fotografi tidak serta-merta semua diadopsi secara apa adanya 
melainkan perlu penyesuaian yang kurang iebihnya mengarah pada 
adaptasi pola-pola teaternya saja.
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Foto inilah yang kemudian dianalisis dengan fram ing  analisis yang 
secara sederhana dapat digambarkan untuk mengetahui bagaimana 
realitas (peristiwa, aktor, kelompok, dan unsurpendukungnya) dibingkai 
oleh media. Pembingkaian tersebut tentu saja melalui proses konstruksi.

Sebagai bagian dari visual culture, proses pembacaan foto turut 
dipengaruhi oleh konfigurasi budaya. Dalam Approaches to Understanding 
Visual Culture, Barnard memberi dua penekanan yang berbeda dalam 
melihat budaya visual (visual culture). Pertama, penekanan pada sisi 
kebudayaan (cultural side) pada frase budaya visual yang merujuk 
pada dua hal, yaitu pada kelompok kultural (cultural group) yang 
memproduksi serta mereproduksi karakter atau identitas mereka dan 
m erujuk pada objek, institusi, atau praktik-praktik dari budaya visual 
yang digunakan untuk mengkomunikasikan identitas kultural tertentu 
(2001:1). Penekanan yang kedua, yakni pada sisi visual (visual side) 
yang merujuk pada sesuatu berdimensi 2 atau 3 yang diproduksi dan 
dikonsumsi manusia sebagai bagian dari kebudayaan dan kehidupan 
sosial mereka. Dalam pengertian ini, budaya visual merupakan konsepsi 
yang inklusif (Barnard, 2001:2).

Berbagai studi yang telah dilakukan tentang fotografi menekankan 
pada kesadaran individu dalam memahami (understanding) sesuatu yang 
dilakukan oleh individu itu sendiri, ataupun sesuatu yang terjadi pada 
struktur. Dengan demikian, dalam hal ini foto kampanye pemilihan 
presiden sebagai sebuah budaya visual tidak lagi dilihat hanya dari sisi 
visual semata. Ia sudah m erujuk pada sisi kebudayaan di mana terjadi 
proses produksi dan reproduksi karakter atau identitas dari kelompok 
budaya tertentu dalam hal ini adalah reproduksi karakter capres dan 
cawapres.
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Reproduksi Budaya dalam Studi Foto Jurnalistik

Hal lain yang juga penting di sini adalah terjadinya proses reproduksi 
kultural (cultural reproduction) di dalam proses produksi yang dilakukan 
media. Reproduksi sosial, m enurut Bourdieu, merupakan sistem yang 
mengonsentrasikan privilese (privilege), dengan memperlakukan semua 
orang seolah-olah setara, dengan rintangan yang berbeda berdasarkan 
dukungan budaya (Jenkins, 2004:168). Privilese juga bisa diterjemahkan 
ke dalam “nilai”. Proses reproduksi budaya (nilai, simbol, dan ideologi) 
mereproduksi relasi kelas dalam suatu struktur sosial.

Sejalan dengan ini, ada dua jenis reproduksi budaya yang terjadi. 
Pertama, sebagai suatu proses pendidikan yang sah dan berdasarkan atas 
pandangan tentang nilai skolastik, dan kedua, sistem posisi kelas yang 
sah (Jenkins, 2004:171). Dalam sistem tersebut terdapat hubungan erat 
antara keanggotaan elite ekonomi dan budaya. Fakta bahwa sebagian 
besar anggota elite ekonomi juga merupakan anggota dari elite budaya 
memungkinkan dominasi mereka dijustifikasi sebagai suatu yang 
juga mencakup kemampuan intelektual superior. Proses reproduksi 
kebudayaan dengan demikian merupakan proses aktif yang menegaskan 
keberadaan suatu ideologi, nilai, dan praktik dalam kehidupan sosial 
sehingga mengharuskan adanya adaptasi kelompok yang memiliki latar 
belakang kebudayaan yang berbeda.

Reproduksi kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari reproduksi 
struktur sosial dan relasi ideologi melalui aktivitas produksi, strategi, 
sistem ketertarikan objektif yang ditandai oleh m ode reproduksi 
tertentu (Bourdieu, 1995:59). Reproduksi budaya dapat dijelaskan 
melalui berbagai strategi yang digunakan untuk mem pertahankan 
dan mendapatkan berbagai bentuk modal. Pelaku selalu berusaha 
m em pertahankan atau m enam bah jenis dan besarnya modal dalam 
rangka m em pertahankan dan memperbaiki posisi sosial. Pemikiran 
mengenai cultural reproduction m uncul kali pertam a oleh Pierre
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Bourdieu (1973) yang melihat fungsi lain pendidikan sebagai sebuah 
mekanisme untuk mereproduksi budaya dari kelas dom inan dan 
sekaligus untuk melanggengkan keberadaan mereka.

Pemikirannya ini hampir sama dengan “ ideological state apparatus” 
yang dicetuskan oleh Louis Althusser pada tahun yang sama. Melihat 
latar belakang kemunculan dan ide dasarnya, bisa dikatakan bahwa 
cultural reproduction berada di bawah teori ideologi Neo Marxisme. Selain 
mengangkat tema mengenai ideologi dan determinasi struktural di dalam 
teori cultural reproduction, sosiologi juga perlahan dimasukkan ke dalam 
bagian dari teori cultural reproduction. Penjelasan mendasar mengenai 
cultural reproduction bisa ditarik dari konsep sosiologi “proses” yang akan 
muncul pada semua masyarakat sebagai sebuah proses berkelanjutan:

“... Culture and particularly cultural reproduction are precisely dynamics 
that we would gather within this notion o f process. Culture as process, is 
emergent, it is forthcoming, it is continuous in the way o f reproducing, 
and as all social processes it provides the grounds and the parallel context o f 
social action itself (Jenks, 1993:3).”

M aksud dari kutipan di atas adalah segala macam tindakan sosial 
(social action) dalam kaitan dengan sosiologi akan selalu bergantung 
pada konteks di mana ia dilakukan. Budaya khususnya reproduksi 
kebudayaan m erupakan dinam ika yang akan dikum pulkan dalam 
pengertian proses ini. Budaya sebagai proses adalah m endadak m uncul, 
ia akan datang, ia juga berkelanjutan seperti halnya proses reproduksi, 
dan sebagai proses sosial ia memberikan dasar-dasar dan konteks yang 
sejalan dengan aksi sosial itu sendiri. Dua poin penting yang bisa 
digarisbawahi adalah: Pertama, ada hubungan yang ambivalen berkaitan 
dengan sentralitas dan peran penting subjektivitas diri menjadi ada di 
dalam budaya dan atau diri adalah bagian dari unit kultural. Kedua, 
sosiologi tampaknya m enyamakan semua dalam sebuah rantai sebab-
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akibat, walaupun yang terjadi sebenarnya adalah rangkaian dari sirkuit 
eksplanasi.

Konsep mengenai budaya, berhubungan dengan akumulasi 
simbol bersama [sharedsymbols) yang penting keberadaannya di dalam 
komunitas tertentu, di mana konteksnya akan bergantung pada sistem 
scmiotika pula. Dengan demikian, budaya tidak bisa dikatakan sebagai 
hasil akhir karena ia adalah proses yang berkeianjutan dan berlangsung 
terus-menerus. Budaya adalah cara hidup dan aturan hidup orang. Ini 
ditegaskan oleh Jenks:

“... the concept o f culture, the implies a relationship with the accumulated 
shared symbols representative o f and significant within a particular 
community -  a context-dependent semiotic system. Culture, however, is 
not simply a residue, it is in progress; it processes and reveals as it structures 
and contains. Culture is the way o f life and the manner o f living o f a people 
(Jenks, 1993:5).”

Jadi, m enurut Jenks, konsep budaya menyiratkan sebuah hubungan 
antara budaya dengan simbol bersama yang terakumulasi dan signifikasi 
dalam satu komunitas tertentu sebuah sistem semiorik bebas-konteks. 
Akan tetapi, budaya bukan sekadar sebuah sisa, ia berada dalam kemajuan; 
ia berproses dan muncul seperti halnya struktur dan isi. Budaya adalah 
cara pandang dan jalan hidup serta segala aspek kehidupan suatu bangsa.

Sejalan dengan definisi tersebut dapat diketahui bahwa konsep cidtural 
reproduction muncul dari beragam penyelidikan kontoperer dari ilmu sosial 
yang kesemuanya merujuk pada kontinuitas sosial lewat perubahan (Jenks, 
1993:6). Salah satu yang berpengaruh adalah dikotomi Marx mengenai 
essence (esensi) dan appearance (yang terlihat). Dalam Das Kapital, Marx 
memberikan gambaran mengenai hubungan antara essence dan appearance. 
Dikatakannya, para pemilik mode o f production terlihat memberikan gaji 
atau bayaran kepada pekerja atau buruh atas pekerjaan yang telah mereka
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lakukan. Di sini buruh dianggap sebagai sebuah komoditas dan memiliki 
nilai tukar (exchange value). Dalam hal ini, mekanisme eksploitasi sebagai 
esensi akan selalu direproduksi ulang oleh para pemilik mode o f production. 
Dari hal tersebut dapat dilihat bagaimana kultur dari komponen-komponen 
pasar direproduksi secara terus-menerus untuk menyembunyikan esensi 
asli dari tindakan eskploitasi tersebut. Catatan penting adalah, ideologi 
menjadi hal yang terlihat disadari (misalnya, buruh yang menyadari 
bahwa mereka dibayar atas kerjanya). Namun, ia sebenarnya bekerja pada 
sistem yang tidak disadari (misalnya, pada buruh yang tidak sadar bahwa 
mereka dieksploitasi oleh pemilik modal). Model analisis tersebut sangat 
memungkinkan untuk dipakai dalam melihat bagaimana hubungan 
antara objek material (misal, artefak, komoditas) dengan esensi yang lebih 
idealis (misal, subjektivitas, pengetahuan, bahasa).

Selain konsep Marx tersebut, konsep lain yang bisa dipakai 
adalah konsep interpellation (interpelasi) dari Althusser. Interpelasi 
m em ungkinkan un tuk dilihat hubungan identitas serta subjektivitas 
dalam proses beroperasinya ideologi. Ideologi menjadi variabel konstan 
dalam kehidupan sosial, ia “memanggil” (hail) dan memilih {elect) 
individu serta seolah memberikan beragam pilihan yang sebenarnya 
sudah dikonstruksi un tuk mengatur individu tanpa mereka sadari. 
Contohnya adalah pada negara f'asis dan kom unis (Jenks, 1993:5-7).

Konsep cultural reproduction juga bisa dihubungkan dengan teori 
sosiologi dari Durkheim dengan fokus pada “speak louder than common 
sense". Bagi Durkheim, masalah yang ada terkait dengan cultural 
reproduction dan reproduksi sosial bukanlah pada bagaimana distorsinya 
ideologi perubahan (ideological mask o f change), tetapi pada pencarian 
kredo sekuler kolektif yang sesuai dan bisa menjamin keberlangsungan 
reproduksi di dalam perubahan {in the face o f change). Durkheim 
m endorong untuk lebih memahami pengalaman dalam hidup sehari-hari
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yang kemudian perlahan-lahan mengarah pada manifestasi individual 
dan pada akhirnya kepada representasi kolektif.

Dari pem ahaman mengenai fenomena keseharian itulah kemudian 
bisa ditarik komitmen altruisdk m enuju pengembangan dari ilmu 
mengenai moralitas. Adapun moralitas dalam pandangan Durkheim 
mengarah pada ikatan yang mengikat orang bersama, sebuah perlekatan 
esensial yang harus selalu direproduksi dari waktu ke waktu dalam 
langka m enopang agar kohesi (persatuan) masyarakat tetap terjaga. 
Durkheim juga menganggap penting cultural reproduction dalam ilmu 
sosial, serta kesesuaian (conformity) dalam wacana perubahan (change), 
karena beberapa sistem sosial harus selalu direproduksi mengingat ia 
lidaldah evolusioner (berkembang atau berubah dengan sendirinya) 
melainkan morfologis. Dengan demikian, Durkhem ian bisa dikatakan 
memandang konsep reproduksi dengan optimis (bahkan menjurus ke 
arah positivistik) (Jenks, 1993:7-8).

Input paling penting dari teori cultural reproduction adalah dari 
Bourdieu yang melihat korelasi antara symbolic order dan struktur 
sosial. Ia m enunjukkan bagaimana form  dari komunikasi akan mengacu 
serta mewakili komunitas dan golongan tertentu. Sumbangan terbesar 
Bourdieu adalah pada metafora-metafora untuk m engungkap relasi 
kuasa lewat stratifikasi budaya. Argumentasinya adalah, pada awalnya 
sent ua anggota masyarakat tu ru t serta dalam m enciptakan sistem simbol 
universal dalam kebebasan dan netralitas. Yang tidak mereka sadari 
adalah, di saat yang bersamaan mereka juga sedang menciptakan relasi 
kuasa antarmereka sendiri. Poin inilah yang disebut olehnya sebagai 
kekerasan simbolik (symbolic violence). Beberapa anggota kelompok 
yang memiliki legitimasi kultural terhadap yang lain secara otomatis 
akan memiliki kuasa un tuk m enentukan situasi serta memberikan 
cultural judgem ent (Jenks, 1993:13).
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Konsep penting lain yang disumbangkan oleh Bourdieu bagi cultural 
reproduction adalah habitus. Habitus merupakan struktur kognitif yang 
memperantarai individu dengan realitas sosial di sekitarnya. Individu 
menggunakan habitus dalam berurusan dengan realitas sosial. Habitus 
merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu 
berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif 
yang ada dalam ruang sosial. Secara mudah, habitus diindikasikan oleh 
skema-skema yang merupakan perwakilan konseptual dari benda-benda 
dalam realitas sosial. Habitus juga bisa dikatakan sebagai ketidaksadaran 
kultural, yakni pengaruh sejarah yang secara tak sadar dianggap alamiah. 
Artinya, habitus bukan pengetahuan bawaan, bukan kategori seperti 
dalam pengertian Immanuel Kant, bukan juga ide-ide bawaan dari dunia 
ide seperti yang dimaksud Plato dan Kaum Rasionalis.

Habitus adalah produk sejarah yang terbentuk setelah manusia 
lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu 
tertentu. Jelas, habitus bukan kodrat, bukan bawaan alamiah yang 
melengkapi manusia, baik secara psikologis m aupun biologis. Habitus 
m erupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain, 
dan juga pendidikan masyarakat dalam arti luas. Pembelajaran itu 
terjadi secara halus, tak disadari, dan tampil sebagai hal wajar, sehingga 
seolah-olah sesuatu yang alamiah, seakan-akan terberi oleh alam (taken 
fo r  granted).

Habitus satu kelompok akan selalu bertentangan dengan yang lain, 
terutama dengan habitus kelompok dominan— merekaiah yang biasanya 
akan menentukan mana yang benar, mana yang pas, dan sebagainya. 
Dengan demikian, para penerus kelompok dom inan menjadi ahli waris 
dari modal kultural (cultural capital) masyarakat itu (Jenks, 1993: 15). 
Lebih lanjut dikatakan:

“It may be assumed that every individual owes to the type o f schooling 
he has received a set o f basic, deeply interiorised master-patterns on the



Pilpres &  Jurnalistik Hitam Putih

basic oj which he subsequently acquires other patterns, so that the system 
o f patterns by which his thought is organised owes its spesific character not 
only to the nature o f the patterns constituting it but also to the frequency 
with which these are used and to the level o f consciousness at which they 
operate, these properties being probably connected with the circumstances 
in which the most fundamental intellectual patterns were acquired (Jenks, 
1993).”

Jadi, bisa diasumsikan bahwa setiap individu berutang pada jenis 
sekolah dia telah menerima seperangkat pola-mastcr yang dasar, sangat 
dalam, pada dasar mana selanjutnya dia mendapatkan pola-pola lain, 
sehingga sistem pola dengan apa karakter spesifik pemikirannya terorganisir 
berutang tidak hanya kepada sifat dari pola yang membentuknya tetapi 
juga kepada frekuensi dengan apa ini semua digunakan dan dngkat 
kesadaran yang mereka beroperasi, sifat-sifat ini mungkin terkait dengan 
keadaan pola intelektual paling mendasar diperoleh.

Ada tiga strategi yang ditunjukkan Bonnewitz sebagai contoh 
reproduksi sosial, yakni strategi investasi biologis, strategi pewarisan dan 
strategi pendidikan (Bonnewitz, 1998:56-37). Strategi investasi biologis 
terletak dalam upaya untuk mengontrol jumlah keturunan supaya dapat 
menjamin pewarisan modal dan memudahkan kenaikan posisi sosial. 
Selain itu strategi ini juga menjaga agar kesehatan terjamin. Strategi ini 
tidak lepas dari piiihan konsumsi makanan, hiburan, istirahat, dan olah 
raga. Strategi pewarisan berfungsi untuk menjamin kekayaan (tanah, 
toko, uang) karena modal ekonomi menentukan dalam hubungan 
kekuasaan. Nam un, strategi pendidikan akan mengarah pada usaha 
menghasilkan pelaku sosial yang “m um puni" agar m am pu menerima 
warisan kelompok atau mampu memperbaiki jcnjang sosial.

D ua strategi lain terarah langsung dalam hubungan dengan 
pcrjuangan dalam lingkup sosial, yaitu “strategi investasi ekonom i” dan 
"strategi investasi simbolis” (Bonnewitz, 1998:56-57). Strategi investasi
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ckonomi merupakan upaya untuk mem pertahankan atau menambah 
m odal dari berbagai jenisnya; jadi bukan hanya modal ekonomi tetapi 
juga modal sosial, yang bermanfaat untuk melanggengkan hubungan- 
hubungan sosial, yang berjangka pendek m aupun jangka panjang. Agar 
terpelihara kelangsungannya, hubungan-hubungan sosial itu dijadikan 
kewajiban yang berkelanjutan dalam bentuk pertukaran uang, kerja 
sama, penyediaan waktu, perkawinan, dan sebagainya.

Strategi investasi simbolis adalah upaya mempertahankan atau 
meningkatkan pengakuan sosial, tujuannya untuk mereproduksi persepsi 
dan penilaianyangm endukung kekhasannya, misalnya, pewarisan nama. 
Pewarisan nama keluarga merupakan unsur utama modal simbolis, juga 
mendorong upaya untuk dihargai. Tidak hanya nama yang diwariskan 
tetapi juga suatu bentuk kewibawaan dan nilai-nilai yang dianut.

Dengan demikian, dapat dikatakan, suatu foto menegaskan bentuk- 
bentuk strategi baik politik m aupun simbolik yang dibangun oleh suatu 
partai atau kandidat. Foto tersebut di satu sisi merupakan pernyataan 
atas adanya sirkulasi modal ekonomi dan politik ke dalam bentuk 
modal-modal sosial dan aktor. Di lain sisi, foto merupakan pemadatan 
nilai-nilai yang memberikan suatu citra tentang aktor politik. Strategi- 
strategi tersebut m erupakan suatu mekanisme yang dikembangkan 
dan diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Beragamnya strategi 
reproduksi sosial akan memicu perubahan struktur-struktur sosial. 
Sarana dan strategi yang diterapkan akan m enentukan efektif tidaknya 
reproduksi sosial. Sarana yang dipakai pelaku berubah dengan adanya 
perubahan struktural dalam masyarakat. Dewasa ini modal ekonomi 
dan modal budaya cenderung menggantikan kekuasaan langsung 
terhadap individu. Reproduksi yang mendasarkan pada pendidikan 
akan sangat m enentukan, karena modal budaya dan modal sosial lebih 
dihargai daripada bentuk modal yang lain.
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Entitas atau wujud yang direproduksi dalam konstruk realitas 
sosial politik tersebut mewujud dalam sebuah tanda-tanda kultural 
termasuk ideologi, nilai, dan simbol. Mekanisme reproduksinya adalah 
bagaimana membaca nilai-nilai yang tersembunyi di balik visual image 
tersebut. Sebagai contoh: foto yang sangat “ideologis”, komposisi foto 
seorang tokoh politik yang dibingkai oleh fotografer dapat menjadi 
metafora kekuasaan politik m aupun kekuasaan kultural. Tantangannya 
adalah bagaimana membaca reproduksi budaya visual dalam sebuah 
foto jurnalistik yang di dalamnya ada kekuatan politik, identitas 
budaya, dan nilai-nilai. Suatu foto m enunjukkan adanya reproduksi 
budaya yang diusung dalam visualisasi foto tersebut yang menyatakan 
bahwa adanya keberagaman yang disatukan oleh kepentingan. Media 
sebagai agen telah mengemasnya dengan sengaja ataupun tidak dengan 
mengusung reproduksi budaya.

Faktor agency di sini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah foto 
direproduksi. Sejalan dengan ini Bourdieu mengatakan bahwa agen tidak 
hertindak dalam kekosongan, tetapi di dalam situasi sosial yang konkret 
yang diperintah oleh serangkaian hubungan yang objektif (Bourdieu, 
1993:6). Selain itu, agen-agen terus berjuang dan berkompetisi dalam 
perebutan modal untuk memperoleh dan m em pertahankan kekuasaan 
atau dominasi. Keberadaan mereka didefinisikan oleh posisi-posisi 
mereka dalam ruang tersebut (Bourdieu, 1992:119).

Ada dua dimensi yang m enentukan posisi para agen, pertama 
adalah m enurut besarnya modal yang dimiliki, dan kedua sesuai 
dengan bobot komposisi keseluruhan modal mereka. M eskipun modal 
adalah konsep dalam ilmu ekonomi, tetapi Bourdieu memakai konsep 
modal karena beberapa cirinya yang m am pu menjelaskan hubungan 
kekuasaan. Bourdieu melihat modal tidak hanya berupa materi nyata 
tetapi bisa berbentuk modal sosial, budaya, dan modal simbolis (Harker 
e ta l . ,  2006: Bourdieu, 1992).
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Yang termasuk modal budaya seperti ijazah, ilmu pengetahuan, 
cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, sopan santun, 
cara bergaul, dan sebagainya yang berperan di dalam penentuan 
dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Adapun modal sosial 
adalah hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan yang 
merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan dan produksi 
kedudukan sosial. M odal simbolis tidak lepas dari kekuasaan simbolis 
yang m em ungkinkan un tuk mendapat suatu yang setara dengan apa 
yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi (Harker et al., 
2006: Bourdieu, 1992; Jenkins, 2002).

Pertarungan dalam perebutan modal akan memunculkan konflik 
antara agen-agen sosial. M enurut Bourdieu, ,/semua modal memainkan 
peran penting dalam posisi-posisi sosial, tidak hanya modal ekonomi tetapi 
semua modal (Bourdieu &  Wacquant, 1992:118). Setiap generasi akan 
mempertahankan dan mereproduksi modal-modal yang mereka miliki. 
Peran habitus dan fie ld  menentukan arah dan jenis modal yang mereka 
perebutkan. Kesuksesan agen udak seratus persen karena kepintaran 
dan kemampuannya dalam penguasaan modal, peran habitus dan fieUl 
sebagai lingkungan yang mempradisposisi mereka dan modal mereka juga 
mempunyai pengaruh yang sangat signifikan.

Dalam konteks ini agen yang mempengaruhi proses reproduksi 
dapat berupa organisasi sosial masyarakat, negara, pem erintah, militer, 
ataupun pasar yang masing-masing memiliki kepentingan yang berlapis- 
lapis. Kepentingan tersebut terbentuk dalam proses kontruksi dan 
reproduksi yang dilakukan oleh berbagai pihak melalui media. U ntuk 
mengupas tuntas tentang agency, diperlukan pemahaman pemikiran 
Giddens, minimal dapat berangkat dari dua pokok pembicaraan. 
Pertama, ialah pelaku {agent) dan struktur (structure), kedua ialah 
ruang {space) dan waktu {time). Pemikiran Giddens ini memudahkan 
pemahaman dalam proses analisis.
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Bab 3
Sekelumit Pers, 

Media, dan Tradisi Jurnalisme

Tradisi Jurnalisme serta Kelahiran Surat Kabar

Perkembangan jurnalistik dimulai dari perkembangan publisistik sebagai 
pengetahuan kemasyarakatan dalam bidang pernyataan antarmanusia. 
Nam un, gejalanya sudah tampak jauh sebelum itu. Berdasarkan sifat 
manusia yang sudah berusaha menghubungkan diri dan mencari 
hubungan dengan sesama serta lingkungannya, dapat disimpulkan 
bahwa karya publisistik itu mempunyai usia yang sama dengan umur 
manusia itu sendiri (Suhandang, 2010:23).

Perkembangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses 
mereproduksi teks dan gambar dengan tinta di atas kertas yang 
sekaligus menjadi penanda m unculnya mesin cetak yang disebut dengan 
percetakan. Hal ini sering dilakukan sebagai suatu proses industri skala 
besar dan menjadi bagian penting dari penerbitan m aupun transaksi 
percetakan.

Mulanya dari Bangsa Cina, yang kali pertama m engukir bahasa 
tulis dan juga menemukan kertas pada pertengahan abad ke-7, yang 
nantinya akan menjadi cikal bakal lahirnya mesin cetak. Mereka 
mengukir bahasa tulis pada kayu-kayu yang kem udian disusun menjadi 
kata-kata, diberi tinta, dan dicetak pada kertas. Bahasa tulis bangsa 
Cina m erupakan suku-suku kata dan tidak berbentuk aksara (huruf) 
yang dapat dieja. Di Cina sendiri, tulisan cetak mulai dipakai pada 
abad ke-13 dan disusul oleh Korea dengan gambar bloknya pada abad
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ke-14, dan kem udian dipakai oleh berbagai negara T im ur Jauh selama 
berabad lamanya (L arsen ,1979:2).

Berbeda dengan di Eropa, mesin cetak cepat tersebar menjeiang 
Renaissance dan kem udian menyebar ke seluruh dunia. Sejarah panjang 
mesin cetak di dunia dimulai dari penem uan Johann G utenberg dari 
M ainz, Jerman. Pada usia 50 tahun, ia mulai m em buat klise sebagai 
awal mesin cetak ciptaannya. Tiap hu ru f alfabet dijadikan satu klise 
dengan ukuran sama panjang sehingga dapat disusun menjadi satu 
baris dan baris-baris tersebut menjadi satu haiaman penuh. Ia juga 
mendesain alfabet baru yang lebih sederhana dan tidak terlalu banyak 
hiasan seperti alfabet tulisan tangan pada masa itu. Pekerjaan mencetak 
pertam a yang dilakukannya berhasil pada tahun 1456, yakni sebuah 
kitab Injil dalam bahasa Latin setebal 1.282 haiaman dengan 42 baris 
pada tiap halamannya (Larsen, 1979:3-5).

Teknik yang ditemukan oleh Gutenberg tersebut bertahan hingga
3,5 abad. Semua tipe hu ru f masih disusun dengan tangan, dan dicetak 
dengan tangan pula. Hal tersebut adalah pekerjaan yang lambat serta tidak 
cocok untuk mencetak berita yang sedang hangat-hangatnya. Penemuan 
mesin cetak rotari oleh Richard Hoe pada M aret 1843 merupakan 
jawaban atas kebutuhan tersebut. Mesin tersebut menggunakan tayangan 
melengkung mengelilingi silinder untuk mencetak pada gulungan 
panjang kertas secara terus-menerus atau substrat lainnya. Perkembangan 
selanjutnya ditandai dengan lahirnya offset printing.

Offset printing  merupakan teknik percetakan yang digunakan secara 
luas di mana gambar bertinta ditransfer (atau “offset”) dari piring ke 
selimut karet, lalu ke permukaan pencetakan. Saat ini, sebagian buku 
dan surat kabar dicetak menggunakan teknik litografi offset. Dengan 
teknik um um  lainnya termasuk: flexography digunakan untuk kemasan, 
label, surat kabar, sedangkan inkjet biasanya digunakan untuk mencetak 
sejumlah kecil buku atau kemasan, dan juga un tuk mencetak berbagai
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bahan dari kertas berkualitas tinggi. Ada juga pencetakan laser, yang 
terutama digunakan di kantor dan untuk mencetak transaksi (tagihan, 
dokumen bank). Pencetakan laser um umnya digunakan oleh perusahaan 
direct m ail untuk m em buat surat variabel data atau kupon, majalah, dan 
kernasan. Ini menjadi cikal bakal sejarah surat kabar atau media massa. 
Penemuan mesin cetak menjadi salah satu peristiwa paling penting bagi 
sejarah um at manusia pada akhir Abad Pertengahan.

Melalui media cetak, rakyat jelata dapat m endengar konsep-konsep 
baru dari para ilmuwan mengenai langit dan bum i ataupun mengenai 
daerah baru di seberang lautan (Larsen, 1979:6). Ketika kebutuhan 
akan informasi menjadi semakin berkembang di masyarakat, kehadiran 
surat kabar menjadi penting. Surat kabar pertama tercatat m uncul pada 
1529 yang dicetak oleh penguasa-penguasa W ina yang ketakutan saat 
bangsa Turki akan menyerang mereka. Lembaran berita tersebut berisi 
perm ohonan kepada seluruh dunia Kristen agar m em bantu kota W ina 
yang sedang terkepung saat itu.

H am pir dua abad kem udian, pada 1702, harian pertam a terbit di 
Inggris dengan nama Daily Courant. Perkembangan surat kabar yang 
signifikan pertam a kali diawali pada 1833 dengan nam a New York Sun 
milik Ben Day yang berukuran seperti surat edaran (hand bill). Ketika 
mesin cetak bertenaga uap diperkenalkan dan suplai kertas pun makin 
banyak, ukuran surat kabar juga bertam bah besar sehingga kemudian 
dikenal dengan nama broadsheets (Vivian, 2008:73).

Surat kabar kemudian tum buh menjadi satu kekuatan media yang 
sulit dibendung. Sekitar 1570, surat kabar harian m enerbitkan 52,4 
juta eksemplar setiap hari. Ketika setiap eksemplar diberikan kepada 
rata-rata 2,2 orang maka surat kabar harian itu sampai ke tangan 116 
juta pembaca setiap harinya (Vivian, 2008:71). Dengan demikian, 
bisa dikatakan bahwa surat kabar m erupakan satu bagian yang tidak 
bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia setiap harinya. Mereka bisa
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mengikuti perkembangan mengenai apa yang sedang terjadi, melihat 
tren apa yang sedang berkembang, bahkan bisa jadi terpengaruh oleh 
iklan produk yang sedang menjadi tren saat itu. Kehadiran surat kabar 
juga menjadi penting dalam memberi gambaran mengenai kehidupan 
politik masyarakat dalam suatu negara, tak terkecuali di Indonesia.

Sedikit terlambat beberapa saat dari Barat, surat kabar tertua 
di Indonesia (saat itu masih disebut dengan Hindia Belanda) adalah 
Sumatera Courant yang didirikan pada 1859 di kota Padang, Sumatra 
Barat dengan ukuran lebih kecil di banding surat kabar saat ini dan hanya 
terbit beberapa kali dalam seminggu. Pendirinya bernama L.N.H.A. 
Chatelin yang sekaligus juga menjadi pemimpin redaksinya. Entah apa 
sebabnya, perusahaan tersebut dijual ke tangan H.A. Mess.

H am pir bersamaan waktunya, terbit pula di Padang surat kabar 
Padangsche Nieuws en Advertentieblad oleh R .H . Van W ijk Rz. N om or 
perdananya m uncul pada 17 Desember 1859, dan seterusnya terbit tiap 
Sabtu. Adapun, surat kabar nom or tiga ialah Padangsche Handelsblad, 
mulai terbit tahun 1871 dan dicetak di sebuah perusahaan milik H.J. 
Klitsch &  Co. M ula-mula terbit hanya dua kali seminggu, tetapi 
semenjak 1881 meningkat menjadi tiga kali. Semenjak tahun itu pula 
nama penerbitnya seperti tercantum  di surat kabar itu sendiri, menjadi 
Klitsch &  Holtzapffel. Redaksinya dipim pin oleh seorang yang tak 
asing lagi di Padang, yaitu Mr. J. van Bosse. Pada 1883, nama surat 
kabar ini diganti menjadi N ieuw  Padangsche Handelsblad.

Surat kabar nom or empat adalah De Padanger yang mulai terbit 
pada awal Januari 1900. De Padanger merupakan hasil merger antara 
Sumatera Courant dengan Nieuw  Padangsche Handelsblad setelah 
perusahaan penerbitannya diambil alih oleh J. van Bosse. Sejak saat itu 
De Padanger terbit setiap hari. Kedua surat kabar tadi menguasai opini 
publik selama paruh kedua abad yang lalu. W alaupun menentang keras 
segala upaya pemcrintah memajukan pendidikan m odern bagi anak-anak
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pribumi dan pada umumnya sering mengejek bangsa Indonesia, harus 
diakui bahwa tidak sedikit tulisan mereka menghantam secara keras 
politik Belanda. Yang paling banyak dikritik ialab keserakahan bangsa 
Belanda, tetapi kritik mereka bukan disebabkan mereka bersimpati pada 
perjuangan kaum pribumi tetapi lebih karena kepentingan mereka yang 
semakin terdesak.

Dari sejarah kemunculan surat kabar, ada hubungan yang 
erat dan bahkan tidak terpisahkan, antara jurnalistik dengan pers 
(dalam hal ini adalah surat kabar atau surat kabar). Secara luas, pers 
merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang kegiatannya melayani 
dan m engatur kebutuhan hati nurani manusia selaku makhluk sosial 
dalam kehidupannya sehari-hari (Suhandang, 2010:38-41). Meskipun 
demikian, pers sebagai media komunikasi massa tidak akan berguna 
apabila semua sajiannya jauh dari prinsip jurnalistik. Sebaliknya, karya 
jurnalistik tidak akan bermanfaat tanpa disampaikan oleh pers sebagai 
medianya, bahkan bisa dikatakan bahwa pers adalah m edia khusus yang 
digunakan dalam m ewujudkan dan menyampaikan karya jurnalistik 
kepada khalayak.

Jurnalisme yang saat ini berkembang pesat, tentunya tidak akan 
muncul begitu saja. Adapun periode perkembangan jurnalisme dunia 
dapat dikategorikan dalam empat tahap (Vivian, 2008:294-303). Pertama, 
periode kolonial: Periode ini dimulai dari masa berdirinya koloni hingga 
Revolusi Amerika pecah. Beberapa tradisi dari periode ini yang masih 
bertahan hingga sekarang, antara lain, media berita yang mulai melepas 
ketergantungan pada sensor dan kontrol pemerintah, jurnalisme yang 
berkomitmen untuk mencari kebenaran, media berita yang secara aktif 
berusaha memengaruhi kebjiakan pemerintah dan memobilisasi sentimen 
publik. Kedua, periode partisan: keberpihakan {partisanship) menjadi ciri 
surat kabar pada periode ini, yang berlangsung sekitar 50 tahun dan berakhir 
liingga tahun 1830-an. Tradisi dari periode partisan yang masih berlanjut
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hingga saat ini antara lain pemerintah yang tidak boleh mencampuri pers 
dan media berita harus memperhatikan isu-isu publik. Ketiga, periode 
penny: surat kabar pada periode ini dicirikan dengan harga yang murah 
(1 penny) sehingga semua kalangan bisa membeli dan membaca. Tradisi 
periode ini yang masih bertahan hingga sekarang, antara lain, struktur 
pemberitaan berupa piramida terbalik, orientasi pada peliputan kejadian, 
dan komitmen pada perbaikan sosial serta perspektif yang tak berpihak 
dalam melaporkan kejadian. Keempat, periode surat kabar kuning: 
usaha untuk menjual lebih banyak eksemplar mengakibatkan ekses yang 
diilustrasikan oleh sirkulasi berita perang pada era 1890-an yang kemudian 
dikenal dengan periode surat kabar kuning (yellow period). Meskipun 
tidak banyak menyumbang pada tradisi yang bisa diwariskan hingga saat 
ini, periode ini bisa dikatakan penting dalam menumbuhkan perasaan 
kebangsaan di Amerika terutama di kalangan imigran yang berbeda-beda 
yang tiba dalam jumlah besar waktu itu.

Dari penjabaran di atas, ternyata dapat diketahui bahwa 
perkembangan pers dan jurnalisme tidak hanya berkaitan dengan 
permasalahan ekonomi dan pemberitaan tetapi juga dengan situasi dan 
kepentingan politik dari aktor-aktor di dalamnya seperti pemerintah, 
pengusaha, m aupun jurnalis. Perkembangan pers ini kemudian tidak 
dapat dilepaskan dari politik, khususnya Pemiiu.

Sekelumit Pers Indonesia Masa Itu

M enurut E.F.E. Douwes Dekker, kedudukan pers berbahasa Melayu 
lebih penting daripada pers Belanda karena pers itu dapat langsung 
menarik pembaca bum iputra. Pers nasional atau pers bum iputra 
dipelopori kemunculannya oleh M edan Prijaji (waktu itu terbit sebagai 
mingguan dan baru berubah menjadi harian pada 1907-1910). Sesuai 
dengan namanya, M edan Prijaji m erupakan suara golongan priyayi, 
dengan lingkungan pembaca yang ingin dicapai adalah “Anak Hindia”.
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Surat kabar bum iputra yang bermunculan antara tahun 1861- 
1907 dapat disarikan pada tabel di bawah ini:

Tabel I.
Daftar Surat Kabar-Surat Kabar Masa Pers Bumiputra atau Pers National

No. Kota Nama Surat Kabar Tahun Pem impin
1. Medan Medan Prijaji 1800-an R.M.Tirtoadisuryo
2. Jakarta Taman Sari 1898 F. Wiggers
3. Pemberita Betauii 1874 J. Hendriks
4. I’oetri Hindia 1907 R. Tirtokoesomo
5. Soeloeh Keadilan; 

Soeloeh Pengajar
1907 R. Tirtokoesomo

6. Pancaran Warta 1901 P. Salomons
7. Bentara Hindia 1901
8. Bandung Pewarta Hindia 1894 Raden Ngabchi Tjitro 

Adiwinoto
9. Semarang Bintang Pagi 1907 The Mo Hoat
10. Sinar Djawa 1899 Sie Hang Ling
11. Slompret Melajoe A Appel
12. Taman Pengajar Mas Boediardjo
13. Bogor Tiong Hoa Wie 

Sin Ho
1905 Tan Soei Bing

14. Surakarta Taman Pewarta 1901 Thjie Siang Ling
15. IkPo 1904 Tan Soe Djwan

16. Djawi Hisworo Dirdjoatmodjo
17. Malang Tjahaja Timoer 1907 Raden Djojosoediro
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18. Sumatra Barat Sinar Soematra Lim Soen Hin
19. Tjahaja Soematra 1897 R. Datoek Soetan 

Maharadja
20. Pemberita Atjeh Dja Endar Moeda
21. Pertja Barat Soetan Negeri
22. Warta Berita Sutan Raja Nan Gadang
23. Manado Pewarta Menado J.A Worotikan
24. Banjarmasin Pewarta Borneo

Dalam perkembangannya, pers tidak bisa lepas dari politik 
dan campur tangan pemerintah yang berkuasa. Pers pada masa 
perjuangan melawan Belanda memainkan peran penting. Selain untuk 
m enumbuhkan rasa nasionalisme, juga untuk melawan pers yang berada 
di bawah pengaruh Belandan misalnya, adalah Oetosan (Oetoesan?) 
H india yang lahir setelah Sarekat Islam mengadakan kongres ke-1 di 
Surabaya pada 1913. Lebih dari 13 tahun, surat kabar tersebut dengan 
lantang menyuarakan berita mengenai dunia politik, ekonomi, dan 
perdagangan. Surat kabar lain yang dimiliki oleh Sarekat Islam adalah 
Sinar Djawa (Semarang), Pantjaran Warta (Betawi), dan Saroetomo 
(Surakarta). Setelah kelahiran Partai Komunis Indonesia pada tahun 
1920, jumlah surat kabar yang secara khusus membawa suara partai 
politik semakin bertambah. Pada akhir tahun 1926 tercatat lebih dari 
20 surat kabar masa 1920-1930-an dengan penjelasan di bawah ini 
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2002:89).
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Tabel 2.
Jumlah Surat Kabar pada masa 1920-1930-an

No. Kota Jumlah Nama Surat kabar
I. Semarang 4 Sinar Hindia, Soeara Ra"jat, Si Tetap, Barisan 

Moeda
2. Surakarta 6 Islam Bergerak (Ra’ja t Bergerak), Medan 

Moeslimin, Persatoean Ra’jat, Senopati, 
Humbromarkoto, Mowo

3. Surabaya 1 Proletar
4. Yogyakarta 1 Kromo Mardiko
5. Bandung 4 Matahari, Mataram, Soerapati, Titar
6. Batavia 2 Kijahi-Djagoer, Nyata
7. Pckalongan 1 Senjata Ra’ja t
8. Purwokerto 1 Doenia Merdeka
9. Padang 2 Petir, Torpedo
10. Padang Panjang 2 Djago-Djago! 

Pemandangan Islam
11. Bukittinggi 1 Doenia Achirat
12. Solok 1 Sasaran Ra”ja t
13. Sawahlunto 1 Signal
14. Langsa 2 Oetosan Ra’jat, Batterij
15. Sibolga 1 Persamaan
16. Medan 1 Goentoer
17. Palembang 1 Djam
18. Pontianak 3 Halilintar, Berani, Warta Borneo
19. Makassar 1 Pelita Ra'jat
20. Temate 1 Bendera Merah
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Di era keterbukaan yang dikenal dengan istilah era global, peranan 
pers sebagai sarana komunikasi politik di Indonesia sangat penting untuk 
menyalurkan berbagai kebijakan kepada masyarakat, baik yang datang 
dari atas m aupun bawah. Setelah berakhirnya Rezim Soeharto, 21 
Mei 1998, karena gerakan mahasiswa yang m enuntu t reformasi, maka 
semasa pem erintahan Presiden B.J Habibie cengkeraman pemerintah 
terhadap pers dihapuskan. Kebebasan pers kem udian digunakan secara 
berlebihan sehingga orang mulai bicara tentang kebablasan pers. 
M eskipun dari pihak penguasa berkurang intervensinya, kelompok- 
kelom pok penekan tim bul dalam masyarakat yang bertindak anarkis 
terhadap pers.

Seiring dengan kebebasan pers di Indonesia, banyak bermunculan 
surat kabar berskala nasional dan lokal, yang terbit harian ataupun 
mingguan. Dari beragam surat kabar yang pernah ada sejak zaman O rde 
Baru hingga masa Reformasi saat itu, bisa dikatakan ada lima “pemain 
besar”, yakni Kompas, M edia Indonesia, Republika, Koran Tempo, dan 
The Jakarta Post. Kelimanya merupakan surat kabar berskala nasional 
dengan segmentasi tertentu serta pasar yang berbeda. Sekilas, sejarah 
kelimanya dapat disimak sebagai berikut:

Kom pas
Sebuah gagasan m em buat majalah untuk menerobos isolasi karena 
tidak diperbolehkannya majalah luar negeri masuk ke Indonesia, 
menjadi cikal bakal pendirian media ini. Pada tahun 1960-an Petrus 
Kanisius O jong dan Jakob Oetam a melahirkan majalah Intisari yang 
juga menandai awal m ula kerja sama keduanya. Disebut Sang Pemula, 
karena memang kem udian menjadi awal (pemula) dari Kelompok 
Kompas Gramedia (KKG), yang awalnya berkembang dari m ultiple 
media sebagai core business, tetapi kem udian berkembang menjadi
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multibusiness group o f companies yang terdiri atas related diversivication 
dan unrelated diversivication. G una memperoleh izin terbit, PK Ojong 
dan Jakob Oetam a harus m endapat izin dari Kom andan Daerah 
Militer, dan hal ini telah dipersiapkan secara m atang oleh mereka 
berdua, hingga Jakob Oetam a m endapat kesan bahwa PK O jong 
sebagai m antan Pemimpin Redaksi Star Weekly ini orang yang cermat 
dan tidak setengah-setengah. Akhirnya, majalah Intisari terbit pertama 
kali pada 7 Agustus 1963 m encakup 22 artikel, dengan ukuran 14 x
17,5 cm dan tebal 128 haiaman, serta tiras pertam a 10.000 eksemplar 
habis terjual. N am a Jakob O etam a tercantum  sebagai pem im pin redaksi 
dan m encantum kan nama-nama penulis luar seperti P.K Ojong, Adi 
Subrata, N ugroho Notosusanto (“orang Jakarta di London”); Soe H ok 
Gie (“Pengalaman Lucu Penulis Nashar”); Soe H ok D jin (“Beberapa 
Hari di U bud”); Kapten dr. Ben M boi; Tan Liat Tie dan juga M uham ad 
Ali, Siswadhi, Ajip Rosidi dan Rijono Pratikto.

Kemudian harian Kompas lahir pada 28 Juni 1965 dengan motto 
“Amanat Hati Nurani Rakyat”. Drs. Jakob Oetama terpilih sebagai 
pemimpin redaksi, dan staf redaksi Kompas, antara lain: Drs. J. 
Adisubrata, Lie Hwat Nio SH, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei 
Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Ponis Purba, T inon Prabawa, 
dan Eduard Liem. Kompas edisi pertama terbit em pat haiaman dengan 
memasang sebelas berita luar negeri dan tujuh berita dalam negeri pada 
haiaman pertama. Pada haiaman II terdapat rubrik lahirnya Kompas, 
tajuk surat kabar, berita luar negeri, dan dua berita dalam negeri. 
Haiaman III berisi tiga artikel, yang satu di antaranya adalah artikel luar 
negeri, sedangkan haiaman IV berisi berita dan artikel luar negeri, artikel 
dalam negeri dan juga tercatat dua berita olahraga.

Agar m utu Kompas kian baik, maka dua perintis Kompas tersebut 
setiap saat terjun langsung ke bawah. Setelah sebulan dicetak di 
Kka Grafika, harian ini dicetak di Percetakan Masa Merdeka yang
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sudah menggunakan mesin rotasi sehingga daya cetaknya lebih cepat. 
Semen jak itu, oplah KompOs naik dari semula 4.800 eksemplar menjadi 
8.003 eksemplar. Pada 26 Juni 1967 oplah Kompas berjumlah 30.650 
eksemplar; setahun kemudian, tanggal 26 Juni 1968, menjadi 44.400 
eksemplar yang berarti mengalami penambahan tiap bulan rata-rata 
1.146 eksemplar. Tepat pada 26 Juni 1970 batas 8.000 eksemplar telah 
dilewati dan hampir 40%  tersebar di Jakarta dan selebihnya di luar 
Jakarta. Pola ini menandakan bahwa Kompas menjadi harian nasional 
dan bukan hanya harian lokal atau surat kabar daerah dan terbukti dapat 
bertahan hingga masa sekarang. Oplah terbesar dicapai pada saat ulang 
tahun Bung Karno ke-100 tahun dengan oplah 750.000 eksemplar 
dalam edisi khusus.

Menjelang tahun 1965, suhu politik di Indonesia memanas ketika 
masa kolonial melakukan kegiatan sepihak yang dapat mengancam 
keutuhan Republik Indonesia, dan aksi serupa juga dilukiskan oleh 
Harian Rakyat sebagai adil dan patriotik. U ntuk melawan pers komunis 
ini, awal tahun 1965 Letjen Ahmad Yani selaku Menteri atau Panglima 
TN I-A D  melemparkan ide kepada Frans Seda yang saat itu menjabat 
Menteri Perkebunan (1964-1966) untuk menerbitkan surat kabar. 
Akhirnya terpilih PK O jong dan Jakob Oetam a sebagai penggarap 
ide tersebut dengan menamakan surat kabarnya Bentara Rakyat, 
yang akhirnya diubah oleh Presiden Sukarno menjadi Kompas yang 
mengandung makna pemberi arah dan ja lan dalam mmgarungi lautan 
atau hutan rimba, dan Yayasan Bentara Rakyat sebagai penerbit harian 
Kompas. Proses izin terbit ternyata mengalami kesulitan di beberapa 
aparatur negara walaupun restu Presiden Sukarno sudah dikantongi. 
Hal ini disebabkan pada masa itu “menguasai” aparatur khususnya 
Departemen Penerangan Pusat dan Daerah, ditakutkan harian Kompas 
akan menjadi saingan berat.
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Tahap demi tahap rintangan akhirnya dapat teratasi. Pusat memberi 
izin prinsip tetapi harus dikonfirmasikan ke Daerah Militer V  Jaya dan 
sebagai syarat terakhir harus ada bukti 3.000 (tiga ribu) orang pelanggan. 
Atas inisiatif Frans Seda, beliau dapat mengumpulkan 3.000 tanda tangan 
anggota partai, guru sekolah, anggota-anggota koperasi Kopra Primer di 
Kabupaten Ende Lio, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Flores Timur. 
Berkat 3.000 tanda tangan tersebut, Puskodam V Jaya mengeluarkan 
perizinan dan hal ini m em buat penguasa saat itu berusaha keras untuk 
menghasut masyarakat dengan mengartikan Kompas sebagai Komandan 
Pastor.

Media Indonesia
Bertempat di Jl. MT. Haryono, Jakarta, sejarah M edia Indonesia 
dimulai. Diawali dari 4 haiaman dengan tiras yang terbatas, pada 29 
Januari 1970 surat kabar M edia Indonesia pertama kali diterbitkan oleh 
Yayasan W arta Indonesia. Hingga tahun 1976, M edia Indonesia telah 
menerbitkan 8 haiaman yang dibarengi adanya perkembangan regulasi 
di bidang pers dan penerbitan. Dengan berubahnya SIT (Surat Izin 
Terbit) menjadi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), maka pers 
dihadapkan pada realitas tidak hanya m enanggung beban idealnya, 
tetapi juga harus tum buh sebagai badan usaha.

D em i kesadaran yang m enuntu t untuk selalu maju, dari dua tangan 
dingin insan pers Teuku Yousli Syah selaku pendiri M edia Indonesia 
bergandengan tangan dengan Surya Paloh, m antan pim pinan surat 
kabar H arian Prioritas, m enghim pun kekuatan bersama melahirkan 
Media Indonesia pada 1988. D i bawah PT  C itra Media Nusa Purnama, 
terbentuklah kolaborasi kekuatan pengalaman dengan kekuatan modal 
dan semangat, terpilih sebagai Pem im pin Um um  adalah Teuku Yousli 
Syah dan Direktur Utama dipegang oleh Surya Paloh. M otto “Pembawa 
Suara Rakyat” menjadikan M edia Indonesia tidak hanya sekadar om ong
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kosong dan sia-sia, tetapi juga menjadi spirit. Sejak ulang tahun ke-25 
pada 1995, M edia Indonesia m enem pati kantor barunya di Kompleks 
Delta Kedoya, yang semua kegiatan dapat dilakukan di satu atap, mulai 
dari Redaksi Usaha, Percetakan, Pusat Dokumentasi, Perpustakaan, 
Iklan, Sirkulasi, dan Distribusi hingga fasilitas penunjang karyawan.

Visi “Menjadi Surat Kabar Independen yang Inovatif, Lugas, 
Terpercaya, dan Paling Berpengaruh” diusung agar M edia Indonesia selalu 
dapat menjagasikap nonpartisipan. Inovatif berarti dapat terus- menerus 
menyempurnakan dan mengembangkan kemampuan teknologi dan 
sumber daya manusia. Lugas artinya bahasa yang terang dan langsung 
selalu dapat melakukan investigasi serta pendalaman tanpa tertinggal 
dan adanya chek dan re-check agar selalu terpercaya dan memiliki 
kualitas editorial yang dapat memengaruhi para pengambil keputusan. 
G una mewujudkan gerak langkah dari visi tersebut, Media Indonesia 
mengemban misi agar selalu dapat menyajikan informasi terpercaya 
secara nasional dan regional serta berpengaruh bagi pengambil keputusan 
dengan mempertajam isi yang relevan untuk pengembangan pasar. 
Akhirnya, M edia Indonesia dapat m embangun sumber daya manusia 
dan manajemen yang profesional dan unggul, m am pu mengembangkan 
perusahaan penerbitan yang sehat dan menguntungkan.

Sejak berada di bawah manajemen P T  Citra Media Nusa 
Purnam a, banyak kalangan pers menanyakan visi harian dalam 
industri pers, karena ketika menerbitkan Harian Prioritas pada tahun 
1989 m emang bernasib kurang baik karena SlUPP-nya dibatalkan 
oleh Departem en Penerangan. N am un antara M edia Indonesia dan 
Harian Prioritas sama-sama memiliki benang merah, yaitu dalam 
karakter kebangsaannya. Oleh karena itu, ketika ada permasalahan 
yang membelenggu kebebasan pers dengan munculnya Peraturan 
M enteri No. 01/84, Surya Paloh selaku pem im pin M edia Indonesia, 
terusik nuraninya un tuk  memperjuangkan kebebasan pers dengan
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m enuntu t Departem en Penerangan agar m encabut peraturan menteri 
dan mengajukan penutupan kasus Harian Prioritas ke pengadilan.

Pada 1997, terjadi penam bahan orang-orang baru di tubuh 
M edia Indonesia. Sebut saja Djaffar H . Assegaf yang dipercaya sebagai 
Pemimpin Redaksi, dan saat ini beliau dipercaya sebagai Corporate 
Advisor. Sejak tahun 2005, Pem im pin Redaksi dijabat oleh Djadjat 
Sudrajat dan Saur H utabarat m enggantikan posisi Surya Paloh yang 
menjadi Pem im pin Um um  dengan Andy F. Noya terpilih sebagai Wakil 
Pemimpin Um um. Tahun 2006 hingga saat ini, banyak perubahan 
terjadi di struktur organisasi. Pada saat ini, Saur H utabarat menjabat 
sebagai D irektur Pemberitaan, Alexander Stefanus m enjabat sebagai 
Direktur Pengembangan Bisinis dan Direktur Utam a dijabat oleh 
Rahni Lowhur-Schad.

Republika
Sebagai perwujudan tujuan dan cita-cita melahirkan masyarakat yang 
kritis dan berkualitas dengan tetap memegang nilai-nilai spiritualitas 
yang terkandung dalam Pancasila dan U U D  1945, Ikatan Cendekiawan 
Muslim se-lndonesia (ICMI) berkomitmen untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa melalui program peningkatan 5K, yakni Kualitas Iman, 
Kualitas Hidup, Kualitas Kerja, Kualitas Karya, dan Kualitas Pikir. Untuk 
mewujudkan prograni tersebut, maka diterbitkanlah Harian Umum 
Republika yang lahir di tengah Indonesia sedang mengalami perubahan 
hampir di setiap aspek kehidupannya politik, ekonomi, iptek, sosial 
dan budaya, dengan keterbukaan menjadi kata kunci. Dengan motto 
“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa,” Republika ingin menunjukkan 
scmangat mempersiapkan masyarakat memasuki era baru yang dinamis 
tanpa perlu kehilangan segenap kualitas yang dimilildnya. Republika 
ingin menjadikan harian um um  sebagai surat kabar um at yang terpercaya 
dan mcngedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai,
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cerdas, dan profesional, tetapi mempunyai prinsip dalam keterlibatannya 
menjaga Persatuan Bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan 
pemahaman Rahmatan LilA lam in.

Dengan mengedepankan visi dan misi, Harian Umum Republika 
ingin m endorong demokratisasi dan optimalisasi lembaga negara serta 
partisipasi politik oleh semua lapisan masyarakat serta m endukung sikap 
yang terbuka dan apresiatif terhadap bentuk-bentuk kebudayaan yang 
m enjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Adanya keterbukaan dan 
demokratisasi ekonomi menjadi kepedulian Republika dan mendorong 
sikap beragama yang terbuka sekaligus kritis terhadap realitas sosial- 
ekonomi kontemporer. Republika sebagai surat kabar Nasional kedua 
terbesar dan surat kabar komunitas muslim terbesar di Indonesia, 
merupakan Harian U m um  pertama di Indonesia yang memiliki situs 
yang dapat diakses oleh publik sejak 1995 dan surat kabar pertama 
yang melakukan cetak jarak jauh pada 1997. Dengan pengemasan, 
pendalaman, serta penyajian yang atraktif, jelas dan tuntas, Republika 
berupaya mengembangkan corak jurnalisme yang “enak dibaca” 
{readable) dengan menonjolkan gaya dan penuturan bahasa yang renyah 
dan tidak kaku serta unsur grafts yang informatif.

Topik-topik yang dipilih Harian Um um  Republika tidak mengan- 
dung pretensi untuk menjadi terlalu filosofis, tetapi lebih mengedepankan 
topik-topik yang berdampak langsung terhadap masyarakat pembaca. 
Dengan berbagai penghargaan yang telah diraih di berbagai kesempatan, 
surat kabar Republika yang tersebar hampir di seluruh Indonesia selalu 
mengedepankan bidang produk dan layanan. Berbagai produk yang 
dimiliki Harian Um um  Republika adalah Suplemen Harian, Majalah 
Olah Raga Bulanan, Tabloid Mingguan, Liputan Khusus dan Edisi 
Khusus, Majalah Edisi Tahunan dan Kerjasama Halaman. Sebagai rasa 
tanggung jawab sosial masyarakat luas untuk ikut serta menyukseskan 
program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan perwujudan 
kepedulian sosial, Harian U m um  Republika menggelar berbagai layanan
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untuk masyarakat um um  seperti Brand Activation, Corporate Social 
Responsibility melalui program “Republika Peduli”, D om pet Dhuafa 
untuk menggalang dana bagi kaum duafa, serta Penerbit Buku Republika 
yang mengelola penerbitan buku.

Koran Tempo
Tempo, sebuah Majalah Berita M ingguan didirikan pada 1971 oleh 
sejumlah wartawan muda, di antaranya, Goenawan M oham ad, Fikri 
Jufri, Bur Rasuanto, Christianto W ibisono, Yusril Jalinus, dan Putu 
Wijaya. Bertempat di sebuah gedung berukuran sekitar 30 x 10 m ”, 
di Jalan Senen Raya 83 Jakarta, pada tanggal 6 M aret 1971, Majalah 
Tempo dilahirkan dengan Yayasan Jaya Raya sebagai penerbitnya. Tempo 
yang berarti waktu, m engandung sebuah pengertian dengan segala 
variasinya yang lazim dipergunakan oleh banyak penerbitan jurnalistik 
di seluruh dunia. Layaknya suatu nama, Tempo merupakan sebuah 
kata yang singkat dan bersahaja, enak diucapkan, bersifat netral, tidak 
inengejutkan ataupun merangsang dan bukan simbol suatu golongan.

M enjadi acuan dalam proses meningkatkan kebebasan rakyat 
untuk berpikir dan m engutarakan pendapat serta m em bangun suatu 
masyarakat yang menghargai kecerdasan dan perbedaan pendapat 
adalah sebuah visi yang diusung oleh Tempo. U ntuk mewujudkan visi 
tersebut, Tempo berusaha mengemban tugas dengan mengedepankan 
misi, antara lain, m enyum bangkan kepada masyarakat suatu produk 
multimedia yang m enam pung dan menyalurkan secara adil suara yang 
berbeda-beda. Melahirkan sebuah produk multim edia yang mandiri, 
bebas dari tekanan kekuasaan modal m aupun politik; dan terus- 
menerus m eningkatkan apresiasi terhadap ide-ide baru, bahasa dan 
tampilan visual yang baik, serta sebuah karya yang berm utu tinggi dan 
berpegangpadakodeetik. M enjadikan tem patkerjayangm encerm inkan 
Indonesia yang beragam sesuai dengan kemajuan zaman; merupakan
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sebuah proses kerja yang menghargai kemitraan dengan semua sektor. 
Pada akhirnya, menjadi lahan yang subur bagi kegiatan-kegiatan untuk 
memperkaya khazanah artistik dan intelektual.

Tempo edisi pertama diterbitkan pada 6 M aret 1971 oleh PT. Grafiti 
Press. Tahun 1982, selama 2 bulan Tempo dibreidel karena pembuatan 
artikelnya mengindikasikan kecurangan pemiiu tahun 1981. Kasus 
tersebut terulang lagi pada tahun 1994 (edisi 11 Juni 1994), selama empat 
tahun dibreidel karena adanya artikel yang mengusung cerita pembelian 
kapal perang Jerman oleh pemerintah. Hingga akhirnya pada 6 Oktober 
1998, Tempo lahir kembali dengan format baru. Tempo termasuk media 
cetak yang memopulerkan warta berita di internet, dengan meluncurkan 
Tempo Interaktif pada 6 M aret 1996.

Berbagai prestasi dan penghargaan telah diraih oleh jurnalis Tempo 
dan Majalah Mingguan Tempo itu sendiri. Tulisan para jurnalis Tempo 
kerap mengguncang publik Indonesia hingga kancah internasional. 
Maka tidak salah lagi, apabila prestasi membanggakan kerap ditorehkan 
oleh jurnalis Tempo. Sebut saja penghargaan Tolerance Prize kepada 
wartawan Tempo, Nezar Patria dari International Federation o f Journalist 
atas pemberitaannya mengenai Aceh di tahun 2004. Majalah Mingguan 
Tempo juga pernah menyandang penghargaan sebagai The M ost Read 
News M agazine dari AC Nielsen, The Most Recognized M agazine by AMI 
dan juga The Most Popular Brand News M agazine dari Mars-Frontier- 
SWA yang kesemuanya diraih pada tahun yang sama, yaim tahun 1999.

U ntuk m eningkatkan skala dan kem am puan penetrasi ke 
bisnis dunia media, maka pada tahun 2001, P T  Arsa Raya Perdana 
go public dan mengubah namanya menjadi P T  Tempo Inti M edia 
Tbk. (Perseroan) sebagai penerbit majalah Tempo -yang baru. Dana 
dari hasil go public dipakai untuk m enerbitkan Koran Tempo yang 
berkompetisi di media harian. Pada 2 April 2001, ketika um ur Tempo 
mcnginjak 30 tahun, diterbitkanlah Koran Tempo. Kehadiran Koran
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Tempo bertujuan untuk mengembalikan prinsip-prinsip jurnalistik 
harian yang terabaikan: cepat, lugas, tajam, dan ringkas. N am a Tempo 
sengaja digunakan pada Koran Tempo un tuk meraih pangsa pasar. Koran 
Tempo berusaha meraih pembaca yang masih terbuka lebar, bersaing 
dengan Kompas, Republika, dan M edia Indonesia. Hasilnya luar biasa, 
di Jakarta, Koran Tempo berhasil menjadi peringkat kedua di bawah 
Kompas. (https://serbasejarah.blogspot.com /2011/12/sejarah-majalah- 
tempo.html)

The Jakarta Post
Pada 25 April 1983 menjadi tonggak penting dalam sejarah penerbitan 
media di Indonesia ketika edisi perdana The Jakarta Post terbit. Kala itu, 
harian berbahasa Inggris yang baru tersebut menjadi unik, tidak hanya 
dalam tujuannya (untuk m eningkatkan standar media berbahasa Inggris 
di Indonesia) tetapi juga dalam rangka menyatukan em pat penerbit 
media yang semula selalu bcrkompetisi untuk kem udian memproduksi 
sebuah surat kabar berkualitas dengan perspektif Indonesia.

Tujuan dari publikasi baru tersebut adalah un tuk  menyajikan 
kepada publik sebuah surat kabar berkualitas tinggi, yang akan 
menyajikan berita berkualitas yang tidak hanya cocok un tuk  dicetak, 
tetapi juga memperdalam wawasan publik mengenai apa yang sedang 
terjadi di kepulauan yang luas ini, serta bagaimana dinam ika masyarakat 
dan pem erintahnya sebagai anggota masyarakat dunia atau global.

Pembicaraan pada pertengahan 1982 antara M enteri Informasi 
Ali M oertopo dan Jusuf W anandi (yang mewakili Suara Karya, sebuah 
surat kabar pendukung pem erintah dan Golkar) menandai tonggak 
berdirinya The Jakarta Post. Ali M oertopo menyebutkan kemungkinan 
penerbitan sebuah surat kabar berbahasa Inggris dengan kualitas 
editorial tertinggi, yang tidak hanya melayani masyarakat asing yang 
semakin bertam bah di negeri ini (sebagai hasil dari upaya lebih dari satu
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dekade untuk mem buka ekonomi negara pada kom unitas dunia atau 
global), tetapi yang terpenting adalah untuk m em berikan perspektif 
Indonesia sebagai upaya melawan dominasi yang tidak seimbang dari 
Barat kepada pemberitaan di media.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, beberapa persyaratan 
harus dipenuhi. Surat kabar ini harus mengajak serta beberapa wartawan 
dan editor terbaik dari Indonesia untuk menghasilkan surat kabar 
berkualitas dengan standar internasional. Secara bersamaan, ia juga harus 
mewakili kelompok-kelompok yang berbeda, spektrum sosio-politik 
nasional yang benar-benar dapat menggambarkan perspektif Indonesia.

Yang tidak kalah penting, perusahaan harus dikelola secara 
profesional sehingga dapat tum buh menjadi lembaga ekonomi yang 
kuat dan konsisten dalam m em pertahankan jurnalism e berkualitas 
tinggi. Terakhir, kepemilikan surat kabar juga sebaiknya m encerminkan 
filosofi bangsa dan idealisme netralitas, maka saham secara kolektif 
dimiliki oleh karyawan, selain penyertaan non-tunggal-mayoritas dari 
para pendirinya.

Perusahaan penerbitan tersebut, F I ' Bina M edia Tenggara akhirnya 
berdiri pada akhir tahun 1982 sebagai sebuah institusi surat kabar 
m andiri yang terpisah dari em pat grup penerbit yang m endirikannya 
Suara Karya, Kompas, Sinar Harapan, dan Tempo. Sepuluh persen dari 
ekuitas pemegang saham (beberapa saat kem udian dinaikkan hingga 
20% ) diberikan pada karyawan.

Segera setelah itu, sebuah tim jurnalis yang berpengalaman dan editor 
dipilih dari empat perusahaan pendiri, serta dari organisasi berita lainnya. 
Untuk sisi bisnis, sebuah tim khusus dari kelompok Kompas-Gramedia 
dibentuk (berdasar pada kontrak manajemen per tahun) dengan tujuan 
untuk membantu mengeloia pemasaran, distribusi, dan fungsi lain terkait 
mckanisme pemberitaan.
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Pada hari pertama publikasi, tidak lebih dari 5.474 surat kabar 
sampai ke tangan pembaca. Isi dari delapan haiaman tersebut bervariasi, 
mulai dari berita tentang kegiatan spionase Soviet di wilayahnya, 
hingga sebuah artikel yang ditulis oleh Jakoh Oetama (Kompas) pada 
pengangkatan H. Harmoko sebagai Menteri Informasi baru, hanya 
beberapa bulan setelah ia secara pribadi terlibat dalam tahap persiapan 
surat kabar ini dalam kapasitasnya sebagai ketua Persatuan Wartawan 
Indonesia (PW I), ditambah beberapa iklan ucapan selamat kepadanya. 
Menengok ke belakang, The Jakarta Post bukanlah surat kabar yang 
sangat mengesankan, tetapi ia memberikan pandangan segar dan berbeda 
untuk pers Indonesia. Bagaimana kiprah surat kabar ini dalam percaturan 
media nasional dapat disimak pada editorial edisi Ulang Tahun ke-26 
The Jakarta Post yang dim uat pada edisi Sabtu, 25 April 2009 silam.

Penjelasan tentang lima surat kabar itu hanya sekelumit gambaran 
media cetak surat kabar di kancah pers Indonesia dalam memberi 
kontribusi Pemiiu yang menjadi fokus penulis un tuk  penyusunan 
buku ini. Selama kebebasan pers dapat dipertahankan, kemungkinan 
lebih besar dalam abad informasi ini bagi pesatnya perkembangan pers 
Indonesia dan menjelma sebagai the fourth  estate di sam ping eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif. Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang 
mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai frekuensi, 
bukan hanya terhadap dinam ika politik melainkan juga terhadap 
dinamika sistem lainnya yang m enunjang penyelenggaraan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan 
agar m am pu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, 
dan makin memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia yang 
akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan 
sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar 
komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa 
bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan
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yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan bangsa, negara, dan 
masyarakat. Di samping itu, media massa juga berfungsi menyuarakan 
konsep serta progres pembangunan dan program kerja pemerintah, 
menyuarakan ide-ide politik, membina tum buhnya kebudayaan politik 
kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi pelanjut. Juga 
visi misi dan program kerja para kandidat dalam berkampanye.

Nam un, sebagai contoh peran media massa bagi kepentingan 
sosialisasi Pemilu 2004 dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini 
terungkap dalam hasil pelaksanaan simulasi pemilihan um um  yang 
dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Centro, bahwa 40 persen 
hasil suara dari masyarakat yang melakukan pemilihan simulasi tersebut 
dinyatakan tidak sah. Dengan demikian tata cara Pemilu 2004 yang 
lalu belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Permasalahan ini 
mungkin diakibatkan oleh masih terkonsentrasinya para elite politik 
dengan penyusunan calon legislatif dan perekrutan massa. Pemerintah 
sebaiknya dapat melakukan sosialisasi yang lebih optimal. Demikian 
juga, Pemilu 2004 massa itu belum disosialisasikan bagi kalangan tuna 
netra. Padahai, kalangan ini tetap memiliki hak untuk menentukan 
proses politik. Harapannya untuk pemilu-pemilu m endatang hal ini 
telah dieliminir dan memberi perhatian lebih pada penyandang cacat, 
di m ana mereka juga memiliki hak suara.

Jika melihat kondisi pemilu saat ini, peran pers sudah sangat 
m endukung pendewasaan publik dalam berdemokrasi. Akan tetapi, 
perlu juga untuk lebih bijaksana dalam menyikapi kondisi psikologi 
kandidat dan psikologi massa sehingga tidak serta merta langsung 
memberitakan hal-hal yang dapat memecah belah persatuan bangsa. 
Kecenderungan untuk menyepelekan, menyederhanakan persoalan, 
tanpa filter yang berlapis menjadi perhatian tersendiri yang juga 
sebaiknya disikapi dengan dewasa. Kontrol emosi dari seluruh elemen 
yang terjaga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu 
“ditunggangi” oleh kepentingan tertentu.
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Bab 4
Kampanye Pilpres di Indonesia

Sekilas Sejarah dan Periodisasi Pemiiu

Bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945, pada masa itu sekitar 
tahun 1946 bangsa Indonesia semestinya menyelenggarakan pemiiu. 
Hanya saja, perangkat negara belum siap menyelenggarakan pemiiu 
tersebut. T idak terlaksananya pem iiu pertama pada bulan Januari 1946 
seperti yang diamanatkan oleh M aklum at 3 N opem ber 1945, paling 
tidak, disebabkan 2 (dua) hal: pertama, belum siapnya pemerintah 
baru, term asuk dalam penyusunan perangkat U U  Pemiiu; kedua, 
belum stabilnya kondisi keam anan negara akibat konflik internal 
antarkekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang 
sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain, 
para pem im pin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Periode pemiiu di Indonesia mulai tahun 1955 dengan M aklumat 
X, Pemiiu 1955 dilakukan dua kali. Pertama, pada 29 September 
1955 un tuk  memilih anggota D PR . Kedua, 15 Desember 1955 untuk 
memilih anggota Dewan Konstituante. Sejak M oham m ad Natsir dari 
Masyumi menjadi Perdana M enteri, pem erintah m em utuskan untuk 
menjadikan pemiiu sebagai program  kabinetnya. Pembahasan UU 
Pemiiu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo 
dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kem udian dilanjutkan ke 
parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, 
setelah sejak tahun 1949 menjadi negara serikat dengan nam a Republik 
Indonesia Serikat (RIS).
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Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kem udian, pembahasan RU U 
Pemilu dilanjutkan oleh pem erintahan Sukiman W irjosandjojo, juga 
dari Masyumi. Pemerinrah ketika itu berupaya menyelenggarakan 
pemilu karena Pasal 57 U U D S 1950 m enyatakan bahwa anggota DPR 
dipilih oleh rakyat melalui pemilihan um um . Akan tetapi, Sukiman 
tidak berhasil m enuntaskan pembahasan pem ilu tersebut. U U  ini 
baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pem erintahan W ilopo 
dari PN I pada tahun 1953 yang kemudian melahirkan U U  N om or 7 
Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum  
Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, um um , bebas, dan 
rahasia. Dengan demikian UU N om or 27 Tahun 1948 tentang Pemilu 
yang diubah dengan U U  N om or 12 tahun 1949 yang mengadopsi 
pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku 
lagi.

Pemilu yang pertam a kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan 
aman, lancar, jujur, dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 
bahkan m endapat pujian dari berbagai pihak, term asuk dari negara - 
negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan 
lebih dari seratus daftar kum pulan dan calon perorangan. Tingginya 
kesadaran berkompetisi secara sehat dalam pemilu periode ini, 
misalnya, terlihat pada: meskipun yang menjadi calon anggota D PR 
adalah perdana menteri dan menteri yang sedang mem erintah, mereka 
tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat 
bawahan untuk menggiring pemilih yang m enguntungkan partainya. 
Oleh karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing 
yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa 
dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu 
tidak berlanjut dengan pem ilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun 
pada tahun 1958, Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia
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Pemilihan Indonesia II. Yang terjadi kem udian adalah berubahnya 
format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, satu 
keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan 
kembali ke U U D  1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Sukarno 
m enguburkan partai-partai. D ekrit itu kemudian mengakhiri rezim 
demokrasi dan mengawali otoritarianisme kekuasaan di Indonesia, 
yang m em injam  istilah Prof. Ismail Sunny sebagai kekuasaan negara 
bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi democracy by decree.

Otoritarianisme pemerintahan Presiden Sukarno makin jelas ketika 
pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemiiu 1955, setelah 
sebelumnya dewan legislatif menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. 
Presiden Sukarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 
membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan M PR  Sementara 
(MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden. Pengangkatan 
keanggotaan M PR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak 
bertentangan dengan U U D  1945, karena U U D  1945 tidak memuat 
klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Konsekuensi 
pengangkatan itu adalah terkooptasinya kedua lembaga itu di bawah 
presiden. Padahal, m enurut U U D  1945, M PR adalah pemegang 
kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR sejajar dengan presiden. Dalam 
periode ini media atau pers memiliki andil dalam kesuksesan pemiiu.

Sampai Presiden Sukarno diberhentikan oleh M PRS melalui Sidang 
Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/M PRS/ 1967) setelah 
meluasnya krisis politik, ekonomi, dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI 
yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan 
Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan 
pemiiu. Malah pada tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat 
menetapkan Sukarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden 
scumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang 
mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.
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Memasuki periode kedua pemilu di Indonesia tahun 1971, ketika 
Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden 
menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, 
ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pem ilu untuk mencari 
legitimasi kekuasaan transisi. M alah Ketetapan M PRS XI Tahun 1966 
yang mengamanatkan agar pemilu bisa diselenggarakan pada tahun 
1968, pada SI M PR 1967, diubah oleh Jenderal Soeharto dengan 
m enetapkan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971.

Sebagai pejabat presiden, Soeharto tetap menggunakan MPRS 
dan D PR -G R  bentukan Bung Karno, hanya saja ia melakukan 
pembersihan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara tersebut dari 
sejumlah anggota yang dianggap berbau O rde Lama. Pada praktiknya, 
pem ilu kedua baru bisa diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971, 
yang berarti setelah 4 tahun Soeharto duduk di kursi kepresidenan. 
Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa undang-undang) 
kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Sukarno. Undang- 
undang yang diadakan adalah undang-undang tentang pemilu dan 
susunan dan kedudukan M PR, DPR, dan D PR D . Menjelang Pemilu 
1971, pem erintah bersama D PR  G R  menyelesaikan UU N om or 15 
Tahun 1969 tentang Pemilu dan U U  N om or 16 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, D PR , dan D PR D . Penyelesaian undang-undang itu 
sendiri memakan waktu ham pir tiga tahun.

H al signifikan yang berbeda dari Pemilu 1955 adalah bahwa para 
pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Pada 
Pemilu 1955, pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal 
dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Nam un, dalam 
praktiknya, pada Pemilu 1971 pejabat pem erintah berpihak kepada 
salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Jadi, sesungguhnya tampak 
bahwa pemerintah pun seolah-olah merekayasa ketentuan-ketentuan 
yang m enguntungkan Golkar seperti m enetapkan seluruh pegawai
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negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta 
pemiiu itu.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian 
yang digunakan dalam Pemiiu 1971 berbeda dengan Pemiiu 1955. 
Dalam Pemiiu 1971, yang menggunakan UU N om or 15 Tahun 1969 
sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. 
Cara ini ternyata m am pu m enjadi mekanisme tidak langsung untuk 
mengurangi jum lah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan 
sistem kombinasi. Kelemahan sistem yang dem ikian adalah lebih 
banyak suara partai terbuang percuma.

Jelasnya, pembagian kursi pada Pemiiu 1971 dilakukan dalam tiga 
tahap, hal ini dikarenakan ada partai yang melakukan stembus accoord. 
Di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan 
stembus accoord, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap. 
Tahap pembagian kursi pada Pemiiu 1971 adalah sebagai berikut: 
Pertama, suara partai dibagi dengan kiesquotient di daerah pemilihan. 
Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan stembus accoord, 
maka jum lah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara 
itu dibagi dengan kiesquotient. Pada tahap berikutnya, apabila masih 
ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada 
partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara 
partai yang melakukan stembus accoord dari perolehan kursi pembagian 
tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accoord, 
maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada 
partai yang memiliki sisa suara terbesar.

Setelah Pemiiu 1971, pelaksanaan pemiiu yang periodik dan teratur 
mulai terlaksana. Pemiiu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah 
Pemiiu 1971, yakni pada tahun 1977, setelah itu  selalu terjadwal sekali 
dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemiiu teratur dilaksanakan. 
Satu hal yang nyata perbedaannya dari pemilu-pemilu sebelumnya
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adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua 
parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah 
bersama-sama dengan D PR berusaha menyederhanakan jumlah partai 
dengan membuat U U  N om or 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan 
Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP 
dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan satu Golongan Karya atau 
Golkar. Jadi, dalam 5 kali pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 
dan 1997 pesertanya hanya tiga (Golkar, PPP, dan PDI).

Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan 
PPP dan PD I tam pak menjadi pelengkap atau sekadar ornamen. 
Golkar bahkan sudah menjadi pem enang sejak Pemilu 1971. Keadaan 
ini secara langsung dan tidak langsung m em buat kekuasaan eksekutif 
dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama 
Golkar adalah birokrasi sipil dan militer.

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya 
pada 21 Mei 1998, jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden 
Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, pemilu yang baru 
akan dipercepat segera dilaksanakan kembali, sehingga hasil-hasil 
Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian, pemilu dilaksanakan pada 
7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu, 
un tuk sebagian alasan, diadakannya pemilu adalah untuk memperoleh 
pengakuan atau kepercayaan dari publik, term asuk dunia internasional, 
karena pem erintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan 
produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini 
kem udian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Um um  M PR 
un tuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan 
hanya bakal digantinya keanggotaan D PR  dan M PR  sebelum selesai 
masa kerjanya tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa 
jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu
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kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. 
Sebelum menyelenggarakan pem iiu yang dipercepat itu, pemerintah 
mengajukan RUU tentang Partai Politik, RU U tentang Pemiiu, dan 
RUU tentang Susunan dan Kedudukan M PR, DPR, dan DPRD. 
Ketiga draft U U  ini disiapkan oleh sebuah tim  Depdagri, yang disebut 
Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP 
Depdagri, Jakarta).

Setelah RU U  disetujui D PR  dan disahkan menjadi UU, 
presiden m em bentuk Komisi Pemilihan Um um  (KPU) yang anggota- 
anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. 
Satu hal yang secara sangat m enonjol membedakan Pemiiu 1999 
dengan pem ilu-pem ilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemiiu 1999 ini 
diikuti oleh banyak sckali peserta. Ini dim ungkinkan karena adanya 
kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta pem iiu kali ini 
adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 
jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departem en Kehakiman dan 
HAM, yakni 141 partai. Periodisasi pemiiu yang telah diselenggarakan 
di Indonesia dapat dilihat pada Skema 4 di bawah ini:
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PERIODISASI PEMILU DI INDONESIA
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Skema 4.
Pcriodisasi Pemiiu di Indonesia dari Tahun 1945-2009 

Sumber. Hasil Penclitian Penulis (Gambar dibuat oleh penulis)

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan 
Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah 
yang m am pu menyelenggarakan pemiiu lebih cepat setelah proses alih 
kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemiiu 
hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali 
Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga 
oleh pemerintaltan sebelumnya. Habibie menyelenggarakan pemiiu 
13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan. Sebuah waktu yang singkat untuk 
persiapan pemiiu, meski persoaian yang dihadapi Indonesia bukan 
hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, 
sosial, dan penegakan hukum  serta tekanan internasional. Meskipun 
masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara 
pada Pemiiu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 
1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak 
sebelumnya, ternyata Pemiiu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa 
ada kekacauan yang berarti.
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Kem udian periode pem ilu berikutnya pada tahun 2004. Pada 
periode ini pemilihan langsung menjadi pengalaman pertam a rakyat 
Indonesia dalam memilih presiden dan wakil presiden. Salah satu 
manfaat dari reformasi yang dilakukan bangsa Indonesia adalah rakyat 
mendapatkan kedaulatan secara penuh. Hal ini ditunjukkan dengan 
pemberian hak kepada rakyat un tuk memilih pem im pinnya secara 
langsung. U ntuk  pertam a kalinya pada Pemilihan U m um  2004, 
rakyat memilih secara langsung anggota DPR, D PR D , D PD , wakil 
presiden hingga presiden secara langsung. M eskipun pemilihan sudah 
dilakukan secara langsung, dapat dilihat bahwa penggunaan hak itu 
bukanlah hal yang m udah. Rakyat Indonesia menghadapi kesulitan 
untuk m enentukan siapa pem im pin yang paling pantas un tuk diberi 
kepercayaan m em im pin negeri ini.

Pemilu 2009 tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2004 yang 
berlangsung. Sistem politik Pemilu 2009 melanjutkan kepemimpinan 
Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin pada periode sebelumnya. 
Berdasarkan Undang-undang N om or 42 Tahun 2008, pengajuan 
pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik peserta Pemilihan U m um  Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat 2009 yang memperoleh minimal 20%  dari jumlah 
kursi D PR  atau 25% dari jum lah suara sah nasional. Sebelum masa 
pemilihan um um  dimulai, sejumlah tokoh nasional telah menyatakan 
untuk ikut mencalonkan atau menerima pencalonan diri sebagai Presiden 
dan Wakil Presiden 2009-2014.

Tokoh-tokoh tersebut, antara lain, Susilo Bambang Yudhoyono dari 
Partai Demokrat (Presiden Indonesia yang sedang menjabat), M uhammad 
Jusuf Kalla dari Partai Golkar (Wakil Presiden yang sedang menjabat), 
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dari PDIP, M antan Presiden 
Abdurrahman Wahid dari PKB, Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung 
dari Partai Golkar, Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Mantan
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Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dari PBB, Direktur 
Eksekutif Freedom Institute Rizal Mallarangeng dari jalur independen, 
dan Hamengkubuwono X  dari Partai Golkar (Gubernur Yogyakarta yang 
sedang menjabat).

Pada kenyataannya, sampai dengan batas akhir masa pendaftaran 
pada 16 Mei 2009, hanya 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil 
presiden yang mendaftarkan keikutsertaannya kepada Komisi Pemilihan 
Um um . Pada 29 Mei 2009, ketiga bakal pasangan calon tersebut 
kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil 
presiden peserta Pilpres 2009 dengan nom or urut yang ditetapkan 
keesokan harinya. Ketiga pasangan calon tersebut beserta nom or urutnya 
ialah sebagai berikut: pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo 
Subianto dengan nomor urut 1 diusung oleh PD1R Partai Gerindra, 
PN I Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai 
Kedaulatan, PSI, dan PPNUI.

Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dengan 
nom or urut 2 diusung oleh Partai Dem okrat, PKS, PAN, PPP, PKB, 
PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, POP, PPPI,.Partai Republik, 
Partai Patriot, PNBKI, PM B, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai 
PIB, Partai PDI. Pasangan M uham m ad Jusuf Kalla dan W iranto 
dengan nom or urut 3 diusung oleh Partai Golkar dan Hanura. Pasangan 
inilah yang menjadi tiga besar kandidat presiden dan wakilnya. Dari 
pencalonan tiga besar inilah kampanye pilpres menjadi fokus utama 
studi ini.

Pengalaman beberapa negara m enunjukkan bahwa memilih 
pemimpin negara secara langsung bukanlah perkara yang mudah. 
Masalahnya, menilai kemampuan seseorang sangat sulit. Tidak cukup 
hanya melihat penampilannya atau sekadar mengetahui data pribadinya, 
tetapi harus dilihat jejak langkah dan track record-nyz. Dari pengalaman 
bangsa Indonesia, tidak banyak jejak langkah yang bisa dilihat dari calon
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pemimpin yang memiliki pengalaman memimpin organisasi besar. Di 
tengah keterbatasan informasi tentang jati diri para calon, data yang ada 
harus tetap disajikan. Pada titik inilah peran pers dan media dibutuhkan, 
terutama untuk membangun citra kandidat capres dan cawapres, sekaligus 
memberikan informasi penting sehingga masyarakat bisa lebih mengenai 
latar belakang para calon pem impin bangsa ini. Berbeda dengan masa 
sekarang ini, keterbukaan informasi dan bahkan kebebasan pers banyak 
disalahartikan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab dalam 
memviralkan berita tanpa cek dan ricek keakuratan substansi berita. 
Bahkan cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 
untuk aksi saling serang. Sangat disayangkan, jika kondisi ini tidak segera 
teratasi akan dapat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan 
bangsa.

Branding sebagai Salah Satu Strategi Kampanye

Dalam konteks kampanye pilpres, branding (penjenamaan) sangat 
m em bantu para kandidat dalam m enentukan positioning yang tepat 
untuk konstituennya. Strategi kampanye yang dilakukan melalui 
branding, diharapkan dapat menjadi alat untuk melakukan kegiatan 
pendulangan suara yang efektif. Proses peminangan partai politik 
terhadap tokoh tertentu diperlukan political branding agar dapat 
menciptakan differential advantage dengan politisi lainnya. Dengan 
keunikan program kerja kandidat yang berbeda, karakteristik personal 
yang matang, kecerdasan emosi tokoh yang matang, poin o f view  
yang fu turistic, expertise dalam penyelesaian persoalan, kebijaksanaan 
menyikapi kondisi politik, menjadi indikator penting dalam 
berkompetisi pemilihan Capres. Kondisi saat ini, masyarakat akan 
menjadi paham  akan kondisi kandidat dalam konteks kehidupan 
bermasyarakat, terkhusus perangainya yang kelak akan memimpin 
bangsa Indonesia tercinta.
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Branding tidak sama dengan pencitraan. Tokoh atau politikus yang 
secara disiplin melakukan branding bukan hanya sekadar pencitraan, 
diharapkan m am pu m em bangun dirinya un tuk  lebih berkualitas 
dan maju menjadi “somebody” yang berkualitas. Branding secara 
personal dapat menciptakan engagement dengan efektif dan efisien 
terhadap masyarakat secara luas m aupun pada partai politik yang akan 
meminangnya. Hal ini perlu disadari bahwa m em -branding seseorang, 
jika dilakukan dengan tepat akan besar manfaatnya dalam rangka 
pemenangan kandidat presiden dalam Pilpres. Berlaku sebaliknya, 
apabila terjadi kesalahan pada tokoh saat tam pil di m edia dan terpeleset 
akan pemyataan-pernyataan yang kurang bijak, hal ini akan sangat 
tidak m enguntungkan kandidat tersebut. Membaca sebuah peristiwa, 
atau realitas sosial yang dibingkai oleh media terkadang menimbulkan 
dam pak yang bisa m enguntungkan ataupun merugikan kandidat, 
tatkala hal tersebut sedang menjadi pusat perhatian p u b lik

Salah satu strategi kampanye adalah branding di mana pertama; 
calon presiden melalui media dan tim suksesnya memberikan solusi 
alternatif yang dibutuhkan dalam menghadapi persoalan bangsa yang 
berbeda dengan kom petitor lainnya. Kedua; menciptakan partisipasi 
masyarakat dalam pemiiu baik keterlibatan relawan, LSM, akademisi 
ataupun orang ketiga yang mampu meng-endorse program-program 
politik mereka dengan sukarela berdasar atas m inat dan keinginan 
pihak ketiga tersebut. Ketiga; berorientasi pada nilai kebhinekaan dalam 
mem buat visi misi sebagai pemimpin bangsa yang mengedepankan 
NKRI. Apabila melakukan branding yang demikian, maka kampanye 
dapat dikatakan sehat dalam rangka pendulangan suara.

Sementara itu, m elihat definisi lain adalah A  brand is a name, 
term, design, symbol, or any other feuture tha t identifies one seller's 
good or service as distinct from  those o f the sellers (American M arketing 
Association). Dalam hal ini penulis tidak memaknai m entah-mentah
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pendefinisian di atas. Jika definisi di atas lebih pada barang dan jasa, 
dalam konteks ini capres, caleg, m aupun tokoh politik ataupun para 
politikus di sini dibangun oleh sebuah term dengan nam a baik yang 
sudah mereka miliki, kem udian didesain dengan karakter building 
yang positif dan berintegritas. Tidak hanya sebatas pencitraan oleh 
media yang sering digunakan oleh beberapa tokoh tertentu. C itra 
tliri di sini dapat dibangun dalam waktu singkat selama partai yang 
bersangkutan bisa mendalami masalah terpendam yang ada di daerah 
kampanye, kem udian m em berikan solusi yang interaktif. Bukan solusi 
instan seperti memberi bantuan sosial demi pencitraan tokoh yang 
diusungnya, melainkan menciptakan infrastruktur pemecahan masalah 
hingga masalah yang sama tidak terulang lagi, atau istilah lainnya 
memberi kail bukan ikannya. Karakter pribadi yang berintegritas, 
arif, dan bijaksana, serta matang dalam pengendalian emosi di sini 
diperlukan bagi para kandidat, sehingga waktu dalam berproses 
menuju perhelatan pesta demokrasi dapat berjalan harm onis. H arm oni 
bagi pendukung, serta seluruh lapisan masyarakat m aupun bagi para 
kandidat.

Aktivitas branding capres, caleg, dan politisi tam pak sudah lebih 
aktif dewasa ini. Media digital memiliki kekuatan tersendiri untuk 
dapat memengaruhi publik. Akan tetapi, perlu juga diperhatikan dalam 
penggunaan media digital termasuk media sosial. Percakapan merupakan 
basis dari media sosial, yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku, 
apalagi dengan penerapan undang-undang ITE, perlu kehati-hatian 
dalam melakukan percakapan. Percakapan atau pembicaraan agar lebih 
efektif diperlukan komunitas media sosial yang sehat dan konstruktif. 
Komunikasi yang daring (online) dan luring (offline) perlu disinergikan 
agar interaksi antarsatu dengan yang lain dapat terwujud komunikasi 
yang efektif, harmonis, arif dan bijaksana tidak perlu menjelek-jelekkan
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tokoh lain atau partai lain. Di sini kedewasaan berkomunikasi dan 
berdemokrasi sangat diperlukan di NKRI tercinta ini.

Strategi Kampanye Pilpres Petahana

Dalam pengamatan penulis, sebuah pemilihan capres, petahana 
{incumbent) selalu memiliki keuntungan lebih besar atas kompetitor atau 
konstituen lainnya. Capres petahana telah memenangkan pemilihan 
sebelumnya, dan dengan demikian memiliki popularitas yang lebih 
besar karena mereka juga memiliki nilai berita yang lebih dibanding 
capres yang baru. Kemampuan memanfaatkan media, penggalangan 
dana, dan mengorganisir tim sukses yang lebih terstruktur menjadi poin 
tersendiri. Meskipun demikian, semua keunggulan ini bisa jadi sia-sia 
jika tokoh terpilih dipandang sebagai “kacang lupa kulitnya” dan “habis 
manis sepah dibuang”. Lupa kepada pemilih, dan tidak memenuhi janji 
kampanyenya. Bahkan lebih celaka lagi, apabila tokoh tersebut terlibat 
kasus yang merugikan masyarakat. Hal ini perlu menjadi fokus perhatian 
untuk diminimalkan dan diantisipasi jangan sampai terjadi.

Capres yang cerdas akan mengoperasikan “kampanye permanen”. 
Artinya, mereka akan terus menjalankan branding atas dirinya dan 
kabinetnya yaitu dengan melakukan program kerja prioritasnya yang 
potensial diliput oleh media dengan kualitas kinerja yang lebih baik. 
Dengan kata lain, tidak menghentikan kegiatan kampanye begitu 
mereka terpilih. Hal ini sangat diperlukan terkait dengan program 
kerja, proses dan progresnya agar lebih transparan, sehingga masyarakat 
tidak merasa dikecewakan dengan pilihannya.

Bagi petahana, kampanye sebaiknya tidak pernah benar-benar mati 
dan harus dijalankan dalam berbagai cara yang sehat diantaranya menjaga 
relawan dan tim  sukses. Perlu memasukan bahwa petahana memiliki 
cukup persediaan relawan dan pengumpulan dana dan data yang
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tersedia pada waktu singkat, petahana tidak harus benar-benar m enutup 
tim kampanye mereka. Lingkaran kecil pendukung kampanye masih 
tetap dijaga, lingkaran kecil ini harus bekerja untuk mempertahankan 
kontak dengan tim seluruh kampanye, termasuk relawan, donatur, 
dan pendukung. Beberapa langkah dalam strategi kampanye antara lain: 
Pertama; menjaga kontak dengan stakeholder (pemangku kepentingan), 
konsutuen atau pemilih, memastikan untuk mempertahankan komunikasi 
seintensif mungkin dengan konsutuen itu melalui surat atau email. Surat 
atau email ini dapat berupa sebuah surat yang berdiri sendiri, atau sebuah 
newsletter yang dikirim secara berkala. Newsletter dan surat sebaiknya 
kaya informasi terkait memberitahu konstituen apa yang telah dicapai, 
bagaimana jadwal mendatang, dan berbagai peristiwa maupun agenda 
kegiatan yang dilakukan. Hal ini sangat membantu keberlangsungan 
strategi kampanye yang efektif.

Kedua, update website dan sum ber informasi guna mengirimkan 
informasi kampanye terkait. M emastikan bagaimana laman terpisah 
dari laman “resmi” tokoh sebagai pejabat dengan laman pribadi. Laman 
tersebut diharapkan sangat informatif, dan sering diperbarui, sehingga 
pendukung mengunjungi situs tersebut tidak bosan dan menemukan 
berita terbaru yang up to date. Proses ini diperlukan tidak hanya 
sesaat pada masa kampanye berlangsung akan tetapi terus dilakukan 
apabila calon sudah terpilih. Keterbukaan informasi ini akan sangat 
m enguntungkan bagi kandidat. Terutama dapat dijadikan sebagai 
kontrol dari publik terhadap tokoh atau kandidat tersebut beserta 
dengan capaian kinerja yang telah dilakukan.

Ketiga, pertem uan rutin dengan masyarakat juga m erupakan salah 
satu alat yang paling efektif yang dapat digunakan tokoh atau kandidat 
terpilih un tuk  tetap berhubungan dengan masyarakat. Mereka 
melakukan pertem uan dengan masyarakat melalui kunjungan kerja 
yang sifatnya resmi dan formal protokoler ataupun yang bersifat tidak
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terikat atau tidak terencana seperti “blusukan”. U ntuk terlaksananya hal 
tersebut perlu dipersiapkan sebuah acara pertem uan atau kunjungan ke 
masyarakat, perbanyak materi dan program kerja yang m engarah pada 
pengembangan kapasitas SDM  seperti pelatihan, penyuluhan, dan 
sosialisasi. Kemudian pendekatan personal kepada masyarakat yang 
hadir akan m enambah keakraban dan lebih mengenai, memahami 
kondisi rakyat. Perlu forum  dengan yang hadir dapat saling bertukar 
pendapat atau berbagi permasalahan yang sedang terjadi di daerah 
tersebut juga sangat perlu dilakukan sebagai wujud mendengar aspirasi 
rakyat, empati terhadap masyarakat.

Keempat, m em bina hubungan baik dengan media dengan 
m engundang media massa lokal untuk m eliput kegiatan tersebut. Hal 
ini juga efektif dalam branding kegiatan capres, tokoh, atau partai. 
Dengan cara yang lebih elegan, tidak hanya sekadar konferensi pers 
semata tetapi juga memberikan sumber pem beritaan yang berbobot 
agar kegiatan branding tersebut saling m enguntungan kedua belah 
pihak. Pihak media juga sekaligus m endapatkan/objek pemberitaan 
yang berimbang dan berbobot dengan substansi berita yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila berita yang dilansir 
bijaksana, tentunya dapat menjadi pemersatu bangsa. Kualitas dari 
berita yang disampaikan memiliki nilai tersendiri dan menjadi sumber 
informasi yang akurat tajam terpercaya selain itu dapat dipercaya.

Kelima, silaturahim dengan pemilih atau konstituen bukan 
merupakan hal yang tabu. Pemilih yang m engundang tokoh untuk 
menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, kuliah um um , upacara 
adat, ataupun kegiatan budaya dapat dijadikan sebagai aktivitas yang 
dengan istilah solidarity m aking o f  performance sebagai sarana untuk 
menjalin tali silaturahmi. Selain itu, tim sukses yang solid dapat sangat 
m em bantu terwujudnya solidarity m aking tersebut.
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Lagi-lagi petahanan m em ang memiliki banyak potensi peluang 
lebih besar untuk menang jika bisa dioptimalkan kampanyenya. Oleh 
karena itu, petahanan dapat dikatakan memiliki satu langkah di depan 
kompetitor. M enggunakan strategi pendekatan yang natural personal 
approach yang kekeluargaan kepada calon pemilih dan konstituen akan 
m em buat nyaman pemilih tanpa merasa harus dipaksa untuk memilih.

Banyak metode yang dapat dioptim alkan un tuk  pemenangan 
kandidat dengan posisi sebagai petahanan. Model strategi komunikasi 
politik yang perlu digunakan dapat berupa penyusunan pesan persuasif 
serta m emahami khalayak dalam berkampanye. M em bentuk struktur 
tim  kampanye juga tidak kalah pentingnya. Hal ini berbeda dengan 
tim relawan non-struktural yang juga menjadi poin penting dalam 
optimalisasi kampanye. Tidak hanya itu, peran konsultan politik dan 
media juga sangat dibutuhkan sepanjang mereka profesional.

M em bangun konsensus di antara para pem im pin atau tokoh 
yang berbeda partai, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat 
adat, juga perlu dilakukan. Hal ini dalam rangka melaksanakan seni 
berkom prom i un tuk mencapai tujuan bersama di atas kepentingan 
pribadi dan golongan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa 
dan negara. Kompromi di sini tetap berpegang teguh pada prinsip, 
karakter ketokohan sebagai negarawan, yang berintegritas.
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Bab 5
Proses Produksi Realitas Politik dalam 

Foto Jurnalistik

Aspek Produksi Foto Jurnalistik

Dalam proses produksi foto jurnalistik, pertimbangan dua aspek atau 
dua sudut pandang teknis dan konseptual menjadi hal pokolc yang 
penting untuk menghasilkan karya foto yang m em enuhi standar 
pemberitaan. Suatu proses produksi foto pada dasarnya melibatkan 
berbagai unsur yang m enyangkut mapping isu, praktisi medianya, 
modal, dan managernya.

MODAL

Skema 5: MAPPING I, PROSES PRODUKSI IDEAL 
Sumber: Hasil Penelitian Penulis
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Skema 6: MAPPING 2, PROSES PRODUKSI RIIL 
Sumber: Hasil Penelitian Penulis

M apping di atas dapat diterjemahkan bahwa proses produksi yang 
terjadi secara ideal dalam kondisi saat ini tidak dapat berjalan dengan 
semestinya. Idealnya, proses tersebut dapat berjalan searah, dapat 
berawal dari isu pem beritaan, manager, modal kemudian dijalankan 
oleh para praktisinya. Akan tetapi, dalam kondisi riil saat ini arah panah 
dapat berjalan ke arah dua belah pihak. Ini artinya bahwa hubungan 
antarunsur dalam produksi foto telah mengalami redefinisi oleh faktor 
faktor yang terus berkembang dan kompleks. H ubungan antara modal 
dengan isu politis yang pada keduanya dihubungkan dengan dua panah 
yang saling timbal balik dan tegak lurus tersebut m enunjukkan bahwa 
sebagaimana hubungan keduanya dijadikan sebagai suatu proses utama 
yang menjadi m otor dari unsur-unsur lainnya.
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Isu Politik

Materi yang diangkat dalam pem beritaan yang menjadi substansi berita 
dalam konteks ini berkaitan dengan politik dan persoalan substansial 
demokrasi, yang menjadi isu kunci dalam kampanye pemilihan presiden 
2009 di Indonesia. Isu politik, khususnya kepem im pinan, tidak berdiri 
sendiri tetapi berada dalam hubungan dengan isu-isu sosial ekonomi 
yang ditanggapi sebagai keseluruhan dasar atau alasan dari adanya isu- 
isu kepem im pinan. Selain sebagai jawaban, juga sebagai konsekuensi 
dari kom itm en politik demokrasi.

Kampanye Pilpres 2009 selain menjadi ajang pertarungan antara 
kandidat dan partai pendukungnya, juga bisa dikatakan mengangkat 
isu rivalitas antarm antan m itra politik. Bisa dilihat dari komposisi 
kandidat presiden, yang kesemuanya pernah menjadi mitra politik. 
Kemitraan tersebut pecah ketika pilpres dimulai. Rivalitas tersebut bisa 
dilihat dengan jelas pada beberapa foto yang term uat di media massa 
selama kampanye pilpres. Seperti foto berjudul “Jangan Pilih Presiden 
Baliho” yang dim uat di M edia Indonesia tanggal 3 Juli 2009. Foto 
tersebut m erupakan sindiran terhadap foto kampanye SBY (dimuat 
oleh media yang sama pada 11 Juni 2009) di baliho besar di jembatan 
Suramadu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa isu yang bertemakan 
politik pada foto jurnalistik di sini, juga m em uat unsur-unsur politis 
yang menjadi fokus produksi foto jurnalistik dan pem beritaan di 
media.

Praktisi Media

Sudut pandang teknis dalam produksi foto yang menyangkut pekerja 
ttau praktisi media ini lebih terfokus pada fotografernya yang menjadi 
ujung tom bak dalam industri media dewasa ini. Fotografer menjadi
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elemen pokok dari unsur pekerja yang dapat dikatakan sebagai elemen 
paling dasar. Dalam membingkai realitas politik yang dianalogikan 
sebagai social drama, fotografer mentransformasikan peristiwa realitas 
politik dalam bentuk foto, yaitu foto jurnalistik. Fotografer, sebagai 
kelas pekerja, meminjam istilah Bourdieu, memiliki gaya hidup yang 
berbeda yang dianggap memiliki selera seni yang ditekankan pada fongsi 
ketimbang bentuk. Ini maksudnya, fongsi foto sebagai berita merupakan 
hal prioritas bagi fotografer dalam penugasannya. Dengan demikian, di 
satu sisi, interaksi antara fotografer dengan objek merupakan kunci dalam 
sejarah lahirnya suatu foto jurnalistik. Di sisi lain, hubungan tersebut 
mengalami dinamika ketika objek foto bukan lagi objek diam dan pasif, 
tetapi menjadi objek yang penuh kepentingan dan memiliki tempat 
khusus dalam interaksi sosial. Fotografer menjadi terikat kemudian oleh 
fakta-fakta sosial yang bahkan melahirkan kontrak-kontrak sosial dalam 
pembuatan suatu foto.

Modal

Keberlangsungan media tidak akan dapat berjalan dengan baik 
jika tidak memiliki modal finansial yang cukup un tuk menopang 
pembiayaan produksinya. Selain modal finansial, pembaca berita juga 
sangat berpengaruh dalam penyebarluasan pendistribusian surat kabar 
dengan foto di dalamnya menjadi kom ponen penting. Dalam hal 
ini mekanisme pasar menjadi hal penting yang m enentukan tingkat 
independensi suatu media. Dalam kasus Koran Tempo, misalnya, dana 
berasal dari saham yang dimiliki oleh berbagai sumber, baik itu dari 
saham karyawan Tempo 20% , Yayasan 21 Juni 30% , Grafiti 20%, 
Yayasan Jaya Raya C iputra 30% , dan 20%  dari total keseluruhan 
saham tersebut diambil dari Saham Karyawan Tempo 4% , Grafiti 4%, 
Yayasan Jaya Raya 6% , dan Yayasan 21 Juni 6%  dijual di BEJ (Bursa 
Efek Jakarta) untuk um um  dari masing-masing pemilik saham di atas.
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Dukungan dana yang besar dan stabil sangat m enentukan otoritas surat 
kabar dan relatif bebas dari tekanan pasar, demikian pula tekanan- 
tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini yang 
menjadikan Tempo m am pu bertindak netral dan cenderung “berani” 
dalam pemberitaan.

M anager
Industri media, baik elektronik m aupun cetak, memiliki seorang 
pemimpin untuk mengelola perusahaannya. Dalam hal ini, pemimpin 
media tersebut yang berlaku sebagai manager, memiliki otoritas dalam 
memimpin. Manager sebagai nahkoda dalam perusahaan tersebut 
memiliki peran penting mengatur sistem yang ada dalam mekanisme 
organisasi baik itu sebagai pengawas sekaligus pembuat kebijakan yang 
diberlakukan dalam proses produksi tersebut. Manager dapat mengambil 
posisi untuk membuat arahan dalam proses produksi foto jurnalistik; 
dapat pula sebagai penentu untuk pemuatan berita dan foto. Peran yang 
dimainkan oleh manager tersebut tidak bebas dari tekanan-tekanan yang 
dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Keempat kom ponen yang terlibat dalam proses produksi media 
-  isu politik, praktisi media, modal, dan manager — telah m em bentuk 
suatu pola hubungan yang berbeda dan berubah akibat tekanan- 
tekanan luar dan redefinisi posisi media yang terjadi secara internal. 
Bagan berikut adalah struktur organisasi Koran Tempo yang kompleks 
dan memiliki sistem kontrol yang ketat.
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"  STRUKTUR ORGANISASI REDAKSI KORAN TEMPO

Skema 7: Struktur Organisasi Redaksi Koran Tempo 
Sumber: Tempo

Mekanisme Pemberitaan Foto Jurnalistik di Media

Mekanisme yang dim aksudkan di sini adalah suatu bentuk proses, 
prosedur atau metode pemberitaan dari media yang digunakan sebagai 
standardisasi sistem pemberitaan itu sendiri. Sejalan dengan teori 
yang dikemukakan oleh Brian Me Nair (1994: 39-58) terdapat tiga 
pendekatan yang menjelaskan isi media yang merupakan substansi 
berita, yaitu: Pertama, pendekatan ekonomi-politik, yang berpendapat 
isi media lebih ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik. 
Mekanisme produksi media dilihat sebagai bagian integral dari relasi 
ekonomi dan struktur produksi, sehingga pola dan jenis pemberitaan 
ditentukan oleh kekuatan ekonomi yang dom inan dalam media.

Kedua, pendekatan organisasi. M elihat pengelola media sebagai 
pihak yang aktif dalam proses pem bentukan dan produksi berita.
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Skema 8. Diagram Alur Proses Kerja Redaksi hingga Pembaca Harian Umum Republika
Sumber: Republika
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Berita dilihat sebagai hasil dari mekanisme yang ada dalam ruang 
redaksi. Dalam hal ini, • kerangka ideologis redaktur menjadi salah 
satu faktor penentu dari kualitas pemberitaan yang berkaitan dengan 
kebenaran dan kebijakan check and balances dari berita. Dengan kata 
lain, produksi berita adalah mekanisme keredaksian semata, dengan 
setiap organisasi berita m empunyai pola dan mekanisme sendiri untuk 

\  memberitakan suatu peristiwa. Mekanisme itu bersifat internal dan 
tidak ditentukan oleh kekuatan di luar media. M edia dianggap otonom 
dalam menentukan apa yang boleh atau tidak boleh, buruk atau tidak 
buruk, dan layak atau tidak layak untuk diberitakan. Akan tetapi, hal 
ini berbeda dengan mekanisme pemberitaan oleh media-media di 
Indonesia yang juga m em pertim bangkan kekuatan dari luar seperti 
segmen pasar dan cara m em pertahankan diri di dunia media agar tetap 
survive dan establish seperti yang diungkapkan oleh redaktur Kompas 
yang menjelaskan bahwa:

“untuk bisa seperti sekarang ini, penggunaan bahasa dan cara yang lebih 
santun dan tidak radikal menjadi pilihan oleh para redaktur di media 
tersebut... ”

Ketiga, pendekatan kultural. Proses produksi berita dilihat sebagai 
mekanisme yang rum it dan lebih melibatkan faktor internal media 
(rutinitas organisasi media) sekaligus juga faktor eksternal di luar 
media. Mekanisme yang rum it itu ditunjukkan dengan bagaimana 
untuk meliput sebuah peristiwa dalam pemberitaan harus melalui 
perdebatan sengit di ruang redaktur, disamping terdapatnya pengaruh 
ekonomi-politik di luar media yang tidak bisa dianggap remeh 
begitu saja. Masing-masing media memiliki sistem dan mekanisme 
pemberitaan masing-masing seperti halnya pada Republika, proses 
kinerja pemberitaannya dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut. 
Diagram alur tersebut dibagi menjadi dua bagian sistem kerja. Poin
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Skema 9. Alur Berita (Flow of News) Media Indonesia 
Sumber: Media Indonesia
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satu menggambarkan rantai kerja dari meja redaksi menuju proses 
kerja desain visual, diteruskan ke proses kerja pracetak. Setelah proses 
pracetak dilanjutkan proses kerja cetak dan distribusi, sebelum akhirnya 
sampai pada pembaca. Pada poin kedua, skema lebih detail.

Hal ini berbeda dengan sistem yang tam pak dalam Media 
Indonesia yang memiliki proses seperti Skema 9.

Dari skema di atas dapat dibaca bahwa: Pertama, dilakukan proyeksi 
berita per kom partem en atau bidang {desk), seperti Polkam, Ekonomi, 
Megapolitan, Olahraga, Internasional, Nusantara &  Edisi Akhir Pekan 
pada sore hari tergantung pada kebijakan masing-masing redaktur. 
Pembagian kerja kepada para reporter oleh masing-masing bidang, para 
reporter yang telah m endapatkan tugas segera melakukan peliputan 
di lapangan. Kedua, dilakukan rapat proyeksi antarkompartemen 
atau bidang {desk) pada pukul 09.00 W IB untuk m enentukan berita 
apa yang akan disajikan hari itu, serta memprediksi berita khususnya 
lanjutan berita kemarin. Ketiga, dilakukan rapat budget pada pukul 
12.00 untuk m enentukan berita apa saja yang sudah terhimpun 
oleh masing-masing kom partem en pada saat itu berdasarkan laporan 
reporter di lapangan. Divisi litbang, artistik, dan foto ikut bergabuny 
dalam rapat ini untuk memberi masukan.

Sementara itu m onitoring terhadap reporter yang sedang bertugas 
di lapangan tetap dilakukan oleh masing-masing redaktur. Keempai, 
dilakukan rapat pengecekan pada pukul 14.30 W IB, dimaksudkan 
un tuk  m enentukan berita yang telah berhasil dihim pun reportei, 
foto, serta grafts terbaik yang layak un tuk diletakkan di haiaman 
depan. Kelima, Pembuatan dum m y oleh tim  artistik, haiaman dalam, 
pengaturan jum lah berita, foto/ grafts serta iklan. Keenam, dilakukan 
pem buatan dan pengeditan berita yang telah diliput oleh reporter, pada 
masing-masing kom partem en yang kem udian dikirim  ke tim korekim 
bahasa. Ketujuh, setelah berita sampai ke tangan korektor bahasa
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kemudian berita dikirim kepada bagian produksi, lalu menjalani proses 
cetak hingga menjadi dalam bentuk surat kabar. Kedelapan, setelah 
surat kabar selesai dicetak, kem udian dilakukan proses distribusi 
kepada agen, subagen, loper, dan lainnya, yang kem udian sampai ke 
tangan pembaca.

Kecenderungan mekanisme di masing-masing media memiliki 
kemiripan yang pada dasarnya ada bagian-bagian tertentu yang 
memiliki mekanisme atau proses yang kurang lebih senada. Akan tetapi 
kebijakan-kebijakan tertentu pada masing-masing media tersebut juga 
menjadi poin penting un tuk  dipertim bangkan dan menjadi ciri khas 
pada m edia tersebut. Seperti halnya pada Koran Tempo, pada media ini 
strukturnya dapat dilihat sebagai berikut:

Dari skema yang ditam pilkan oleh Tempo tersebut, mekanisme 
pemberitaannya dapat didiskripsikan sebagai berikut: Cara kerja 
bagian foto di Koran Tempo pertama: Fotografer m em otret berdasarkan 
penugasan yang diberikan oleh Koordinator Foto Tempo News Room 
(TNR) atau dari periset foto yang mengerjakan sesuai dengan rubrik 
atau halaman bidang yang dikerjakan. Kedua: prosesnya bisa saja 
redaktur halaman atau reporter yang mengerjakan rubrik tertentu 
meminta foto untuk kepentingan halaman atau tulisannya lalu 
meminta fotografer ke Redaktur Foto Surat kabar, Koordinator Foto
I NR atau periset foto.' Ketiga, yang berhak membagi penugasan adalah 
koordinator foto, karena dia yang paling tahu siapa saja fotografer yang 
bertugas pada hari itu. Periset foto memberikan daftar yang harus
I I ifoto ke koordinator foto. Keempat, periset foto di Koran Tempo 
memegang beberapa halaman dan rubrik tertentu yang tugasnya 
mencari foto yang sesuai yang dibutuhkan hari itu un tuk penerbitan 
besok. Kelima, periset foto, koordinator foto, atau redaktur foto wajib 
memberikan informasi yang diperlukan fotografer agar m em otret 
«csuai dengan yang diperlukan. Jika m em ungkinkan diberi konsep
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Skema 10. Mekanisme Pemberitaan Koran Tempo 
Sumber: Tempo
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pem otretan untuk rubrik-rubrik tertentu. Keenam, redaktur foto yang 
bertugas selain memegang beberapa halaman juga bcrtanggung jawab 
atas foto halaman satu dan quality control pada semua foto yang tampil 
di surat kabar.

Berbeda dengan proses kerja foto dari penugasan sampai tercetak: 
Pertama, perencanaan dibuat pada malam hari berdasarkan perncanaan 
liputan untuk besok atau berdasarkan undangan yang diterima redaksi. 
Penugasan dan undangan dipilih sesuai dengan kebutuhan, nilai 
beritanya, serta kemungkinan mendapatkan visual yang menarik. 
Informasi itu bisa juga inisiatif dari fotografernya sendiri untuk meliput 
berita. Kedua, malam itu penugasan diberikan kepada fotografer. Ketiga, 
pada rapat perencanaan pagi, rencana dimatangkan lagi, mana yang akan 
dimuat diberita utama, halaman depan, atau halaman dalam.

Jika ada perkembangan baru, maka petugas piket dari bagian foto 
menginformasikan kepada koordinator foto T N R  un tuk  menugasi 
fotografer un tuk meliput; keempat, tidak m enutup kem ungkinan setiap 
saat penugasan bisa berubah sesuai dengan dinamika berita yang terjadi 
saat itu. Kelima, fotografer yang meliput m engirimkan foto melalui 
surcl (email) un tuk kem udian dimasukkan ke jaringan intranet agar bisa 
diakses oleh semua pengguna di Tempo. Tentu saja setelah diedit oleh 

^ koordinator foto atau petugas piket. Keenam, pada rapat sore dilakukan 
pemilihan berita mana yang un tuk halaman depan dan mana yang 
dalam. Bagian foto menawarkan foto-foto yang diperoleh saat itu. Jika 
visualisasi yang ditam pilkan bukan dalam bentuk foto utuh, misalnya, 
ilustrasi atau infografis, maka redaktur foto harus menyiapkan foto- 
foto yang dibutuhkan un tuk melengkapinya. Ketujuh, redaktur foto 
dan periset memeriksa foto dan keterangan foto apakah sudah sesuai 
dengan halamannya.

U ntuk kriteria foto layak di Tempo sebetulnya sama dengan 
(criteria penilaian foto jurnalistik pada umumnya: tentu saja foto
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harus mempunyai nilai berita yang tinggi disertai dengan kualitas 
fotografis yang bagus, misalnya, komposisi, teknis fotografi, ketajaman, 
pencahayaan, dan sebagainya. Jika secara kualitas kurang baik, 
setidaknya nilai berita yang tinggi dan eksklusivitas menjadi pilihan 
utam a untuk dim uat. Foto yang baik juga jika keterangan fotonya 
lengkap. Jika tidak, maka foto itu tidak akan dim uat karena rawan 
kesalahan.

Terlepas dari kualitas dan standar foto secara teknis, berbagai 
aspek muncul dalam proses produksi foto hingga dilansirnya sebuah 
pemberitaan foto jurnalistik. Jiwa dan ideologi serta platform  dari suatu 
surat kabar sangat menentukan foto yang nantinya akan dipilih oleh 
redaktur untuk dimuat. Aspek pemihakan dan kepentingan-kepentingan 
merupakan suatu yang terlibat dengan jelas, di mana otoritas individu 
dalam tim redaksi hadir tidak begitu tegas dibandingkan otoritas lembaga 
tempat mereka bekerja.

Jika m erujuk pada model fram ing  Pan dan Kosicki, model ini 
berkaitan dengan pertam a, sintaksis, yaitu cara penyusunan berita yang 
pada dasarnya di masing-masing media memiliki kemiripan proses 
penyusunan berita. Kedua, skrip, yaitu cara mengisahkan fakta (5W+ 
1H) pada tahap ini pun semua insan pers juga melakukannya dengan 
m em perhitungkan unsur 5W +1H baik itu dalam pem buatan caption 
un tuk foto m aupun penulisan berita. Ketiga, tematik, yaitu berkaitan 
dengan cara penulisan atau perekaman fakta; penulisan dan perekaman 
fakta ini memiliki prinsip dasar yang kuat sesuai dengan kode etik 
yang ada serta ketentuan dari media masing-masing. Ada semacam 
standardisasi dari masing-masing industri media; dan keempat, retoris 
yaitu cara m enekankan fakta. Dalam hal cara menekankan fakta, 
mereka cenderung memakai platform  yang dimiliki masing-masing 
media. Analisis fram ing  dalam hal ini m erupakan suatu pendekatan di 
dalam pengelolaan data untuk menghasilkan suatu pem ahaman yang 
lebih tajam atas data.
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I’rofesional Jurnalis Foto

O rang yang dapat dikatakan sebagai fotografer profesional adalah 
mereka yang m enyandang suatu jabatan atau keahlian khusus, yang 
dilakukan dengan menggunakan keterampilan mendalam tentang foto, 
baik teknis foto, konsep m aupun etika foto jurnalistik. Menjadi seorang 
pewarta foto bukan berarti hanya dapat m em otret atau menyenangi 
loto-foto saja, melainkan juga dapat mengomunikasikan konsep artistik 
dan realitas secara berimbang, wajar, dan tidak melanggar kode etik 
jurnalistik. Sebagai jurnalis profesional, merupakan hal yang mutlalc 
mempelajari foto secara teknis dengan pemahaman yang benar, sesuai 
dengan kaidah dan pakem yang berlaku. Hal tersebut bukan berarti 
normatif, tetapi hal itu m erupakan landasan atau fondasi pokok yang 
harus dikuasai sebagai seorang profesional. Pewarta foto lepas majalah 
Sport Illustrated dan Life, Brian banker menjelaskan bahwa tahapan- 
i.ihapan dalam fotografi seni menjadi latar belakang pendidikan 
yang bagus untuk mendalami foto jurnalistik. Pengalaman sebagai 
mapshooter, fotografer amatir, dan fotografer seni memberikan elemen 
penting sebagai pewarta foto.

Pemahaman mengenai hal teknis saja tidak cukup untuk menjadi 
seorang profesional foto jurnalistik. Latar belakang pengetahuan 
mengenai jurnalisme dan seni juga penting sebagai seorang fotografer, 
agar foto tidak hanya' kuat dari sisi teknis tetapi juga memiliki nilai 
berita sekaligus memiliki sense o f  art. Penguasaan teknis fotografi bukan 
lagi menjadi determ inan utam a bagi profesional foto jurnalistik. Lebih 
dari itu, pem aham an konsep karyalah yang kemudian harus ditekankan 
secara lebih mendalam.

M enurut Oscar M otuloh, un tuk terjun ke lembah foto jurnalistik, 
bekal yang cukup dalam ikhwal pengetahuan belantara ideologi 
jurnalistik yang jelas m emerlukan kreativitas otak kecil menjadi 
penting dalam berkarya. Oscar menjelaskan bahwa menjadi profesional
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jurnalis berarti persoalan teknis harus “lewat”, atau sesuatu kendala di 
lapangan tentang hal-hal teknis, sudah tidak perlu terjadi lagi. Konsep 
dan pemikiran yang mendalam sangat penting dalam berbahasa visual, 
dengan foto sebagai bahasa visual m am pu mengekspresikan ide-ide, 
gagasan, dan realitas yang mewujud dalam sistem tanda yang ada. 
Sebaiknya para fotografer menguasai bahasa gambar secara verbal 
un tuk peristiwa yang berlangsung dan pandai menggunakan simbol- 
simbol metafora dalam realitas tersebut.

Ditegaskan juga bahwa sebagai fotografer jurnalistik, “agama” 
mereka adalah profesionalitas, sehingga secara m enyeluruh dedikasi dan 
intelektualitas menjadi poin penting. Jurnalis foto sebaiknya m am pu 
memahami komentar dan berbagai persoalan yang ada, kemudian 
diliput sebagai data yang independen. Ideologi yang mereka pegang 
sebaiknya memihak pada masyarakat um um , karena seorang fotografer 
tidak lain m erupakan perantara yang menyuarakan kepentingan publik, 
khususnya pada saat masyarakat harus berhadapan dengan penguasa.

Perlu disadari bahwa praktisi media juga bukan seorang malaikat 
yang tidak ada kesalahannya. Mereka sebagai manusia kadang kala 
dalam produk yang mereka hasilkan m engandung kelemahan, bias, 
dan bahkan kadang ada kesalahan substansial salah mengintepretasikan 
pem beritaan konteks peristiwa, caption dan fotonya serta berita 
yang ditulisnya kurang berimbang. Hal ini perlu koreksi sebagai 
pertanggungjawaban atas profesionalisme yang telah mereka lakukan.

Kerendahan hati para jurnalis diperlukan dan menjadi syarat yang 
harus diperhatikan, selain nilai-nilai yang selalu dikejar jurnalis oleh 
para wartawan seperti: ekslusivitas, kecepatan, keakuratan, sensasional, 
dan penerapan etika jurnalistik. Profesi sebagai jurnalis ini sangat perlu 
kerendahan hati. Mengapa? Karena profesi ini bukanlah profesi yang 
kebal dengan kesalahan. Justru dengan kerendahan hati mengakui 
kesalahan, dan memberi peluang serta ruang untuk menerima hak jawab
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kepada masyarakat akan kesalahan yang dilakukan, jurnalis dan para 
praktisi media akan menjadi lebih arif dan bijak untuk memberlakukan 
berita serta mempertimbangkan dampak-dampak yang dihasilkan dalam 
pemberitaan yang keliru. Selain itu, cara memperlakukan narasumber 
juga dapat tercermin dari profesional atau tidaknya jurnalis dalam 
mengimplementasikan aturan sebagai jurnalis.

Artinya, di luar mekanisme standar pencarian berita {cover both 
sides, check-recheck), mengakui kesalahan, m em buat koreksi, mengakui 
batas-batas kelemahan profesi ini dapat menjadi nilai tersendiri. 
M ungkin dapat menjadi refleksi mekanisme internal yang terus 
dibenahi. Sebagus apa pun mekanisme yang dibuat dan diterapkan 
semaksimal m ungkin, tetap akan terjadi kesalahan dan itu manusiawi. 
Pengakuan kesalahan ini bukan un tuk merendahkan kerja profesional 
jurnalis, sekali lagi, justru m akin menghayati dunia kerja semacam 
apa yang dihidupi, serta dam pak bagi masyarakat luas. Idealisme yang 
mewujud dalam bentuk kerendahan hati akan m embawa seluruh 
elemen masyarakat untuk dapat hidup lebih damai sejahtera, menyadari 
peran profesinya dengan penuh tanggung jawab.

Unsur Estetika Foto Jurnalistik. Media massa memproduksi foto 
jurnalistik guna mem enuhi kebutuhan masyarakat dalam hal penyebaran 
informasi. Dalam proses pem enuhan kebutuhan tersebut, tidak serta 
merta hanya melihat isi beritanya saja, standardisasi estetika dan 
etika menjadi sebuah batasan un tuk kelayakan sebuah foto jurnalistik 
tersebut un tuk dilansir dan menjadi pilihan apakah foto tersebut layak 
diterbitkan atau tidak. Pada tahapan produksi foto jurnalistik di sini, 
terdapat hal penting yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu persoalan 
nilai-nilai kejujuran yang didasarkan pada objektivitas fakta dalam 
realitas yang ada tanpa mengesampingkan juga m om entum  yang 
terjadi dalam peristiwa tersebut.
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Sama seperti sebuah laporan tertulis, foto hasil potretan fotografer 
di lapangan juga m emerlukan serangkaian proses pengolahan di meja 
redaksi. Pertimbangan layak terbit sebuah foto berita juga meliputi 
unsur informatif, kehangatan, faktual, relevan, misi, dan eksklusif, 
serta tentu saja tidak mengesampingkan persoalan-persoalan teknis. 
U ntuk  mcmasuki ranah tersebut dapat dilihat persoalan estetika 
foto jurnalistik sebagai berikut, termasuk pula etika yang menjadi 
fondasi profesional foto jurnalistik. Estetika dalam sebuah karya seni 
merupakan suatu susunan pola yang m engandung unsur keindahan. 
Dalam bahasa Yunani, “aestheticos" yang bersumber dari kata “aithe” 
yang berarti, merasa, Aristoteles menyebutkan bahwa keindahan 
m enyangkut keseimbangan dan keteraturan ukuran, yakni ukuran 
material.

Pandangan ini, m enurut Aristoteles, berlaku un tuk benda-benda 
alam ataupun untuk karya seni buatan manusia. Karya seni yang 
dibicarakan Aristoteles terutam a karya sastra dan drama. Dalam konteks 
ini, transformasi dalam sebuah realitas sosial yang dikemas dalam foto 
jurnalistik kampanye pem ilihan Presiden juga memiliki nilai estetika 
yang dapat dilihat dari segi teknis visualnya. Susunan bagian yang 
m engandung unsur visual tersebut m erupakan pola keselarasan unsur 
yang dipersatukan m em bentuk suatu keindahan. Sejalan dengan ini, 
Bourdieu mengatakan:

“Sebuah “estetika” tertentu, yang berpandangan bahwa sebuah foto 
terjustifikasi melalui objek yang difoto atau melalui kemungkinan 
gambar foto tersebut, dapat dipergunakan ketika para pekerja manual 
(hampir tanpa terkecuali) menolak foto yang diperuntukkan demi foto itu 
sendiri, misal foto baru kerikil sebagai “pemborosan film ” dan atau “itu 
foto borjuis”... oleh sebab itu, foto seorangprajurit tewas membangkitkan 
pertimbangan apakah itu positif atau negatifi selalu memberikan respons 
terhadap realitas sesuatu yang direpresentasikan atau terhadap fungsi 
yang dapat disajikan oleh representasi tersebut, kengerian perang, atau
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kecaman terhadap kengerian perang yang diperkirakan diproduksi oleh 
sang fotografer (Bourdieu, 1984: 40-41).”

O bjek bukanlah sebagaimana ia tampak, sebagaimana tampil 
pada m ata lugu melainkan dikenali sebagai milik suatu kategori objek 
kultural yang diketahui dalam batas-batas pengetahuan um um  atau 
pengenalan langsung (Harker, 2009: 183-185). Masyarakat kelas 
pekerja atau menengah ke bawah tidak m am pu mengapresiasikan “seni 
untuk seni” sebagaimana kelas atas. Hal tersebut disebabkan mereka 
tidak memiliki “ketidak berpihakan pandangan m urni”. Desakan 
temporal dan keterbatasan material dalam kehidupan mereka sehari- 
hari, secara konstan m endorong mereka ke arah “estetika” populer yang 
mem buat mereka mengecam formalitas “seni abstrak” yang mencolok 
dan m enolak keserampangan dan kesia-siaan tujuan estetika seni. Seni 
abstrak diterjem ahkan secara sederhana, misalnya, pandangan terhadap 
foto prajurit yang heroik dalam peperangan menjadi lebih penting bagi 
kaum kelas bawah dibanding dengan foto makro bongkahan kayu yang 
tam pak abstrak seperti mata burung hantu, yang memiliki nilai seni 
tinggi.

Dari pandangan estetis tersebut di atas, estetika berkaitan pula 
dengan persoalan kaidah atau nilai-nilai yang term uat dalam sebuah 
karya seni. Persoalan estetis ini sebaiknya sudah merasuk ke dalam 
setiap fotografer, di mana mereka sebagai praktisi tentunya diwajibkan 
menguasai persoalan teknis estetis yang berkaitan dengan artistik 
foto itu sendiri. Perihal mengenai artistik berkaitan dengan lighting, 
komposisi, dan angle atau view  dan persoalan teknis lainnya. Hal ini 
menjadi sebuah kesatuan yang utuh dalam tinjauan estetis dalam karya 
foto apabila di dalamnya juga termasuk kaidah-kaidah seni artistik 
m aupun kode etik jurnalistik yang akan dibahas pada unsur-unsur 
estetis fotografi sebagai berikut (Lewis, 1995):
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Lighting. Teknik pencahayaan dalam fotografi merupakan 
unsur utam a yang m em bentuk sebuah keindahan dalam sebuah foto. 
Fotografi banyak dipahami oleh sebagian orang sebagai melukis dengan 
cahaya, menegaskan betapa pentingnya elemen atau unsur pencahayaan 
tersebut. Selain itu, penguasaan dan penggunaan teknis pencahayaan 
juga sangat penting dalam menguatkan pesan dalam foto jurnalistik. 
Cahaya dalam fotografi memiliki tiga unsur yang menjadi perhatian. 
Ketiganya memiliki peranan sangat penting, baik dalam hal keindahan, 
dramatisasi suasana {atmosphere), m aupun m enguatkan pesan. Ketiga 
lighting tersebut berupa Sum ber Cahaya {Source o f  Light), Arah Cahaya 
{Direction o f Light), dan Karakteristik Cahaya {Characteristics o f Light).

Sumber Cahaya {Source o f  Light). Sumber ini terdiri dari cahaya 
alami {natural light) dan cahaya buatan {artificial light). Cahaya alami 
atau natural light yaitu cahaya yang berasal dari m atahari atau langit 
dan malam hari dari cahaya bulan. Cahaya dari m atahari bisa langsung 
atau dilapisi awan sehingga sering juga disebut cahaya dari langit atau 
light from  the sky. Cahaya buatan atau artificial light adalah cahaya yang 
berasal dari lampu buatan yang khusus diciptakan untuk kepentingan 
fotografi seperti flash  dan lam pu studio {softbox m aupun spotlight). 
Juga dapat berupa cahaya yang berasal dari lampu penerangan untuk 
ruangan seperti lam pu rum ah pada um um nya, lampu tam an, dan 
lam pu neon , fluorescent, dan bohlam.

Arah Cahaya {Direction o f Light). Arah cahaya adalah posisi 
sum ber cahaya, baik yang alami m aupun buatan yang mengenai objek 
yang hendak difoto. N am a teknik pencahayaan diambil dari posisi 
sumber cahaya yang mengenai subjek atau objek foto. Arah cahaya 
menghasilkan perbedaan antara highlight (terang) dengan daerah 
yang ada shadow (bayangan). Perbedaan keduanya memberikan kesan 
tiga dimensi pada foto yang dua dimensi. Ada beberapa arah cahaya 
yang biasa digunakan, yaitu cahaya depan {front-light) berarti sumber
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cahaya dari depan subjek atau objek, cahaya samping (side-light) berarti 
sumber cahaya berada di sam ping subjek atau objek, cahaya atas (top- 
light) berarti dari atas dan cahaya belakang (back-light) berarti sumber 
cahaya dari belakang subjek atau objek. Khusus un tuk  back-light, 
sering juga disebut dengan rim -light bila m enim bulkan efek lingkaran 
cahaya pada subjek atau objek. Istilah lain yang juga sering dipakai 
adalah lion hair (surai singa) bila cahaya kuning keemasan mengelilingi 
ram but dan bahu.

Karakteristik Cahaya (Characteristic o f Light). Karakter cahaya 
terdiri dari intensitas cahaya (intensity) dan kualitas cahaya (quality). 
Intensitas cahaya berupa berapa banyak cahaya yang tersedia dan 
dapat dilihat oleh mata dan dapat direkam oleh kamera. Kondisi ini 
mempengaruhi pengukuran cahaya (exposure) yang pada akhirnya 
berdampak pada penggunaan teknis fotografi (kecepatan dan 
diafragma). Intensitas cahaya secara teknis dibutuhkan agar dapat 
menghasilkan gambar yang cukup terang. Kualitas cahaya meliputi 
cahaya keras (hard light) dan cahaya lem but (soft light). Kedua kualitas 
cahaya ini bisa berasal dari sum ber cahaya apa saja. Cahaya keras 
biasanya sum ber cahaya sangat terang dan langsung mengenai subjek 
atau objek, sedangkan sumber cahaya alami dari m atahari, cahaya keras 
juga bisa dikarenakan perbedaan waktu dan pengaruh cuaca. Cahaya 
pagi, siang, dan sore, cuaca berawan, mendung, dan pantulan dari 
jendela juga mempengaruhi kualitas cahaya.

Relevansinya di dalam foto jurnalistik, efek-efek lighting di lapangan 
dengan pengetahuan, penguasaan, dan penggunaan teknis pencahayaan 
pada fotografi selain memperkaya efek, memperkuat penyajian, 
dan visualisasi foto yang dinamis. Terutama dalam foto jurnalistik, 
penggunaan teknis pencahayaan memiliki efek-efek yang memperjelas 
informasi dan memperkuat pesan yang hendak disampaikan.
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Pengetahuan akan sum ber cahaya sangat berperan dalam 
menangani perubahan kondisi dan situasi di lapangan. Cahaya terang 
yang bisa berubah menjadi gelap atau cuaca cerah berubah hujan 
tidak menghalangi fotografer jurnalistik dalam menjalankan tugasnya. 
W aktu pemotretan yang lama hingga malam atau liputan malam hari 
tetap dapat menghasilkan foto yang bagus secara teknis. Apabila cahaya 
alami kurang memadai, fotografer telah mempersiapkan dengan 
membawa lampu buatan berupa elektronik flash dan sejenisnya. Bisa 
juga dengan memanfaatkan lampu buatan yang tersedia seperti lampu 
jalan m aupun lampu taman.

Pemahaman arah cahaya di lapangan saat fotografer jurnalistik 
bertugas, dapat membantu fotografer menentukan posisi dalam 
pemotretan (blocking position). Fotografer bisa menghindari matahari 
secara langsung agar mendapatkan gambar yang cerah atau dengan sengaja 
melawan cahaya untuk mendapatkan efek rim-light atau siluet (silhouette) 
dari cahaya belakang. Fotografer dengan bebas memilih arah cahaya 
tertentu untuk menimbulkan kesan tiga dimensi agar foto tidak monoton, 
memisahkan subjek utama dari latar belakang atau latar depannya.

Selain demi kepentingan teknis, penguasaan akan karakteristik cahaya 
menambah kekuatan foto yang dihasilkan. Memperjelas informasi, bahkan 
menguatkan pesan yang hendak disampaikan. Perasaan, kepekaan terhadap 
sesuatu bisa distimulasi oleh kualitas cahaya (the psychological effects o f 
light). Dengan kualitas cahaya dan intensitas cahaya juga dapat distimulasi 
perasaan tertentu. Foto yang dominan terang (highkey) bisa menstimulasi 
perasaan panas {heat), kebaikan {goodness), kehangatan {warmth), tidak 
berdosa {innocence). Sebaliknya, foto yang dominan gelap {lowkey) turut 
membantu menghadirkan nuansa misteri {mystery), kegelapan, dingin, dan 
kematian. Cahaya keras {hardlight) dan cahaya lembut {soft light) memiliki 
efek yang berbeda. H ard light bisa menimbulkan kesan kuat, tangguh, 
keras, emosi yang tinggi, shock (keterkejutan), antusiasme yang tinggi,
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dan suasana yang ekstrem panas. Soft light menimbulkan kesan kalem, 
monoton, membosankan, kedamaian, dan kehangatan {warmth). Hal-hal 
teoretis tersebut di atas sangat memungkinkan untuk m embentuk sebuah 
nuansa atau pencitraan tertentu terhadap foto jurnalistik yang dilansir oleh 
media tertentu. Pembacaan dari segi pencahayaan dapat menjadi salah satu 
unsur estetis dalam pembacaan sebuah foto.

K om posisi adalah cara m enyusun elemen-elemen foto, yaitu garis, 
warna, bentuk, gerak, dan cahaya. Termasuk di dalamnya mengenali 
persoalan elemen foto yang tersedia di lapangan dan bagaimana 
m em utuskan pengambilan angle dalam satuan komposisi tersebut. 
Tujuannya agar pembaca dapat mem aham i foto tersebut dengan cara 
yang paling m udah. Komposisi menjadi bagian penting yang sangat 
dipengaruhi oleh fram e o f  view  fotografer, baik kejelian m aupun 
kepekaan terhadap sebuah peristiwa berdasarkan pada fakta. Komposisi 
dilakukan dengan berdasarkan (1). Focus o f interest a tau dengan istilah 
lain p o in t o f interest, yaitu sesuatu yang paling menonjol pada sebuah 
foto yang menjadi pusat perhatian. (2). Framing, yaitu pembingkaian 
yang diputuskan oleh fotografer dalam m em buat komposis, apakah 
itu akan diberi (3). Foreground yang m erupakan (4). background dalam 
mengambil sebuah objek foto. Framing di sini juga berkaitan dengan 
keputusan m enentukan apakah foto itu diambil secara (5). Vertical 
m aupun (6). H orizontal dalam m em otret yang dipertim bangkan juga 
posisi po in t ofinterest-nyz, dan (7). Balance atau keseimbangan foto yang 
ada di dalamnya fram e  komposisi tersebut. Komposisi adalah hal yang 
penting dimiliki oleh setiap fotografer, ada yang sudah memilikinya 
sebagai insting, tetapi ada pula yang harus mempelajarinya sesuai 
dengan poin-poin teori fotografi (Freeman, 2010).

Dalam keseimbangan ini m erupakan kesatuan unsur yang saling 
bersinergi dalam sebuah karya seni foto. U ntuk m enentukan po in t
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o f  interest dalam komposisi tersebut, ada hal penting yang perlu 
diperhatikan, yaitu bentuk, kontras, warna, dan tekstur. Keempat 
unsur ini menjadi bagian penting dalam keputusan m em -frame sebuah 
realitas. Komposisi dalam sebuah karya foto sebaiknya m em perhatikan 
prinsip-prinsip utam a yang ada dalam komposisi. Prinsip-prinsip 
utam a tersebut adalah rules o f third, direction atau walking space, 

fram ing, pattern, perspective, balance, contrast dan term asuk juga posisi 
pengambilan gambar (camera angle) yang terdiri dari normal eye, high 
angle, low angle, dan fish  eye.

Rules o f third  adalah aturan sepertiga bagian. Prinsip ini dijalankan 
untuk meletakkan subjek atau objek pada titik dinamis. Menghindari 
titik statis, yaitu kebiasaan meletakkan poin t o f  interest di tengah frame. 
Prinsip ini dilakukan dengan meletakkan point o f interest di bagian pinggir 
atas m aupun bawah. Walking space adalah prinsip yang diterapkan pada 
subjek atau objek yang bergerak dan manusia. Pada benda bergerak arah 
tujuan diberi ruang lebih luas, sedangkan arah datang dalam bingkai 
lebih sedikit, yang sering juga disebut dengan direction atau active space. 
Pada pemotretan orang yang diam, maka arah geraknya mengikuti arah 
pandang orang yang difoto. Disebut juga nose room atau looking space.

Framing adalah prinsip membingkai fokus utam a dalam foto dengan 
bingkai lagi. Selain bingkai yang telah dilakukan oleh kamera, dalam foto 
yang dihasilkan juga terdapat bingkai kedua. Bisa menggunakan elemen 
yang ada di lapangan berupa pohon, daun, dinding suatu gedung dan 
atau benda-benda lainnya.

Pattern atau sering disebut juga rhythm  adalah pola yang berulang 
sehingga m embentuk suatu ritme. M enerapkan prinsip ini bila 
menemukan suatu pola yang berulang di lapangan akan menambah kesan 
foto yang ditampilkan menjadi dinamis. Pola bisa ditemui di mana saja 
mulai dari benda berupa tangga, tumpuk^n kotak yang bersusun, barisan
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manusia m aupun antrian mobil yang jenisnya sama m aupun ornamen 
yang ada seperti m otif interior suatu bangunan, lukisan di dinding.

Perspective adalah ilusi visual pada mata yang prinsipnya benda 
yang jauh m akin mengecil dan menghasilkan adanya kedalaman dan 
jarak. Dalam praktik, kebanyakan perspektif berbentuk diagonal. Dari 
titik terdekat dengan kamera m enuju titik lain yang m enjauhi kamera. 
Prinsip ini sangat m udah ditem ui saat mem otret jalan, barisan, atau 
sesuatu yang berhubungan dengan jarak.

Balance adalah prinsip keseimbangan. Dalam satu bingkai 
foto, elemen-elemen visual disusun sedemikian rupa agar terjaga 
keseimbangannya. Cara yang paling m udah adalah static balance, yaitu 
meletakkan elemen visual sama berat di kanan bingkai dan kiri bingkai 
yang dapat disebut juga simetris antara kanan dan kiri. Selain itu juga 
bisa berupa asimetris atau dynam ic balance. Tidak harus antara kanan 
dan kiri bingkai foto diletakkan objek yang sama beratnya. Dalam 
keseimbangan dinamis ini tidak selalu ada keseimbangan di kanan kiri 
bingkai melainkan antara elemen satu dengan yang lain m em bentuk 
harmonisasi visual dan dengan cepat m em bim bing penonton foto 
melihat po in t o f interest foto tersebut.

Contrast adalah prinsip pembandingan. Bisa berupa bentuk maupun 
ukuran. Saat di lapangan menemukan kontras antara yang kecil dengan 
yang besar, panjang dati pendek maka prinsip ini menjadikan foto lebih 
kuat dalam mencuri perhatian audience termasuk kontras warna dan 
perpaduan unsur-unsur warna yang dapat mempengaruhi perhatian 
penikmat foto dalam mengapresiasi pembacaan foto yang termuat di 
dalam media yang melansirnya.

M eskipun sudah ada aturan-aturan di atas, ketika sudah ada di 
lapangan dan berkejaran dengan waktu, semua akan kembali pada 
intuisi si fotografer, karena mereka akan berusaha m enangkap momen 
yang “lari” dengan segenap keterhubungan yang terlibat sedang
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bergerak (Ajidarma, 2007:60). Proses dan konteks waktu tersebut bisa 
dirinci sebagai berikut: Pertama, mata seorang fotografer secara terus- 
m enerus akan mengevaluasi objek foto. Kedua, mengkomposisi sebuah 
gambar adalah nyaris bersamaan dengan waktu un tuk  meng-klik shutter, 
pada kecepatan tindakan refleks. Ketiga, m engulur waktu menunda, 
m enunggu sesuatu un tuk  terjadi. Keempat, jika shutter terbuka pada 
m om en yang m enentukan, maka fotografer secara instinktif akan 
m engatur suatu pola geom etrik tanpa foto itu kehilangan bentuknya. 
Kelima, komposisi m erupakan keasyikan tersendiri bagi fotografer, 
tetapi pada m om en pem otretan, hal itu hanya tersetel dari intuisi 
mereka. Keenam, fotografer akan melakukan pengujian post-mortem  
pada gambar.

A ngle  atau View. Selain prinsip-prinsip komposisi di atas, termasuk 
juga yang penting adalah sudut pandang pengambilan gambar. Ada tiga 
yang utama, yaitu normal eye level, high angle, dan low angle. Selain tiga 
yang utama, dengan lensa khusus, bisa didapatkan visualisasi yang unik, 
yaitu fish  eye view. Norm al eye level adalah posisi pengambilan gambar 
sejajar dengan mata. Secara teknis, digunakan untuk posisi netral. Biasa 
digunakan dalam pengambilan foto pada acara resmi dan kejadian yang 
normal. High angle adalah posisi pengambilan gambar lebih tinggi 
dari mata. Secara teknis digunakan untuk menghindari latar belakang 
yang mengganggu. Selain itu, high angle juga bisa bermakna untuk 
menguatkan kesan terintimidasi. Objek yang difoto berada pada posisi 
marginal dan rendah, takut, korban. Sebaliknya, low angle diambil untuk 
menunjukkan kekuasaan, hegemoni, pemenang. Pada level ekstrem, 
high angle bisa menjadi bird’s eye view, yaitu sudut pandang burung. 
Diambil dari udara atau gedung yang tinggi. Tujuan teknisnya untuk 
memperlihatkan lingkungan secara luas. Low angle menjadi fro g ’s eye 
view, yaitu diambil lebih rendah seperti sudut pandang seekor katak. Biasa
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digunakan untuk menguatkan kesan dan memasukkan unsur komedi 
dalam foto tersebut. Satu hal lagi, dengan menggunakan lensa khusus, 
maka efek visual juga bisa menampilkan sudut pandang ikan. Disebut 
juga fish  eye view. Lensa ini khusus didesain lebih lebar dari pandangan 
inata manusia dan lebih lebar dari wide angle lens. Efek visualnya seperti 
mata ikan, biasa digunakan untuk mengambil gambar pemandangan, 
lingkungan, yang luas dengan gaya berbeda.

Dari prinsip-prinsip utama dalam komposisi ini beberapa 
dikembangkan lagi. Ada segitiga, lingkaran, prinsip S dan L, dan banyak 
lagi. Juga dengan menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Meskipun 
demikian, semua memiliki tujuan yang sama. Selain untuk memudahkan 
fotografer dalam menghasilkan gambar yang bagus dan kuat, semua 
prinsip komposisi ini juga merupakan panduan yang memudahkan.

Dalam  konteks foto jurnalisme, semuanya bertujuan untuk 
m enghadirkan informasi dengan m udah dan cepat dipahami serta 
m enghindari semaksimal m ungkin gangguan visual yang pada akhirnya 
menyebabkan timbulnya salah pengertian, gangguan dalam penerimaan 
informasi melalui visualisasi foto tersebut. Dengan m enerapkan prinsip- 
prinsip komposisi pada view  atau angle ini diharapkan proses transfer 
informasi, pesan dapat dipahami lebih m udah dan dapat tersampaikan 
pesannya secara lebih sederhana dan lugas.

Momentum dalam dunia jurnalistik menjadi faktor penting dalam 
pengambilan foto terkait dengan ketepatan shutter spead ditekan. 
M om entum  ini juga menentukan sekali bagaimana fotografer menangkap 
semua moment penting realitas sosial atau politik yang sedang berjalan 
sebagai sebuah berita yang menarik dan up to date. Pada beberapa kasus, 
yang membedakan hanya tempat kejadian. Dalam fotografi, m om entum  
merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan m erupakan tantangan 
utama.
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Kebanyakan foto yang digunakan hanya satu foto dari setiap 
kegiatan, maka fotografer harus mendapatkan satu foto yang paling 
kuat dalam menggambarkan kegiatan atau kejadian, yaitu satu foto 
yang terbaik dari suatu peristiwa. Hal ini disebut peak m oment (momen 
puncak), yang di dalam foto ju rn a lis t ik ,/* ^  m om ent berarti peak action 
and telling reaction (puncak dari suatu aksi dan m am pu menceritakan 
tentang suatu reaksi). Di sinilah kinerja fotografer sangat teruji, apabila 
lewat dari momen tersebut, maka peristiwa tidak dapat terulang dan 
fotografer akan kehilangan moment penting dalam sebuah peristiwa 
politik kampanye tersebut.

Foto jurnalistik, menyampaikan cerita dengan gambar, melaporkan 
momen dengan kamera, merekam momen dengan cepat merupakan 
ciri khas. Istilah ini dikenal dengan decisive moment yang pertama kali 
dimunculkan oleh Henri Cartier-Bresson. Keberhasilan mendapatkan 
decisive moment meliputi tiga faktor, yaitu quick reaction (reaksi cepat), 
proper equipment (kesiapan peralatan), dan understanding situation 
(pemahaman terhadap situasi). Quick reaction (reaksi cepat) merupakan 
kemampuan individu yang terkait langsung dengan kecepatan 
menggunakan kamera, kepekaan melihat kejadian. Untuk itu, sesaat 
tiba di lokasi seorang profesional fotografer jurnalisme akan langsung 
melakukan protection shot atau assurance picture. Mengambil gambar 
sebanyak mungkin untuk jaga-jaga sambil terus mengamati proses 
berlangsungnya suatu aktivitas, kejadian, dan peristiwa yang tengah 
berlangsung.

Proper equipment (kesiapan peralatan) berkaitan dengan perlengkapan 
yang digunakan. Foto-foto bagus tidak selalu dihasilkan dengan kamera 
yang terbaik. Yang lebih utama adalah saat menjalankan tugas pemotretan 
di lapangan, pemilihan alat yang simple dan siap pakai. Untuk itu, 
pengecekan kinerja alat harus selalu dilakukan. Understanding situation 
(pemahaman situasi) berkaitan dengan pengetahuan tentang kejadian,
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sckecil apa pun, dan kesiapan untuk mengantisipasi kejadian tak terduga 
agar mendapatkan peak moment. Penguasaan m om entum  melalui tiga 
faktor tersebut memiliki tujuan yang sama, besar atau kecil ruang lingkup 
kejadiannya, di mana pun lokasi kejadiannya, yaitu untuk memberi 
informasi, untuk melaporkan dan untuk membawa visual kepada pembaca 
di mana pun mereka berada. Memberi semua itu kepada mereka yang 
tidak bisa melihat langsung, tidak memiliki kesempatan untuk terlibat 
langsung. Demi tujuan yang lebih utama untuk menangkap momen dari 
sejarah masa kini dan menyiapkannya untuk masa depan.

E diting  (penyuntingan) foto yang dimaksudkan di sini adalah rangkaian 
scleksi foto dari fotografer, cropping (melakukan pemotongan ukuran), 
tanpa mempengaruhi isi atau substansi nilai foto sebagai berita. Hal 
ini tentunya berdasarkan standar aturan main dalam dunia fotografi 
jurnalistik. Yang menjadi acuan dalam pemilihan foto: pertama, aspek 
pesan (message content)-, kedua, komposisi, dan; ketiga, kualitas teknis 
{technicalquality). Ketiga hal ini sangat penting untuk memastikan cerita 
yang hendak disampaikan ada dalam foto tersebut. Bila berupa event, 
maka harus ada informasi dalam foto tersebut yang menunjukkan event 
tersebut. Maksudnya, suasana yang ada saat ketiga kandidat presiden 
berkampanye dimunculkan dalam visualisasi foto tersebut, tidak hanya 
close up calon presidennya.

Selain aspek pesan, komposisi tetap menjadi pertimbangan 
utama. Apakah penyajian foto tersebut membosankan, klise? Atau juga 
sudut pengam bilan gambar tidak tepat karena terlalu banyak elemen 
yang mengganggu sehingga focus o f interest yang menjadi sumber 
utama dalam pemberitaan m enjadi rancu dengan elemen-elemen 
atau foreground m aupun background foto yang kurang dinamis dalam 
penggambilan foto tersebut.
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Selanjutnya, kualitas teknis yang menjadi perhatian adalah 
ketajaman foto. Fokus tidaknya foto tersebut terkait dengan proses 
lanjutan setelah seleksi foto yaitu cropping atau pem otongan foto 
menyesuaikan ketersediaan haiaman di media tersebut. Cropping juga 
dilakukan, selain untuk mengubah ukuran foto agar tidak terlalu 
m em akan tem pat haiaman juga untuk menghilangkan elemen foto 
yang tidak dibutuhkan. Ketiga aspek tadi m embawa proses editing 
ke tingkat yang lebih sensitif, yaitu berkenaan dengan dam pak atau 
pengaruh yang kem ungkinan terjadi apabila foto ini dim uat. Isu yang 
sensitif bisa berupa foto-foto yang menampilkan tragedi, kekerasan, 
pemakaman, dan wilayah pribadi dari seseorang atau komunitas. 
Setelah menganalisis semua aspek dan melakukan proses ini semua, 
maka barulah sebuah foto dapat dim uat dalam pemberitaan di media.

Di sini peran seorang editor foto sangat penting. Di mana seorang 
editor foto tersebut juga dapat dikatakan sebagai photojournalist dan 
betapa pentingnya seorang editor foto dalam proses kerja jurnalistik. 
Photojournalist diterjem ahkan sebagai orang yang menggumpulkan 
foto di majalah atau m edia sampai m em utuskan foto itu sebagai 
foto yang layak diterbitkan ke publik. Proses photojournalism  di sini 
“otaknya” adalah editor foto itu sendiri yang memiliki peran penting. 
Fotografer jurnalistik itu m erupakan bagian dari proses tersebut. Dalam 
foto jurnalistik, editing  di sini m enyangkut proses pemilihan foto mana 
yang layak dilansir dalam media. U ntuk itu Edom  mengatakan:

“To make sure that all o f us are on the same wavelength, let "s define the term 
photojournalism. In either the print or electronic media, person who record 
a news event with a camera are photo reporters, photo communicators, 
photojoumalist, i f  you will. But in either television or newspapers, 
trade journals, and magazines, the photographer is not one with more a 
photojournalist than is the picture editor or photo director who send him 
on assignment. After the cameraman has returned, the editor must select 
the picture or pictures which are to appear before the public, and may also
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do the picture layouts and plan how they are to be presented. Some modern 
newspapers have gone beyond this. To ensure the best use o f pictures, words, 
and type, they employ an art director or a director o f graphics. The workers 
who fill these positions work in the field o f photojournalism and are, 
therefore, photojournalists (Edom, 1976: xvi). ”

U ntuk memastikan bahwa semua berada pada posisi yang sama, 
mari didefinisikan istilah foto jurnalisme. Baik dalam media cetak atau 
elektronik, orang yang m em buat laporan berita peristiwa dengan kamera 
disebut dengan reporter foto, kom unikator foto, jurnalis foto, kalau kita 
mau. Nam un, baik di televisi atau di surat kabar, jurnal perdagangan, 
dan surat kabar, juru foto tidak berposisi sebagai jurnalis foto melainkan 
lebih hanya sebagai editor foto atau direktur foto yang memberikan tugas 
kepada juru foto. Setelah juru foto memberikan hasil foto, editor foto 
harus menyeleksi gambar yang nantinya akan muncul dalam penerbitan, 
dan juga bahkan melakukan proses layout dan merencanakan penampilan 
publikasi foto. Beberapa surat kabar modern bahkan telah melakukan 
lebih dari ini. Untuk memastikan penggunaan yang terbaik atas foto, 
kata-kata, dan tulisan, mereka m em inta direktur seni atau direktur grafts 
untuk melakukannya. Oleh karena itu, orang yang melakukan pekerjaan- 
pekerjaan seperti di atas dikategorikan sebagai jurnalis foto.

Kategorisasi Foto Jurnalistik

Dalam penugasan seorang fotografer jurnalistik, ada panduan untuk 
memisahkan ruang lingkup kejadian. Tiap kejadian dipisahkan dan 
dibuat kategorisasi yang um um  dan menjadi acuan internasional 
adalah spot news, general news, sport, people in news, portrait, nature and  
environment, art, and daily life (Lewis, 1995:135-223). Dari kategorisasi 
tersebut, dapat terlihat pada bentuk penugasan, hasil foto, dan di mana 
foto tersebut dilansir dalam sebuah halaman media.
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S p o t news, kategori un tuk kejadian yang tak terduga atau tidak 
direncanakan. Fotografer harus senantiasa siap siaga dan sigap serta 
memiliki kepekaan yang tinggi. Peka terhadap situasi di sekelilingnya 
dan siap dengan perlengkapan fotografinya. Dalam situasi tertentu dan 
lingkungan yang khusus seperti wilayah konflik dan wilayah tercemar 
zat berbahaya, intuisi dan perlengkapan fotografi serta standar 
keamanan harus terpenuhi. U ntuk itu, fotografer yang memiliki jam 
terbang tinggi, hasilnya akan berbeda dengan mereka yang baru terjun 
di lapangan.

Feature, salah satu cara menyampaikan berita dengan pendekatan 
berbeda dengan spot news ataupun general news. W alaupun ada perbedaan 
di antaranya terkadang sangat sulit ditunjukkan kriterianya. Umumnya, 
pada foto feature yang menonjol sisi human interest-nya, bukan pada 
kejadiannya. Foto feature mengambil sesuatu yang menyentuh agar 
pembaca dapat melihat sesuatu hal yang berbeda untuk memberikan 
latar belakang (konteks dan perspektif) melalui interpretasi. Selain 
itu, feature bertujuan untuk menghibur melalui penggunaan materi 
yang menarik tetapi tidak selalu peristiwa urgent, heroic, atau penting. 
Materinya beragam dari kejadian sederhana seperti liburan, aktivitas di 
perkebunan hingga dunia hiburan.

G eneral New s, kategori un tuk  kejadian yang terencana, terjadwal, 
seperti event yang telah disusun jadwalnya atau teragendakan.

People in  news, un tuk  kategori kejadian yang melibatkan orang 
biasa, masyarakat awam baik menjadi pelaku m aupun menjadi korban.

P ortra its, untuk kategori khusus tokoh-tokoh terkenal seperti 
politisi, pejabat negara, tokoh masyarakat, artis yang dikenal secara 
luas yang sedang beraktivitas. Portrait bukanlah sekadar foto wajah 
melainkan foto yang dapat memperlihatkan sesuatu yang personal, 
unik dan berkarakter dari tokoh yang diambil gambarnya. Personality 
tokoh bisa muncul dan terekam dalam foto, melalui ekspresi m aupun
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emosi yang tam pak dalam visualisasinya. Dalam penugasan, portrait 
dapat m uncul melalui foto profit dan foto profesi. Foto profile fokus 
pada wajah dengan ekpresi dan atau emosi yang berhasil ditangkap 
dan foto portrait profesi menam pilkan lingkungan tem pat tokoh 
beraktivitas seperti status pekerjaan, pendidikan, dan sosialnya.

N a tu re  a n d  environm ent, kategori yang mengangkat isu 
lingkungan dan kehidupan alam bebas. Isu lingkungan baik yang 
berskala internasional, isu global m aupun persoalan lingkungan yang 
bersifat lokal. Tidak saja saat ada kerusakan lingkungan, keindahan 
pemandangan, kehidupan alam bebas tetapi juga mengangkat persoalan 
yang berhubungan dengan proses perlindungan alam, penyelamatan 
suatu kawasan. Termasuk keterkaitan dengan m akhluk hidup yang 
terlibat di dalamnya juga manusia.

Sport, untuk kategori yang mengangkat seputar dunia olahraga. 
Pertandingan olahraga yang dilaksanakan baik secara m andiri khusus 
cabang olahraga tertentu m aupun tergabung dalam suatu event dan 
dilaksanakan secara bersamaan seperti olimpiade (internasional) dan 
pekan olahraga (nasional).

A r t and  C ulture, kategori yang mengangkat seputar aktivitas 
budaya dan kesenian, dalam bentuk festival, karnaval, dan pentas 
budaya.

D a ily  life, kategori untuk kejadian sehari-hari. Aktivitas keseharian 
yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat yang beragam 
aktivitasnya. Seperti lingkungan yang berbeda, adat-istiadat yang 
melingkupinya dan norma yang eksis di masyarakat sering kali memiliki 
daya tarik untuk diangkat dan disebarluaskan. Bisa menjadi bahan 
refleksi bagi pembaca juga bisa menjadi referensi. Kegiatan yang terjadi 
setiap hari dan menjadi biasa bagi masyarakat tertentu bisa menjadi 
sumber inspirasi bagi masyarakat lainnya.
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Kode Etik Jurnalistik dalam Praktik Foto Jurnalisme di Indonesia

Sebuah media dalam melakukan proses produksi foto jurnalistik, tak 
lepas dari aturan-aturan yang berlaku. Peraturan dan kode etik ini sudah 
ada semenjak surat kabar pertama terbit di Indonesia ( dahulu Hindia 
Belanda). Peraturan mengenai pers di zaman H india Belanda pertama 
kali dituangkan pada tahun 1856 dalam Reglement op de Drukwerken in 
Nederlandsch-Indie, yang kemudian diperbaiki pada tahun 1906 sesuai 
dengan tuntutan keadaan. Lihat dalam J. Erkelens dalam “Kebijaksanaan 
Pemerintah Belanda dan H india Belanda mengenai Pers dan Radio di 
Indonesia, 1900-1942” dalam Sejarah Pers d i Indonesia: Sumber dan 
HasilPenelitian Awal, Proyek Penelitian dan Pengembangan Departemen 
Penerangan, (p.iii)

Selain itu, pada RR 1856 (KB 8 April 1856 Ind.Stb.no.74) 
disebutkan, antara lain: Semua karya cetak sebelum diterbitkan, satu 
eksemplar harus dikirim kan dahulu kepada kepala pem erintah setempat, 
pejabat justisi, dan Algemene Secretaire. Pengiriman ini harus dilakukan 
oleh pihak pencetak atau penerbitan dengan ditandatangani. Kalau 
tidak dipatuhi, karya cetak tersebut akan disita disertai penyegelan 
percetakan atau tem pat penyim panan barang-barang cetakan tersebut.

Dalam perubahan yang dilakukan pada tahun 1906, dihapuskan 
ketentuan yang bersifat preventif, sehingga penyerahan eksemplar kepada 
pejabat-pejabat tersebut harus dilakukan dalam waktu 24 jam setelah 
barang cetakan diedarkan. Selain ketentuan di atas, karya cetak juga harus 
m encantumkan nama dan tempat tinggal pencetak dan penerbitnya. 
D ua puluh lima tahun kemudian, pada tahun 1931, pemerintah kolonial 
melahirkan peraturan baru, yakni Persbreidel Ordonnantie. Peraturan 
itu menyatakan bahwa G ubernur Jenderal memiliki wewenang untuk 
melarang terbit penerbitan tertentu yang dinilai bisa “mengganggu 
ketertiban um um ”. Larangan terbit itu maksimal 8 hari. Jika sesudah itu
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dinilai masih “berbahaya” maka larangan diperpanjang hingga 30 hari 
berturut-turut. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2002: 171-174).

Pada zaman pendudukan Jepang, wilayah Jawa dan Madura 
berada di bawah kekuasaan Balatentara XVI, Sumatra diserahkan pada 
Balatentara XXV, dan wilayah lainnya (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, 
NusaTenggara) berada dalam wewenangAngkatan Laut Jepang. Adapun 
yang berhak mengatur sarana publikasi dan komunikasi adalah Penguasa 
Jawa-Madura, yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nom or 16 
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2002:175-176).

D ua segi yang menonjol dari U U  itu ialah berlakunya sistem izin 
terbit dan sensor preventif. Ketentuan tersebut sebagai berikut: Pasal 1: 
semua jenis barang cetakan harus memiliki izin publikasi atau izin terbit; 
Pasal 2: melarang semua penerbitan yang sebelumnya memusuhi Jepang 
untuk meneruskan penerbitannya; Pasal 3: (memperjelas pasal di atas); 
Pasal 4: semua barang cetakan, sebelum diedarkan harus melewati bagian 
sensor Balatentara Jepang; Pasal 5: (memperjelas pasal di atas); Pasal 6: 
Pencetak, setelah mendapat order dari pihak swasta, harus mendapat 
izin dulu dari bagian sensor sebelum mengerjakan order itu; Pasal 7: 
(memperjelas pasal di atas); Pasal 8: semua barang cetakan tidak boleh 
dikirimkan ke dunia luar. Demikian pula barang cetakan dari dunia luar 
masuk ke wilayah pendudukan Jepang tidak diperbolehkan. Saling tukar 
publikasi antardaerah hanya boleh dilakukan dengan izin Balatentara 
Jepang; Pasal 9: Nama dan alamat pencetak dan penerbit yang menjadi 
penanggung jawab harus tercetak jelas pada setiap penerbitan, termasuk 
buku, poster, dan pamplet; Pasal 10: Kantor-kantor sensor berada di 
Jakarta (sebagai pusat), Bandung, Yogyakarta (atau Solo) dan Surabaya.

Penghapusan Persbreidel Ordonnantie yang sekian lama menjadi 
“patron” peraturan pers di Indonesia, diperjuangkan oleh Persatuan 
Wartawan Indonesia yang didirikan di Solo pada 9 Februari 1946. 
Dalam kongres ke-7 di Denpasar, PW I mengeluarkan keputusan
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sekaligus tuntutan  kepada pem erintah agar segera mengeluarkan 
U ndang-U ndang Pers yang' bersumber pada hak kemerdekaan berpikir 
dan kebebasan mempunyai serta mengeluarkan pendapat sesuai dengan 
Pasal 18 dan 19 Undang-U ndang Dasar Sementara. Dalam  kaitan ini, 
kongres juga m em utuskan un tuk m em bentuk panitia, yang bersama 
dengan pengurus pusat PW I akan m em perjuangkan dengan segera 
dikeluarkan UU Pers yang m encakup hak ingkar, larangan terhadap 
pers asing, dan penghapusan Persbreidel Ordonnantie (l.embaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, 2002: 177).

Sebelum U U  Pokok Pers disahkan pada 12 Desember 1966, 
pers Indonesia masih menghadapi peraturan-peraturan yang dirasa 
menekan oleh wartawan. Perkembangan politik besar peranannya dalam 
melahirkan peraturan-peraturan itu. Di antara peraturan tersebut dapat 
dikemukakan, antara lain, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan 
Darat selaku Penguasa Militer pada 14 September 1956 yakni Peraturan 
KSAD No. PK M /001/0/1956. Peraturan tersebut akhirnya dicabut 
pada 28 November 1956 karena banyaknya kecaman yang muncul 
dari jurnalis dan wartawan. Pasal 1 peraturan itu menegaskan larangan 
untuk mencetak, menerbitkan, dan menyebarkan serta memiliki tulisan- 
tulisan, gambar-gambar, klise, atau lukisan-lukisan yang memuat atau 
m engandung kecaman, persangkaan, atau penghinaan terhadap Presiden 
atau Wakil Presiden, sesuatu kekuasaan atau majelis um um , atau “seorang 
pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaan dengan 
sah”. Larangan tersebut juga berlaku pagi tulisan-tulisan yang dinilai 
m em uat atau mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau 
penghinaan di antaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk. 
Dilarang pula untuk berita yang dapat menimbulkan keonaran di 
kalangan rakyat.

U ndang-undang yang m engharuskan adanya izin terbit dan sensor 
preventif itu masih diperkuat lagi dengan berbagai tindakan lainnya.
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Dalam staf redaksi setiap surat kabar, ditem patkan shidooin (penasehat), 
yang tugas sebenarnya adalah melakukan kontrol langsung. Malah 
tidak jarang, para “penasihat” itu menulis sendiri artikel untuk surat 
kabar bersangkutan (Lee, 1971: 20-21).

Kode etik selain ada pada level organisasi PW I dan negara juga ada 
pada masing-masing media. Substansinya tidak berbeda jauh, di mana 
semua m engatur nilai-nilai yang selayaknya dipatuhi oleh insan pers. 
Hal ini seperti diutarakan oleh praktisi media di bawah ini:

“PWI ataupun organisasi-organisasi wartawan Indonesia, sekarang 
sudah banyak, dulu satu-satunya PWI, tapi sekarang kan sudah ada 
sekitar 45 lebih organisasi wartawan. Nah, mereka pada tahun 2000 
merumuskan etika jurnalistik bersama ya.. Apa namanya, berbagai 
hal diatur.. misalkan soal independensi, soal apa namanya.. dilarang 
menerima sesuatu, pemberian dari narasumber.... kemudian masing- 
masing organisasi kan punya etika lain lagi. Kami punya peraturan 
perusahaan misalnya, kami punya code o f conduct. Code o f Conduct itu 
ya tidak jauh-jauh dari etika jurnalistik yang secara umum disepakati, 
walaupun saya tidak.. tidak apa.. tidak ada etika yang sifatnya... etika 
itu sifatnya relatif, berlaku buat kelompok tertentu gitu.. Nah kami 
punya, misalkan kami dilarang menerima imbalan.”

Ketika kode etik jurnalistik dari PW I menjadi standar aturan 
yang disepakati bersama oleh insan pers, maka insan pers masih teguh 
memegang kode-kode etik. Jika mereka tidak m em atuhi kode etik 
tersebut, sanksi morallah yang akan didapat baik dari media tem patnya 
bekerja atau dari insan pers yang lain.

Selain berpengaruh terhadap sikap di lapangan, kode etik ini juga 
tu ru t memberi implikasi terhadap kualitas foto jurnalistik. Sebagai 
contoh, ketika fotografer hanya mengejar target deadline liputan, bukan 
tidak m ungkin akan terjadi cloning foto, yakni mengambil gambar dari 
sisa stock foto dari fotografer media lain un tuk kem udian dim uat di 
media mereka. Dengan dem ikian, kualitas foto yang dim uat tersebut
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bukan m erupakan standar dari media masing-masing fotografer, 
karena hanya diambil dari sisa stock foto fotografer media yang lain. 
C ontoh pelanggaran lainnya adalah ketika ada manipulasi berbentuk 
digital imaging, seolah-olah merekayasa setting tem pat yang tidak sesuai 
dengan realitas yang sesungguhnya. Hal-hal tersebut sudah termasuk 
dalam pelanggaran kode etik jurnalistik, yang sayangnya tidak disadari 
oleh beberapa insan pers Indonesia.

Peran pers di Indonesia dalam ketentuan hukum  yang mengaturnya 
terdapat pada Pasal 6 yang mencakup lima aspek.

“Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: (a)memenuhi hak 
masyarakat untuk mengetahui; (b) menegakkan nilai-nilai demokrasi, 
mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta 
menghormati kebhinekaan; (c) mengembangkan pendapat umum 
berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (d) melakukan 
pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan kepenungan umum; dan (e) memperjuangkan keadilan dan 
kebenaran.”

Kelima aspek ini sejalan dengan perkembangan kehidupan 
berdemokrasi, hak asasi, dan cita-cita serta tujuan reformasi setelah 
O rde Baru tum bang pada 21 Mei 1998. Kedudukan jurnalis dalam tata 
ruang sosial m endapat perlindungan hukum . Menaati dan memiliki 
kode etik jurnalistik sehingga mau tidak m au jurnalis pasti teratur 
melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Modal dalam Proses Produksi

Bagi Bourdieu, defmisi modal sangat luas dan m encakup hal-hal 
material yang dapat memiliki nilai simbolis dan berbagai “atribut yang 
tak tersentuh”, tetapi memiliki signifikansi secara kultural. Misalnya, 
prestige, status, otoritas yang kemudian dirujuk sebagai modal simbolis,
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serta modal budaya yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya 
dan pola konsumsi. M odal budaya dapat m encakup rentangan luas 
dari properti, seni, pendidikan hingga bentuk-bentuk bahasa. Masih 
m enurutnya, modal berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat 
di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas “pada 
segala bentuk barang, baik material m aupun simbolik, yang kemudian 
merepresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk 
dicari dalam formasi sosial tertentu” (Bourdieu, 1977:178).

Modal juga dipandang oleh Bourdieu sebagai basis dominasi. 
Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis modal lainnya 
sehingga modal juga bersifat “dapat ditukar”. Penukaran paling hebat 
yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolis, sebab dalam 
bentuk inilah bentuk-bentuk modal yang berbeda dipersepsi dan 
dikenali sebagai sesuatu yang legitimate. Agar dapat dipandang sebagai 
seseorang atau kelas yang berstatus dan memiliki prestise, ia juga harus 
diterima sebagai sesuatu yang legitimate dan terkadang sebagai otoritas 
yang legitimate. Posisi semacam itulah yang kem udian membawa 
serta kekuasaan untuk memberi nam a (untuk kelom pok tertentu), 
kekuasaan un tuk mewakili pendapat um um  (common sense), dan yang 
terpenting adalah kekuasaan un tuk menciptakan “versi dunia sosial 
yang resmi” (Bourdieu, 1985).

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan suatu media sangat 
terikat pada sumber pembiayaan {sharing modal dari stakeholder). 
Beberapa media mengalami kesulitan yang tidak jarang berujung pada 
kesejahteraan karyawan yang rendah yang menciptakan iklim kerja 
yang berbeda. Sumber finansial ini pula yang m enentukan orientasi dari 
media karena perbedaan tentang idealisme dan pragmatisme dimulai 
dari sini. Pentingnya modal bagi keberlangsungan hidup surat kabar dan 
media massa, ternyata juga memainkan peran dalam mempengaruhi 
pemberitaan yang dimuat di surat kabar bersangkutan.
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Proses briefing (taklim at) yang dilakukan oleh atasan dan 
diteruskan kepada editor yang selanjutnya menugaskan wartawan dan 
fotografer, adalah salah satu bukti intervensi pasar dan pemilik modal 
terhadap content berita media terkait. Jika mereka tidak mematuhi 
itu, besar kem ungkinan para stakeholder akan berpikir ulang untuk 
m enanam kan modal lagi di sana.

Hal yang sama juga diakui oleh media yang berbeda ketika 
disinggung mengenai intervensi stakeholder, la  mengakui bahwa ada 
cam pur tangan dan kepentingan pasar serta pemilik modal yang bermain 
dalam pemberitaan, sehingga redaktur dan editor harus dengan jeli 
melihat mana berita yang memiliki nilai jual yang baik di antara berita 
yang Iain.

Kontroversi Idealisme vs Komersial

Serangkaian uji coba reformasi sejak 1998 sudah membawa kepada 
kondisi menikmati atau bahkan babak belur dengan era tersebut. 
Secara struktural yuridis, dalam kurun 1998-2008, paling tidak, 
sudah diperkuat dengan lima undang-undang organik yang terkait 
dengan kebebasan pers dan bahkan reformasi pers. Keputusan untuk 
meniadakan segala bentuk perizinan dalam pendirian lembaga 
penerbiatan pers menjadi sorotan tersendiri. Euphoria reformasi dan 
demokratisasi sosial politik serta kemerdekaan pers membawa dunia 
pers dalam kerisauan tersendiri yang kontroversial jika dihadapkan 
dengan aturan hukum  dan etika yang berlaku bagi profesi jurnalis.

Sebagai jurnalis baik foto maupun tulis, idealnya bersenjatakan 
kamera dan pena. Sebab senjata itulah jika ditangan jurnalis yang 
profesional dan bijkasana m am pu mengubah dunia. Hal ini tentunya 
tidak lepas dari komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah 
sehingga berfungsi dan berjalan dengan baik. Hubungan antara para 
pelaku media, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara
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untuk dapat berjalan lancar sehingga tidak terjadi conflict o f interest dan 
bahkan konflik batin antarindividu dapat meningkatkan kinerja jurnalis 
serta kondisi bangsa yang damai.

Proses pemberitaan mulai dari pengambilan foto, penulisan judul, 
caption, penentuan foto m ana yang tepat dilansir, selalu melibatkan 
tim redaksi khususnya editor. Netralitas dan independensi dari jurnalis 
tersebut bisa jadi menjadi sebuah pertanyaan besar tatkala banyak pihak 
yang menyuarakan aspirasinya. Karakter seseorang yang dibangun dari 
profesionalisme kerjanya menjadi sebuah kewajiban moral yang wajib 
dipatuhi sebagai praktisi yang profesional, meskipun pemilik medianya 
“berafiliasi” terhadap tokoh atau golongan tertentu.

Karakter suatu media tidak terlepas dari sumber pembiayaan media 
yang mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Pada awalnya, 
suatu media tum buh dengan kekuatan-kekuatan ideologis yang perlu 
diperjuangkan. Pada saat itu, surat kabar lebih merupakan suatu alat 
perjuangan untuk mencerdaskan dan menguatkan fungsi edukasi 
serta tum buhnya kekuatan masyarakat sipil (civil society). Pada proses 
perubahan selanjutnya, surat kabar lebih sebagai alat bisnis yang nilai- 
nilai komersial telah menjiwai isi surat kabar dengan hal-hal yang bersifat 
pragmatis.

Sifat pragmatis yang kemudian dilekatkan pada media, tentunya 
tidak bisa dilepaskan dari kredo bahwa bad news are good news. Berita yang 
buruk akan menjadi baik dan menjual bagi media. Selain dipengaruhi 
oleh faktor pemilik modal dan kepentingan pasar, content yang terlihat 
pragmatis tersebut juga bisa muncul karena pilihan media untuk bersikap 
aman, alih-alih bersuara keras terhadap pemerintah. Sebagai contoh, 
ketika pemerintah dinilai membuat sebuah keputusan yang tidak layak, 
ada beberapa surat kabar yang dengan tegas langsung menunjukkan sikap 
kontra, tetapi di sisi lain ada juga yang memilih untuk “membungkus” 
ketidaksetujuan itu dengan hal yang lebih netral. Tak ayal pengusaha-
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pengusaha biasanya akan merapat ke penguasa petahana. Tetapi mencoba 
tetap memberikan sesuatu'yang netral, memberitakan dan menampilkan 
suatu foto untuk disampaikan ke masyarakat. Masyarakat akan 
membacanya dan mereka bisa melihat media belok ke kiri atau kanan. 
Kalau netral, sudah pasti aman. Saat era Presiden Soeharto, surat kabar 
atau media ini berita politiknya lebih aman dibandingkan media-media 
lokal. Menulis kritik terhadap Cendana tetap aman, karena pembaca tidak 
terlalu banyak dan pangsa pasamya tertenm.

Fakta menunjukkan bahwa pengusaha dan ekspatriat — selaku 
pembaca surat kabar tertentu — akan lebih memilih dekat kepada 
penguasa petahana. Hal itu pulalah yang dirasa turut mempengaruhi 
arah pemberitaan yang cenderung netral dan tidak memojokkan satu 
pihak tertentu. Surat kabar ini ingin tetap mempertahankan citra 
sebagai surat kabar bagi ekspatriat yang tidak terlalu keras mengkritik 
pemerintah. Nam un, tanpa disadari, hal itu juga yang membuat fongsi 
pemberitaan tidak berjalan dengan kritis. Ketika harusnya mereka bisa 
menyampaikan kritik terhadap pemerintah, mereka memilih untuk 
berpihak pada kepentingan komersial, yakni mempertahankan pembaca.

Mengambil contoh pada peristiwa liputan kampanye Pilpres 
2009 silam, bahwa partai besar akan menarik massa besar, dan dengan 
demikian akan menjadi berita yang m enarik pula. Nam un, ketika sudah 
di tingkat institusi, persoalan nya tidak lagi semudah mencari partai yang 
melakukan kampanye besar-besaran. W alaupun fotografer dan redaktur 
memiliki idealisme mana foto yang bagus dan memenuhi standar 
jurnalisme serta fotografi, tetapi ketika atasan tidak mengizinkan maka 
foto yang sudah dipilih itu harus diganti dengan yang lain. Bisa jadi 
alasan ditolaknya foto itu untuk naik cetak juga karena alasan pragmatis, 
yakni kepentingan komersial saja. Industri media menjadi dominan 
dalam hal ini, idealisme yang dicita-citakan dari semangat untuk 
mem buat media independen menjadi sekadar “wacana” belaka. Pasar
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juga ikut menentukan dalam keputusan-keputusan tersebut. Apabila 
kecerdasan dan kedewasaan berdemokrasi serta memahami isi berita itu 
telah tum buh subur di masyarakat Indonesia, maka hal-hal yang sifatnya 
dekonstruktif tidak akan laku dikonsumsi oleh khalayak.

Negosiasi Foto “Jurnalisme Pesanan”

Ada beberapa kondisi yang terjadi pada jurnalis sehingga “jurnalisme 
pesanan” ini hadir. Pertama, kondisi yang jurnalis sudah digaji bulanan 
dan terikat dalam suatu institusi. Kedua, freelancer jurnalis yang memang 
dia akan memproduksi foto dengan cara menunggu pesanan yang akan 
dikerjakannya. Ketiga, ada yang juga melakukan keduanya, sudah digaji 
dan melakukan pesanan yang diberikan padanya. Pesanan tersebut juga 
diterimanya dari pemilik media ataupun pemilik modal terbesar di 
media tersebut.

Pada kenyataan riil di lapangan, sebuah pemberitaan, terutama 
foto jurnalistik, menjadi hal yang sangat memprihatinkan jika telah 
lunturnya etika dan moralitas insan media. Hal ini dapat terjadi jika 
idealisme para fotografer menjadi menipis karena tuntutan finansial 
yang kurang memadai di masing-masing institusi. Hal ini menyebabkan 
standar kehidupan dan operasional hidupnya tidak terpenuhi. Akan 
tetapi, hal ini memang juga menjadi problematika tersendiri serta konfik 
batin yang terjadi pada para jurnalis.

Saat dihubungkan dengan peristiwa kampanye pilpres yang lalu, 
banyak foto yang sepertinya terlihat sebagai “pesanan” dari pihak 
tertentu yang berafiliasi dengan media bersangkutan. Dari sanalah 
muncul anggapan bahwa fotografer serta jurnalis bisa “dipesan” untuk 
melayani kepentingan pencitraan pihak-pihak tertentu. Negosiasi 
terjadi antarpara awak media dan pihak yang berkepentingan, pasar 
juga ikut m enentukan dalam hal ini. Media telah menjadi sebuah 
“industri” pemberitaan yang juga perlu menjadi perhatian khusus demi
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keharmonisan kondisi bangsa. Negosiasi sendiri merupakan proses 
sosial yang sangat kompleks, mencakup proses memberi dan menerima 
yang digunakan untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi di sini menjadi 
alat un tuk mengelola konflik. Dalam konteks ini konflik antara awak 
media dengan pemangku kebijakan media massa di lingkungan mereka 
bekerja sering terjadi. Sebab itu, diperlukan negosiasi.

Meskipun fotografer bisa mendapatkan gambar atau foto yang 
menarik serta memiliki nilai berita di lapangan, foto tersebut tidak serta 
merta bisa naik cetak. Ada kuasa dari pemimpin redaksi dan editor 
pelaksana yang akan m eminta semua foto hari itu  untuk kemudian 
diseleksi fram e yang m ana yang cocok dengan institusi. Fotografer 
tentu tidak bisa protes begitu saja ketika foto mereka tidak dimuat, 
karena mereka bekerja di bawah institusi yang juga diselimuu dengan 
berbagai kependngan, terutama kepentingan modal. Jika fotografer tetap 
bersikeras dengan fram e yang telah mereka ambil, bisa jadi mereka akan 
m endapat sanksi dari kantor dan kehilangan pekerjaan mereka. Hal-hal 
seperti itulah yang kemudian membuat citra jurnalis dan fotografer lekat 
dengan kata “pesanan”,

Konon idealisme penerapan etika dengan m urni 100%, 
mungkinkah m am pu dilaksanakan oleh awak media di masa kini? 
Pertanyaan yang berat un tuk dijawab. Deviasi yang terjadi untuk 
mencapai idealisme, sudah menjadi sebuah utopia. Jurnalistik tidak 
black and white lagi melainkan ada ranah abu-abu yang tidak dapat 
dihindari. Dalam tekanan kelangsungan hidup media yang berat di 
satu sisi, dan dalam dunia yang berubah menjadi lebih pragmatis, 
serta kompeusi yang semakin ketat antarm edia, maka media perlahan 
kehilangan sifat “independennya”. M edia hidup dari “pesanan” dan 
dari hal-hal yang sederhana berupa iklan hingga “pesanan nilai”, dan 
syarat kepentingan yang diusung oleh hadirnya golongan tertentu, 
sehingga surat kabar ini dapat survive keberadaannya.
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Dihadapkan pada tantangan dan kondisi semacam itu dan 
keadaan jiwa zamannya masa kini, seyogyanya etika jurnalistik tetap 
diterapkan dan diim plementasikan agar netralitas dari pemberitaan 
yang diwujudkan oleh media masih dapat menjadi referensi khalayak. 
Masyarakat sekarang ini sudah semakin cerdas dan kritis akan hal-hal 
yang selayaknya dikonsumsi dalam pemberitaan yang dilansir oleh 
media.





Bab 6
Ideologi, Nilai, dan Simbol 

dalam Konstruksi Realitas Politik

Dalam media visual, foto dikonstruksi dari sudut pandang tertentu yang 
memiliki dua layer makna. Layer pertama, m erujuk pada pandangan 
harfiah atau teknis yang m enempatkan kamera dalam mengambil sebuah 
foto menjadi elemen pokok. Pandangan spasial ini menempatkan media 
yang terfokus pada fotografer dan staf redaksi dalam hubungan dengan 
subjek dan mempengaruhi bagaimana mereka memahaminya. Selain itu, 
posisi kamera yang dipilih oleh fotografer untuk suatu alasan tertentu 
merupakan fram e atau pembingkaian dalam sebuah karya foto.

Sebagai contoh, sudut pandang yang tinggi pada suatu jarak 
dari subjek memiliki efek m enjauhkan fotografer dari subjek tersebut 
sehingga m endorong untuk menjadi pengamat subjek, bukannya 
partisipan. D i sisi lain, hal tersebut m enimbulkan pencitraan atau 
image tersendiri dari foto yang dihasilkan. Layer kedua, dengan 
pandangan intelektual dan kritis yang diambil berkaitan dengan m ated 
media, substansi dan konsep dari karya foto tersebut. Pada layer ini 
sebuah konsep m erupakan hal penting dalam berkarya, dengan konsep 
menjadi roh dalam jasad sebuah bentuk visual foto tersebut.

Visualisasi dan konseptualisasi dalam foto jurnalistik merupakan 
wujud konstruk realitas yang terepresentasi melalui surat kabar sebagai 
sarana. Dalam konteks ini, representasi diterjemahkan secara sederhana 
dengan membaca foto. Jika m em injam  pendekatan yang diungkapkan 
oleh Hall (1977) pada konteks ini, representasi lebih mengarah 
pada pendekatan konstruksionis, yaitu berkaitan dengan bagaimana
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membaca konstruksi foto melalui bahasa visual, term asuk kode-kode 
visual.

Pameran di Pusat Arsip Nasional, W ashington D C  pada 12 
M aret 1999 hingga 4 Juli 2001 mengajak audiens membaca bahasa 
visual. Banyak foto dokum enter “legendaris” yang dipam erkan seperti 
imigran yang mendarat di Pulau Ellis, penerbangan perdana Wright 
Bersaudara, pembangunan Em pire State Building, era Depresi, pantai 
O m ahan, awan jam ur saat Hiroshim a dan Nagasaki dibom, Lyndon 
Johnson saat disumpah menjadi Presiden, m arinir m uda di Da Nang 
Vietnam, jejak pertama di bulan, perang di G urun Persia, dan masih 
banyak lagi.

Foto-foto tua itu seperti mesin waktu. Mereka mengajak audiens 
un tuk  menelusuri lagi jejak-jejak sejarah di masa lalu, sebuah masa pada 
suatu tempat, dan mengajak audiens untuk ikut menjadi bagian dari 
masa lalu itu. Setiap detail peristiwa dapat dihidupkan kembali dengan 
adanya foto lama tersebut. Audiens juga dapat belajar bagaimana orang 
di masa lalu bertindak, berpakaian, bahkan perasaan mereka yang 
terekam lewat foto. Lewat foto dan pameran ini pula audiens diajak 
un tuk ikut merasakan bagaimana rasanya ketika pesawat pertama kali 
ditem ukan dan terbang, atau bahkan bagaimana pendaratan pertama 
di bulan dilakukan oleh manusia (Bruce, 1999).

Foto jurnalistik mem ainkan peran penting untuk menampilkan 
apa yang terjadi dalam hitungan detik dan bisa dikatakan juga 
“membekukan peristiwa”. Foto jurnalistik yang dim uat oleh media 
harian atau surat kabar dapat dikupas dengan dua layer. Pertama, dapat 
dilihat dari dimensi visual yang mewujud dalam karya foto tersebut 
dan kedua dilihat dari dimensi konseptual dalam rangka propaganda 
politik. Sejalan dengan pendapat mengenai dimensi-dimensi visual yang 
m ewujud pada visualisasi foto jurnalistik, Barnard juga menegaskan 
sudut pandang visual penting untuk diproduksi dan dikonsumsi
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oleh individu dan kelompok sebagai bagian dari kebudayaan dan 
kehidupan sosial (Barnard, 2001: 2). U ntuk melihat keterpolaan foto 
yang mewakili masing-masing media, tabel frekuensi kem unculan tiga 
kandidat presiden dalam foto jurnalistik tersebut dapat diapresiasi, 
baik secara teknis visual m aupun secara konseptual.

Frekuensi Kemunculan Tiga Kandidat dalam Foto Jurnalistik

Keterpolaan suatu foto yang diukur dari frekuensi kem unculan dalam 
kasus Pilpres 2009 dan m elibatkan tiga kandidat presiden dalam 
berbagai media dapat dilihat dengan em pat bentuk, yaitu Headline, 
Nonheadline, ildan, dan haiaman khusus. Headline dipilih karena 
m am pu menjadi focus o f interest, memiliki nilai berita (akan menjadi 
yang pertam a dibaca oleh audiens), memiliki nilai jual, prestise yang 
tinggi dibanding dengan haiaman Nonheadline. Haiam an Nonheadline 
dipilih karena m am pu m enunjukkan intensitas kem unculan kandidat 
dalam pem beritaan satu hari tersebut. Adapun iklan dipilih karena 
dapat m enunjukkan siapa kandidat yang memiliki dominasi lebih, 
baik itu dominasi finansial m aupun politis. Selain itu, kandidat yang 
tampil pada iklan di media akan memiliki nilai persuasif yang lebih 
dibanding mereka yang jarang m uncul. Terakhir, haiaman khusus 
atau rubrik dipilih untuk m enunjukkan ulasan yang lebih mendalam 
mengenai kandidat capres. Frekuensi tersebut dapat dilihat pada Tabel 
3 berikut ini.
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label 3-
Kemunculan 3 Kandidat di Kompas, Mei -  7  Juli 2009

Keterangan kemunculan 
di media

Megawati-
Prabowo

SBY-
Boediono

JK -W iranto

Headline 12 kali 15 kali 11 kali
Nonheadline 21 kali 12 kali 22 kali

Iklan 4 kali 11 kali 5 kali
Halaman Khusus - _ -

Total 37 kali 38 kali 38 kali

Sumber: hasil penelitian penulis

Tabel 3 memperlihatkan perbandingan kemunculan 3 kandidat dalam 
Kompas Mei-7 Juli 2009 yang memperlihatkan total kemunculan pasangan 
SBY-Boediono dan JK-Wiranto adalah sama-sama 38 kali dibandingkan 
Megawati-Prabowo yang hanya 37 kali. Frekuensi kemunculan ketiga 
pasangan tersebut, paling tidak, dilihat dengan 4 bentuk, yaitu Headline, 
Nonheadline, Iklan, dan Halaman Khusus. Dominasi SBY terjadi pada dua 
bentuk dari 4 bentuk itu, yaitu Headline dan Iklan. Untuk iklan, misalnya, 
pasangan SBY-Budiono mengalami 11 kali muatan, Megawati-Prabowo 
4 kali muatan, JK-Wiranto 5 kali. Meskipun dalam total kemunculan JK- 
W iranto dan SBY-Boediono memiliki kesamaan, tetapi perbedaan yang 
signifikan dalam kemunculan pada bentuk iklan menunjukkan bahwa 
ada kekuatan finansial yang dimiliki pasangan SBY-Boediono ini. Jika 
melihat dari frekuensi kemunculan di Kompas, maka intensitas kehadiran 
mereka di media yang semakin sering menjadi tanda tentang adanya suatu 
persepsi bahwa kemunculan kandidat di media memiliki korelasi dengan 
hasil pemilu. Pada kenyataannya, kemenangan pilpres juga dipengaruhi 
oleh banyak faktor lain. Tingkat signifikansi dari keunggulan terhadap
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terpilihnya satu pasangan memang tidak dapat ditentukan langsung, 
namun dalam berbagai kasus pemilihan umum yang lain kecenderungan 
yang sama juga terjadi.

Tabel 4.
Kemunculan 3  Kandidat di Media Indonesia, Mei - 7  Juli 2009

Keterangan 
kem unculan di media

Megawati-
Prabowo

SBY-
Boediono

JK -W iran to

Headline 15 kali 9 kali 13 kali
Nonheadline 15 kali 21 kali 23 kali
Iklan - 2 kali 1 kali
Haiaman Khusus - - -

Total 30 kali 32 kali 37 kali
Sumber: Hasil penelitian penulis

Tabel kemunculan kandidat tiga besar di M edia Indonesia bulan 
Mei-7 Juli 2009 ini memperlihatkan perbandingan kemunculan 3 
kandidat pasangan yang hampir seimbang dan tidak terlalu signifikan 
perbedaannya, SBY-Boediono total 32 kali dibandingkan JK-Wiranto 37 
kali, Megawati-Prabowo 30 kali. Frekuensi kemunculan ketiga pasangan 
tersebut, paling tidak, memiliki perbedaan di ketiga bentuk Headline, 
Nonheadline, dan Iklan. Kemunculan SBY-Boediono tertinggi terjadi 
pada bentuk Iklan 2 kali JK-Wiranto 1 kali, dan Megawati-Prabowo 
tidak muncul dalam iklan. Mega-Prabowo muncul di Headline 15 kali 
dan Nonheadline 15 kali. JK-W iranto pada Headline 13 kali, Nonheadline 
23 kali lebih unggul dari Megawati-Prabowo dan SBY-Boediono 21 kali. 
Melihat dari frekuensi kemunculan pada Headline yang mendominasi 
pada media ini adalah kemunculan pasangan Megawati-Prabowo, 
maka kehadiran mereka di M edia Indonesia tampak mendapatkan porsi
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dan fbkus perhatian utama oleh media tersebut (bagi media Headline 
merupakan unsur bagian terpenting atau focus o f  interest).

Tabel 5.
Kemunculan 3  Kandidat di Republika, M ei-7 Juli 2009

Keterangan kemunculan 
di media

Megawati-
Prabowo

SBY-
Boediono

JK -W iranto

Headline 9 kali 14 kali 10 kali
Non Headline 5 kali 12 kali 14 kali
Iklan - 8 kali 1 kali
Halaman Khusus 1 kali 1 kali 4 kali
Total 15 kali 35 kali 29 kali

Sumber: Hasil penelitian penulis

Hasil data dari Republika Mei 7 Juli 2009 memperlihatkan bahwa 
kemunculan 3 kandidat presiden sangat bervariasi dari keempat bentuknya. 
Perbedaan yang cukup signifikan pada bentuk iklan yang didominasi 
oleh SBY-Boediono sebanyak 8 kali dibanding JK-Wiranto 1 kali, dan 
Megawati-Prabowo yang tidak muncul dalam iklan. Kemunculan JK 
W iranto memiliki porsi yang cukup banyak 14 kali dibentuk Nonheadlinr 
dan 4 kali di Halaman Khusus, dibanding kedua kandidat lainnya. Posisi 
Headline masih diduduki oleh pasangan SBY-Boediono 14 kali, sedangkan 
Megawati-Prabowo 9 kali dan JK-Wiranto 10 kali. Dengan variasi 
kemunculan yang cukup dinamis ini, tetap saja pasangan SBY-Boediono 
lah yang menduduki peringkat pertama dari total kemunculan yang ada di 
Republika ini dengan total 35 kali, sedangkan JK-Wiranto peringkat kedu.i 
dengan total 29 kali, dan yang terakhir pasangan Megawati-Prabowo 
dengan total 15 kali.
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Tabel 6.
Kemunculan 3  Kandidat di Koran Tempo, Mei- 7  Juli 2009

Keterangan kem unculan di 
media

Megawati-
Prabowo

SBY-
Boediono

JK- W iranto

Headline 10 kali 10 kali 13 kali
Nonheadline 12 kali 17 kali 18 kali
Iklan 15 kali 16 kali 14 kali
Haiaman Khusus 1 kali - 1 kali
Total 38 kali 33 kali 46 kali

Sumber: Hasil penelitian penulis

Berbeda halnya dengan Koran Tempo, Mei 7 Juli 2009, yang 
memperlihatkan bahwa kem unculan 3 kandidat presiden memiliki 
perbedaan yang cukup signifikan, bahwa kem unculan JK-W iranto 
memiliki porsi yang cukup banyak dengan total kem unculan 46  kali, 
Megawati-Prabowo 38 kali, dan SBY-Boediono 33 kali. Berbeda dengan 
kemunculan di media lainnya, kali ini pasangan JK-W iranto memiliki 
Irekuensi kem unculan yang paling sering dibanding kedua kandidat 
lainnya. Kemunculan tersebut terlihat dari bentuk Headline dari 
pasangan JK-W iranto 13 kali, jauh lebih banyak dari kedua kandidat 
lainnya yang masing-masing hanya 9 kali, dan Nonheadline 18 kali, 
jauh lebih banyak dari pasangan SBY-Boediono Nonheadline 17 kali, 
untuk pasangan Megawati-Prabowo Nonheadline 11 kali. Haiaman 
khusus pada media tersebut masing-masing kandidat m uncul 1 kali, 
kccuali pasangan SBY-Boediono yang tidak tampil dalam bentuk 
lulam an khusus. Akan tetapi, pasangan SBY-Boediono dalam Koran 
Tempo juga masih memiliki kem unculan paling tinggi dalam bentuk
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iklan sebanyak 16 kali dibandingkan Megawati-Prabowo yang muncul 
15 kali, dan JK-W iranto yang hanya m uncul 14 kali.

Tabel 7.
Kemunculan 3  Kandidat di The Jakarta Post, M ei-7 Juli 2009

Ketcrangan kem unculan 
di media

Megawati-
Prabowo

SBY-
Boediono

JK -W iranto

Headline 9 kali 11 kali 8 kali
Nonheadline 11 kali 14 kali 11 kali

Iklan - - -
Halaman Khusus - - -

Total 20 kali 25 kali 19 kali

Sumber: Hasil penelitian penulis

Lain halnya dengan The Jakarta Post Mei 7 Juli 2009 yang 
memperlihatkan bahwa kemunculan 3 kandidat presiden juga terdapai 
perbedaan. Media tersebut memperlihatkan bahwa kemunculan SBY 
Boediono masih memiliki posisi dominan 25 kali kemunculan, JK-Wirann > 
19 kali, sedangkan Megawati-Prabowo hanya 20 kali. Kemunculan 
tersebut terlihat dari bentuk Headline dari pasangan SBY-Boediono dengan 
11 kali jauh lebih banyak dibandingkan JK-Wiranto yang muncul 8 kali, 
dan Megawati-Prabowo yang muncul 9 kali. Bentuk Nonheadline SBY 
Boediono juga masih unggul dibanding kedua kandidat lainnya, yaitu M 
kali; sedangkan pasangan JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo masing 
masing sama 11 kali kemunculan.
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Tabel 8.
Agregat Kemunculan 3  Kandidat di 5  Surat Kabar (Jumlah)

Keterangan Kemunculan di 
media

Megawati-
Prabowo

SBY-
Boediono

JK-Wiranto

Headline 55 kali 59 kali 55 kali
Nonheadline 64 kali 76 kali 88 kali
Iklan 15 kali 37 kali 21 kali
Haiaman Khusus 2 kali 1 kali 5 kali
Total 136 kali 173 kali 169 kali

Sumber: Hasil penelitian penulis

Dari Tabel 6 dapat dilihat kecenderungan intensifikasi peran media 
yang dilakukan oleh para kandidat presiden. Media memang telah 
digunakan secara maksimal dalam usaha memenangkan Pemilihan 
Presiden 2009. Keunggulan SBY-Boediono dalam penggunaan media 
I idak terlepas dari posisi SBY sebagai presiden periode sebelumnya yang 
bagaimanapun tetap mempengaruhi sorotan media yang kemudian 
memberikan nilai tambah kepada SBY-Boediono. Jika melihat pada tabel 
agregat di atas perlu diragukan signifikansi media di dalam m em bentuk 
opini Pilpres karena data tersebut tidak m enunjukkan korelasi yang 
tegas atas hubungan frekuensi kemunculan dengan kemenangan dalam 
pemilihan um um.

Kem unculan pasangan JK-W iranto yang dom inan dalam bentuk 
haiaman khusus di media m enunjukkan bahwa media memberikan 
framing  tersendiri untuk mengonstruksi pem aknaan dalam sajian 
beritanya pada pasangan JK-W iranto. Berbeda dengan bentuk iklan
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yang didominasi oleh pasangan SBY-Boediono ini menunjukkan 
bahwa pasangan tersebut ’ memiliki kekuatan finansial yang cukup 
banyak dibandingkan dengan kedua kandidat lainnya. Hal itu 
tam pak dalam banyaknya iklan yang m am pu dibayar oleh tim sukses 
pasangan tersebut demi tujuan politiknya. SBY-Boediono juga masih 
m endom inasi Headline dalam pemberitaan di media, bahwa posisi 
strategis berita yang berada di dalam halaman m edia dengan di Headline 
tentunya memiliki kekuatan tersendiri dalam pem bentukan image dan 
prioritas perhatian bagi pembaca. Bahwa halaman Headline merupakan 
halaman yang prestisius dan tergolong mahal, serta memiliki nilai 
berita yang prioritas.

Dimensi Visual dalam Foto Jurnalistik \

M elihat dimensi visual ini, ada beberapa hal penting yang dapat 
dicermati berkaitan dengan unsur teknis foto jurnalistik, antara 
lain: angle, komposisi, warna, fram ing  (pembingkaian), lighting, dan 
m om entum . Hal ini diperkuat oleh pendapat yang menjelaskan bahwa 
konsep budaya visual dapat pula didekati melalui konsep “visibility" 
yang m enunjuk pada entitas berupa suatu perwujudan (unit atau 
bentuk, baik itu komposisi, angle, lighting, m aupun dominasi warna 
dalam visualisasi gambar) yang lahir atas kekuatan-kekuatan sosial 
tertentu (Carlyte via Rampley, 2005).

Paragraf ini mengulas foto-foto yang m enunjukkan elemen visual, 
bahwa pentingnya dim ensi visual dalam foto jurnalistik ini dapat 
m em bentuk sebuah image bahwa: pada layer pertama, persoalan teknis 
foto yang juga penting dalam sebuah pemberitaan. Sebagai contoh dua 
buah foto dengan objek yang sama, yaitu tentang becak dan dilansir 
pada dua media yang berbeda.
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K O R A N if*  IK M IK J

Foto 1: “Konvoi Becak”
Sumber: Koran Tempo, Selasa 16 Juni 2009

Foto yang dimuat oleh Koran Tempo pada 16 Juni 2009 di atas, 
konvoi becak dengan tukang becak memakai kaus pasangan Megawati- 
Prabowo, menunjukkan adanya konstruksi media. Dalam media tersebut 
dinyatakan bahwa simpatisan Megawati-Prabowo dari kalangan tukang 
becak mencapai 3.000 orang. Hal ini terlihat dalam caption, “Ratusan 
tukang becak dari Asosiasi Pengemudi Becak Yogyakarta, melakukan 
konvoi di jalan Mangkubumi, Yogyakarta, setelah menyalurkan 
aspirasinya ke Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan kemarin. 
Asosiasi yang beranggotakan 3.000 orang itu menyatakan siap memilih 
pasangan Megawati-Prabowo karena dianggap bisa memahami persoalan 
rakyat kecil.”

Padahal, secara teknis, foto tersebut diambil dengan angle eye level, 
kurang representatif untuk tam pilan sebuah dukungan simpatisan 
yang banyak tersebut. Seandainya foto tersebut diambil dengan high
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angle dan fotografer m engambil dari sebelah kiri, maka barisan konvoi 
tukang becak tersebut akan tam pak lebih mewakili baik dari kuantitas 
dan dapat sinkron dengan caption yang dibuatnya yang menjclaskan 
bahwa asosiasi tukang becak dengan begitu banyak becak ini merupakan 
pendukung Megawati-Prabowo. Foto tersebut tidak merepresentasikan 
ratusan tukang becak sebagaimana dicantum kan pada caption.

Foto 2. "Pengayub Becak’’ 
Sumber: Kompas, Sclasa 16 Juni 2009

Berbeda dengan teknis Foto 2 yang ditam pilkan oleh Kompas 16 
Juni 2009, foto yang menggunakan becak sebagai foreground yangsangat 
dom inan dan memiliki space terlalu besar dibanding focus o f  interesl- 
nya sendiri menjadikan foto tersebut kehilangan dimensi ketajaman
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gambar. Apa yang menjadi fokus perhatian dalam foto tersebut adalah 
tukang becak dan becaknya yang tampil tidak fokus tersebut. Perhatian 
pada tukang becak di belakangnya yang tampil fokus dengan porsi 
kecil itulah yang sebenarnya menjadi point o f  interest.

Akan tetapi, jika dibaca dari sudut konstruksionis bahwa becak 
dan tukang becak yang blur sebagai foreground tersebut mampu 
mempengaruhi pembaca berita untuk membuat pencitraan bahwa orang 
kecil merupakan pusat perhatian kebijakan dan juga pusat orientasi bagi 
kandidat. Lebih lanjut dari sebuah komposisi yang demikian, dapat 
terbaca bahwa sosok becak dan tukang becak yang besar dan tidak fokus 
atau blur itu menjadi sebuah simbol bahwa kelas sosial tukang becak 
yang dianggap kecil ini menjadi besar dan penting un tuk mengangkat 
orang besar sekelas Megawati-Prabowo. Selain itu, foto yang ditampilkan 
oleh kedua media tersebut agak berlebihan jika dihubungkan dengan 
kemampuan struktur visual dan dapat memberi kesan tentang adanya 
hubungan yang hegemonis yang mempengaruhi pencitraan kandidat.

Dimensi Konseptual dalam Foto Jurnalistik

M em bangun pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan 
berdasarkan pada bukti visual merupakan hal penting yang harus 
diingat dalam menginterpretasikan foto. Interpretasi m erupakan hal 
penting un tuk  dilakukan, meskipun akan selalu ada multi-interpretasi 
dalam proses tersebut. Adapun un tuk memahami bagaimana konteks 
internal dan eksternal sebuah foto adalah untuk m elihat apa yang 
tersembunyi di balik foto itu. M enurut John Berger, foto adalah 
interpretasi yang paling mendekati kenyataan, seperti halnya jejak kaki 
yang ditinggalkan (1991).

Ada beberapa definisi yang bisa digunakan dalam proses 
interpretasi. Salah satu di antara yang terkenal adalah definisi dari 
Hans-George Gadamer, yakni proses interpretasi adalah untuk
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mendeskripsikan aspek-aspek dari foto serta memberikan pemaknaan 
atas hubungan di an ta ra ' aspek-aspek tersebut, Interpretasi adalah 
juga untuk mem beritahukan poin penting di dalam foto, mood apa 
yang tersirat di dalamnya, bahkan “intonasi” atau “nada” dari foto itu. 
Interpretasi lebih dari sekadar mendeskripsikan makna. Interpretasi 
adalah artikulasi dari apa yang dipahami oleh interpreter mengenai 
foto yang bersangkutan. Interpreter melakukan lebih dari sekadar 
m enem ukan makna, mereka menawarkan “bahasa baru” mengenai 
image untuk m em buat makna baru atas image tersebut (Barrett, 1991: 
36-38).

Jalan lain untuk memahami interpretasi adalah dengan menganggap 
foto sebagai sebuah metafora yang harus diuraikan (metaphors in need o f  
being deciphered). Metafora visual sendiri memiliki dua level pemaknaan: 
yang terlihat {shown) dan yang terpendam implied). Roland Barthes 
adalah salah satu yang menaruh perhatian khusus pada sistem pemaknaan 
di dalam foto. Ia menyatakan bahwa ada dua sistem pemaknaan: denotasi 
dan konotasi. Salah satu contoh yang diberikannya adalah mengenai 
foto bunga di dalam vas. Makna denotasi foto tersebut adalah bahwa 
ada bunga di dalam vas, sedangkan makna konotasi yakni menyiratkan 
satu bentuk keindahan, ketenangan, dan kesederhanaan. Model analisis 
Barthes tersebut juga dapat digunakan dalam semua bentuk foto agar 
viewers bisa melihat bahwa fotografi adalah sebuah realitas dibandingkan 
dengan melihat foto sebagai realitas (Barrett, 1991: 37-38).

Dalam sebuah foto, terdapat tiga macam konteks (Barret, 1991: 96- 
102 via Barthes 1977): Pertama, konteks internal mencakup apa yang 
tersaji di dalam foto itu sendiri, yakni foto akan dimasukkan dalam 
kategori eksplanatori (foto bercerita mengenai sesuatu secara apa adanya). 
Konteks ini juga bergantung pada apa yang disebut sebagai “seni untuk 
seni” {art fo r  the art’s sake). Kedua, konteks original foto berhubungan 
dengan diri fotografer. Misalnya, untuk mengetahui bagaimana fotografer

154



Pilpres &  Jurnalistik llitarn Putih

membuat foto itu, unsur apa yang dimasukkan ke dalam foto, unsur apa 
yang tidak dimasukkan, dan sebagainya. Selain itu, konteks original juga 
berhubungan dengan kondisi sosial di mana ia bekerja pada saat itu, hal- 
hal apa saja yang menjadi ketertarikan fotografer, karya-karyanya yang 
terdahulu, serta pengetahuan fotografer mengenai hal di luar dirinya 
(misalnya, musik, literatur, budaya). Ketiga, konteks eksternal adalah 
situasi di mana foto disajikan. Konteks ini juga penting mengingat setiap 
foto pasti dilingkupi oleh situasi tertentu, secara sengaja atau tidak.

Roland Barthes mengungkapkan bagaimana m akna dari foto* 
jurnalistik dipengaruhi oleh berita dan publikasi di sekitarnya, dan 
hal itulah yang dinam akannya sebagai saluran transmisi (channel o f  
transmission)-.

“As for the channel o f transmission, this is the newspaper itself, or more 
precisely, a complex o f  concurrent messages with the photograph as the 
center and surrounds constituted by the text, the caption, the layout and, 
in a more abstract but in no less informative way, by the very name o f the 
paper (this name represent knowledge they can heavily orientate the reading 
o f the message strictly speaking: a photograph can change its meaning as it 
passes from the very conservative L’Aurore to the communist L”l  lumanite) 
(Barthes, 1977: 2 1 ).”

Sebagai saluran transmisi, ini adalah surat kabar itu sendiri, atau 
lebih tepatnya, satu pesan bersamaan yang rum it dengan foto sebagai 
pusat dan sekeliling terdiri atas teks, caption, layout, dan dengan cara 
yang lebih abstrak tetapi dalam cara yang tidak kurang informatif, 
dengan nama itu sendiri dari tulisan tersebut (nama ini mewakili 
pengetahuan yang dapat mengorientasi pembacaan pesan itu yang 
sesungguhnya: sebuah foto dapat mengubah maknanya ketika lewat 
dari U’Auroreyang am at konservatif kepada L ’H um aniteyang kornunis.

Konsep dalam pem buatan foto yang tampak dalam foto yang 
m em uat unsur politik seperti foto yang dilansir oleh Media Indonesia 
Mei 2009 di bawah ini:
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Foto 3 . "PICS Akhirnya Menyerah kepada Yudhoyono ” 
Sumber: Media Indonesia (tanggal 16 Mei 2009)

Foto 3 di atas memperlihatkan bahwa telah terjadi kooperasi di 
dalam mewujudkan sistem politik, khususnya terkait dengan makna 
demokrasi dalam pemilihan presiden. Pada saat tiga kandidat berlaga 
yang mewakili tiga orientasi besar, pada saat yang sama perbedaan- 
perbedaan dihilangkan untuk menuju suatu sistem pengambilan 
keputusan dalam kepemimpinan nasional yang ham pir bersifat aklamasi 
memilih pasangan SBY-Boediono.
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PKS Akhirnya Menyerah 
kepada Yudhoyono

Polo 4. “Deklarasi Datnai Pilpres" 
Sumber: Media Indonesia (1 1 Juni 2009)

Deklarasi Damai yang disepakati menjeiang pemilihan presiden 
merupakan suatu komitmen bersama ketiga pasangan calon presiden 
dalam mencapai suatu praktik politik yang diidealkan. Landasan 
berpikir gagasan deklarasi damai tersebut dapat dirunut pada fakta- 
fakta konflik dan berbagai praktik kekerasan yang terjadi pada setiap 
pemiiu di Indonesia. Tidak jarang suatu pemiiu menyebabkan korban 
jiwa akibat bentrok massa pendukung atau bahkan akibat ketidakpuasan 
konstituen atas praktik politik tertentu pada saat kampanye atau bahkan 
setelah pemilihan berlangsung. Dengan demikian, peristiwa deklarasi 
atas suatu komitmen mewujudkan damai dalam pemilihan presiden 
2009 merupakan suatu jawaban atas karakter yang telah menjadi budaya 
politik di Indonesia.
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Dari Foto 3 dan Foto 4 terbaca bahwa, unsur konseptual yang 
memiliki kedalaman tersendiri dengan m uatan-muatan politiknya 
dalam rangka mencapai puncak kedalaman arti. Tampak bahwa SBY- 
Boediono dalam rangka mendapatkan legitimasi, menggandeng tokoh- 
tokoh lawan politiknya. Tokoh penting dalam partai politik ini tampil 
secara visual, sebagaimana diberitakan oleh Media Indonesia, yang 
m enunjukkan bahwa mereka memberi dukungan secara politis kepada 
kedua tokoh tersebut. Hal ini terlihat dari background foto berupa poster 
pasangan SBY-Boediono.

Foreground yang m enunjukkan partisipasi para undangan yang 
hadir tu ru t m endukung deklarasi damai kandidat presiden tersebut. 
Jika dipandang dengan kacamata Desmon Morris tentang gesture, 
tam pak ketiga kandidat tersebut melakukan suatu tindakan {action) 
un tuk  mengirim sinyal visual tertentu kepada konstituen untuk suatu 
penerimaan seperti yang diinginkan kandidat (Morris, 1977:24).

Apabila dilihat lebih lanjut, foto di atas juga bisa dikategorikan 
sebagai sebuah performance yang dianggap memiliki sebuah hubungan 
dengan viewer dan objek sosial yang aktif.

“Photographs haveperformativity, an affective tone, a relationship with the 
viewer, a phenomenology, not o f content as such, but active social objects. 
As I have suggested thought the idea o f  social biography, performativity is 
more than passive images being read in different contexts. Although that is 
obviously part o f the question, the heuristic device ofperformativity makes 
it possible to see image as active, as the past is projected actively into the 
present by the nature o f the photograph itself and the act o f looking at a 
photograph (Edward, 2001:18).”

Foto memiliki performativitas, satu nada efektif, suatu hubungan 
dengan pemirsa foto, suatu fakta, bukan isi semacam itu, tetapi objek 
sosial yang aktif. Seperti yang telah saya sarankan, sebagai ide tentang
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biografi sosial, performativitas adalah lebih dari gambar pasif yang 
dibaca dalam konteks yang berbeda. W alaupun hal tersebut adalah 
sebagian dari pertanyaan itu, alat otom atis pada performavitas m am pu 
m em ungkinkan untuk melihat gambar seperti aktif, seperti masa lalu 
yang dihadirkan pada masa ldni oleh sifat dari fotografi itu  sendiri serta 
kegiatan m em andang sebuah foto. (Edward, 2001:18).

Performativitas para kandidat yang mengangkat tangan bersama- 
sama di gambar tersebut adalah bagian dari social drama yang 
menitikberatkan pada pemaknaan bahwa rivalitas tidak selamanya harus 
dibungkus dengan ekstrem. Rivalitas para kandidat presiden seolah 
dikaburkan dengan tangan yang saling menggenggam, sehingga memberi 
kesan pada publik bahwa mereka semua adalah kandidat yang santun 
dan saling menghargai satu dengan lainnya, berjabat erat menunjukkan 
kebersamaan dan kekokohan. Dengan demikian, foto tersebut berperan 
aktif dalam menyuarakan sebuah pesan (dalam hal ini adalah pesan 
tentang saling menghargai walaupun mereka adalah rival politik).

Pengiriman pesan melalui foto akan mempengaruhi proses 
pembuatan makna, sehingga apa yang direpresentasikan kepada pembaca 
melalui media adalah makna-makna mengenai dunia politik dan cara- 
cara memahami dunia politik. Tindakan mengirimkan pesan kepada 
pihak lain disebut dengan gesture. Untuk bisa dikatakan sebagai sebuah 
gesture, suatu tindakan harus terlihat oleh orang lain dan mengirimkan 
sebuah pesan atau informasi tertentu. Yang terpenting dalam sebuah 
gesture bukanlah pesan apa yang dikirimkan namun justru pesan apa 
yang diterima oleh orang lain yang melihatnya (Morris, 1977:24). 
Sering representasi yang dilakukan oleh media kemudian dijadikan 
satu pemaknaan yang benar dan alatni, seperti yang dapat terlihat pada 
Skema 11 di bawah ini:
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Konsep pemikiran tersebut digunakan oleh media dalam rangka 
mengonstruksikan realitas politik dalam sebuah fo to  yang di dalamnya 
terjadi reproduksi ideologi, nilai, dan simbol yang secara sadar atau tidak 
sadar, langsung maupun tidak langsung termuat dalam visualisasi foto 
tersebut. Representasi mewujud dalam sebuah penampilan dan perilaku, 
dengan makna menjadi ada karena perwujudan dari penampilan, 
perilaku, dan pengaruh dari kekuasaan dan mitos-mitos. Secara lebih 
jelas, dapat terlihat dalam visualisasi Skema 11.

Pemahaman lebih lanjut lagi dapat dilihat dengan pertimbangan 
artistik, dimensi kedalaman makna dari sebuah foto tersebut merupakan 
sebuah social drama yang dilihat secara konseptual. Victor Burgin 
menjelaskan bahwa sebuah foto merekam proses perubahan sosial yang 
terjadi. Saat pertama m uncul di abad ke-19, foto merekam realitas 
yang ada, kemudian berkem bang menjadi ekspresi individu, dan saat 
ini foto dianggap sebagai sebuah “rekaman realitas yang dipantulkan 
lewat sensitivitas fotografer”, sebagaimana dijelaskan Burgin berikut 
ini:
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“When photography first emerged into the context o f nineteenth-century 
aesthetics, it was initially taken to be an automatic record o f reality; 
then it was contested that it was the expression o f an individual; then it 
was considered to be “a record o f a reality refracted through a sensibility” 
(Burgin, 1986:46).”

Ketika fotografi pertam a kali m uncul ke dalam konteks estetika 
pada abad ke-19, mula-mula diam bil sebagai sebuah perekam otomatis 
atas realitas; kemudian dikontestasikan bahwa ia adalah ekspresi dari 
seorang individu; kem udian dianggap sebagai “sebuah rekaman dari 
satu realitas yang dibiasakan melalui satu sensibilitas”

Foto yang dim uat oleh Media Indonesia di atas secara kontekstual 
merupakan realitas politik yang berupa kampanye pemilihan presiden. 
M uatan konseptualnya sangat kuat, terlihat bahwa seorang fotografer 
media tersebut mampu mengangkat realitas politik yang sesungguhnya 
yang adaptif direfleksikan ke dalam dirinya sehingga memberikan kesan 
bahwa kandidat presiden di atas tidak damai. Dengan pernyataannya 
yang berbunyi bahwa deklarasi damai menunjukkan sebelumnya mereka 
tidak damai dalam kompetisi memenangkan kursi presiden tersebut. 
Pernyataan ini menunjukkan bahwa media tampak “menghegemoni” 
pembaca dengan bahasa verbal yang diungkapkan dalam judul foto 

f- tersebut.

Reproduksi Nilai-nilai dalam Foto Jurnalistik

Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai 
apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. 
Sebagai contoh, orang menganggap bahwa menolong orang lain memiliki 
nilai baik, sedangkan mcncuri bernilai buruk. Woods mendefinisikan 
nilai sosial sebagai petunjuk um um  yang telah berlangsung lama, yang 
mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.
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Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau 
tidak pantas harus dilalui ptoses menimbang.

Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut 
masyarakat. Tidak m engherankan apabila antara masyarakat yang 
satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai. Contoh, 
masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih menyukai persaingan 
karena dalam persaingan akan muncul pem baharuan. Sementara 
itu masyarakat tradisional lebih cenderung m enghindari persaingan 
karena persaingan akan mengganggu keharmonisan dan tradisi yang 
turun-tem urun.

Nilai-nilai sosial memiliki fungsi um um  dalam masyarakat, di 
antaranya nilai-nilai dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk 
mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Selain itu, 
nilai sosial juga berfungsi sebagai penentu terakhir bagi manusia dalam 
m emenuhi peran-peran sosial. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang 
untuk mewujudkan harapan sesuai dengan peranannya. Contohnya, 
ketika menghadapi konflik, biasanya keputusan akan diambil berdasarkan 
pertimbangan nilai sosial yang lebih tinggi.

Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan 
anggota kelompok masyarakat. Dengan nilai tertentu anggota kelompok 
akan merasa sebagai satu kesatuan. Nilai sosial juga berfungsi sebagai 
alat pengawas (kontrol) perilaku manusia dengan daya tekan dan 
daya mengikat tertentu agar orang berperilaku sesuai dengan nilai 
yang dianutnya. Tidak hanya demikian, nilai merupakan sesuatu yang 
menentukan yang di dalam dunia foto jurnalistik secara visual dan 
kontekstual juga termuat nilai-nilai yang relevan, khususnya nilai yang 
berhubungan langsung dengan usaha penggalangan suara. Nilai-nilai itu, 
misalnya, tentang ketokohan, keteladanan, kepemimpinan, hingga nilai 
perjuangan dan solidaritas sosial. Mengingat struktur sosial dan kultur 
masyarakat Indonesia yang kompleks, maka dibutuhkan suatu pesan
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yang dapat diakses oleh publik dengan keragaman yang luar biasa. Untuk 
itu, nilai-nilai agama, budaya, sosial, ekonomi, dan politik dimanfaatkan 
bahkan tidak jarang dimanipulasi, untuk tujuan politik dan ekonomi. 
Proses semacam ini dapat direfleksikan dari Tabel 9 di bawah ini:

Tahel 9.
Reproduksi N ilai yang Diusung oleh Media

No. Media Nilai yang Direproduksi

Agama Budaya Sosial Kkonomi Politik

M S J M S I M S 1 M S J M S J
1. Kompas 3 - 1 2 3 2 4 1 2 2 3 2 1 4 2

2. Republika 1 3 3 - - - - 1 1 - 2 1 - 3 1

3. Media
Indonesia

3 1 2 5 " 5 2 1 2 4 “ 2

4. Koran
Tempo

1 3 - - - - 2 3 - - - - 1 1 2

5. The
Jakarta
Post

1 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2

Sumber : Hasil penelitian penulis 
M : Megawati 
S : SBY 
I : jjiisuf Kalla

Jika kembali pada Foto 3, tampak bahwa telah terjadi reproduksi 
atas sejumiah nilai esensial dalam berdemokrasi m aupun bermasyarakat 
di Indonesia. Pertama, nilai paternalisme yang kehadiran tokoh sosial 
politiknya merupakan representasi dari dukungan berbagai segmen 
dan kelompok pemilih (masyarakat). Dengan demikian, keragaman
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tokoh telah diartikan sama dengan dukungan yang diperoleh dari 
kelompok masyarakat yang beragam. Asumsi bahwa pemilih adalah 
anggota dari suatu kolektivitas masih berlaku, yang membedakannya 
dengan pemilih sebagai pemilik suara independen. Nilai paternalistis 
juga menegaskan kedudukan SBY-Boediono sebagai kepala keluarga 
dalam sebuah keluarga luas Indonesia. Kediui, reproduksi juga terjadi 
atas nilai kebersamaan yang melihat masa depan kepemimpinan dan 
masyarakat Indonesia sebagai urusan kolektif yang tanggung jawabnya 
dipikul bersama oleh kelompok yang beragam. Selain memperlihatkan 
dukungan kolektif yang lengkap dan kuat bagi pemerintahan mendatang 
(dalam kampanye Pilpres 2009), gambar juga menegaskan betapa 
SBY-Boediono diterima sebagai bagian dari kolektivitas tersebut yang 
berulang-ulang ditegaskan kepentingannya membangun Indonesia. Hal 
ini sekaligus memperlihatkan keselarasannya dengan konsep gotong 
royong yang selalu digunakan untuk menyclesaikan hampir seluruh 
masalah dalam kepemimpinan.

Foto 3 tersebut secara mendalam berhasil mengangkat konsepsi 
yang berlaku dalam masyarakat yang menjadikan suatu foto sebagai 
kontinuitas dari realitas sosial. Di sini tam pak bahwa antara konteks 
dan teks memiliki hubungan langsung yang satu dengan yang lain saling 
menerjemahkan untuk melahirkan suatu kom itm en politik masyarakat. 
Media dalam hal ini memiliki ketajaman di dalam menggunakan atau 
bahkan memanipulasi simbol-simbol yang berlaku dalam masyarakat 
un tuk tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, media dalam 
hal ini telah melayani kebutuhan komunikasi politik dengan muatan 
nilai yang sesuai dengan kepentingan, juga telah menjadi faktor penting 
di dalam memberi warna pada suatu sistem politik.

Berbeda halnya pada Foto 4, tampak dengan jelas adanya reproduksi 
nilai-nilai kerukunan yang mendapatkan pembenarannya pada kosmologi 
masyarakat. Rukun telah dianggap sebagai konsep penting dalam
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kehidupan sehari-hari masyarakat yang tidak hanya menjadi dasar bagi 
kehidupan yang damai tetapi juga sebagai jalan untuk mencapai tujuan. 
Reproduksi atas kerukunan ini menjadi menarik ketika kerukunan itu 
sendiri menjadi potret yang kabur akibat pergeseran-pergeseran sosial yang 
terjadi dalam masyarakat dan terjadinya diferensiasi dan ketimpangan 
sosial yang nyata. Oleh karena itu, reproduksi nilai kerukunan di sini 
dapat berarti suatu usaha mengembalikan sesuatu yang sudah mulai kabur 
sehingga perlu diperjelas. Selain itu, tindakan reproduksi nilai tersebut 
dapat bersifat m anipulatif yang menggunakan nilai-nilai untuk tujuan- 
tujuan politik kontestan dalam Pemilihan Presiden. Apalagi jika dilihat 
pada foto bahwa Deklarasi Damai tersebut terjadi dengan latar belakang 
foto SBY-Boediono yang memperlihatkan adanya ketidaknetralan dalam 
hal itu dan kerukunan itu sangat m em butuhkan suatu titik netral.

M edia dalam hal ini di satu sisi telah bersifat demikian netral yang 
menghadirkan peristiwa politik sebagai berita yang layak diketahui 
um um  atau sebagai peristiwa besar yang harus dikomunikasikan. Di 
sisi lain, media tidak dapat mengelak telah m enguntungkan kelompok 
tertentu yang dalam konteks foto Deklarasi Damai tersebut dapat 
ditegaskan bahwa Media Indonesia yang m em uat gam bar tersebut telah 
ikut m endukung keberhasilan SBY-Boediono karena simbol-simbol 
yang hadir dalam peristiwa itu adalah simbol-simbol SBY-Boediono.

Berkaitan dengan- agregat reproduksi nilai yang diusung oleh 
ketiga kandidat tersebut, dalam konteks ini diangkat lima aspek. Aspek 
tersebut m encakup segi agama, budaya, sosial, politik, dan agama yang 
tampak pada Tabel 10 berikut:
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Tabel 10.
Agregat Reproduksi N ilai dalam-Foto Jurnalistik Kampanye Pilpres 2000 di Indonesia 

Kandidat 3  Besar Presiden

Nilai Kandidat Presiden
Megawati SBY JK

Agama 6 7 9
Budaya (etnik) 5 3 4
Sosial (kelas, lokalitas) 13 8 11

Politik 6 9 9
Ekonomi 4 8 6

Sumber: Hasil penelitian penulis

Jika diverifikasi dari kelima media, maka reproduksi nilai yang 
terjadi pada masing-masing kandidat tampak bahwa pasangan Megawati- 
Prabowo yang paling dominan mengusung nilai sosial baik lokalitas, kelas 
sosial, maupun kerakyatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan 
Megawati-Prabowo melakukan pilihan secara sadar untuk mengambil 
segmen pemilih yang kurang diperhatikan dengan baik oleh kandidat yang 
lain. Namun, tidak berarti bahwa kedua kandidat lain tidak melakukan 
pendekatan kepada rakyat kecil. Media yang berbeda mencoba mengusung 
penampilan ketiga tokoh kandidat presiden tersebut dengan nuansa yang 
berbeda. Dalam kajian performance, foto yang dilihat sebagai sebuah drama 
ini merupakan sebuah bagian dari sebuah rangkaian perjalanan yang 
panjang. Ide dalam social drama ini ingin mencoba mengangkat sebuah 
konteks sosial yang diwujudkan melalui sebuah foto.
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Foto 5. ”Megawati andfarmers" 
Sumber: Ihe Jakarta Post (Tuesday, 23 Juni 2009)

Foto 5, 6, 7 m enunjukkan ketiga kandidat presiden telah diangkat 
oleh media dengan mengusung nilai sosial kerakyatan. Megawati 
dengan para petani, JK dengan pedagang buah di pasar tradisional, 
dan SBY dengan pem buat kripik tem pe di sentra home industry. Ketiga 
pasangan tersebut berusaha mendefinisikan segmen pemilih masing- 
masing pada golongan sosial ekonom i yang sama.

Backbone o f  the nation

The Jakarta Post pada foto 5 menampilkan Megawati dengan para 
petani yang visualisasi foto tersebut memperlihatkan bahwa secara 
kajian performance, yang dicermati dengan dram aturgi, penokohan 
dalam adegan itu kurang pas jika melihat kostum yang dikenakan oleh 
petani. C aping yang dikenakan oleh petani m enunjukkan bahwa ada 
rekayasa, caping baru yang ditempeli dengan stiker Megawati-Prabowo
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ini menjadi tidak alami sebagai sebuah caping milik petani. Hal ini 
memberi kesan telah terjadi arahan untuk m em enuhi kepentingan 
tertentu. Konsep yang tam pak dalam foto m enunjukkan bahwa 
Megawati ingin mereproduksi simbol kerakyatan yang diusung oleh 
Sukarno dengan gerakan Marhaennya. Akan tetapi, yang tampak justru 
sebuah “rekayasa” karena caping yang dikenakan sudah ditempeli stiker 
Megawati-Prabowo.

Media berhasil mengonstruksikan citra bahwa pasangan Megawati- 
Prabowo didukung oleh para petani, yang notabene merupakan sasaran 
partai utama pengusung yakni Gerindra dan PDI Perjuangan. Dukungan 
caption sebagai penjelas teks bahwa Megawati-Prabowo kepada rakyat 
dan petani, semakin menegaskan bahwa proses kuratorial yang dilakukan 
oleh media dalam mem -framing sebuah realitas mampu mempengaruhi 
opini publik. Kurator dalam hal ini memiliki fungsi menyaring dan 
bahkan tidak jarang mengarahkan kclayakan suatu foto untuk dilansir 
ke dalam pemberitaan media.

Gambaran tersebut tam pak berbeda dengan unsur drama yang 
ditam pilkan pada foto JK yang dilansir oleh Media Indonesia, Kamis 
18 Juni 2009.
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JK Menangkis Serangan 
terhadap Lebih Cepat

Foto 6. “JKM enangkis Serangan'’
Sumber: Media Indonesia (Kamis, 18 Juni 2009)

Foto 6 menggunakan fro n t stage, yang berisi jeruk dan lengan 
pedagang sebagai foreground; dalam foto tersebut tam pak bahwa ada 
keinginan kuat untuk m enampilkan sosok JK sebagai tokoh yang 
berpihak kepada pedagang kecil. Visualisasi yang mewakili pedagang 
hanya sebatas pada lengan pedagang yang m em perlihatkan suatu 
teknik ikonis dalam mem frame foto. Konsep yang terbaca dalam Foto 
6 ini m enampilkan sosok JK  yang m emperhatikan pedagang kecil, 
senada JK yang memiliki darah pengusaha ini tampil di media untuk 
mendapatkan citra kepedulian sosial terhadap rakyat kecil.

Perpaduan warna, lighting keemasan, dan nuansa kuning yang 
dom inan juga terbaca bahwa JK sebagai tokoh dari partai Golkar 
sebagaimana terepresentasi dari dominasi warna yang tam pak pada 
visualisasi tersebut. Yang m enarik dari Foto 6, tidak ada sinkronisasi 
antara judul, gambar, dan caption. Media mencoba mengonstruksi
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Foto 7. “SBY Mengunjungi Sentra Industri Tempe”
Sumber: Kompas (Sabtu, 13 Juni 2009)

citra hanya dari visualisasi foto saja sehingga tidak tam pak korelasi 
yang signifikan antara judul dan foto.

K O M P A S . S A R T l i ,  t 3  J U N I  'JU<>V
M e n qu niu ng1 Sentra industri Tem p e

Senada dengan visualisasi foto dalam kampanye JK, visualisasi 
foto SBY dengan dominasi warna biru m enunjukkan ciri dari partai 
Demokrat. Pada Foto 7 tam pak bahwa pedagang sedang menyodorkan 
keripik tempe yang baru saja digoreng kepada SBY dalam ember yang 
juga berwarna biru. Apakah ini suatu kebetulan atau suatu kesengajaan 
tidaklah begitu penting karena visualisasi lebih berbicara pada implikasi 
adanya suatu propertis.

Dalam pentas dram a ada unsur yang juga penting, yaitu tokoh 
dan dialog. Foto 7 m em perlihatkan SBY sebagai tokoh yang sedang 
berdialog dengan pem buat keripik tempe, hal ini juga menjadi bagian
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dari focus o f  interest dalam foto tersebut. Sebagaimana drama, tokoh 
utam a akan selalu didam pingi oleh tokoh pendukung. Pada Foto 7, 
SBY sebagai tokoh utama, melibatkan anak dan istri menjadi tokoh 
pendam ping, yang juga ikut tampil dalam drama tersebut. Dialog 
dengan pedagang kecil m erupakan suatu pencitraan yang kontekstual 
mengingat pusat persoalan bangsa ada pada lapisan masyarakat bawah.

Dari Foto 5 ,6, 7 tersebut, ketiga kandidat presiden telah diangkat 
oleh media dengan kekhasan masing-masing. Megawati dengan kekuatan 
ideologi Marhaen yang diusung oleh ayahnya, Sukarno. Kemudian, Jusuf 
Kalla dengan background pedagang yang digelutinya mencoba mendekati 
konstituennya yang juga ada di lingkungan pedagang. Sementara itu 
SBY memiliki kekuatan sebagai petahana yang menggunakan posisi 
strukturainya itu untuk menarik simpati massa. Tampak jelas bahwa 
operasional konsep yang dikemukakan oleh Goffman mengenai 
frontstage dan backstage di sini hadir dengan pemahaman bahwa dunia 
ini panggung sandiwara adalah benar adanya.

Reproduksi Simbol-simbol dalam Foto Jurnalistik

Simbol penting kaitannya dalam proses reproduksi baik kebudayaan 
m aupun sosial. Dengan adanya simbol, manusia m em bentuk dunia dan 
memaknai hal-hal di sekitarnya. Tindakan manusia selalu berhubungan 
dengan objek sosial. Manusia melakukan sesuatu, tidak untuk menuju ke 
dunia luar tetapi menuju dunia di sekitar masyarakat lewat komunikasi 
yang juga sarat simbol. Dengan demikian, simbol menjadi penting 
karena menggantikan realitas fisik bagi manusia. Hal ini juga sejalan 
dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Blumer (1969:2), justru 
simbol adalah realitas itu sendiri untuk masyarakat,

“meaning... arises out oj social interaction that one has with one’s fellow
(Blumer, 1969:2).”
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M enurut Blumer, makna muncul dari interaksi sosial yang dilakukan 
seseorang dengan orang lain. Mengingat manusia hidup dengan 
berinteraksi pada simbol, maka dengan adanya simbol, masyarakat bisa 
dikendalikan oleh yang memiliki kuasa atas simbol itu. Selain itu, simbol 
juga penting untuk sarana mewariskan pengetahuan dari satu generasi ke 
generasi lainnya. Demikian pula yang dikatakan Charon:

“Human society is based on symbols, /be second contribution that symbols 
make to what human beings are is that symbols create and maintain the 
societies within which preexist. 7hey are used to socialize us, they make 
our culture possible, they are the basis for on going communication and 
cooperation, and they make possible our ability to pass doivn knowledge 
from one generation to the next (Charon, 1998: 62).”

Membaca Charon, masyarakat manusia didasarkan pada simbol. 
Kontribusi kedua yang dibuat oleh simbol atas kehidupan manusia 
adalah bahwa simbol menciptakan dan menjaga masyarakat yang di 
dalamnya pra-eksis itu. Simbol digunakan untuk menyosialisasi kita, 
simbol m em ungkinkan budaya kita menjadi basis atas berlangsungnya 
komunikasi dan kerja sama, simbol juga m em ungkinkan kemampuan 
kita mewariskan pengetahuan dari satu generasi kepada generasi 
berikutnya.

Tanpa disadari, simbollah yang juga digunakan oleh pemegang kuasa 
untuk melegitimasi kekuasaan mereka dan membuat masyarakat - tanpa 
disadari masyarakat - tunduk pada ideologi yang mereka bangun. Realitas 
yang ditampilkan di media sering diyakini sebagai satu kebenaran oleh 
masyarakat, walaupun mereka sebenarnya tidak tahu bahwa ada interaksi 
simbolis di balik berita tersebut. Dengan memanfaatkan celah itu, 
maka kelas dominan memiliki kesempatan untuk memproduksi simbol 
sebanyak-banyaknya dan menyampaikannya di media sebagai kebenaran. 
Masyarakat yang hanya membaca hasil akhir dari berita yang disajikan
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tentu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelidiki lebih jauh 
mengenai politik simbol tersebut. Jika dilihat dari pandangan positivisme, 
berita adalah informasi. Ia dihadirkan kepada khalayak sebagai representasi 
dari kenyataan. Kemudian kenyataan itu divisualisasikan dalam sebuah 
foto yang di dalamnya terdapat relasi simbol-simbol, baik simbol agama, 
budaya, sosial, politik.

Meskipun ada masyarakat yang tidak meyakini dan mempertanyakan 
kebenaran berita yang dim uat di media, mereka tidak memiliki 
kesempatan untuk menyelidiki mana yang benar dan mana yang tidak. 
Bagaimanapun, berita adalah mirror o f  reality, karenanya berita harus 
mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. Hal tersebut disebabkan 
media langsung mengalihkan perhatian dengan menyodorkan berita- 
berita terbaru. Tidak ada ruang bagi pembaca berita untuk mengapresiasi 
foto berita yang dimuat oleh media tersebut. Media yang mengusung 
simbol, baik budaya, agama, sosial, m aupun politik dapat dilihat dari 
banyaknya foto yang termuat oleh media pada masa kampanye Mei - 7 
Juli 2009 berikut ini:
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label 11.
Reproduksi Sim bol yang Diusung oleh M edia

No. Media Simbol yang Direproduksi

Agama Budaya Sosial Ekonomi Politik

M S J M S J M S J M S .! M S J

1. Kompas 3 I 2 3 2 4 1 2 2 3 2 1 4 2

2. Republika 1 3 3 - 1 1 2 1 3 1

3. M edia Indonesia 3 1 2 5 5 2 1 2 4 2

4. Koran Tempo 1 3 - - 2 3 - 1 1 2

5. The Jakarta Post 1 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2

Sumber: Hasil penelitian penulis 
M : Megawati
S : SBY
J : Jusu f Kalla

Tabel 12.
Reproduksi Simbol dalam Foto Jurnalistik Kampanye Pilpres 2001) d i Indonesia 

Kandidat 3  Besar

Simbol Kandidat Presiden
Megawati SBY JK

Agama 6 7 9
Budaya (etnik) 5 3 4
Sosial (kelas, lokalitas) 13 8 11
Politik 6 9 9
F.konomi 4 8 6

Sumber: Hasil penelitian penulis
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Dari Tabel 11 dan Tabel 12 dapat dipetakan adanya hubungan 
antara lima kategori reproduksi simbol dari tiga kandidat berdasarkan 
perbedaan pada lima media yang dikaji. Pada tabel tersebut dapat dilihat 
bahwa ada suatu usaha pemanfaatan simbol sosial baik kelas maupun 
lokalitas yang diusung oleh ketiga tokoh dan diangkat oleh semua media. 
Keputusan untuk mengambil kategorisasi agama, budaya, sosial, politik, 
dan ekonomi dalam pemetaan perspektif yang diambil oleh media, 
memiliki alasan kuat bahwa kelima simbol tersebut merupakan basis 
penting dalam sebuah realitas. Hal tersebut juga merupakan alat yang 
penting serta efektif untuk menarik minat konsutuen.

Foto 8. “JK Pakai Blangkon di Pasar Beringharjo” 
Sumber: Media Indonesia (Senin, 20 Mei 2009)

Foto 8 yang diangkat oleh Media Indonesia berkenaan dengan JK 
mengenakan blangkon di pasar Beringharjo Yogyakarta, wujud dari 
reproduksi simbol budaya Jawa. JK  yang berbusana kepala Jawa, tidak 
m am pu menampilkan sosok kejawaannya. Ada semacam kontradiktif
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kultural simbol budaya Jawa dengan perilaku “n j a w a n i JK yang 
berasal dari Makassar tidak memainkan perannya dengan tepat sebagai 
orang Jawa. Ada kejanggalan dalam tindakan melambaikan tangan. 
Seorang Jawa tidaklah melambaikan tangan dan m enunjukkan ekspresi 
yang semringab ketika menggunakan blangkon, apalagi dengan kemeja 
yang dilipat lengannya.

Penampilan JK yang sedang berada di dalam pasar Beringharjo dengan 
mengenakan blangkon lebih disebabkan blangkon merupakan produk 
industri kecil, alih-alih sebagai simbol budaya Jawa. Hal ini menunjukkan 
bahwa alasan pemilihan atribut, lebih karena kepentingan untuk mendekati 
pedagang sebagai basis pendukungnya. Akan tetapi, di lain pihak dengan 
kesediaan JK memakai pakaian adat Jawa, memperlihatkan kesediaan JK 
yang “manjing ajur ajer”, menjadi satu dengan orang Jawa yang berarti 
terbuka dengan etnik apa pun. Hal ini cocok dengan Indonesia yang ber- 
Bhinneka Tunggal Ika.

Simbol budaya yang diusung oleh JK dengan pendekatannya 
terhadap orang kecil juga terlihat pada Prabowo yang juga menggunakan 
simbol budaya untuk kepentingan kampanyenya, sebagaimana tampak 
pada Foto 9.

Foto 9 memperlihatkan penerimaan masyarakat terhadap Prabowo, 
khususnya kalangan pekerja kesenian Reog Ponorogo. Tidak hanya sekadar 
di terima, dari visualisasi foto tampak bahwa Prabowo ditinggikan, diangkat 
di atas kepala reog. Komposisi menarik dengan blocking yang dramatik di 
atas reog Ponorogo tampak menjadi “single out”, dengan memakai kopiah 
yang mengingatkan masyarakat akan sosok Bung Kamo yang juga suka 
mengenakan kopiah.
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Foto 9. "Prabowo M enari Reog Ponorogo” 
Sumber: Kompas (Senin, 15 Juni 2009)

Prabowo dalam hal ini tidak hanya diangkat menjadi seorang 
pem im pin atau orang yang ditinggikan, tetapi diharapkan menjadi 
pim pinan di lingkungan tersebut. Reog sebagai kesenian rakyat yang 
sudah menjadi ikon masyarakat, menjadikan sosok Prabowo sebagai 
tokoh yang dapat mengayominya. Fakta ini dapat juga dilihat sebagai 
fakta politik yang kehadirannya sarat dengan m uatan politis dalam 
hubungannya dengan pencarian kekuasaan.

Apa yang dilakukan oleh kubu Prabowo tidak jauh berbeda 
dengan kandidat cawapres Boediono yang juga menggunakan simbol 
kesenian rakyat sebagai cara pencitraan terhadap publik, sebagaimana 
yang terlihat pada Foto 10.

177



Ririt Yuniar

Foto 10. “Boediono Menyaksikan Pementasan Kesenian” 
Sumber: Kompas (Senin, 15 Juni 2009)

C aton w akil p residen$iw6i.,;5few!W.'K̂ fpuiw tfetwrtatf n»-n&tfpgkft* 34tetomtrjk tx&tpiaftiSa«&mjSwcvs )>iiny Xiwttwg.

Pada Foto 10 di atas, Boediono berpose dengan anak-anak kecil 
penari Gejulan. Selain menampilkan sosok yang dekat dengan anak- 
anak, foto tersebut juga berusaha memperlihatkan bahwa Boediono 
yang notabene orang Jawa dan berpendidikan tinggi, ternyata masih 
nguri-uri kabudayan Jawi. Atau, dengan kata lain, ia masih menampilkan 
kepedulian untuk melestarikan kebudayaan Jawa. Penampilan Boediono 
dalam memerankan social drama, tampak kaku tidak terintegrasi dengan 
simbol-simbol lingkungan, social drama itu berlangsung. Melihat 
pementasan kesenian yang diikuti oleh warga lima daerah, dapat 
dikatakan bahwa Boediono telah dapat mendulang suara dari lima 
daerah. Pencitraan tentang keterlibatan dan kepedulian tampak menjadi 
jalan masuk bagi kampanye politik yang dilakukan oleh para kandidat.
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Foto I I .  “Ju su f Kalla Berjalan di Belakang Peniup Seruling" 
Sumber: Kompas (Rabu, 20 Mei 2009)

Foto 11 memiliki pilihan nilai yang lebih kompleks, bukan hanya 
dari komposisi visual tetapi juga pada nilai-nilai yang direproduksi dalam 
peristiwa ini. JK sebagai Pimpinan Golkar melakukan pendekatan politis 
kepada Sultan meskipun tampak beberapa kontradiksi nilai di dalamnya. 
Kehadiran Sultan yang notabene adalah Raja Kasultanan Yogyakarta yang 
“rela” berjalan di belakang Jusuf Kalla dan Gandung Pardiman (ketua 
DPW  Golkar Yogyakarta) merupakan sebuah pernyataan hubungan 
kekuasaan yang dapat dipertukarkan. Pada saat yang sama, simbol-simbol 
keraton menjadi simbol dominan yang tampak, misalnya, pada prajurit 
lombok abang sebagai pembuka jalan dan mengawal prosesi yang menjadi 
semacam ritual tradisi dalam acara penyambutan. Kehadiran prajurit 
dengan seragam merah di sini bersifat figuratif bagi peristiwa penting 
tersebut. Padahal, dalam ritual gunungan di keraton Yogyakarta yang 
menunjukkan barisan prajurit dengan masing-masing persenjataannya 
tersebut, tampak menampilkan jajaran keamanan pada penjagaan terhadap
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para raja dan tokoh. Hal demikianlah yang coba ditampilkan dalam proses 
kampanye dalam foto tersebut.

Dari empat foto tersebut di atas, yang mengambil objek kandidat 
capres dan cavvapres sedang melakukan kampanye dengan cara 
mereproduksi simbol budaya sebagai media kampanye dan berusaha 
dicitrakan oleh media m am pu membaurkan diri dengan kesenian rakyat, 
juga bisa dimaknai sebagai sebuah “performance”, seperti yang dikatakan 
oleh Elizabeth Edward,

"Like performance or theater, photographs focus seeing and attention 
in a certain way. Just as performances are set apart, separated from the 
flow o f life: they are o f the other time and other places. Performances, 
like photographs, embody meaning through signifying properties, and are 
deliberate, conscious effort represent, to say something about something. Lite 
sign itself is performative in that it constitutes one or more bits o f meaning 
that are related and projected into larger frames o f performance, “scenes" 
that are sequences o f  signs embodying narrative (Edward 2001:18).”

Edward m enunjukkan bahwa seperti halnya pertunjukan atau 
teater, foto memusatkan pandangan dan perhatian dengan satu cara 
tertentu. Sama seperti pertunjukan yang dipisahkan, terpisah dari 
arus kehidupan, foto adalah lain waktu dan lain tempat. Pertunjukan, 
seperti halnya foto, m ewujudkan makna melalui proses penandaan 
materi, dan mewakili upaya yang disadari dan disengaja, untuk 
mengatakan sesuatu tentang sesuatu. Tanda itu sendiri pcrformatit 
dalam hal memiliki satu atau lebih potongan makna yang berkaitan 
dan diproyeksikan ke dalam bingkai pertunjukan yang lebih besar, 
“adegan” yang merupakan rangkaian tanda yang mewujudkan narasi.

Foto ham pir sama dengan sebuah teater atau performance, di mana 
mereka terpisah dari kehidupan nyata. Kesemuanya juga dilekati dengan 
makna-makna tertentu yang tampak dalam properti yang dipakai, 
Tanda-tanda yang hadir dalam foto m aupun teater akan terhubung
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dalam sebuah frame performance, yang aktor-aktor di dalamnya 
akan melakukan transfer makna kepada viewer, baik secara langsung 
m aupun tidak. Sebagai misal, Simon PhMpott dalam A Controversy o f  
Faces: Images from  Bali and Abu Ghraib membahas tentang kontroversi 
dua wajah dari image di surat kabar mengenai teroris Bom Bali dan 
sipir pcnjara Abu Ghraib. Kedua objek m enunjukkan persamaan dalam 
image yakni tersenyum, tetapi pemaknaan atas senyuman keduanya 
menjadi hal yang sangat berbeda. Penulis pada tulisan ini memakai 
istilah pcngebom (bomber) un tuk menyebut Amrozi sebagai tersangka 
Bom Bali dan penyiksa (torturers) un tuk  para sipir penjara Abu Ghraib 
yang menyiksa para tahanan di dalamnya (2005).

Senyuman sering digunakan oleh subjek untuk maksud politis, 
baik untuk menebar teror ataupun legitimasi posisi kuasa (misal, pada 
foto-foto era koionial un tuk menggambarkan senyum si penjajah pada 
objek jajahannya). Senyuman tidak bebas makna begitu saja, nam un 
justru m enyim pan makna dan berperan sebagai simbol yang implisit atas 
sebuah makna. Senyuman pada diri Amrozi dilihat sebagai gambaran 
ketidaktakutan atas perilaku sadis yang diatasnamakan keyakinannya, 
sedangkan senyuman para sipir Abu Ghraib yang terlihat bahagia dan 
puas saat menyiksa para tahanannya dibaca sebagai simbol kegagalan 
politik Presiden Bush.

Dalam  reproduksi nilai dan simbol yang diusung sebuah foto, 
ideologi menjadi sebuah unsur penting di dalam reproduksi nilai dan 
simbol. Ideologi merupakan bagian yang menyatu di dalam kedua 
unsur tersebut. Data dari masing-masing media m enunjukkan bahwa 
setiap media mengusung simbol dan nilai yang berbeda.

Pada Foto 12, 13, dan 14 tam pak bahwa dunia politik tidak dapat 
dipisahkan dari simbol agama. Setiap kandidat memanfaatkan simbol- 
simbol agama dengan cara masing-masing untuk tujuan serupa, 
yakni meraih kekuasaan. Tidak hanya m om entum  keagamaan yang
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dim anfaatkan oleh para kandidat tetapi juga ketokohan dan simbol- 
simbol yang dapat m endukung pencitraan kandidat atau m endukung 
langsung peraihan suara. Nam un, Megawati kurang terlibat dalam 
pemanfaatan simbol-simbol keagamaan ini yang sekaligus meneguhkan 
orientasi kandidat yang berbeda dalam karakteristik massa yang 
menjadi basis kekuatan dan sasaran partai.

R E P U B L IK A
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/»<» /2. “SBY Berdoa”
Sumber: Republika (Sabtu, 27 Juni 2009)

Foto 12, SBY berdoa dengan komposisi visual diagonal 
m enunjukkan komposisi foto yang menarik dan dinamis. Foto ini 
menarik karena diangkat oleh Republika yang dengan terang-terangan 
menyatakan ideologi mereka adalah Islam modern. Hal ini juga 
senada dengan Foto 13 yang mengangkat gam bar JK sedang berdoa
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yang m enunjukkan orientasi nilai yang sama antara SBY dan JK. Foto 
ini m enunjukkan JK menyatu dengan para jamaah dan merupakan 
pernyataan tentang bagaimana merakyatnya JK dengan rakyat 
(jamaah).
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Foto 13. “JKMembaca Doa’’
Sumber: Republika (Kamis, 2 Juli 2009)

Foto 13 dengan komposisi gambar 1/3 mem perlihatkan JK 
sedang menengadahkan tangan, bcrdoa bersama ketua PBN U  Hasyim 
Muzadi bersama para pim pinan pondok pesantren di Jawa Timur. 
Caption yang diberikan secara otom atis ingin memberikan informasi 
dan m em bentuk fram e  berpikir pembaca bahwa JK  didukung oleh 
massa PBNU atau kaum Nahdiyin. Walaupun JK  tampil di tengah 
dan dengan foreground yang mengaburkan tokoh lain, foto ini

183



Ririt Yuniar

m am pu mereproduksi nilai kebersamaan dengan um at Islam dan nilai 
religiusitas yang sangat selaras dengan konteks sosiologis masyarakat.

is tigasah

Foto 14. “Mega-Pmbowo Istigosah" 
Sumber: Kompas (Kamis, 2 Juli 2009)

Foto 14 ini berbeda dengan foto pasangan SBY dan JK yang riil, 
dalam arti menampilkan dua kandidat tersebut di tengah kiai di mana 
mereka berdoa bersama untuk kelancaran kampanye pilpres. Megawati 
pada Foto 14 justru tidak hadir secara riil di antara para kiai dan ulama, 
tetapi hanya ada foto dirinya bersama Prabowo yang dipajang sebagai 
background. Hal itu menunjukkan sebuah konstruksi dramatik spiritual 
dengan menempatkan m om entum  keagamaan dalam konfigurasi politik. 
Gam bar Megawati dan Prabowo yang menjadi background bersifat 
figuratif bagi kehidupan keagamaan yang sedang berlangsung. Foto 
dalam hal ini telah menangkap suatu reproduksi agama yang seolah-olah
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kehadiran Megawati dan Prabowo sebagai calon presiden mendapatkan 
dukungan dan restu kaum agamawan.

Konflik Ideologi dalam Realitas Politik melalui Foto Jurnalistik

Konflik merupakan sebuah fenomena sosial yang selalu hadir di dalam 
institusi ataupun masyarakat itu sendiri. Terjadinya konflik tak terelakkan 
dalam kehidupan sosial politik yang sarat kepentingan. Sebagai sebuah 
konstruksi realitas politik, konflik mengalami transformasi makna dan 
definisi di dalam ruang, konteks, dan struktur sosial yang berbeda- 
beda. Termasuk di dalam sebuah foto berita politik yang tidak menutup 
kemungkinan ada m uatan-muatan ideologi. Konflik sangat dekat dengan 
ideologi dan kekuasaan, sedangkan sebagian besar konflik hanya karena 
kekuasaan. (Giddens,1997: 571).

Dari pandangan Gidden tersebut, makna konflik ideologi di dalam 
media khususnya foto tersebut juga tidak lepas dari bagaimana memahami 
proses dan mekanisme reproduksi sosial dalam suatu masyarakat, termasuk 
reproduksi atas konflik dan kekuasaan melibatkan unsur struktur, agen, 
sejarah, dan kekuatan budaya (Bourdieu, 1977: 95; Robbins, 2002: 60). 
Hal tersebut dapat menjadi dasar pemikiran bahwa konflik ideologi dalam 
foto jurnalistik juga melibatkan unsur-unsur kekuatan budaya visualnya, 
termasuk dimensi visual dan konseptual dalam konteks kampanye pilpres 
yang menjadi focus o f  interest dalam foto tersebut.

Secara sederhana, ideologi dapat dipahami sebagai ilmu yang berkutat 
mengenai gagasan atau tentang asal usul ide sebagai suatu seperangkat 
gagasan dasar tentang kehidupan dan masyarakat, misalnya, pendapat 
yang bersifat politik, budaya, ataupun berunsur agama termasuk juga 
dalam simbol dan nilai-nilainya. Ideologi dapat dikatakan mengacu pada 
apa yang orang pikir dan percaya mengenai masyarakat, kekuasaan, hak, 
tujuan kelompok, yang kesemuanya menentukan jenis tindakan mereka. 
Ideologi dapat berpengaruh terhadap tindakan politik tertentu, termasuk
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apa yang orang pikir dan percaya mengenai masyarakat. Ideologi yang 
tampak dalam simbol-simbol dalam foto tersebut dapat berkaitan 
dengan bidang ekonomi, politik, sosial, dan filosofis.

Dengan demikian, konflik ideologi dalam konteks foto jurnalistik 
ini dapat diterjemahkan bahwa terdapat idc-ide baik itu yang mewujud 
pada simbol dan nilai yang syarat dengan kepentingan, baik kepentingan 
sosial, politik, ekonomi termasuk pasarnya, m aupun filosofi masing- 
masing media yang melansirnya. Juga melibatkan agen, baik itu pasar 
m aupun kekuatan modal kultural maupun finansialnya. Hal ini 
m embuat perdebatan atau tarik menarik kepentingan sehingga terjadilah 
sebuah konflik ideologi tersebut.

Memasuki ranah visual, kualitas yang dimiliki oleh visual image- 
ikonisitas, indeksikalitas, dan sinraksis yang implisit- membuatnya menjadi 
alat yang sangat efektif untuk mentransfer ideologi tertentu. Seperti yang 
digarisbawahi oleh Hall (1982), ideologi bekerja secara rumit. Dalam arti 
bahwa “mengkamuflasekan” realitas yang ada, menyembunyikan sejarah 
dan akar sosial budaya yang scbenarnya, serta menjadikannya sebagai 
sesuatu yang terlihat alamiah dan masuk akal. Di sini tampak jelas ada 
sebuah rekayasa nilai yang terjadi secara alami dalam proses komunikasi 
yang melibatkan ranah visual. Simbol-simbol yang digunakan memiliki 
kemungkinan pemaknaan yang luas dan berbeda sehingga dengan 
memunculkan kesalahan penafsiran dan bahkan konflik.

Lebih jauh lagi, Woollacott (1982:99) mengemukakan bagaimana 
fotografi beropcrasi (realitas visual apa adanya yang dibentuk dari 
petanda yang ada, tanpa direlasikan dan diangkat pemaknaan lebih jauh) 
baru kemudian tahap kedua mulai direlasikan petanda yang ada dalam 
pembentukan ideologi melalui muatan-muatan sosial budaya dan politik 
yang ada yang terjadi secara alamiah dan masuk akal:
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“Film and photography ... operate upon us in a manner which suppresses 
and conceals their ideological function because they appear to record than 
to transform or signify”.

Jadi, “film dan fotografi... beroperasi pada kita dengan cara yang menckan 
dan menyembunyikan fungsi ideologis mereka karena mereka kelihatan 
merekam dan tidak mengubah atau menandakan”. M erupakan hal yang 
terpenting bagi kelas yang berkuasa untuk mempengaruhi kesadaran 
orang dengan memberikan kepada mereka ide-ide yang pasti dalam hal 
ini orang-orang yang makmur, yang memiliki keuntungan dari susunan 
sosial dalam kapitalisme untuk memelihara status quo-nya. Ide-ide 
yang m engatur kelas yang berkuasa. Nam un, setiap pemaknaan harus 
juga mengacu pada konteks keberadaan karya fotografinya. Konteks 
yang dimaksud adalah segala yang terkait dengan tujuan objektif dari 
penghadiran foto tersebut yang memiliki konsekuensi logis dari setiap 
foto yang dilansir (Soedjono, 2007:26).

Ideologi menempati posisi sebagai acuan tindakan dari kelompok 
sosial. Pemerintah, partai politik, lembagaswadaya masyarakat, kelompok 
agama, kelompok kepentingan (pengusaha, mahasiswa, militer), yang 
terkadang satu sama lain saling bersinggungan. Persinggungan ini dapat 
dikatakan sebagai “konflik ideologi”, masing-masing ideologi memiliki 
karakteristik dan tujuan tersendiri. Konflik tersebut terjadi akibat 
persinggungan antara karakteristik dan tujuan ideologi yang ada.

Pemetaan realitas sosial oleh individu yang digunakan untuk 
menggerakkan kelompok atau masyarakat guna mengubah kondisi 
nyata seperti apa yang dinyatakan di dalam muatan ideologi. Ini 
terdapat kondisi nyata seputar agama, sosial, ekonomi, politik, dan 
budaya. Kondisi-kondisi tersebut (seluruhnya atau beberapa) diserap 
oleh individu dan menjadi akar m unculnya ideologi yang mendasari 
gagasan atau ide ilmu yang dianut dalam sistem tersebut. Individu yang 
m em perhatikan ini memiliki dimensi ideosinkrctis (latar belakang) ras
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atau etnik, status sosial, status ekonomi, agama, budaya, aliran politik, 
pendidikan, dan pergaulan tertentu.

Dimensi ini mempengaruhi pemetaan yang dilakukan terhadap 
kondisi-kondisi nyata tersebut. Pemetaan hasil pemikiran individu 
tersebut melahirkan apa yang disebut ideologi. Lalu, ideologi ini 
disebarkan oleh individu, terutama kepada kelompok dan masyarakat 
yang m endukung atau berpotensi untuk digerakkan oleh ideologi 
tersebut. Ideologi ini digunakan untuk mengubah kondisi nyata 
sesuai tujuan dari ideologi yang bersangkutan. Berikut foto yang dapat 
dicermati baik dari konsep ideologi media m aupun konsep visualisasi 
yang kuat dari pembuatan foto yang dilakukan oleh fotografer media 
tersebut.

"  t Kdxmr.siA
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Foto 75. “Baliho Presiden di Suramadu”
Sumber: Media Indonesia (Kamis, 11 Juni 2009)

Foto 15 adalah hasil jepretan fotografer Media Indonesia atas 
baliho presiden SBY yang m em bentang lebar di jem batan Suramadu.
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Di bawah baliho tam pak gambar SBY masuk mobil yang dikerum uni 
oleh para pcndukungnya. Caption yang tertulis menyatakan bahwa 
selain haliho tersebut, kampanye SBY dilakukan dengan membagikan 
buku “Harus Bisa" kepada para undangan. Lewat foto tersebut, media 
ingin m enunjukkan betapa SBY memiliki modal finansial yang besar 
sehingga m am pu memasang baliho sebesar itu serta membagikan buku 
gratis kepada para pendukungnya.

M i DU KUUMSSAI XftMT.

Jangan Pilih Presiden Baliho
Foto 16. “Jangan Pilih Presiden Baliho”

Sumber: Media Indonesia (Jum at, 3 Juli 2009)

Sebagai respons atas Foto 15, m uncul foto yang m eliput kampanye 
terakhir yang dilakukan oleh JK. Yang menarik, pada harian yang sama, 
berita yang dim unculkan justru bertolak belakang. Jika pada 11 Juni
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2009 Media Indonesia m em uat foto baliho SBY di jembatan Suramadu, 
maka pada 3 Juli 2009 ini justru dim unculkan gambar JK yang 
m enghim bau pemilih agar tidak mencoblos presiden baliho. Tentu saja 
yang dimaksud adalah kandidat capres yang banyak memasang baliho 
kampanye dirinya di m ana-mana. Di sisi lain, hal itu juga berarti 
bahwa pada tubuh media tersebut ada dua conflict o f  interest bahkan 
semacam keberpihakan kepada salah satu kandidat. Pada foto JK 
dengan judul Jangan Pilih Presiden Baliho, sebenarnya secara langsung 
dan lugas, Media Indonesia menegaskan pilihannya yang dengan cara 
itu mempersuasi pembacanya. Nam un, jika dilihat dari perspektil 
bisnis suatu surat kabar seperti Media Indonesia sesungguhnya tidak 
mengambil sikap apa pun karena itu hanya objek bisnis tanpa harus 
sesuai dengan ideologi yang dianut media tersebut.

Saling kritik antarcalon dalam pemilihan presiden merupakan 
sesuatu yang tidak jarang terjadi, terutama atas ketidaksepahaman para 
calon terhadap tindakan tertentu yang bersifat substansial. Namun, 
tidak jarang pula terbaca adanya saling kritik yang tidak substansial 
sifatnya sebagai cara untuk merendahkan salah satu calon sebagaimana 
yang tampak dari istilah “jangan pilih presiden baliho” yang sempat 
diberitakan media. Pernyataan semacam ini jika dilihat kcmbali 
pada peristiwa Deklarasi Damai justru m enunjukkan pertentangan 
substansial. Calon tidak lagi sekadar mengomunikasikan visi dan misi di 
dalam membawa negara dan bangsa bergerak ke suatu arah tertentu, atau 
paling jauh memasuki tataran perdebatan tentang ketidaksepahaman di 
dalam melihat suatu isu dan pemecahannya, tetapi sudah mempersuasi 
publik dengan secara eksplisit membuat pernyataan yang senada dengan 
“jangan pilih presiden baliho”.

Dua foto, yakni Peresmian Jembatan Suramadu oleh Presiden 
SBY dan Kampanye Terakhir calon JK-W iranto m erupakan puncak 
dari perdebatan panjang dua tokoh, SBY dan JK, yang memiliki gaya
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kepem im pinan yang agak kontradiktif. SBY yang dikenal lambat, 
penuh perhitungan, dan tam pak tenang, sangat berbeda dari figur JK 
yang dikenal sebagai cepat, progresif, dan penuh semangat. Keduanya 
mewakili tradisi yang berbeda yang sekaligus menegaskan adanya dua 
arus besar kepemimpinan nasional.

Hal ini juga telah dibuktikan dengan tidak berjalannya “kongsi” 
di antara mereka berdua dalam pemerintahan sebelumnya. Dengan 
demikian, foto beserta berita tersebut telah mereproduksi nilai-nilai 
pebedaan di antara dua tokoh dan menjadikan kampanye sebagai 
kelanjutan dari konflik yang terjadi di antara keduanya pada saat 
menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Media sesungguhnya 
telah menyumbangkan pada pembentukan suatu citra “perbedaan” 
antara SBY dan JK yang kemudian mendorong adanya suatu pernyataan 
bahwa harus dipilih salah satu yang juga merupakan kelanjutan dari suatu 
kenyataan tentang mereka berdua tidak bisa bersama-sama. Kondisi 
ini telah merugikan JK dalam pemilihan presiden yang menyebabkan 
kekalahan telak yang dialami JK dan tcntu saja Golkar.

Berdasarkan foto tersebut jelas bahwa konflik nilai telah 
direproduksi oleh media dan jurnalisme telah mereproduksi perbedaan 
kedua tokoh ini sebagai kom oditi berita yang dihadirkan kepada 
publik sebagai sebuah citra yang mapan. Fotografer secara sadar 
m aupun tidak, dapat mempengaruhi opini publik sebagaimana terlihat 
dari Foto 15 dan Foto 16 dalam konstruksi media. M edia berpotensi 
mengonstruksikan sebuah berita secara dramatis, hiperbolis, dan 
bombastis.

Sering tidak disadari seseorang bahwa realitas yang disampaikan 
media massa mempengaruhi publik terhadap pem beritaan para 
tokoh kandidat presiden dan wakil presiden dalam pencitraan dirinya 
ataupun partainya. Meskipun demikian, pencitraan yang terlihat 
alamiah tersebut tidak selamanya dimaknai dengan positif oleh semua
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pembaca. Pada satu kesempatan, salah satu kandidat capres, yakni 
Megawati memberikan kom entar mengenai pencitraan yang sering 
dilakukan oleh rivalnya, yakni SBY. Bisa saja orang mengatakan SBY 
itu karena baik pencitraannya. Pencitraan itu kembali, (harus) be 
yourself. Lama-lama orang mencoba mengubah dirinya untuk menjadi 
populer, untuk diakui, (menjadi) capai sendiri.

Lebih lanjut, Megawati juga mengatakan bahwa dalam kampanye, 
lebih penting melakukan lconsolidasi dalam internal partai dan sumber daya 
yang sudah mereka miliki dibanding dengan sibuk melakukan pencitraan 
di media. Dari hal itu, dapat dilihat bahwa lewat teks berita, yaitu foto 
jurnalistik yang dibacanya, seseorang digiring untuk memahami realitas 
yang telah dibingkai oleh media massa. Pemahamannya terhadap realitas 
tergantung pada realitas pola media massa. Secara sadar atau tidak sadar 
masyarakat telah terperangkap oleh pola konstruksi media massa. Dalam 
hal ini tampak bahwa, betapa kekuasaan media massa mengonstruksi 
realitas, dan ternyata tidak hanya menginformasikan sesuatu tetapi juga 
menciptakan pemaknaan-pemaknaan terhadap suatu realitas lewat berita- 
berita yang disuguhkan kepada masyarakat.

Teori yang dikembangkan oleh Peter L Berger dan Thomas 
Luckmann, berpandangan bahwa realitas memiliki dimensi subjektif dan 
objektif. Manusia merupakan insrrumen dalam menciptakan realitas yang 
objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia memengaruhinya 
melalui proses internalisasi yang mencerminkan realitas yang subjektil. 
Dengan demikian, masyarakat sebagai produk manusia, dan manusia 
sebagai produk masyarakat, yang keduanya berlangsung secara dialektis; 
tesis, antitesis, dan sintesis. Kedialektisan itu sekaligus menandakan 
bahwa masyarakat tidak pernah sebagai produk akhir, tetapi tetap sebagai 
proses yang sedang terbentuk. Manusia sebagai individu sosial pun tidak 
pernah stagnan selama ia hidup di tengah masyarakatnya.

192



Pilpres &  Jurnalistik Hitam Putih

Secara teknis, tesis utam a Berger dan Luckmann adalah bahwa 
manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan 
plural secara terus-menerus. Ia bukan realitas tunggal yang statis dan 
final melainkan merupakan realitas yang bersifat dinamis dan dialektis. 
Realitas bersifat plural ditandai dengan adanya relativitas seseorang 
ketika m elihat kenyataan dan pengetahuan. Hal tersebut tampak dalam 
bagaimana masyarakat membaca sebuah foto jurnalistik di masing- 
masing media. Mereka melihat kenyataan dalam konstruksi realitas 
yang dibingkai oleh media melalui foto juga dengan pemahaman 
wacana atau pengetahuannya tentang kondisi perpolitikan bangsa 
Indonesia.

Tiga hal penting pandangan Berger dan Luckmann dalam 
konstruksi tersebut, yaitu eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. 
Eksternalisasi adalah usaha ekspresi diri manusia ke dalam dunia luar, baik 
kegiatan mental maupun fisik. Dalam eksternalisasi di sini manusia selalu 
mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada dan menemukan dirinya 
dalam suatu dunia atau komunitas. Manusia perlu berproses dengan 
cara berintcraksi dengan lingkungan dan terus-menerus berkembang 
baik fisik m aupun non-fisik, dalam siklus hidupnya, lahir, menikah, dan 
meninggal. Artinya, selama hidup manusia selalu menemukan dirinya 
dengan jalan mencurahkan dirinya dalam dunia untuk eksistensi diri.

Dari teori di atas dapat ditarik penjelasan bahwa realitas dibangun 
atas kebutuhan kepentingan subjektif manusia. Pertama, media 
mengkonstruksikan realitas dengan kepemilikan atau pilihan visi 
misi dari medianya itu sendiri. Kedua, nilai-nilai yang diambil oleh 
medianya itu sendiri. Ketiga, instrum en sosial kultural yang dipakai 
oleh media tersebut. Keempat, berkaitan dengan tujuan subjektif yang 
ingin dicapai media tersebut.

Objektivikasi adalah hasil yang telah dicapai baik mental maupun 
fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Hasilnya berupa realitas
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objektif yang terpisah dari dirinya. Bahkan, realitas objektif yang 
dihasilkan berpotensi untuk berhadapan (bahkan mengendalikan) 
dengan penghasilnya. Misalnya, dari kegiatan eksternalisasi manusia 
menghasilkan alat demi kemudahan hidupnya. Foto sebagai alat untuk 
merekam realitas politik kampanye, bahasa visual untuk melancarkan 
komunikasi. Kedua produk itu diciptakan untuk menghadapi dunia. 
Setelah dihasilkan, kedua produk itu menjadi realitas yang objekti! 
(objektivikasi). la menjadi dirinya sendiri, terpisah dengan individu 
penghasilnya. Bahkan, dengan logikanya sendiri, ia bisa memaksa 
penghasilnya.

Realitas objektif foto bisa m enentukan bagaimana fotografer harus 
m engatur cara kerjanya. la secara tidak sadar telah didikte oleh foto 
yang diciptakannya sendiri, begitu juga bahasa visual. Cara berpikii 
manusia akhirnya ditentukan oleh bahasa yang diciptakannya sendiri. 
Bahkan, mereka bisa bersengketa dan perang karena bahasa visual 
tersebut. Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektil 
individual. Realitas objektif menjadi kenyataan empiris bisa diaiami 
oleh setiap orang dan kolektif. Secara sederhana, media kemudian 
mensosialisasikan secara meluas apa yang telah diyakini tersebut l« 
semua jejaring broadcasting agar menjadi pengetahuan bersama, di 
mana apa yang diyakini tersebut telah menjadi sebuah konvensi atau 
kesepakatan bersama bahwa kampanye pemilihan presiden tersebut 
adalah realitas.

Internalisasi adalah penyerapan kembali dunia objektif ke dalam 
kesadaran subjektif sedemikian rupa sehingga individu dipengaruln 
oleh struktur sosial atau dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia 
yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realit.o 
di luar kesadarannya dan sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. 
Melalui internalisasi itu, manusia menjadi produk masyarakat dengan 
wujud sosialisasi. Internalisasi dalam media ini adalah proses di mana
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media m endorong supaya apa yang mereka bangun termasuk citra, 
dipraktikkan oleh setiap orang, dijadikan bagian dari milik sendiri 
oleh setiap individu. Seperti contoh, SBY peragu, bukan hanya sebagai 
informasi yang ada di media tetapi sudah menjadi realitas yang kini 
sudah menjadi wacana publik dan telah muncul dari nurani mereka 
masing-masing. Tidak lagi dipengaruhi oleh media, secara alami sudah 
mereka sadari dengan sendirinya melalui proses internalisasi tersebut.

Hal ini tampak bahwa bagaimana suatu generasi menyampaikan 
nilai-nilai dan norma-norma sosial (termasuk budaya) yang ada kepada 
generasi berikutnya melalui kesempatan dan cara belajar untuk hidup 
sesuai dengan nilai-nilai budaya yang mewarnai struktur masyarakatnya. 
Generasi baru dibentuk oleh makna-makna yang telah diobjektivikasikan. 
Generasi baru mengidcntifikasi diri dengan nilai-nilai tersebut. Mereka 
tidak hanya mengenalnya tetapi juga mempraktikkannya dalam segala 
gerak kehidupannya (Lihat Berger dan Luckmann, 1976).

Berger dan Luckmann berpandangan bahwa realitas tidak dibentuk 
secara ilmu, juga tidak diturunkan oleh Tuhan. Sebaliknya, realitas itu 
dibentuk dan dikonstruksi oleh manusia. Pemahaman itu menyiratkan 
bahwa realitas berpotensi berwajah ganda dan plural. Setiap orang 
dapat memiliki konstruksi yang bcrbcda-beda atas suatu realitas. Setiap 
orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, tingkat pendidikan, 
lingkungan atau pergaulan sosial tertentu akan menafsirkan atau 
memaknakan realitas berdasarkan konstruksinya masing-masing.

Begitu juga media melalui fotografer, memotret kampanye pemilihan 
presiden dapat dikonstruksi berbeda antara satu fotografer dengan fotografer 
lainnya. Pertama, dimaknai atau ditafsirkan berbeda-beda oleh individu, 
beberapa kelompok atau kalangan lain. Kelompok tertentu mengonstruksi 
kampanye pemilihan presiden sebagai usaha propaganda politik, sebagai 
alat permainan elite politik tertentu, atau propaganda politik bahkan 
sebuah pemborosan demi sebuah kekuasaan. Akan tetapi, pada saat yang
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bersamaan kelompok lain mengonstruksi tindakan kampanye untuk 
memperjuangkan nasib rakyat,' dan pencitraan, sosialisasi atau program 
kerja demi kepentingan rakyat agar masyarakat lebih mengenai calon 
pemimpinnya, bahkan ingin mempromosikan sifat keterbukaan kepada 
rakyat dalam rangka membangun bangsa. Kedua, konstruksi yang berbeda 
tersebut dilengkapi dengan legitimasi tertentu, sumber kebenaran tertentu, 
bahwa yang mereka katakan dan mereka percayai itu adalah benar adanya, 
dan mempunyai dasar atau bukti yang kuat. Selain plural, realitas (sebagai 
produk konstruksi) juga bersifat dinamis. Kampanye pemilihan presiden 
sebagai produk dari konstruksi sosial terjadi dalam dialektika sosial. Dalam 
level atau tingkat individu, dialektika berlangsung antara faktisitas objektif 
dan makna subjektif kampanye bagi individu.

Dalam level atau tingkat sosial, pluralitas konstruksi terhadap 
kampanye juga mengalami proses dialektika. Sebagai produk dari 
konstruksi sosial, realitas tersebut merupakan realitas subjektif dan 
realitas objektif sekaligus. Dalam realitas subjektif, realitas tersebut 
m enyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antara individu dan 
objek. Setiap individu mempunyai latar belakang (background) sejarah, 
pengetahuan, dan lingkungan berbeda-beda, yang bisa menghasilkan 
penafsiran yang berbeda pula ketika melihat dan berhadapan dengan 
objek. Sebaliknya, realitas juga mempunyai dimensi objektif, yaitu 
sesuatu yang dialami, bersifat eksternal, dan berada di luar diri individu.
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Foto 17. “SoUdaritas Wartawan"
Sumber: Koran Tempo (Rabu, 1 Juli 2009)

Dalam kampanye pemilihan presiden, misalnya, sebagai realitas 
objektii, kampanye pemilihan presiden yang terjadi di lapangan memang 
ada dan dapat disaksikan secara langsung, dan hal itu berada di luar diri 
individu tersebut. Kehadiran calon secara langsung dapat melahirkan 
interaksi dinamis dalam proses kampanye. Demikian pula gegap gempita 
kehadiran calon akan mempersuasi publik tentang pilihan calon presiden 
dan wakil presiden. Kehadiran langsung ini berbeda dengan media foto, 
akan bersifat dialektis yang turut mempengaruhi sikap atau perubahan 
sikap kandidat setelah berhadapan langsung dengan kenyataan objektif 
yang ada.

Pada Foto 17 di atas, terlihat unjuk rasa yang dilakukan oleh 
Forum Wartawan Titik Nol Yogyakarta di depan kantor Dewan 
Pimpinan Daerah Partai Demokrat untuk memprotes penganiayaan 
yang dilakukan tim sukses kandidat capres SBY. Sebagai background 
foto terlihat spanduk besar SBY-Boediono. Dengan kata lain, foto ini
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ingin menunjukkan sisi lain tim sukses kampanye capres SBY yang tidak 
selamanya bercitra positif atls proses penganiayaan terhadap wartawan. 
Foto dengan background baliho SBY-Boediono dan foreground unjuk rasa 
para wartawan ini menunjukkan bahwa, adanya perwakilan kehadiran 
atau eksistensi tokoh tersebut melalui baliho itu. Mereka beranggapan 
bahwa dengan kehadiran gambar tokoh tersebut seolah-olah SBY- 
Boediono mendengar protes mereka. Berbeda dengan performance 
Mega dalam foto yang dilansir oleh Media Indonesia 29 Mei 2009 pada 
Foto 18.

Mega Mendengar Jurnalis

Foto 18. “Mega Mendengar Jurnalis ” 
Sumber: Media Indonesia (Jumat, 29 Mei 2009)

Foto 18 menampilkan sosok Megawati yang digambarkan dekai 
dengan jurnalis. Tentunya bisa ditebak bahwa foto tersebut termasuk

198



Pilpres &  Jurnalistik Hitam Putih

daiam bagian atau proses pencitraan diri agar menarik konstituen dari 
kalangan wartawan dan jurnalis. Foto tersebut juga bisa dikatakan 
menjadi respons atau jawaban atas Foto 17 yang menunjukkan 
SBY yang tidak dekat dengan wartawan. Apa yang dilakukan oleh 
Megawati tersebut termasuk dalam sebuah performance. Seperti yang 
dikem ukakan oleh Elizabeth Edward,

“Photographs could he thought to have performative qualities, both literally 
and metaphorically. It is an idea that recurs through all the essays and is 
intimated through the idea o f  social biography, which position “things" are 
active rather than passive in making meaning. Performance becomes a 
useful tool through which to explore this activity o f images. Ihepotential o f 
the idea is a historiographical liberation if, as a heuristic device we accord 
photographs a certain agency in the making o f history, allowing them to 
become social actors, impressing, articulating and constructing fields o f 
social actors in ways that would not have occurred i f  they did not exist 
(Edward, 2001).”

Foto dapat dianggap memiliki kualitas pertunjukan, baik secara 
harfiah m aupun metaforis. Ini adalah satu gagasan yang berulang 
melalui semua esai dan diisyaratkan melalui gagasan biografi sosial 
yang memosisikan “sesuatu” itu lebih aktif dan tidak pasif dalam 
pembuatan makna. Pertunjukan menjadi alat yang sangat berguna untuk 
mengeksplorasi aktivitas gambar. Potensi ide ini adalah satu pembebasan 
historiografi jika sebagai alat heuristik yang kita sepakati bahwa foto 
sebagai satu agen tertentu dalam proses pembentukan sejarah, dengan 
membolehkan foto untuk menjadi aktor sosial, memberikan kesan, 
mengartikulasi, dan m embcntuk bidang aktor sosial dalam cara yang 
sebenarnya tidak bisa muncul jika foto-foto tersebut tidak ada.

Performance yang ditam pilkan oleh Megawati dalam foto tersebut 
bisa juga dikategorikan sebagai sebuah usaha untuk menanamkan
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pada ingatan calon pemilih yang saat itu membaca surat kabar Media 
Indonesia, bahwa ketika nantinya dia terpilih sebagai pemenang 
kampanye maka dia akan tetap bersikap ramah dan mau mendengar 
suara jurnalis. Dalam kutipan di atas, Edward menggarisbawahi bahwa 
foto m erupakan performance baik secara literal m aupun metaforiv 
Secara literal, foto tersebut ingin menggambarkan sosok Megawau 
yang dekat kepada jurnalis, adapun metafora yang digambarkan lcw.n 
senyum yang tersungging di bibirnya adalah isyarat lain akan sikap 
keterbukaan dirinya terhadap wartawan dan pers.

Foto 18, Megawati dengan wajah sumringah m erupakan pencitraan 
baru yang dilakukan media atas figur Megawati yang dianggap telah 
berubah menjadi sosok yang terbuka, mendengarkan, bahkan bernas dan 
cerdas. Sangat berbeda dengan citra yang selama ini dikomunikasikan 
oleh media sebagai sosok yang serius, irit bicara, dan tertutup. Suatu fom 
seperti foto Megawati tersebut dapat merupakan refleksi dari suatu sosok 
tetapi juga dapat menjadi suatu alat dalam usaha membangun citra seorait]', 
tokoh. Jika ini media mereproduksi nilai-nilai keperempuanan dan 
keibuan dari ketokohan dan bahkan kepemimpinan Megawati. Namun, 
melalui foto yang lebih merupakan potret ini, telah dikonstruksikan 
nilai-nilai baru: mau mendengar, humoris, bernas, dan cerdas.

Dua hal telah terjadi sekaligus sebagaimana diperlihatkan oleh foto 
tersebut: pertama, terjadinya suatu reproduksi nilai-nilai patriotisme 
masa lalu di mana Megawati hadir sebagai faktor yang menghidupk.in 
sejarah dan kejayaan masa lalu dengan sosok Sukarno sebagai acuan 
dan orientasi kepem im pinan nasional; kedua, berlangsungnya suam 
rekonstruksi atas figur Megawati untuk m enjadikannya sebagai tokoh 
dengan sifat atau karakter baru yang lebih selaras dengan kepemimpina 11  

masa kini. Pencitraan ulang telah dilakukan dengan mengasosiasik.m 
Megawati dengan nilai-nilai baru yang bertolak belakang dengan yari)' 
selama ini diyakini publik.
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Pada saat bersamaan terjadi suatu penolakan terhadap figur SBY 
yang dipicu oleh adanya penganiayaan yang dilakukan tim sukses SBY- 
Boediono terhadap seorang wartawati. Aksi solidaritas jurnalis tersebut 
berlangsung di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat 
Yogyakarta. Aksi ini bersifat kontras dengan pemotretan figur Megawati 
yang mulai dilihat sebagai sosok pemimpin yang perlu diperhitungkan. 
Pada saat yang sama terjadi pcngingkaran terhadap kepemimpinan SBY, 
walaupun atas dasar suatu insiden yang memicu solidaritas wartawan 
untuk melakukan aksi protes ke Partai Demokrat.

Selain adanya sebuah proses pencitraan baik buruk atas tokoh 
berdasarkan kualitas masing-masing, media dalam hal ini memiliki 
kemampuan untuk membentuk ulang atau bahkan merendahkan 
kehadiran seseorang dalam dunia politik. Reproduksi atas sejumlah nilai 
dengan demikian lebih merupakan suatu alat untuk memperjuangkan 
suatu “kebenaran media” yang tentu saja memiliki jarak dengan 
“kebenaran empiris” yang berbicara pada tataran yang berbeda. 
Bagaimanapun, media dalam kampanye politik telah menjadi faktor 
penting yang sangat menentukan. Media melalui foto jurnalistik telah 
mengomunikasikan preferensi preferensi berdasarkan kepentingan 
idealis m aupun pragmatis.
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Bab 7
Keterlibatan Agen dalam Reproduksi 

Ideologi, Nilai, dan Simbol yang 
Dimediasi oleh Foto Jurnalistik

Agensi dalam Reproduksi Budaya

Aktor menggunakan berbagai cara untuk m em pengaruhi psikologi 
dan kom itm en massa. Di sini sering berlaku konsep power-knowledge 
Foucault yang menegaskan bagaimana pengetahuan aktor atau elite 
cenderung digunakan un tuk mencapai dan mensahkan tujuan politik 
(Foucault, 1990). Secara lebih luas tujuan politik tersebut dicapai 
dengan mereproduksi nilai-nilai tertentu yang sesuai dengan emosi dan 
pengetahuan publik yang menjadi target. Posisi publik dalam proses 
politik semacam ini cenderung lemah dan pasif.

Bagi Bourdieu, setiap orang m erupakan agen, apakah ia suka atau 
tidak. Agen m enduduki posisi di dalam ranah-ranah yang secara efektif 
membatasi rentangan aksi atau opsi. Baik struktur sosial objektif (yang 
membatasi opsi) m aupun disposisi agen (yang m em buat pilihan antara 
opsi atau strategi) bukanlah entitas independen suatu strukturasi 
ganda (Harker, 2009:260). Bourdieu juga menyatakan bahwa sejarah 
individu tidak pernah lebih dari sebuah kasus spesifik tertentu dari 
sejarah kolektif kelompok atau kelasnya. Konsekuensinya, berbagai 
sistem disposisi individu merupakan ragam struktural dari habitus 
kelompok atau kelas, yang secara sistematis bahkan tersusun dalam 
perbedaan yang m em buat mereka terpisah-pisah. Gaya personal (yakni 
tanda khusus yang dibawa oleh semua produk yang dihasilkan dari

203



Ririt Yuniar

suatu habitus tunggal, baiic berupa praktik m aupun karya) semata-mata 
m erupakan penyimpangan itu sendiri yang teregulasi, dan kadang- 
kadang bahkan terkodifikasi dalam hubungannya dengan suatu gaya 
pada suatu periode atau kelas (Bourdieu, 1977: 86).

Konsep mengenai human agency dan struktur dalam masyarakat 
bukanlah hal baru dalam ranah ilmu sosial, khususnya sosiologi. 
M erentang sejak dari Durkheim  dan Weber yang menganggap bahwa 
di dalam social understanding (yang di dalamnya terkandung fakta- 
fakta sosial, arena konfrontasi, dan identitas individu) hingga ke Berger 
dan Luckmann mengenai konstruksi realitas dalam kehidupan sosial 
dengan eksekusi foto m em berikan lebih dari sekadar cerita tentang 
realitas sosial.

Beberapa poin penting yang bisa digarisbawahi mengenai human 
agency adalah sebagai berikut (Wolf, 1981:24): Pertama, Human agency 
berada dalam situasi serta ditentukan keberadaannya oleh sekumpulan 
struktur. Kedua, struktur yang ada di dalam masyarakat memungkinkan 
individu untuk beraktivitas, dengan cara mcnyediakan pilihan dan 
serangkaian tindakan tertentu yang dapat diambil oleh individu. 
Ketiga, agen memiliki “kebebasan” dalam tataran untuk memilih situasi 
tertentu secara sadar, dan melakukan monitoring atas pilihan tersebut. 
Yang terakhir, bukan berarti konsep agen ini bebas dari permasalahan 
begitu saja. Teori agensi dan struktur tidak dapat berdiri sendiri 
tanpa didampingi oleh teori human agent dan atau teori subjek. Hal 
itu penting agar pilihan-pilihan lokus dapat dipertanggungjawabkan 
terutam a dari segi analitis. Isu khusus mengenai kerja kreatif harus 
dipahami sebagai kombinasi unik dari serangkaian determinasi dan 
kondisi struktural.

Karya Bourdieu ini dianggap penting untuk menjabarkan sebuah 
hubungan dialektis antara struktur dan agensi. Selain itu, Bourdieu
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juga berupaya mengkonstruksi sebuah metode yang m em perhitungkan 
struktur m aupun agensi, misalnya, dalam penggunaan istilah habitus. 
Sebelumnya, perdebatan struktur atau agensi berpusat pada peran 
yang dimiliki berbagai pengaruh institusional dan struktural dalam 
m em bentuk masyarakat dan beberapa besar peran yang dim ainkan oleh 
tindakan para individu (dan kelompok) dalam proses yang sam a.Tentu 
saja, perdebatan tersebut bukanlah hal baru dalam ilmu sosial. Marx 
berargumen bahwa manusia dapat mengubah dunia dengan tindakan 
mereka (yang mengindikasikan peran agensi) tetapi, mereka tidak bebas 
melakukan hal seperti yang mereka inginkan (yang mengindikasikan 
pembatasan sosial dan ekonomi terhadap tindakan dalam masyarakat).

Oleh karenanya, pertimbangan marxis dan fungsionalis kadang 
dinyatakan sebagai perti mbangan strukturalis karena mereka menekankan 
kemampuan menstrukturkan dan mendeterminasi yang dimiliki 
masyarakat atas kapasitas agen voluntaris. Sebaliknya, pertimbangan 
Weberian dan fenomenologis mengenai masyarakat dipandang sebagai 
pertimbangan voluntaris, sebab mereka selalu terpusat pada tindakan- 
tindakan para individu dalam menciptakan kembali dunia (Harker, 
2009:28-29). Dalam hubungan manusia dengan dunianya dari berbagai 
perspektif, tampak bahwa keterlibatan agen menjadi sangat fundamental, 
khususnya menyangkut peran agen seperti pemerintah, media, dan pasar 
dalam konstruksi realitas. Hubungan antara keempat agen tersebut 
merupakan kontestasi para aktor sosial yang berbeda.

Keterlibatan atau cam pur tangan pemerintah terhadap pemberitaan 
di media dapat dilihat dari adanya berbagai aturan yang dibuat oleh 
pem erintah. Tujuannya sudah pasti, yakni untuk m engontrol gerak 
media dan pemberitaan di dalamnya agar tidak terlalu mendiskreditkan 
pem erintah. Undang-undang Pers N om or 40 Tahun 1999, misalnya, 
memuat berbagai tatanan yang m emperlihatkan sikap negara terhadap
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pers. Pasal 1 ayat 8 dan ayat 9 m enunjukkan bagaimana negara dapar 
secara sepihak melakukan sensor dan pembreidelan suatu media.

Tekanan pada media terutam a sangat terasa ketika O rde Baru 
yakni dengan adanya kasus pembreidelan media-media yang dianggap 
membangkang dan m engkritik pemerintah terlalu pedas. Ketika sudah 
memasuki era Reformasi, kebijakan pun berubah dan sikap pemerintah 
m elunak terhadap pers. Tidak ada lagi pengawasan yang berlebihan 
terhadap media. Sayangnya, sikap tersebut justru m em buat banyak 
media yang tidak layak berm unculan. Bisa dikatakan bahwa mereka 
hanya merayakan euforia kebebasan pers pasca-Orde Baru tetapi, 
mereka tidak memiliki platform  organisasi yang jelas.

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai keterlibatan agen di dalam 
media, ada baiknya melihat bagan organisasi yang lazim ada di dalam 
sebuah media (lihat gambar 1: Organisasi Pers).
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ORGANISASI H 3 tS

Skema 13. Skema Organisasi Pers 
Sumber:http://abdurrosyid.\vordpress.com /2009/08/13/m engenal-organisasi-pers/(akscs tanggal

24 M aret 2011)
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Keterangan bagan di atas sebagai berikut:
Dewan Redaksi, biasanya beranggotakan Pemimpin Umum, Pemimpin 
Redaksi dan Wakilnya, Redaktur Pelaksana, dan orang-orang yang 
dipandang kompeten menjadi penasihat bagian redaksi. Dewan Redaksi 
bertugas memberi masukan kepada jajaran redaksi dalam mclaksanakan 
pekerjaan redaksional. Dewan Redaksi pula yang mengatasi permasalahan 
penting redaksional, misalnya, menyangkut berita yang sangat sensitif 
atau sesuai-tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi dan misi 
penerbitan yang sudah disepakati.

Pemimpin Umum , bertanggung jawab atas kescluruhan jalannya 
penerbitan pers, baik ke dalam maupun ke luar. Dapat melintpahkan 
pertanggungjawabannya terhadap hukum  kepada Pemimpin Redaksi 
sepanjang menyangkut isi penerbitan (redaksional) dan kepada 
Pemimpin Usaha sepanjang menyangkut pengusahaan penerbitan.

Pemim pin Redaksi (Pemred, Editor in Chief), bertanggung jawab 
terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia 
harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Di 
surat kabar mana pun, Pemimpin Redaksi m enetapkan kebijakan dan 
mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Ia bertindak sebagai jenderal 
atau komand:*n.

Pem im pin Redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan dan 
isi Tajuk Rencana (Editorial) yang merupakan opini redaksi (Desk 
Opinion). Jika Pemred berhalangan menulisnya, lazim pula tajuk 
dibuat oleh Redaktur Pelaksana, salah seorang anggota Dewan 
Redaksi, salah seorang Redaktur, bahkan seorang Reporter atau siapa 
pun dengan seizin dan sepengetahuan Pemimpin Redaksi yang mampu 
menulisnya dengan menyuarakan pendapat surat kabarnya mengenai 
suatu masalah aktual.

Berikut ini tugas Pem im pin Redaksi secara lebih terperinci: 
Pertama, bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan. Kedua,
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bertanggung jawab terhadap kualitas produk penerbitan. Ketiga, 
m em im pin rapat redaksi. Keempat, memberikan arahan kepada semua 
tim redaksi tentang berita yang akan dim uat pada setiap edisi. Kelim a, 
m enentukan layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk 
sebuah penerbitan. Keenam, mengadakan koordinasi dengan bagian 
lain seperti Pemimpin Perusahaan untuk menyinergikan jalannya roda 
perusahaan. Ketujuh, menjalin lobi-lobi dengan nara sum ber penting 
di pem erintahan, dunia usaha, dan berbagai instansi. Kedelapan, 
bertanggung jawab terhadap pihak lain, yang karena merasa dirugikan 
atas pem beritaan yang telah dim uat sehingga pihak lain melakukan 
somasi, tun tu tan  hukum, atau menggugat ke pengadilan. Sesuai dengan 
aturan, tanggung jawab oleh Pemimpin Redaksi bila dilimpahkan 
kepada pihak lain yang dianggap melakukan kesalahan tersebut.

Sekretaris Redaksi, memiliki tugas sebagai berikut: Pertama, menata 
dan mengatur undangan dari instansi, perusahaan, atau lembaga yang 
berkaitan dengan pemberitaan. Kedua, menghubungi sumber berita atau 
instansi untuk pendaftaran, konfirmasi, atau pembatalan undangan, 
wawancara, dan kunjungan kerja. Ketiga, menyimpan saiinan kartu 
pers dan foto untuk mensuport kebutuhan kerja para wartawan dalam 
meliput satu acara yang mengharuskan membuat tanda pengenal seperti 
menyiapkan. Keempat, menyediakan peralatan kerja redaksi seperti tape 
recorder, batu baterei, kaset, alat ruiis, dan note book. Kelima, menata 
keperluan keuangan redaksi: uang perjalanan, uang saku, uang rapat. 
Keenam, mengatur jadwal rapat redaksi: rapat perencanaan, rapat 
pengecekan, rapat final.

Di bawah Pemred biasanya ada Redaktur Pelaksana (Redaktur 
Eksekutif, Managing Editor). Tanggung jawabnya hampir sama dengan 
Pemred tetapi lebih bersifat teknis. Dialah yang memimpin langsung 
aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter dan editor. 
Adapun rincian tugas Redaktur Pelaksana adalah sebagai berikut:
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Pertama, bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari- 
hari. Kedua, memimpin rapat perencanaan, rapat pengecekan, dan rapat 
terakhir sidang redaksi. Ketiga, membuat perencanaan isi untuk setiap 
penerbitan. Keempat, bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan 
dan foto. Kelima, mengkoordinasi kerja para redaktur atau penanggung 
jawab rubrik atau desk. Keenam, mengkoordinasikan alur perjalanan 
naskah dari para redaktur ke bagian setting atau lay out. Ketujuh, 
mengkoordinator alur perjalanan naskah dari bagian setting atau layout 
ke percetakan. Kedelapan, mewakili Pemred dalam berbagai acara, baik 
ditugasi atau acara mendadak. Kesembilan, mengembangkan, membina, 
menjalin lobi dengan sumber-sumber berita. Kesepulub, mengedit 
naskah, data, judul, foto para redaktur. Kesebelas, mengarahkan dan 
menyupervisi kerja para redaktur dan reporter. Kedua belas, memberikan 
penilaian secara kualitatif dan kuantitatif kepada redaktur secara periodik.

Redaktur (editor), sebuah penerbitan pers biasanya lebih dari satu. 
Tugas utamanya adalah melakukan editing  atau penyuntingan, yakni 
aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dim uat atau 
disiarkan. Dalam internal redaksi, mereka disebut Redaktur Desk (Desk 
Editor), Redaktur Bidang, atau Redaktur Halam an karena bertanggung 
jawab penuh atas isi rubrik tertentu dan editingnya. Seorang redaktur 
biasanya menangani satu rubrik, misalnya rubrik ekonomi, luar negeri, 
olahraga, dan sebagainya. Karena itu ia dikenal pula dengan sebutan 
“Jabrik” atau Penanggung Jawab Rubrik.

Berikut ini tugas seorang redaktur secara lebih teperinci: Pertama, 
mengusulkan dan menulis suatu berita dan foto yang akan dim uat untuk 
edisi mendatang. Kedua, berkoordinasi dengan fotografer dan riset foto 
dalam pengadaan foto untuk setiap penerbitan. Ketiga, m em buat lembar 
penugasan atau Term O f  Reference (TOR) kepada para reporter dan 
fotografer. Keempat, mengarahkan dan membina reporter dalam mcncari 
berita dan mengejar sumber berita. Kelima, memberikan penilaian
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kepada reporter, baik penilaian kualitatif maupun kuantitatif. Keenam, 
memberikan laporan perkembangan kepada atasannya, yaitu Redaktur 
Pelaksana.

Koordinator Liputan  mempunyai tugas sebagai berikut: Pertama, 
m em antau dan mengagendakan jadwal berbagai acara: seminar, press 
conference, acara DPR, dan lain-lain. Kedua, membuat mekanisme kerja 
komunikasi antara redaktur dan reporter. Ketiga, memberikan lembar 
penugasan kepada reporter atau wartawan dan fotografer. Keempat, 
mengadministrasikan tugas-tugas yang diberikan kepada setiap reporter. 
Kelima, memantau tugas-tugas harian para wartawan atau reporter. 
Keenam, melakukan komunikasi setiap saat kepada para redaktur, 
reporter atau wartawan, dan fotografer. Ketujuh, memberikan penilaian 
kepada reporter atau wartawan secara kuantitas m aupun kualitas.

Di bawah para editor adalah para reporter. Mereka merupakan 
“prajurit” di bagian redaksi. Mencari berita lalu mem buat atau 
menyusunnya, merupakan tugas pokoknya.

Ini adalah jabatan terendah pada bagian redaksi. Tugasnya adalah 
melakukan reportase (wawancara dan sebagainya ke lapangan). Karena 
itu, merekalah yang biasanya terjun langsung ke lapangan, mencmui 
nara sumber, dan sebagainya.

Tugas seorang reporter secara lebih teperinci adalah sebagai berikut: 
Pertama, mencari dan mewawancarai sumber berita yang ditugaskan 
redaktur atau atasan. Kedua, menulis hasil wawancara, investasi, laporan 
kepada redaktur atau atasannya. Ketiga, memberikan usulan berita 
kepada redaktur atau atasannya terhadap suatu informasi yang dianggap 
penting untuk diterbitkan. Keempat, membina dan menjalin lobi dengan 
sumber-sumber penting di berbagai instansi. Kelima, menghadiri acara 
konverensi pres yang ditunjuk redaktur, atasannya, atau atas inisiatif 
sendiri.
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Seorang Redaktur Bahasa/Korektor Naskah, mempunyai tugas sebagai 
berikut: Pertama, memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan naskah 
sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, 
menyesuaikan naskah yang sudah diedit dalam bahasa Indonesia ke dalam 
Bahasa Jurnalistik. Ketiga, mengubah pengulangan kata-kata yang sama 
dalam satu tulisan sehingga kalimat dalam naskah menjadi bervariasi. 
Keempat, mengedit penggunaan logika bahasa, alur naskah. Kelima, 
menyeragamkan style penulisan masing-masing redaktur, sehingga gaya 
penulisan seluruh naskah menjadi sama. Keenam, memeriksa naskah kata 
per kata, penggunaan titik, koma, tanda seru, titik dua. Ketujuh, mengedit 
penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, bahasa 
slank sehingga mudah dimengerti pembaca.

Fotografer (wartawan foto atau juru potret), tugasnya mengambil 
gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita atau untuk 
melengkapi tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. la merupakan 
m itra kerja yang setaraf dengan wartawan tulisan (reporter). Jika tugas 
wartawan tulis menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan berita, 
opini, atau feature, maka fotografer menghasilkan Foto Jurnalistik 
(Journalistic Photography, Photographic Communications). Fotogralei 
menyampaikan informasi atau pesan melalui gam bar yang ia potret. 
Fungsi foto jurnalistik, antara lain, menginformasikan (to inform), 
meyakinkan (to persuade), dan m enghibur (to entertain).

Adapun tugas seorang fotografer secara lebih teperinci adalali 
sebagai berikut: Pertama, menjalankan tugas pemotretan yang diberikan 
redaktur atau atasannya. Kedua, melakukan pemotretan sumber bcrit.i, 
suasana acara, aktivitas suatu objek, lokasi kejadian, gedung, dan benda 
benda lain. Ketiga, mengusulkan konsep desain untuk cover majalah. 
Keempat, menyediakan foto-foto untuk m endukung naskah, arrikel, 
dan berita. Kelima, mengarsip foto-foto, film negatif, atau compact disk 
bagi kamera digital. Keenam, melaporkan setiap kegiatan pemotretan
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kepada atasan. Ketujuh, mernpertanggungjawabkan setiap penggunaan 
film negatif, baterai, atau compact disk yang telah digunakan kepada 
perusahaan.

Selain reporter, media massa biasanya juga memiliki koresponden 
(<correspondent) atau wartawan daerah, yaitu wartawan yang ditem patkan 
di negara lain atau di kota lain (daerah), di luar wilayah di mana media 
massanya berpusat.

Kontributor, atau penyum bang naskah atau rulisan secara st ruktural 
tidak tercantum  dalam struktur organisasi redaksi. Ia terlihat di bagian 
redaksi secara fungsional. Termasuk kontributor adalah penulis artikel, 
kolomnis, dan karikaturis. Sastrawan juga menjadi kontributor ketika 
mengirimkan karya sastranya (puisi, cerpen, esai) ke sebuah media 
massa.

Wartawan Lepas (Freelance Journalist) juga term asuk kontributor. 
W artawan Lepas adalah wartawan yang tidak terikat kepada media 
massa tertentu sehingga bebas mengirimkan berita untuk dim uat 
di media mana saja dan menerima honorarium  atas tulisannya yang 
dim uat.

Termasuk kontributor adalah Wartawan Pembantu {Stringer). Ia 
bekerja un tuk  sebuah perusahaan pers nam un tidak menjadi karyawan 
tetap perusahaan tersebut. la m enerim a honorarium  atas tulisan yang 
dikirim atau dim uat. ■

Bagian Riset, Pustaka, dan Dokumentasi, memiliki tugas sebagai 
berikut: Pertama, mencari data-data, artikel, tulisan yang dibutuhkan 
untuk sebuah penulisan oleh reporter, redaktur, redaktur pelaksana, dan 
Pemimpin Perusahaan. Kedua, mencari dan m enata buku-buku yang 
berkaitan dengan tugas dan kerja wartawan. Ketiga, menata majalah, 
surat kabar, dan tabloid setiap hari dan menyimpannya dengan baik 
sesuai aturan. Keempat, melakukan kerja sama dengan bagian riset dan 
dokumentasi perusahaan lainnya seperti barter majalah, surat kabar,
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tabloid, dan buku. Kelima, mengusulkan suatu berita kepada redaksi 
bila dalam melaksanakari tugas menemukan data-data atau informasi 
penting.

Bagian Artistik, memiliki tugas sebagai berikut: Pertama, merancang 
cover atau kulit muka. Kedua, m embuat dum m y atau nomor contoli 
sebelum produk dicctak dan dijual ke pasar. Ketiga, mendesain dan me- 
layout setiap halaman dengan naskah, foto, dan angka-angka. Keempat, 
mengatur peruntukan halaman untuk naskah. Kelima, menulis judul 
berita, anak judul, caption foto, nama penulis pada setiap naskah. 
Keenam, menulis nomor halaman, nama rubrik atau desk, nom or volume 
terbit, hari terbit, dan tanggal terbit pada setiap edisi.

Bagian Pracetak memiliki tugas sebagai berikut: Pertama, membawa 
naskah yang sudah disetujui pemimpin redaksi ke percetakan untuk 
dicetak. Kedua, mengawasi proses pencetakan di percetakan. Ketiga, 
menerima kondisi produk dalam keadaan baik dari percetakan. Keempat. 
bersama dengan bagian distribusi segera mengedarkan produk tersebm 
ke pasar.

Pemimpin Usaba berada di bawah Pemimpin Um um , sejajar dengan 
Pemimpin Redaksi. Kalau Pemimpin Redaksi hanya berurusan dengan 
masalah keredaksian, maka Pemimpin Usaha khusus berurusan dengan 
masalah komersial. Pem im pin Usaha bertugas menyebarluaskan media 
massa, yakni melakukan pemasaran (marketing) atau penjualan (selling) 
media massa. Pemimpin Usaha ini membawahi M anajer Keuangan, 
M anajer Pemasaran, M anajer Sirkulasi atau Distribusi, dan Manajrc 
H R D  (Human Resource Development).

Seperti yang sudah tergambar dengan jelas di atas, strukttu 
organisasi di dalam media merupakan sebuah kesatuan yang tidak bis.i 
berdiri sendiri. Keempatnya adalah pemilik modal, pemimpin redaksi, 
redaktur foto, dan fotografer. Masing-masing unsur di dalamny.i
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bersinergi dan tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, hal tersebut dapat 
berbeda menyesuaikan kondisi media masing-masing.

Pemilik Modal, sudah sangat jelas bahwa pem ilik  m odal akan 
mem ainkan peran paling besar dalam m enentukan arah platform  media 
dan juga arah pemberitaan pada media bersangkutan. Misalnya, jika 
pemilik modal adalah fungsionaris partai tertentu yang berseberangan 
dengan partai tertentu, maka sudah dipastikan bahwa pemberitaan 
media tersebut akan menyerang partai yang berseberangan dengan si 
pemilik modal. Atau, bisa juga dikatakan jika p la fo rm  media sudah 
ditentukan un tuk  berafiliasi pada sebuah agama tertentu (misalnya, 
pada Republika  yang sudah menetapkan bahwa mereka adalah 
surat kabar Islam) tentu dalam pemberitaannya tidak akan banyak 
menyinggung agama yang lain.

Pem im pin Redaksi, seperti yang sudah dikem ukakan di atas, 
pem im pin redaksi (Pemred, E ditor in C h ief  bertanggung jawab 
terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia 
harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Di 
surat kabar mana pun, pem im pin redaksi m enetapkan kebijakan dan 
mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Ia juga bertanggung jawab 
atas penulisan dan isiTajuk Rencana (Editorial) yang m erupakan opini 
redaksi (Desk Opinion). Berpijak dari hal tersebut, keterlibatan pemred 
dalam pem beritaan sebuah media juga sangat besar, karena ialah yang 
akan m enentukan mana topik yang akan diangkat dan mana yang 
tidak.

Redaktur Foto, fungsi dan keterlibatan redaktur fo to  juga tidak 
bisa dipandang sebelah mata, padahal mereka adalah penentu foto 
mana yang dianggap mewakili suara media tersebut dan mana yang 
tidak. Bisa dikatakan, seberapa bagusnya foto yang sudah diambil 
oleh fotografer, jika redaktur tidak menghendaki maka foto itu tidak 
akan dipasang pada penerbitan media yang bersangkutan. Kuasa yang
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mereka miliki inilah yang sering tidak disadari oleh pembaca. Mereka 
kadang menganggap bahwa foto yang mereka lihat di sebuah media 
mengenai sesuatu hal adalah hal yang memang terjadi di lapangan. 
Padahal, bukan tidak m ungkin foto yang ditam pilkan di media 
tersebut adalah hasil dari konstruksi atas realitas yang ada di lapangan. 
Misalnya, redaktur menyuruh fotografer un tuk mengambil gambar 
dari angle tertentu untuk m enciptakan kesan tertentu.

Fotografer sebagai m ata pertam a yang menangkap peristiwa di 
lapangan keberadaannya cukup penting, karena ialah yang tahu mana 
gambar yang dianggap sesuai dengan platform  media yang diusungnya 
dan m ana yang tidak. Dengan demikian, seorang fotografer — yang 
pada saat bersamaan menjadi foto jurnalis — tidak hanya menguasai 
teknik dasar fotograf, nam un juga tahu dasar-dasar jurnalis. Kedua hal 
itu penting agar foto yang dihasilkan tidak hanya m atang secara konsep 
fotografi, nam un juga dapat bercerita selayaknya artikel atau feature di 
media.

Pasar atau swasta adalah satu hal yang tidak dapat dinafikan. Selera 
konsumsi berita mereka adalah salah satu penentu bisa bertahan hidup 
atau tidaknya sebuah media. Sebab, seberapa pun baik dan netralnya 
pem beritaan sebuah media, jika pasar tidak menghendaki maka lambat 
laun m edia tersebut juga akan gulung tikar. Pasar dalam hal ini adalah 
pem ilik modal ekonomi yang m enentukan hidup matinya sebuah 
media. Oleh karena itu, secara disadari atau tidak, mereka juga akan 
memberikan intervensi dalam pemberitaan media yang bersangkutan. 
M edia ten tu akan meliput berita yang sedang hangat (hot news) 
meskipun banyak media yang secara bersamaan juga meliput berita 
tersebut.

Jika dihubungkan dengan pemberitaan kampanye pilpres, maka 
pengaruh pasar ini akan terlihat dengan jelas. Pendapat jurnalis 
sebagai perwakilan dari surat kabar dan majalah Tempo menyatakan
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pendapatnya ketika dilangsungkan FG D  di kantor berita Antara 
berkaitan dengan hal ini,

“Pastinya tidak ada keberpihakan pada salah satu kontestan Pemiiu. Semua 
mendapatkan kesempatan yang sama. Tapi tentu saja ada partai besar yang 
mempunyai pengaruh pada publik, dia akan mendapatkan porsiyang besar 
daripada partai yang tidak memberi pengaruh apa-apa. Misal, partai 
yang hanya mempunyai seribu massa. Pertama, memang ia tidak punya 
kesempatan “beriklan’ di media untuk partai besar lebih banyak sehingga 
kemungkinan mereka mengajak wartawan dari Tempo pun lebih banyak 
untuk meliput ke sana. Kenapa partai kecil tidak mendapat kesempatan? 
bukan tidak dapat kesempatan, tapi kadang karena informasi yang kurang. 
Mereka punya kesempatan untuk tampil, tapi tidak bagian porsi yang besar. 
Mereka dapat bagian yang lucu-lueu aja. Tapi kadang-kadangfotonya susah 
dimuat, karena kegiatannya kadang tidak ada. Semua dapat kesempatan 
yang sama, hanya saja akan dicari tokoh-tokoh yang kontroversial. “

M eskipun di awal dia mengatakan bahwa tidak ada keberpihakan pada 
partai tertentu dan semua m endapat kesempatan yang sama, tetapi 
pada kalimat selanjutnya ia m engatakan bahwa media tentu akan 
lebih memilih un tuk meliput partai besar. Asumsinya, partai besar 
akan memiliki massa yang besar pula, yang m enyimpan ketertarikan 
terhadap kegiatan kampanye partai dan akan membeli surat kabar yang 
memberitakan partai itu. Selain itu, partai besar akan memiliki kans 
untuk beriklan di media dalam jum lah yang lebih dibanding partai 
kecil. Tokoh yang dianggap kontroversi juga menjadi pilihan liputan 
media tersebut dalam kampanye pilpres.

Pendapat yang sama juga dikem ukakan oleh perwakilan dari surat 
kabar Republika.

“Ketika sudah mengerucut tiga tokoh, ada proses briefing (taklimat) 
untuk mengutamakan satu calon tertentu demi kepentingan institusi
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kami. Lebih ke komersialisme. Sampai terakhir, Republika punya sisipan 
tersendiri untuk SBY. Ini kepentingan pemodal juga. Ada instruksi 
untuk lebih fokus ke SBY, sementara dua calon lainnya tidak mendapat 
porsi lebih. Ini semakin terasa mendekati debat pilpres. Kalau soal 
keislaman, JK jelas lebih kiai daripada SBY. Ada kepentingan lain supaya 
jadi lebih condong ke SBY... Fotografer dan redaktur punya idealisme 
secara fotografi, tapi kalau atas bilang tidak mengizinkan, ya ... ada 
kepentingan lain.”

Apabila melihat dari pendapat jurnalis lain dari media yang sama,
“Ketika edisi khusus pilpres selalu dibahas dalam rapat perencanaan, 
ada foto lepas, foto nyangkut sudah ada kebijakannya. Untuk 
kebutuhan HeadLine selalu diserahkan ke redaktur, tetapi foto-foto 
halaman pemilu, ada permintaan foto terkait (tulisan ada fotonya). 
Ada istilah juga acara round up, selalu mengikuti beberapa calon, baik 
dari partai gurem atau yang dinominasikan. Tetapi, memang diminta 
untuk fokus pada tiga partai besar.”

Dari dua petikan wawancara di atas bisa dilihat bahwa kepentingan 
modal dan pasar sangat m em pengaruhi pemberitaan. Poin ketertarikan 
(po in t o f interest) masyarakat ditentukan oleh m edia agar mengikuti 
kegiatan tiga kandidat presiden dan partai pendukungnya. Penggiringan 
opini secara teknis dilakukan oleh redaktur foto melalui penugasan 
kepada fotografer di lapangan. Para redaktur foto m enentukan tema 
apa yang akan diambil, yang tentunya sesuai dengan kepentingan 
media tem pat mereka bekerja.

Setelah foto yang dimaksud diperoleh, ada redaktur yang 
memberikan judul dan caption pada foto hasil jepretan si fotografer. 
Dengan adanya judul dan caption, masyarakat digiring kepada 
pemaknaan tertentu sesuai dengan kepentingan media tersebut. Oleh 
karena itu, pandangan konstruktivisme melihat berita sebagai sebuah 
drama yang tidak tampil apa adanya, tetapi berdasarkan alur pikiran 
penulis naskah dan kehendak sutradara drama itu. Adapun foto yang

218



Pilpres &  Jurnalistik Hitam Putih

tampil merupakan potret dari arena pertarungan politik berbagai pihak, 
yang memiliki makna dan m uatan politis di dalamnya. Di sinilah 
pendekatan interdisipliner Drechsel dalam memaknai foto menemukan 
reievansinya. Untuk mengidentifikasi apakah suatu foto bermuatan 
politik atau tidak, Drechsel melihatnya dari tiga sudut, yaitu bentuk 
tampilan, makna gambar, dan tatapan.

Dukungan Agen terhadap Eksistensi Media

Keterlibatan agen bagi kelangsungan media tidak dapat dimungkiri 
karena media tidak dapat h idup di dalam masyarakat yang daya 
belinya terbatas akibat taraf h idup yang rendah. Media juga tidak 
dapat berkembang dalam masyarakat yang m inat bacanya masih 
terbatas sehingga kehadiran m edia tidak sepenuhnya didukung oleh 
kem am puan pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Dalam  konteks semacam ini agen sangat dibutuhkan yang 
mengambil peran penting dalam m enghidupkan media. Pasar dalam 
hal ini secara alami memiliki kem am puan untuk menjadi agen bagi 
tum buh dan berkembangnya media-media di Indonesia. Nam un, 
konsekuensi dari semua itu adalah jiwa komersial dari media tidak 
dapat dihindari karena aspek pragmatisme menjadi semakin besar 
porsinya dari waktu ke waktu.

Perkembangan yang m enarik di Indonesia adalah bukan hanya 
orientasi komersial tetapi juga media telah menjadi alat politik, yaitu 
pesan kepada publik dan usaha menarik m inat publik dilakukan 
melalui media. Demikianlah, misalnya, peran media dalam pemiiu 
yang semakin penting dari waktu ke waktu akibat kompedsi politik 
yang kurang sehat. Proses politik berlangsung secara irasional sehingga 
aturan main belum diterapkan dan dipatuhi untuk mencapai suatu 
sistem demokrasi yang lebih berm artabat.
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Otoritas Fotografer dalam Reproduksi Nilai dan Simbol

O toritas seorang fotografer dalam mengambil foto bisa dikatakan 
terkait dengan eksistensinya. M engutip perkataan August Sandei 
mengenai Da-sein dalam kaitannya sebagai subjek yang memotret,

"orang sering bertanya kepada saya, bagaimana saya sampai kepada 
gagasan untuk menciptakan kerja ini: melihat, memperhatikan, dan 
berpikir -  dan jawabannya ketemu. Tidak ada yang tampak kepada 
saya lebih tepat daripada memproyeksikan citra masa kami dengan 
kejujuran absolut terhadap alam dalam arti fotografi. ” (August Sandei 
via Ajidarma, 2007:73).

Subjek yang m em otret (fotografer) yang selalu melihat, memperhatikan, 
dan berpikir adalah Da-sein yang terlibat secara eksistensial. Ia memiliki 
kuasa atas kamera yang dibawanya. Selain itu, mengingat foto adalah 
bahasa fotografer, maka m em otret juga bisa dikatakan sebagai tindak 
berkata. Dengan adanya fotografer, m em otret menjadi bermakna aktif, 
bukan hanya tindakan merekam atau m endokum entasikan gambar 
atau peristiwa semata. M em otret adalah bentuk dari dialog subjek yang 
m em otret dengan dunia.

“tindak memotret adalah bagian dari percakapan itu (subjek yang 
memotret dengan duniaj. Mata melihat, tapi memotret adalah pernyataan’ 
(Ajidarma, 2007:101).

Clifton Edom mengutarakan dua hal yang perlu diperhatikan seorang 
fotografer jurnalis. Pertama, seorang fotografer jurnalis tidak boleh 
mengabaikan audiens yang akan disasar ketika ia akan mengambil foto. 
Apabila fotografer mengingat hal itu, hasil fotonya akan berbeda dengan 
mereka yang mengambil foto hanya demi tujuan karier dan popularitas
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serta kepentingan surat kabar semata. Kedua, seorang fotografer jurnalis 
harus bisa berpikir secara logis agar gambar yang diambil dapat bercerita 
dengan banyak pada audiens. Ketika memotret ia juga harus berpatokan 
pada dua pertanyaan dasar, yakni apa (what) dan mengapa (why) 
bukannya bagaimana (how) peristiwa itu terjadi (Edom, 1976: 62-66). 
Meskipun dari uraian di atas tampak bahwa fotografer adalah subjek yang 
memiliki otoritas penuh atas karyanya, dalam realitasnya sering tidak 
demikian adanya. Ketika fotografer dihadapkan pada struktur dan aturan 
media tempatnya bekerja, maka memotret beralih fongsi menjadi sebuah 
“kerja”. Kerja yang menghadapkan fotografer pada pilihan dilematis 
antara mengambil gambar atau foto yang sesuai dengan idealismenya, atau 
memotret sesuatu yang bernilai jual dan bisa dimuat oleh media tempatnya 
bekerja. Apabila seorang fotografer memcgang idealismenya, belum tentu 
foto tersebut akan diambil oleh media dan dimuat. Sebaliknya, jika ia 
mengambil gambar yang komersial dan berdaya jual di media, belum 
tentu gambar tersebut sesuai dengan idealismenya.

Proses pemberian tugas dari redaktur kepada fotografer juga turu t 
mempengaruhi gambar yang akan diambil serta pengaturan angle yang 
bagaimana yang nantinya akan sesuai dengan ideologi surat kabar 
bersangkutan. Dalam wawancara dijelaskan proses pemberian tugas 
{assignment) kepada fotografer hingga bisa naik cetak.

Lazimnya, seorang fotografer akan mengambil gambar yang 
menarik dan berbeda dengan yang lain, atau jika objeknya sama dengan 
yang lain maka sebisa m ungkin sehingga hasil akhirnya akan berbeda 
dengan yang lain. Tidak dem ikian yang terjadi di media. Fotografer 
justru sering melihat foto-foto yang dim uat di media rata-rata sama 
dan tidak ada perbedaan yang berarti. Yang kem udian m embuatnya 
berbeda adalah ketika membaca ulasan atau berita yang menyertainya 
yang m enunjukkan kekhasan suatu media.
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Sebuah contoh dapat dilihat pada gambar konvoi becak yang 
diklaim sebagai pendukung Megawati. Jika diperhatikan, ada bagian 
yang sengaja diblur dan ada yang tidak. Apabila dilihat begitu saja tanpa 
ada ulasan atau berita, pembaca hanya dapat menebak bahwa fotografer 
sengaja mengambil gambar dengan teknik seperti itu. Namun, ketika 
membaca ulasan di bawah gambar itu, dinyatakan bahwa ada tiga ribu 
tukang becak yang m endukung Megawati, padahal pada kenyataannya 
hanya ada beberapa tukang becak saja di foto tersebut. Sejalan dengan 
yang dikatakan oleh Garry W inogrand bahwa sebuah foto adalah ilusi, 
sebuah deskripsi harfiah atas bagaimana kamera melihat sepotong waktu 
dan ruang. Sebuah foto hanyalah representasi yang seolah-olah harfiah, 
sebuah ilusi. (W inogrand via Ajidarma, 2007:83-84).

Hal itu membuktikan bahwa terkadang idealisme fotografer menjadi 
hilang begitu fotonya sudah ditempeli dengan ulasan dari wartawan. 
Foto itu tak ubahnya menjadi sebuah komoditas yang hanya dimaknai 
dari nilai jualnya. Selain teks yang menyertai, ada hal-hal lain yang 
menjadikan fotografer kurang memiliki otoritas terhadap bidangnya. 
Termasuk kurangnya jum lah fotografer di lapangan. Fotografer akan 
mengambil dari angle yang berbeda

Fotografer bisa jadi memiliki m inat dan keahlian tersendiri 
dalam bidang tertentu (misal, fotografer olahraga, politik, atau seni). 
N am un, karena kurangnya jum lah fotografer, maka mereka harus bisa 
mengambil beberapa foto u n tu k  kepentingan banyak desk pemberitaan. 
D i sini, otoritas mereka un tuk  m enentukan foto dan karya mana yang 
layak dari segi fotografi menjadi tidak begitu berarti.

Orientasi surat kabar pada jurnalisme dan laporan berbasis teks 
— bukannya foto — dinilainya menjadi salah satu alasan mengapa 
fotografer nam pak tidak memiliki otoritas penuh atas fotonya. Di surat 
kabar tersebut, foto masih menjadi unsur sekunder serta pendukung
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dalam pemberitaan. Selain itu, sebab lainnya adalah karena keputusan 
akhir un tuk  menampilkan foto ada di tangan redaksi pelaksana.

Dalam hal ini otoritas seorang fotografer menjadi kehilangan 
makna pada saat pembagian tugas begitu detail di m ana seorang 
fotografer menjadi penerima perintah yang menjalankannya sesuai 
dengan petunjuk dan kepentingan yang memberi perintah. Aspek 
teknis dan seni dari sebuah foto kem udian tidak jarang terabaikan ketika 
sebuah foto hadir dengan desain yang jelas dan untuk kepentingan 
yang jelas pula.

Senada dengan yang disampaikan oleh W olf bahwa agen juga tidak 
bisa dilepaskan dari struktur tem patnya berada saat itu. Semua pilihan 
dan sikap yang diambil olehnya sebenarnya berasal dari pilihan yang 
telah ditetapkan dan dibatasi oleh struktur tem patnya bernaung. Jadi, 
meskipun dia terlihat bebas pilihan-pilihan tersebut sudah dibatasi 
sedari awal (Wolf, 1981: 24).

Jadi, fotografer sebagai agen dari media tem patnya bekerja 
sebenarnya tidak memiliki kuasa dan otoritas penuh atas karya fotonya. 
M eskipun ia memiliki pilihan-pilihan atas objek apa yang akan 
diambil, nantinya foto karyanya akan tetap dibenturkan pada otoritas 
dan struktur media (misalnya, redaktur foto) tem patnya bernaung. 
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa fotografer tidak akan bisa 
mengintervensi kepentingan pasar. Tak jarang, karena “tekanan” pasar, 
kreativitas yang dimiliki oleh fotografer menjadi semacam pseudo 
creativity, yakni kreativitas semu dan tidak m urni yang dipenuhi 
dengan kepentingan. (Wangsa, 2010: 47).

Dalam kondisi semacam ini foto jurnalistik m endapatkan beban 
yang lebih besar tidak saja sebagai pemberi nuansa dan menguatkan 
jurnalisme surat kabar karena sifatnya yang kurang hidup dibandingkan 
media audiovisual tetapi juga harus menyuarakan kepentingan- 
kepentingan yang terkait dengan kekuasaan.
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Kompetisi dalam proses pembentukan citra di suatu media, sebagaimana 
halnya foto, mensyaratkan lahirnya proses reproduksi kebudayaan, khususnya 
dalam usaha mencapai suatu tujuan politik. Pemahaman yang saksama 
dibutuhkan tidak hanya untuk pendewasaan publik dalam seni membaca 
dan merepresentasi foto maupun berita dari berbagai perspektif tetapi juga 
di dalam menjamin hak-hak dan kebebasan publik di dalam proses politik 
kampanye. Selain mengalami proses sosialisasi yang mencerdaskan, publik 
juga selayaknya mendapatkan perlindungan atas kemungkinan pemberitaan 
yang kurang berimbang yang dilakukan untuk tujuan politik tertentu. 
Meskipun media dikatakan netral dan independen, ideologi media justru 
menunjukkan adanya afiliasi atau keberpihakan kepada pemilik modal atau 
partai tertentu. Secara langsung ataupun tidak, media tampak seolah-olah 
“menghegemoni” masyarakat ke arah politik tertentu. Muatan yang menjadi 
kekuatan dalam proses hegemoni semacam ini merupakan suatu isu yang 
penting untuk dikaji secara seksama. Suatu foto sarat dengan pemaknaan 
yang komplcks dan berimplikasi luas terhadap tanda-tanda yang termuat di 
dalamnya.

Buku ini mengkaji foto sebagai sign yang merefleksikan dua hal. 
Pertama, foto merupakan refleksi nilai-nilai dalam simbol-simbol yang 
diangkat dan “dimanipulasi” serta dihadirkan ke publik. Kedua, refleksi 
hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat yang sarat dengan 
kepentingan. Dengan cara ini diharapkan akan diperoleh pemahaman 
tentang bagaimana foto sebagai media m am pu merekam serangkaian 
nilai dan kepentingan, serta menjadi landasan dalam penataan sosial 
yang lebih baik.
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Dalam karya foto ada kaitannya dengan nilai realisme yang 
memiliki tiga aspek, representasi, eksistensial, dan mekanik. Dalam 
hal ini masing-masing mewakili karakter fotografi sebagai salah satu 
entitas nilai estetika tertentu dalam budaya visual. Secara implisit, 
tiga bentuk “realism” ini juga mencerminkan esensi nilai estetika yang 
terkandung dalam domain fotografi. Proses kampanye yang sehat dapat 
menguatkan sendi-sendi peradapan budaya bangsa.
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Catatan Penutup

Reformasi dan Pilpres 2019 

VOX POPULI, HOAX PED U L

Insan manusia dilahirkan dengan salah satu sifat hakiki yang menjadi 
akar-mula jurnalisme. Rasa ingin tahu manusia, curiousity, merupakan 
elemen fundam ental naluri um at manusia yang menyebabkan rimba 
raya kabar dan berita, berangsur menjadi industri. Industri yang 
semerbak. Apalagi sejak fotografi h a lf tone untuk pertam a kalinya 
berhasil ditransfer ke surat kabar Ihe Daily Graphic edisi New York, 
pada 4 M aret 1880.

Kehadiran fotografi dalam belantara media cetak segera menuntaskan 
prinsip seeing is believing yang sebelumnya hanya meletakkan surat kabar 
seperti sajian tanpa garam. Dahaga jurnalisme visual kini telah terpuaskan. 
Rekaman atmosfer peristiwa, sejak hari itu, tak lagi diwakilkan oleh karya 
rekaan artis cukil kayu, meskipun peristiwa yang dibuat berdasarkan 
imajidari karya fotografi.

Penemuan teknologi grafika pers yang m am pu menyandingkan 
teknologi citra dan sastra dalam haiaman media cetak tersebut segera 
menggelindingkan usaha pers menjadi salah satu industri raksasa. 
Bukankah sebelum foto m enyatu dalam surat kabar, kebenaran belum 
terlihat secara kasat mata?

Majalah N ational Geographic sedianya diterbitkan un tuk  kalangan 
sendiri. N am un, penem uan cemerlang The Daily Graphic, mengubah 
haluan mereka untuk melebarkan sayap, m enghantarpara pembaca 
m engelana bum i dan alam semesta, seraya memanjakan m ata dengan
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fotografi yang luar biasa. Majalah itu terbit pada tahun 1888. Delapan 
tahun setelah The D aily Graphic sukses m eluncurkan sinergi itu.

Sejak penemuan tersebut, jurnalistik memperoleh legitimasinya. 
Purna pula kelengkapan m edium  curiousity rasa niaga dalam dunia 
jurnalistik yang paling mendasar. Rasa ingin tahu, termasuk yang 
berlebihan alias (kepo), melekat dalam gen kita, dari generasi ke 
generasi. Sepanjang elemen hakiki manusia itu ada, maka jurnalisme 
tetap bernapas.

Dia merasuk ke segala rana dan rasa jurnalistik. Mengalir sampai 
jauh. Dari yang “mainstream” sampai masa konvergensi sekarang ini. 
Dari yang elegan sampai yang cemen. Dari yang banal sampai yang 
skandal. Dari yang bernas sampai yang hoaks. Dari yang mistik sampai 
yang politik.

Trio “politeia” pada era Yunani kuno; Socrates, Plato, dan 
Aristoteles memperkenalkan pada peradaban dunia fondasi demokrasi 
un tuk  sebagai model politik sebentuk negeri. Paham yang bentuknya 
berkem bang seperti anutan kita sekarang ini. Pemimpin negara dalam 
konsep demokrasi ditentukan berdasarkan pemilu yang menghitung 
kum ulatif suara rakyatnya.

Demokrasi sejatinya merupakan sebentuk form at yang idiil, tetapi 
perwujudannya kebanyakan disadur-bebas sesuai dengan keinginan 
dan improvisasi penguasa. Enam Pemilu terselenggara sepanjang 
durasi kekuasaan rezim O rde Baru (1971-1997). Digelar dengan 
tafsir perwakilan Golkar dan militer. Kita cukup mencoblos partai. 
Selanjutnya, biarlah sejarah m encatat keberadaan Sidang U m um  M PR 
dan presiden tunggal yang berkuasa total 32 tahun.

Durasi presiden terpanjang dalam sejarah Republik kita, sebelum 
ditumbangkan oleh gelora Gerakan Reformasi yang menyambar 
dukungan dari seluruh pelosok tanah air. Pemilu 1997 yang dilaksanakan 
pada pekan terakhir bulan Mei, adalah titik didih keletihan politik Orde
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Baru. Awal terungkapnya karakter para Brutus di sekitar Soeharto dan 
proses pengulangan sejarah politik Indonesia.

Saat itu Golkar meraih 325 kursi (PPP 89 kursi) dan PDI (11 
kursi), sementara ketua M PR, H arm oko yang notabene adalah Ketum 
partai berkuasa, Golkar, tetap mengajukan nama Soeharto yang kala itu 
berusia 76 tahun untuk kembali ke singgasana kekuasaan, meskipun 
sebelumnya m antan Pangkostrad itu sempat menyiratkan keinginan 
untuk lengser. Rakyat masih m em butuhkan kepem im pinan Soeharto, 
begitu bujuk rayu Harmoko.

SU M PR  bulan M aret 1998 mengangkat kembali Soeharto untuk 
m elanjutkan kekuasaannya dan sejarah memulai m om entum  hitung 
m undur keruntuhannya. Gerakan perlawanan semakin marak dan 
terbuka, antara lain, usai kezaliman pemerintah memberangus majalah 
Tempo, Editor, dan D etik pada bulan Juni 1994. Kerusuhan pecah pada 
bulan 13 Mei 1998, setelah penem bakan terhadap 4 mahasiswaTrisakti 
yang tengah melakukan unjuk rasa di jalan raya kawasan Grogol.

Dalam  naluri jurnalisme, peristiwa politik yang menawarkan 
fenomena perlawanan m enentang tirani selalu m em ancing adrenalin 
para insan pers untuk mereka-reka cara dan representasi terbaik bagi 
sidang pembaca dan masyarakat pemirsanya. D ram a secara sastra dan 
citra berkelindan menawarkan penyajian puncak produk jurnalisme 
ke masyarakat seluas-luasnya. Pada saat itu, penguasa, dalam hal ini 
militer, memberi perhatian utam a kepada pemberitaan tulis ketimbang 
fotografi jurnalistik.

Pendudukan mahasiswa atas Gedung M PR selama tiga hari sejak 
18 Mei semakin menghembuskan beliung agar Soeharto segera mundur. 
Celakanya, Ketua D PR /M PR  Harmoko, mantan M enteri Penerangan 
yang lama meniti karir sebagai wartawan ikutan mendesak agar Soeharto 
m engundurkan diri. Rekan-rekan wartawan yang meliput di gedung
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M PR /D PR  ketika itu menyindir sikap Harm oko seraya mengutipkan 
satu lirik lagu, “Kau Yang Memulai, Kau Yang Mengakhiri”.

Soeharto mencoba meredakan tekanan politik tersebut dengan 
menawarkan reshuffle kabinet dan m em bentuk Komite Reformasi. 
N am un upayanya m entah karena terjadi pengkhianatan para menteri 
yang selama ini loyal kepadanya, katakan Akbar Tanjung, Ginanjar 
Kartasasmita, dan tentu H arm oko sendiri. M enjeiang tengah malam 
20 Mei, Soeharto telah bulat m engundurkan diri. Tanggal 21 Mei 
1998, B.J Habibie resmi menggantikan Soeharto usai pembacaan 
pengunduran diri di Istana Merdeka.

K utipan dari kuratorial pam cran karya pewarta foto Antara 
“09:02:45”
23 Juni-14 Juli 1998,
Pewarta foto: Arif Ariadi, Hadiyanto, Herm anus Prihatna, Jaka Sugiyanta, 
M aha Eka Swasta, Mosista Pambudi, Pandu Dewantara, Saptono,
Yudhi Soerjoatm odjo, Yusnirsyah Sirin, Zarqoni M aksum 
Galeri Foto Jurnalistik  Antara, Jakarta 
Kurator: Oscar M otuloh

M IT O S YANG KA RAM

Sulit membayangkan, detak sejarah kekuasaan O rde Baru -- pascaTragedi 
Trisakti -  berpacu seolah lebih cepat ketimbang kelebat bayangannya 
sendiri. Orang-orang juga terperanjat dan takjub, tidak habis pikir 
bagaimana bisa, puluhan ribu mahasiswa Indonesia yang meneriakkan 
aspirasi rakyat itu akhirnya m am pu memberi contoh kepada para anggota 
dewan yth, bagaimana mestinya mewakili suara rakyat. Yang lebih 
dahsyat lagi semuanya berlangsung di pertapaan mereka, Gedung MPR/ 
DPR, medium harapan rakyat yang hampir kelu tapi masih beruntung 
karena berkesempatan menyaksikan menggelindingnya sejarah baru.
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Suatu m onumen selamat datang pada milenium baru telah lahir, 
dim ana suara kemerdekaan beroleh kemenangan. Memang, siapa 
sesungguhnya yang m am pu melawan waktu? Apalagi penguasa hanya 
menyodorkan konsep rejuvenasi politik tapi plin-plan mengambil 
keputusan, sudah menjelma menjadi sepak terjang politik. “Jangan 
pakai taktik, ulur-ulur, reformasi sekarang juga, apa kurang “32 tahun?” 
pekik sejumlah mahasiswa sambil mengunyah permen karet di kubah 
Grahasabha Paripurna Senayan, begitu mendengar kabar Presiden 
Soeharto akan memimpin sendiri Komite dan Kabinet Reformasi.

Mahasiswa Indonesia, terutam a dalam pekan-pekan di bulan 
Mei, adalah pusat perhatian rakyat yang sepak terjangnya diamati 
dunia. Kendati berada dalam radius tembak, mereka tetap lantang 
memekikkan perlawanan atas eksistensi penguasa. Tragedi Selasa 
kelabu di dalam kampus Trisakti pada 12 Mei, adalah pasal terpenting 
yang berkaitan dengan rentetan peristiwa yang pecah kem udian, dia 
menjadi suatu titik balik arogansi kekuasaan yang dipandang menjadi 
picu yang mempercepat revolusi kaum belia tersebut memperjuangkan 
reformasi.

T im ah panas yang m erengut nyawa Elang dkk menjadikan jarum 
jam  O rde Baru berputar sangat cepat. Hanya beberapa saat pada 
tanggal 13 Mei, setelah para pahlawan belia itu dim akam kan, solidaritas 
sekaligus kemarahan masyarakat atas kesewenangan itu  mulai pecah di 
kawasan Grogol.

Kampus Indonesia m enaikkan bendera setengah tiang. Mahasiswa 
berduka dengan cara mereka sendiri-sendiri, mereka meratap dalam 
geram. Lalu m enahan diri di kampus masing-masing, menyiapkan 
perlawanan damai tapi menolak ajakan massa un tuk  turun ke jalan. 
D i luar pagar almamater, am uk melanda Jakarta, m endung kemurkaan 
menggelayut, asap tebal m engepul di ham pir semua penjuru kota, 
ibukota lum puh, denyutnya terhenti, 500-an jiwa kem udian tercatat
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melayang. Pemerintah dan penanggung jawab keamanan kota harus 
menjawab itu semua.

Sepekan kemudian, 18 Mei, ketika suasana politik masih 
mencekam, berbondong-bondong mahasiswa Indonesia datang dan 
menguasai gedung M PR /D PR  RI. Mereka datang dengan akumulasi 
persoalan kolektif mendasar dan motivasi yang sama. Mereka berkumpul 
un tuk  melawan satu jaringan mapan yang rata-rata sudah menggurita 
di singgasana kekuasaan bahkan sebelum mereka dilahirkan.

Gerakan reformasi damai mereka bergulir tanpa komando tapi 
efisien karena nurani yang menggerakkan mereka. Dengan kekompakan, 
kebersahajaan, keceriaan anak muda, mereka menggempur kekuasaan 
dengan berondongan peluru-peluru kejujuran, mereka membungkam 
alat-alat perang dengan kata-kata. Mereka akhirnya berhasil memojokkan 
O rde Baru ke ujung jurang dan memaksa petingginya melongok ke 
dasarnya, tempat sejarah akan berulang.

G edung M PR /D PR  sendiri adalah posko gerakan yang segera 
menjadi pusat perhatian dunia. Suasana di lokasi tem pat berlangsungnya 
proses perjuangan para belia intelektual tersebut sebenarnya lebih 
m irip kemeriahan suatu jam bore nasional atau festival rock ketimbang 
sebuah markas perlawanan yang sangat dan radikal. Ratusan wartawan 
cetak dan elektronik mancanegara segera m enurunkan reporter 
terbaiknya, termasuk m ingguan TIM E  yang m engutus lima pewarta 
foto kawakannya termasuk James Nachtwey (agen foto M agnum) dan 
Christopher Morris (Black Star).

C N N  bikin siaran langsung yang inelaporkan perkembangan 
kondisi politik aktual Indonesia. “Suasananya m irip festival W oodstock 
dalam skala kecil”, kom entar seorang pewarta foto senior dari New 
York sambil m em inum  segelas air mineral yang ditawarkan seorang 
mahasiswi yang mengenakan t-shirt ketat dengan m otif psychedelia.
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M em ang, ada persamaan antara W oodstock dengan festival M PR/ 
DPR. Dua-duanya m enghim pun massa sebagai suatu solidaritas kaum 
m uda yang memilih gerakan damai sebagai upaya melawan kemapanan. 
Mereka memakai kata-kata dengan nadanya sendiri. Bedanya, jika 
festival rock 3 hari W oodstock (Agustus 1969,400.000 pengunjung) di 
perladangan Bethel, pinggiran New York yang m enuntu t penghentian 
perang Vietnam, baru terwujud ham pir lima tahun kem udian, maka 
mahasiswa Indonesia berhasil meraihnya setelah tiga hari menguasai 
gedung rakyat yang terhorm at tersebut.

Bagaimanapun mahasiswa sebagai poros gerakan, yang menjadi 
garda depan gerakan reformasi yang sesungguhnya, adalah suatu 
produk jam an yang mewakili aspirasi untuk generasinya. Sebagai 
bagian dari masyarakat, mereka naif, karenanya jujur menyuarakan 
aspirasi rakyat, mereka santai tapi m am pu mengakhiri kekuasaan yang 
seperti tak m ungkin terjamah. Sejumlah wartawan foto asing yang 
“haus” bau darah pasti kecewa, mereka harus m enunda pesta foto. 
Pasalnya peralihan kekuasaan berakhir dengan damai.

Nasib O rde Baru akhirnya sampai di ujung skenario kekuasaan 
tepat pada hari libur nasional, kenaikan Isa Al-Masih, Kamis, 21 Mei 
1998. Dentang sejarahnya berawal pada pukul 09:00:00 WIB, saat 
Soeharto mulai membacakan teks pengunduran diri di Istana Merdeka. 
Dua menit, empat puluh lima detik kemudian, Soeharto sampai 
pada pembacaan kalimat ...saya memutuskan untuk mcnyatakan 
berhenti... Belum lagi kakek berusia 78 tahun itu mengakhiri pidato 
“lengser keprabon” yang seluruhnya berdurasi lima menit, dua detik itu, 
ribuan mahasiswa yang m enonton siaran langsung di depan TV  yang 
diletakkan di lobi Lokawirasabha M PR /D PR  langsung berpelukan, 
mereka berteriak histeris, berdansa menyambut kenyataan itu.
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“Langkah pertama reformasi sudah tercapai” pekik para mahasiswa 
yang sumringah. Siapa yang bisa mengalahkan suara kejujuran yang 
dipekikkan rakyat. Vox populi vox Dei.

Maaf, tapi shelter berikutnya sudah m enunggu.
Aksi Gerakan Reformasi adalah peristiwa visual. N am un, dari 

ribuan citra para pewarta foto lokal dan global, hanya dua citra, yang 
dapat disebut menjadi ikon “alfa” dan “omega” dari Gerakan Reformasi. 
D ua citra penanda penghujung kekuasaan rezim O rde Baru. Imaji 
pertam a, “alfa”, adalah karya fotojurnalistik yang dipetik pewarta foto 
Kompas Julian Sihom bing di jalan raya kawasan Grogol, pada suatu 
siang gerimis, 12 Mei 1998, ketika mahasiswa Trisakti menggelar 
unjuk rasa anti- Soeharto, di pelataran jalan sekitaran kampus mereka.

Beberapa m enit lagi, sejarah politik Indonesia akan ditorehkan oleh 
renteten peluru, kesumat kebencian serta darah em pat m artir reformasi 
dari kampus Trisakti. M om entum  sekeping petang, yang akhirnya 
ikutan m enum bangkan tirani kekuasaan Soeharto sepekan kemudian. 
Julian Sihom bing hadir di titik api peristiwa un tuk  mewartakan opini 
visualnya bagi siapa pun di m uka bumi.

Setelah foto seorang mahasiswi terkapar tak berdaya, terlilit 
spanduk perlawanan yang dipotretnya termuat di Kompas esok paginya, 
maka jurnalistik tampak memperlihatkan kekuatan subjektifnya untuk 
berdiri pada nurani mereka-mereka yang ditindas. Foto Julian tersebut 
mengumandangkan secara eksplisit betapa penindasan takkan mampu 
m embungkam suara demokrasi. Foto tersebut kemudian menjadi simbol 
spiritual yang menyertai siapa pun anggota masyarakat kala melawan 
emporium otoriter Orde Baru.

Sementara ikon “omega” m erupakan representasi ju x ta  m undurnya 
presiden Soeharto. C itra cerdas itu dipetik pewarta foto Kantor Berita 
Antara , Saptono. Menyusul m undurnya sejumlah Brutus dalam 
kabinet Soeharto, maka Saptono terus mengikuti perkembangan berita
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dan instingnya menyebabkan dia bersiap sejak pagi hari di lobi Gedung 
DPR7M PR mewaspadai kem ungkinan pengum um an pengunduran 
diri Soeharto. M aklum  sejak dua hari sebelumnya kabar lengser itu 
telah santer merebak.

Pagi 21 Mei, kabar penting itu juga menyeruak di kalangan mahasiswa 
yang m enanti dengan tegang kemungkinannya. Kabar Soeharto lengser 
semakin santer. Pukul delapan lebih, sejumlah mahasiswa berinisiatif 
m enurunkan tv berukuran besar dari ruang kerja Harm oko yang mereka 
duduki sejak tanggal 18 Mei. T V  ini mereka letakkan di lobi agar acara 
nobar lengser dapat disaksikan seluas-luasnya oleh para mahasiwa yang 
menduduki gedung rakyat itu. Ratusan pewarta foto mulai mencari-cari 
posisi yang paling pas.

Saptono, memilih lokasi pem otretan berdasarkan nalurinya sebagai 
seorang pewarta foto yang paham pra-konsepsi peristiwa. Dia segera 
berdiri di antara pesawat televisi dan mahasiswa yang duduk bersila di 
depannya. Detik demi detik berlalu, lalu siaran langsung televisi nasional 
memperlihatkan suasana di Istana Merdeka. Tampaknya tebakan lengser 
segera menjadi kenyataan. Saptono mengarahkan kameranya ke titik 
yang dia perkirakan bakal menjadi m om entum  sejarah.

Konsentrasinya penuh. Peristiwa itu segera diikuti dari jendela 
kameranya. Saptono tak ingin kehilangan m om entum . Tepat pukul 
09:02:45 wib, peristiwa itu terjadi. Saptono telah menyiapkan lensa 
lebar pada kamera analognya. Perkiraan peristiwa ternyata seperti yang 
dia bayangkan, beberapa mahasiswa m endadak bangkit, dan menari 
seraya berteriak histeris kala Soeharto menyatakan berhenti. Klik, 
Saptono m em berondong scene keriaan mahasiswa tersebut sebagai 
subjek di ruang kanan dan siaran televisi yang m emperlihatkan 
Soeharto tengah membacakan lengser diri berdiri sejajar. M otordrive 
kamera m em utar seluloidnya dengan mantap.
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Ratusan fotografer yang berkumpul di lokasi itu juga 
m em berondongkan klik mereka. Nam un, petikan Saptono adalah 
pem bekuan peristiwa yang paling tepat di antara mereka. Saptono 
berhasil mengabadikan penggalan peristiwa itu menjadi catatan sejarah 
visual kita. Setiap peringatan Gerakan Reformasi, citra “alfa” dan 
“omega” itu selalu hadir mewakili kenangan kita, perihal peristiwa yang 
m engubah warna demokrasi di tanah air.

Gerakan Reformasi melalui parlemen kem udian juga 
m enum bangkan keberadaan Presiden Habibie. Jatuhnya Habibie 
m engantarkan republik ini menggelar pemiiu pertamanya setelah 
paket rezim Soeharto-Habibie tumbang.

SIMSALABIM BOB MARLEY PRESIDENNYA
K utipan dari pengantar pam cran foto
“ Kamaval”, 1999
Galeri Lontar, U tan Kayu, Jakarta
10-20 Juli 1999
Karya Oscar M otuioh

Fiesta Kamaval politik selama masa kampanye dan hari pencoblosan 
baru berlalu dengan praktis aman. Selesai juga penantian panjang yang 
m endebarkan, menyusul kekhawatiran banyak pengamat politik yang 
mensinyalir pemiiu kali ini bakal berdarah-darah. Coba tilik, coba 
simak, masih dibayangi m im pi buruk peristiwa Mei setahun silam, 
banyak pusat perbelanjaan di sejumlah jalur kerusuhan bersiaga dengan 
m endirikan “benteng” atau “kastil” di haiaman mereka. Gedungnya 
diselimuti jala-jala anti lemparan batu. Atau, paling sedikit, menambah 
beberapa jengkal kawat duri melingkar-lingkar di atas pagar mereka. 
Jalan-jalan masuk ke gang-gang di kawasan Jakarta Barat, misalnya, 
juga siap dipalang dengan barikade kawat duri rancangan sendiri.

Sejarah baru demokrasi konon telah ditoreh. Kendati wawasan 
ideal pendidikan politik untuk masyarakat demokratis masih jauh
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dari harapan, tetapi realitas lapangan menawarkan fenomena lain yang 
sungguh layak disimak. Sebulan masa kampanye yang awalnya menjadi 
semacam horor bagi warga Jakarta, ternyata hanya isapan jempol belaka. 
Kampanye yang mestinya sarat dengan upaya memasyarakatkan program 
demokrasi disertai jualan parpol terpaksa jadi PR tunda buat pemilu 
berikutnya. Orang-orang di lapangan ternyata mau yang pop, yang 
enteng-enteng saja. Dari pentas kampanye di ibukota saja, kenyataan di 
jalan membuktikan bahwa sejauh ini, ritual politik macam itu masih jadi 
tujuan, sementara esensinya terendam jauh nun di seberang sana.

M onum en Selamat Datang adalah markas besar massa kampanye. 
Patung karya Edhi Sunarso pesanan presiden Sukarno untuk 
m enyam but penyelenggaraan Asian Games IV (1962) itu, menjadi 
daerah tujuan mereka setelah penat putar-putar kota mengebutkan 
panji-panji partai mereka. Inilah ritual politik bersuasana pesta rakyat 
paling m eriah sepanjang sejarah kampanye pemilu di Indonesia. Boro- 
boro masyarakat m enam bah wawasannya tentang segala jualan dan 
caleg parpol pemilu, “ngeliat gambar partainya aje m um et, saking 
banyaknya”, kom entar seorang ibu sambil menggendong putranya 
yang m enonton di him pitan jejalan massa yang m enyem ut di putaran 
akhir kampanye. Pokoknya, Selamat Datang karnaval ala Rio de 
Janeiro. D i Jakarta.

Jutaan warga, tua-m uda, besar-kecil, laki-perempuan, juga waria, 
m em buat Jakarta menjadi samudera manusia. Hari ini bisa hijau, 
besoknya dom inan biru dan lusanya merah total. Penonton dan peserta 
karnaval sulit dibedakan lagi. M ereka berbaur jadi satu. Kendati masih 
dalam suasana krismon, kampanye jadi ajang hiburan keluarga murah 
meriah. W arung-warung darurat laku keras. Semua senang, semua 
sumringah. Para penganjur demokrasi bisa bahagia m elihat masyarakat 
gembira, tapi kecewa karena hakekat kampanye kurang direspons oleh 
orang-orang. Tapi, sudahlah, jangan merengut, nenek bilang, mari
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bergembira, ikut pesta ini. Apalagi, kasihan kan, peserta kampanye 
sudah berupaya tampil habis, senyentrik dan seunik m ungkin.

Yang jelas, suasananya hiruk-pikuk dan am at meriah. Poster, 
baliho, dan atribut partai jadi tontonan yang menarik. Kalimat dan 
slogannya lucu-lucu, terkadang agak nakal. Binatang piaraan macam 
kera, elang, anjing, kucing, sanca, iguana, kerbau, sampai serombongan 
bebek diajak majikannya turun ke jalan, lengkap dengan atribut partai 
sang tuan. Bendera berkibar-kibar aneka warna, partai-partai boleh 
berbeda tapi pendukungnya ternyata sangat akur. Saling lempar salam 
dan senyum lebar jika berpapasan. Knalpot dan klakson mobil nyaring 
bersahutan dengan terom pet penggembira. Itu m ungkin pasalnya 
kenapa para provokator kehabisan akal buat bikin kacau.

Berbagai figur idola hadir entah dalam poster, bendera atau 
foto berukuran besar. Sebut saja, Khomeini, Sukarno, AH Nasution, 
Ernesto “C he” Guevara, Yasser Arafat, Bill Gates, Mike Tyson, Arnold 
Schwarzenegger, M ick Jagger, Kurt Cobain, Sex Pistols, Marilyn 
M onroe, M adonna, sampai tokoh kom ik Si Buta dari Gua Hantu. 
Dari semua itu, tampaknya figur m endiang Robert Nesta Marley 
yang paling populer dan universal. Karenanya, dia berkibar di hampir 
semua kampanye partai besar, kecuali (mungkin) partai berlambang 
beringin. Bendera bergambar Bob Marley, anak jalanan Kingston 
(Jamaica) yang menjadi tokoh m usik anti Hail, Hail, Rock Punk Roll, 
2 Juni diskriminasi itu, kelihatan berjejer berkibar di samping panji 
PPP, PAN, PKB, dan PDI-Perjuangan. Kawula m uda tampaknya yakin 
Marley adalah representasi rintihan generasi mereka. Bukan itu saja, 
bersama Marley diarak pula bendera berlogo grup rock lokal pujaan 
anak mudai, Slank.

Karenanya, ketim bang harus debat kusir perihal hantu  “deadlock", 
dem i rejuvenasi, biarlah Bob Marley — seandainya dia masih hidup — 
diajak jadi presiden keempat, sementara anak-anak G ang Potlot silakan
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menguasai Parlemen. Jika (semoga aman) mentari pagi m enyentuh 
em bun di hari pemilihan presiden besok, juga biar Bung Reformasi 
terjaga dari tidur panjangnya, tidak ada salahnya kita m elihat pilihan 
yang segar, yang baru, yang bukan dicom ot dari onderdilfatique  Orde 
Baru, sebab citranya harus d ipulihkan dulu di pertapaan, paling banter 
sampai dua pem ilu ke depan.

Masih m enganut pemilu sistem lama, M PR dalam sebuah konspirasi 
politik memilih presiden Gus D ur menjadi presiden ke-4 sekaligus 
memecatnya dua tahun kemudian. Wap res Megawati akhirnya menjadi 
presiden RI ke-5 menggantikan Gus Dur. Pilpres langsung pertama 
kali sejak O rde Baru tumbang, baru dapat dilaksanakan tahun 2004, 
yakni ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden ke-6 
Republik Indonesia.

Sejak Gerakan Reformasi menggelinding, pendidikan politik 
yang seharusnya antara lain dilakukan partai politik terus mengalami 
dekadensinya. Lembaga legislatif itu hanya menjadi sarang intrik yang 
citranya di mata rakyat hanya berada dalam kerak bum i terdalam. 
Boro-boro menjadi dewasa, bocah pun belum, seloroh seorang penjaga 
parkir. Tak heran, sinisme Gus D u r ketika masih berkuasa, parlemen 
“tam an kanak-kanak”, adalah sinyalemen yang tepat dan mengena 
sasaran.

Sejak Gerakan Reformasi berhasil m enum bangkan rezim otoriter 
yang berkuasa sepanjang 3,2 dekade, Pilpres 2019 kembali menampilkan 
pangeran O rde Baru ke gelanggang “revanche” m enantang petahana, 
m antan pengusaha mebel, yang mem enangi Pilpres 2014. Teater politik 
kali ini dipastikan menjadi palagan penghabisan bagi dirinya, mewakili 
keluarga m endiang Soeharto dan segenap pendukungnya. “ To he or not 
to be”, kata Ham let, karakter pujangga Shakespeare (1364-1616).

Rabu, 17 April 2019, adalah hari yang m enentukan masa depan 
demokrasi Indonesia. Riuh rendah masa kampanye enam bulan
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disudahi dengan saat-saat masyarakat m enentukan pilihannya. Entah 
pilihan yang m urni datang secara personal atau hasil pendiktean dari 
pendidikan politik yang paling gelap dan am buradul sepanjang sejarah 
republik pasca-Reformasi.

Haiaman depan harian Kompas terbitan 17 April, dua puluh tahun 
silam, menurunkan teras berita lima kolom, “ABR1 Selalu Dukung dan 
Pelopori Reformasi”, bukan reformasi yang dilakukan secara revolusioner, 
radikal, dan dramatis yang hanya akan akan menghancurkan sendi-sendi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasan itu disampaikan Kepala 
Pusat Penerangan ABRI Brigjen. Abdul Wahab M okodongan menjawab 
wartawan, Kamis (16/4) di Jakarta. Tepat di bawahnya tertera berita juga 
dalam 5 kolom, “Serangan Jantung Jem put Kematian Pol Pot”.

Pol Pot adalah pem im pin Khmer Merah zalim yang sempat 
berkuasa lima tahun di Kamboja. Nam un, dalam kepemimpinannya 
yang kejam, rezim biadab tersebut bertanggung jawab atas genosida 
yang melenyapkan lebih dari dua juta rakyatnya sendiri. Tak ada foto 
yang menghiasi haiaman depan surat kabar nasional pada hari Jum at 
itu.

Dalam 20 tahun, kita telah memperoleh kehadiran lima orang 
presiden. Lima kepem im pinan negeri dalam suasana jurnalisme yang 
berbeda dari sebelumnya. Pers Indonesia pasca-Reformasi adalah pers 
bebas yang tak pernah dirasakan insan pers sejak Indonesia merdeka. 
Gus D ur menghapus kerangkeng SIUPP yang selalu menjadi alat Orde 
Baru un tuk memberangus pers kita. Pers bebas Indonesia adalah anak 
kandung Reformasi.

Sementara itu, peringatan 20 tahun Gerakan Reformasi, tak lagi 
menyita perhatian masyarakat apalagi para generasi milenial yang 
kurang tertarik menyimak sejarah. Rakyat semakin jauh dari cerdas 
pengetahuan politiknya, dua dekade parpol hanya mengajarkan 
bagaimana cara memasang baliho wajah caleg yang telah dipoles habis
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di aplikasi photoshop. Sekalian ikutan mengkampanyekan paslon 
junjungannya seraya menyebarkan hoaks via gadget (gawai).

N am un, dalam pilpres kali ini, jurnalisme Indonesia kelimpungan 
menghadapi kampanye hitam  yang marak menghardik. Fitnah dan 
kebencian merajalela. Kotak Pandora SARA sengaja dibiarkan terbuka. 
Masyarakat terpecah dalam perbedaan yang m ungkin tak lagi m udah 
disatukan. Platform  baru yang bernam a media sosial menjadi kendaraan 
tercepat un tuk m engantarkan kabar dan warta hoaks.

Jurnalisme vs hoaks menjadi penanda dalam pilpres kali ini. 
Keberadaan fotografi jurnalistik yang menjadi penanda atmosfer peristiwa 
yang sungguhnya, tak lagi menjadi referensi kebenaran. Medsos kini 
menjadi arena favorit segenap penyebar hoaks. Sebentuk gejala yang 
menjadi tantangan terbesar profesi kewartawanan Indonesia, berbarengan 
dengan merosotnya minat pembaca menelisik berita yang dapat 
dipertanggungjawabkan di luar platform  medsos.

Informasi dunia saat ini berada dalam segenggaman gawai. Parpol 
yang seharusnya menjadi tam eng agar wa rga beroleh i n formasi yang tepat 
tentang para calon eksekutif dan parlemen justru m emanfaatkan, atau 
paling tidak, membiarkan platform  ini dimanfaatkan un tuk sebentuk 
kem unduran politik yang am at berbahaya bagi keberlangsungan 
demokrasi kita. Parpol dan regu pemenangannya malah memanfaatkan 
m edium  baru ini sebagai jalan pintas paling m anjur un tuk  m enjatuhkan 
lawan politik mereka. Basic fotografi yang imajinya terlanjur dianggap 
mewakili kebenaran peristiwa diaduk-aduk menjadi kabar dan warta 
visual yang menjerumuskan masyarakat luas.

Sekarang kita dapat mem aham i bagaimana propaganda kembalinya 
O rde Baru telah dirancang sejak lama. Foto yang dibajak dari pewarta 
foto senior Reuters, Eny N uraheni beredar di penahan lum pur truk-truk 
angkutan luar kota, di kaca belakang angkot-angkot ibu kota. Soeharto 
dengan senyum khas dan mata yang menyipit dengan jaket kulit hitam
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yang dikenakannya tam pak melambai ke arah masyarakat, dari kota, 
dan kam pung-kam pung Indonesia. “Piye kabare, enak jam anku toh”.

Dari kam pung dan desa-desa, kini, dalam pekan-pekan penghujung 
masa kampanye, Soeharto menyapa kembali publik ibu kota. Dalam 
baliho ukuran besar, orang kuat yang pernah berkuasa selama 32 tahun 
itu tam pak tersenyum ke arah masyarakat yang tengah menikmati CFD , 
bersepeda tandem dengan Ny. Tien pada suatu siang di sekitaran patting 
selamat datang yang didirikan untuk menyambut para atlet dan delegasi 
peserta Asian Games IV tahun 1962. M onumen karya Edhi Sunarso yang 
dibangun pada era Bung Kamo, presiden pertama Republik Indonesia 
yang digulingkan Soeharto.

Oscar Motuloh
Pewarta foto Antara
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