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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Media lokal berbeda peran dengan media nasional. Lokalitas media akan lebih 

ditonjolkan dibanding media nasional. Budaya dan kearifan lokal suatu wilayah dapat 

menjadi informasi yang bermanfaat sebagai bentuk melestarikan kearifan lokal di 

daerah tersebut. Media lokal merefleksikan keragaman masyarakat, khususnya dalam 

dimensi wilayah, politik, agama, etnis, budaya, dan kearifan lokal, termasuk 

memberikan akses yang layak untuk kaum minoritas. 

Harian Suara Merdeka merupakan surat kabar regional terbesar di Jawa Tengah 

yang terbit pertama kali pada tahun 1950. Awalnya, koran ini menjangkau pembaca 

di beberapa wilayah di Jawa Tengah, seperti Semarang, Solo dan Kudus saja. Suara 

Merdeka menerbitkan 28 halaman untuk edisi lokal mulai dari Suara Solo (yang 

berganti menjadi Solo Metro) dan Semarang Metro tahun 2001, hingga terakhir Suara 

Kedu pada tahun 2008 (Machmud NS, 2010: 25). 

Tantangan muncul ketika teknologi dan globalisasi mampu menggeser ruang 

berita budaya di media lokal. Fenomena yang tampak saat ini adalah budaya yang 

menjadi bagian dari kearifan lokal suatu daerah semakin terpinggirkan dan kalah 

dengan budaya asing. Ruang untuk berita kebudayaan semakin kecil karena dikalahan 

dengan berita politik, ekonomi, dan berita hiburan yang lebih menarik. Halaman 
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Suara Merdeka beredar untuk seluruh wilayah pendistribusian, karena memuat lebih 

banyak isu-isu nasional. Hal ini sesuai dengan hasil analisis isi koran Suara Merdeka 

edisi Oktober 2014, seperti pada grafik berikut ini. 

 
Gambar 1.1  

Grafik Jumlah Berita Suara Merdeka di Halaman Headline berdasarkan Isu 
pada Oktober 2014 

 
(Sumber: Hasil Analisis Isi harian Suara Merdeka edisi Oktober 2014) 

 
Media lokal dijadikan sebagai basis informasi karena memiliki kekuatan dalam 

menyajikan isu-isu yang berkaitan dengan lokalitas suatu daerah. Kehadiran edisi 

lokal membuat Suara Merdeka lebih mengakar di masyarakat pembacanya. Berita 

lokal Harian Suara Merdeka dimuat dalam edisi lokal yang terbagi berdasarkan 

wilayah biro eks Karesidenan, yaitu Semarang Metro (untuk melayani pembaca di 

wilayah eks Karesidenan Semarang), Solo Metro (eks Karesidenan Surakarta), Suara 

Muria (eks Karesidenan Pati), Suara Pantura (eks Karesidenan Pekalongan), Suara 

Banyumas (eks Karesidenan Banyumas) dan Suara Kedu (eks Karesidenan Kedu). 

Edisi Semarang Metro menyajikan isu-isu yang berkaitan dengan lokalitas Jawa 

Tengah, khususnya Semarang. Pada halaman ini, bukan hanya berita lokal Semarang 
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saja yang dimuat, tetapi juga daerah lain, yaitu Salatiga, Kedungpur, dan juga berita 

dari karesidenan lain yang masuk dalam Fokus Jateng. Pemberitaan lokal pada edisi 

Semarang Metro didominasi pemberitaan dari Kota Semarang. Hal ini tampak dari 

total 12 halaman di edisi Semarang Metro, ada 6 halaman untuk berita lokal 

Semarang, 2 halaman Fokus Jateng, 2 halaman daerah Kedungpur, 1 halaman daerah 

Salatiga, dan 1 halaman berita hiburan.  

Media lokal memiliki perbedaan dengan media nasional, yaitu media lokal 

memiliki kedekatan dengan khalayak setempat. Media lokal memiliki kelebihan 

karena dapat mengangkat potensi yang ada di daerah tersebut, termasuk budaya dan 

kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Namun, kenyataannya isu-isu mengenai 

budaya dan kearifan lokal jarang menjadi fokus pemberitaan di media.  

 
Gambar 1.2 

Grafik Jumlah Berita di Halaman Headline Semarang Metro Harian Suara 
Merdeka berdasarkan Tema pada Oktober 2014 

 
(Sumber: Hasil Analisis Isi Harian Suara Merdeka Edisi Semarang Metro Oktober 

2014) 
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Berdasarkan Gambar 1.2., pemberitaan di halaman headline Semarang Metro 

didominasi oleh tema infrastruktur dengan 42 berita. Di posisi kedua, tema hukum 

dan kriminal dengan 14 berita, diikuti tema sosial dengan 13 berita dan 12 berita 

tentang tema lingkungan. Dari hasil ini, tampak bahwa Suara Merdeka 

menitikberatkan pada isu-isu infrastruktur dengan jumlah pemberitaan yang paling 

banyak dimunculkan. Suara Merdeka justru hanya menempatkan dua berita 

bertemakan budaya di halaman headline Semarang Metro pada Oktober 2014. 

Penempatan berita memengaruhi seberapa penting berita tersebut dimuat. 

 
Gambar 1.3 

Grafik Jumlah Berita Kota Semarang di Semarang Metro Harian Suara 
Merdeka berdasarkan Tema Edisi Oktober 2014 

 
(Sumber: Hasil Analisis Isi Harian Suara Merdeka Edisi Semarang Metro Oktober 

2014) 
 

Pemberitaan mengenai tema budaya di edisi lokal Semarang Metro cenderung 

mendapat porsi yang sedikit. Pemberitaan justru dididominasi oleh berita olahraga, 

infrastruktur, serta hukum dan kriminal. Berdasarkan Gambar 1.3, Suara Merdeka 
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hanya memuat 41 berita dengan tema budaya selama satu bulan. Artinya, dalam satu 

hari, rata-rata hanya ada satu hingga dua berita bertemakan budaya yang dimuat. 

Bahkan, berita hiburan lebih banyak muncul dibanding berita dengan tema budaya. 

Lima tema berita yang paling banyak muncul adalah berita olahraga, 

infrastruktur, hukum-kriminal, hiburan dan ekonomi. Berdasarkan analisis isi pada 

bulan Oktober 2014, sebagian besar tema memang memiliki satu halaman tersendiri 

di Semarang Metro, seperti olahraga, hukum-kriminal, hiburan, dan ekonomi. Suara 

Merdeka mengelompokkan tema tersebut dalam posisi per halaman, seperti berita 

ekonomi di halaman 23, hukum-kriminal pada halaman 24, olahraga lokal Semarang 

di halaman 28, dan hiburan terletak di halaman 32. Banyaknya berita pada tema 

tersebut berkaitan dengan halaman yang telah disediakan khusus oleh Suara Merdeka 

untuk tema-tema tersebut.  

Beberapa analisis dan grafik tersebut di atas digunakan untuk memperlihatkan 

bahwa Harian Suara Merdeka melalui edisi lokal Semarang Metro, didominasi oleh 

pemberitaan infrastruktur Kota Semarang. Pemberitaan ini paling banyak muncul di 

halaman headline dan juga edisi Semarang Metro secara keseluruhan. Porsi 

pemberitaan yang menekankan pada infrastruktur ini mengindikasikan bahwa Suara 

Merdeka mengganggap tema infrastruktur di Semarang sebagai isu penting dalam 

koran ini. 

Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa tema-tema budaya yang diangkat oleh 

Suara Merdeka tidak menjadi isu yang penting, yaitu hanya dua tema budaya yang 
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muncul di halaman headline dan 41 pemberitaan tema budaya di bulan Oktober 2014 

pada edisi Semarang Metro. 

Jika melihat pada salah satu fungsi media massa yang dikemukakan Laswell 

(Severin dan Tankard, 1988: 357), yaitu adanya keberlanjutan atau transmisi warisan 

budaya, media memberikan ruang untuk penyaluran nilai-nilai lokal yang ada, 

khususnya bagi media lokal. Fungsi media massa adalah mengekspresikan budaya 

dominan dan memahami perkembangan budaya dan subbudaya yang baru serta 

mendorong dan memelihara nilai. 

Terkait dengan berita kearifan lokal, Suara Merdeka memiliki dua rubrik yang 

menonjolkan kearifan lokal di Semarang, yaitu rubrik Ngisor Asem dan Rame 

Kondhe. Berikut daftar berita lain yang berkaitan dengan kearifan lokal Semarang 

yang muncul pada edisi Semarang Metro bulan Oktober 2014. 

 
Tabel 1.1 

Tabel Daftar Berita Kearifan Lokal di Semarang pada Edisi Semarang Metro 
Oktober 2014 

Tanggal No JUDUL 
1 1 Filsafat Jawa Tetap Relevan: Sarasehan Budaya Balai Bahasa 
 2 Info Budaya: Teater Lingkar “Pendowo Boyong” 
 3 Gairahkan Mahasiswa Cintai Batik: LKMM “Batik Kui Nggonku” 
 4 Ludruk, Kesenian yang Menghibur: RRI Kembal ke Kejayaan Siaran 

Budaya 
2 5 Ngisor Asem: Jamu Jun Karsipah di Pasar Gang Baru, Asal Jepara, Jadi 

Khas di Semarang 
3 6 Lewat Batik Ciprat, Pelajar SLB Menginspirasi Dunia 
4 7 Peraih Batik Berlomba Berikan Ciri Khas 
5   
6 8 Lestarikan Tata Rias Khas Semarangan 
 9 Rame Kondhe: Ya Wae Macet Wong Dalane Siji Thok 
7 10 Ki Cahyo Tampil Atraktif: Wayang Kulit Malam Jumat Kliwon 
8 11 Belajar Karawitan, Belajar Kesabaran dan Terapi Psikis 
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Tanggal No JUDUL 
9 12 Ngisor Asem: Barbershop Yu Me Jl Gang Pinggir, Berdiri 1950, 

Gemetar Potong Rambut Jenderal 
 13 Patung Warak Ngendhog Diminta Ditimbang Ulang 
 14 Geliat Seni Tradisonal di Kota Semarang: Siasat Bertahan Sanggar 

Kesenian 
10 15 Teng-teng, Tempat Favorit Momong Anak 
 16 Jadikan Tari Sintren Khasanah Tradisi Bersama 
11 17 Parade Kentongan Semarak: Pembukaan Bulan Bahasa dan Seni di 

Unnes 
 18 Inovasi Tanpa Henti Ngesti Pandawa 
12   
13 19 Penari Kethek Ogleng Ajari Joget PKRJT di Taman KB 
 20 Rame Kondhe: Tambal-Ilang Dadi Tembalang 
14  - 
15 21 Ngisor Asem: Berburu Ayam Jago di Kepodang 
16 22 Seniman Kenang Ki Narto Sabdo 
17 23 Replika Kapal Cheng Ho Dibongkar 
 24 Kapal Cheng Ho: Dibangun Swadaya, Habiskan Rp 1,3 M 
18 25 Tak Hanya Replika Kapal: Masalah Kali Semarang 
 26 Gebyar Keroncong: Wujud Kecintaan pada Bangsa 
19   
20 27 Nuansa Beda di Festival Budaya RRI 
 28 Wayang Penuh Teladan Kehidupan 
 29 Rame Kondhe: Ana Simpanglima Anakan ning Pedurungan 
21 30 Foto: Pembongkaran Replika Kapal Cheng Ho 
22 31 Tembang Dolanan Semakin Ditinggalkan 
 32 Ki Nartosabdo dan Semarang Tidak Terpisahkan 
23 33 Ngisor Asem:  Tugu Semarang Nol Kilometer, Tanda Pengukur Jarak 

Pengiriman Pos 
 34 Satu Lagi Alat Berat Didatangkan: Pembongkaran Replika Kapal Cheng 

Ho 
 35 Kolaborasi Apik Tiga Dalang Cilik 
 36 SDN Lamper Kidul Raih Juara: Festival Dolanan Anak-Anak 
24 37 Aset Budaya Perlu Direvitalisasi: Sarasehan Balai Bahasa Jateng 
 38 Ki Anom Suroto Beber “Wahyu Toh Jali”: Malam 1 Sura di Gubernuran 
25   
26   
27 39 Tiga Doa Budaya untuk Kemakmuran: Peringatan Satu Muharam 
 40 Rame Kondhe: Tukang Genter Saba Kali 
28 41 Desain Warak Diminta Diperbaiki 
 42 Pembukaan Lapak Seni Raden Saleh: Nyadran Sendang Mengingat 

Kehidupan 
29 43 Geladak “Cheng Ho” Mulai Dihancurkan 
30 44 Tari Bangilun Ditemani Rintik Hujan 
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Tanggal No JUDUL 
 45 Guyub Jangan Korub: Rebo Legen Gaul 
31  - 
(Sumber: Hasil Analisis Isi Harian Suara Merdeka Edisi Semarang Metro Oktober 

2014) 
 

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 45 berita di Suara Merdeka yang berkaitan 

dengan isu kearifan lokal Semarang. Ada beberapa pemberitaan yang mengangkat 

kearifan lokal Semarang yang dijadikan headline Semarang Metro, yaitu isu 

mengenai pembongkaran replika Kapal Cheng Ho di Gang Lombok. Fokus berita ini 

membahas tentang program pemerintah yang akan melakukan normalisasi Kali 

Semarang. Berita ini dimuat sebagai headline Semarang Metro pada tanggal 17 dan 

18 Oktober 2014. Ada enam kali pemberitaan mengenai pembongkaran replika kapal 

Cheng Ho, yaitu pada tanggal 17, 18, 21, 23, dan 29 Oktober 2014. Berita yang 

mengangkat isu kearifan lokal di Semarang ini menjadi headline Semarang Metro 

masuk dalam kategori infrastruktur karena berfokus pada normalisasi Kali Semarang. 

Salah satu fenomena ini menjadi latar belakang Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI) menyelenggarakan Temu Redaktur Kebudayaan pada tahun 2012. Ketua 

Departemen Film, Kebudayaan dan Parawisata PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono 

mengatakan bahwa latar belakang diselenggarakan kegiatan tersebut karena selama 

beberapa tahun terakhir rubrik seni budaya di masing-masing media cetak di 

dikeluhkan banyak pihak, termasuk kalangan pers sendiri, publikasinya mengalami 

penurunan yang signifikan (http://www.antarasultra.com/print/265471/temu-

redaktur-kebudayaan-se-indonesia-di-jakarta). Kebijakan redaksional merupakan 

aturan ataupun pedoman dalam redaksi yang dijadikan sebagai dasar terhadap 
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pemberitaan. Kebijakan redaksi menjadi dasar pertimbangan media sebagai penentu 

berita apa saja yang akan dimunculkan dan tidak dimunculkan. Penetuan berita ini 

terkait dengan proses gatekeeping dalam menentukan kemunculan dan isi dari 

pemberitaan. Kebijakan redaksi mengatur segala aktivitas dalam redaksi, yaitu 

rutinitas kerja dari anggota redaksi. Pada penelitian ini, kebijakan redaksi yang 

diterapkan oleh koran lokal Suara Merdeka pada berita kearifan lokal yang tidak 

lepas dari proses gatekeeping sebagai bagia dari rutinitas redaksi. 

Kecenderungan media massa akan mengarah pada tema yang sama dan akan 

mengesampingkan tema yang lain, sehingga dapat memunculkan fenomena self-

censorship di kalangan wartawan. Artinya, proses penentuan berita dimuat atau 

tidaknya merupakan bagian dari kebijakan redaksional dari industri media, sehingga 

dibutuhkan kecermatan redaktur untuk menyeleksi berita yang layak dimuat.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Surat kabar lokal menjadi media massa yang menjadi basis informasi bagi 

masyarakat lokal. Media lokal memiliki kekuatan dalam menyajikan isu-isu yang 

berkaitan dengan lokalitas suatu daerah. Budaya dan kearifan lokal suatu wilayah 

dapat menjadi infomasi yang bermanfaat sebagai bentuk melestarikan kearifan lokal 

di daerah tersebut. Potensi kearifan lokal dalam suatu daerah dapat disebarkan 

melalui pemberitaan yang dimuat dalam media lokal. 

Berdasarkan hasil analisis isi Harian Suara Merdeka pada bulan Oktober 2014, 

ditemukan bahwa pemberitaan dengan tema-tema budaya masih sedikit dibandingkan 



10 

 

kategori tema berita yang lain, yaitu infrastruktur, olahraga, hukum-kriminal, dan 

sebagainya. Penekanan pemberitaan Semarang Metro ada pada halaman headine 

yang banyak mengangkat isu infrastruktur Kota Semarang sebagai isu penting. Lima 

tema berita yang mendominasi pemberitaan di edisi lokal Semarang Metro adalah 

olahraga, ekonomi, hukum-kriminal, infrastruktur, dan, hiburan. Beberapa dari tema 

tersebut mendapat satu porsi halaman untuk pemberitaan. Tema budaya sendiri hanya 

muncul dua kali di halaman headline Semarang Metro pada Oktober 2014, sedangkan 

jumlah pemberitaan betemakan budaya dan kearifan lokal sebanyak 45 berita di 

halaman keseluruhan Semarang Metro. 

Suara Merdeka telah menerapkan fungsi media massa yang dikemukakan oleh 

Lasswell yaitu sebagai transmisi warisan budaya, melalui dua rubrik tetap di halaman 

Semarang Metro, yaitu Ngisor Asem dan Rame Kondhe yang dimuat setiap satu 

minggu sekali. Namun, masalah yang muncul adalah ketika porsi pemberitaan 

tentang budaya dan kearifan lokal jarang menjadi fokus pemberitaan dan memilki 

porsi berita yang minim di banding tema berita yang lain, meskipun telah memiliki 

dua rubrik tersebut.  

Makna budaya pada tema berita di media lokal hanya berkutat pada pemberitaan 

pentas seni. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan tentang pemberitaan tema 

budaya dan kearifan lokal yang jarang dimuat sebagai isu penting (melihat pada 

headline), dan minimnya porsi pemberitaan tentang budaya dan kearifan lokal, serta 

atas pertimbangan apa ketika tema budaya dan kearifan lokal dapat dimuat di 

halaman headline atau sebagai headline pada hari itu.  
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Kebijakan redaksional menjadi bagian penentu berita apa saja yang akan 

dimunculkan dan tidak dimunculkan sesuai dengan tema dan apa yang sedang 

menjadi perbincangan pada saat itu. Berdasarkan masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan redaksional Suara Merdeka dalam proses gatekeeping 

terkait dengan penentuan materi pemberitaan tentang kearifan lokal Semarang 

di edisi lokal Semarang Metro? 

2. Faktor apa saja yang memengaruhi proses gatekeeping tentang penentuan 

materi berita kearifan lokal Semarang di Suara Merdeka? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kebijakan redaksional Suara Merdeka terkait berita kearifan lokal 

Semarang di edisi lokal Semarang Metro harian Suara Merdeka. 

2. Mengetahui bagaimana proses gatekeeping terkait penentuan materi dalam 

pemberitaan kearifan lokal Semarang di edisi Semarang Metro harian Suara 

Merdeka. 

3. Mengetahui pertimbangan dalam ruang redaksi yang memengaruhi proses 

gatekeeping tentang berita kearifan lokal Semarang di edisi lokal Semarang 

Metro harian Suara Merdeka. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Signifikansi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian kebijakan 

media terkait dengan proses gatekeeping di media cetak lokal dalam 

menjalankan fungsi media sebagai transmisi warisan budaya melalui konten 

berita kearifan lokal. 

  

1.4.2. Signifikansi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada 

media cetak lokal, bahwa media bukan hanya sekadar memberitakan atau 

sebagai pengirim pesan tetapi juga memengaruhi nilai-nilai budaya, termasuk 

terjadinya dialog kebudayaan di dalamnya. Tema budaya dan nilai-nilai lokal 

tidak hanya menyangkut pada berita pentas dan pameran seni saja, tetapi 

media juga dapat mengkritisi dan menggali berita budaya. 

 

1.4.3. Signifikansi Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan upaya masyarakat 

untuk memperkenalkan kearifan lokal yang mereka miliki melalui media 

lokal. Masyarakat dapat menjadikan media lokal sebagai salah satu sarana 

untuk dapat memperkenal, mengangkat dan melestarikan kearifan lokal yang 

mereka miliki.  
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1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.5.1. State of the Art 

Media lokal yang memiliki kelebihan untuk bisa memberitakan kearifan lokal 

ternyata tidak dapat lepas dari kepentingan yang ada dalam kebijakan redaksional. 

Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemberitaan kearifan lokal di 

media lokal dan juga bagaimana kebijakan redaksional mempertimbangkan berbagai 

hal untuk bisa memuat konten media yang layak tayang.  

 
Tabel 1.2 

 State of the Art 
No Judul Peneliti Deskripsi Penelitian Hasil 
1. Dinamika Media 

Lokal dalam 
Mengkonstruksi 
Realita Budaya 
Lokal Sebagai 
Sebuah 
Komoditas 
(Disertasi, 2007) 

Widodo 
Muktiyo 

Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk 
mengatahui gambaran 
dinamika media lokal 
dalam memproduksi 
an pemberitaan yang 
dikonstruksi media 
koran lokal 
(Kedaulatan Rakyat 
dan Solo Pos) yang 
pada akhirnya dapat 
dijadikan komoditas 
yang menguntungkan. 
 
Metode kualitatif 
yang lebih 
menekankan pada 
pendekatan induktif. 

Dinamika koran lokal 
dalam era 
neoliberalisme 
menguatkan posisi nilai 
lokal dalam media. 
Kuatnya daya tarik 
nilai-nilai lokal terhadap 
pasar sangat ditentukan 
oleh adanya faktor 
kedekatan peristiwa dan 
emosi. Proses 
komodifikasi yang 
dapat merugikan 
kepentingan publik 
tidak dapat dicegah oleh 
khalayak. 

2. Komodifikasi 
Budaya Lokal 
Dalam Televisi 
(Studi Wacana 
Kritis 
Komodifikasi 

Sumantri 
Raharjo 

Tujuan dari penelitian 
ini adalah 
mengungkapkan 
bentuk, proses, 
ideologi dan 
kekuasaan berkaitan 

Hasil penelitian 
1.Terjadi komodifikasi 
isi dalam 
TayanganPangkur 
Jenggleng TVRI 
Yogyakarta. 
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Pangkur 
Jenggleng TVRI 
Yogyakarta) 
(Tesis, 2011) 

dengan komodifikasi 
Pangkur Jenggleng. 
Penelitian ini 
menggunakan analisis 
wacana kritis dari 
Noman Fairclough 
(analisis teks, praktik 
wacana, dan praktik 
sosiokultural) 

2. Komodifikasi isi 
terjadi melalui proses 
penyesuaian isi 
tayangan dan perubahan 
genre acara 
3. Ideologi dibalik 
proses komodifikasi 
adalah ideologi kapitalis 
4. Kekuasaan dibalik 
komodifikasi adalah 
kekuasaan pasar. 
5. Ideologi kapitalis 
masuk dalam TVRI 
melalui kelemahan 
regulasi penyiaran yang 
digunakan oleh aparat 
organisasi penyiaran 
untuk menghasilkan 
akumulasi modal.   

3.  Gatekeeper 
Televisi di 
Antara Idealisme 
dan 
Komersialisme 
(Disertasi, 2013) 

Siti 
Karlinah 

Tujuan dari penelitian 
ini untuk melihat 
bagaimana makna 
program “layak 
tayang” bagi produser 
TransTV, bagaimana 
upaya produser 
menghasilkan 
program layak tayang 
di TransTV, serta 
motif para produser 
mengupayakan 
program TransTV 
yang “layak tayang”. 
 
Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan 
fenomenologis 
melalui wawancara 
mendalam 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
produser memberikan 
pemaknaan yang 
variatif terhadap 
program “layak 
tayang”, kecuali 
pemaknaan terhadap 
aspek teknos (audio, 
video lighting, editing). 
Produser 
menegosiasikan 
idealisme dan 
komersialisme sebagai 
sikap pragmatis dalam 
membuat program 
“layak tayang”. 
Terdapat dua kategori 
motif produser dalam 
mengupayakan program 
“layak tayang”, yaitu 
because motives (misi 
perusahaan), dan in-
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order to motive 
(mengikuti pasar) 

 
Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada komodifikasi konten. 

Penelitian tersebut menggunakan metode analisis wacana kritis dan juga 

fenomenologi yang ditujukan kepada pekerja media, sedangkan pada penelitian ini 

justru konten budaya lokal tidak banyak muncul di media lokal. Penelitian ini melihat 

bagaimana proses gatekeeping media ketika melakukan penyeleksian dan 

pembingkaian konten berita kearifan lokal yang akan dimuat dalam harian lokal 

Suara Merdeka melalui analisis gatekeeping dari Pamela J. Shoemaker. 

 

1.5.2. Paradigma Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang memiliki tujuan 

untuk melakukan rekonstruksi pemahaman. Pengetahuan yang diperoleh berupa 

rekonstruksi pemikiran individual yang menyatu dalam lingkup sosialnya. Nilai-nilai 

diperlakukan menyatu dalam proses penelitian, yaitu dibentuk bersama dalam 

interaksi antara peneliti dan yang diteliti (Guba dan Lincoln, 1994 : 112). Pemikiran 

konstruktivisme mengacu pada pengetahuan manusia yang merupakan hasil 

konstruksi dari manusia itu sendiri.  

Paradigma sekurang-kurangnya mencakup empat dimensi yaitu, ontologis, 

asumsi mengenai objek atau realitas sosial yang diteliti. Epistemologi, asumsi 

mengenai hubungan antara peneliti dan yang diteliti dalam proses untuk memperoleh 

pengetahuan objek yang diteliti. Metodologis, asumsi mengenai begaimana cara 
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memperoleh pengetahuan mengenai suatu objek. Aksiologis, posisi value judgements, 

etika, dan pilihan moral penelitian dalam suatu penelitian. 

  

1.5.2.1. Asumsi Ontologis 

Asumsi ontologis pada paradigma konstruktivisme adalah besifat relatif. Tidak 

ada suatu realitas yang dapat dijelaskan secara tuntas oleh suatu ilmu pengetahuan. 

Artinya, realitas sosial dari suatu masalah yang diteliti merupakan realitas sosial 

buatan yang memiliki unsur relativitas yang cukup tinggi dan berlaku sesuai konteks 

spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Dalam konteks penelitian ini, realitas 

merupakan pertukaran makna dan produksi berita terkait dengan proses gatekeeping 

di Suara Merdeka untuk berita kearifan lokal merupakan konstruksi sosial yang 

diciptakan oleh individu.  

 

1.5.2.2. Asumsi Epistemologis 

Pada tataran ini, penelitian bercirikan transaksional/subjektivitas. Pemahaman 

tentang suatu realitas atau temuan merupakan suatu produk interaksi anatar peneliti 

dengan yang diteliti. Pemahaman atau temuan suatu realitas yang terdapat di dalam 

teks media merupakan hasil dari penalaran peneliti secara subjektif dan sebagai hasil 

kreatif peneliti dalam membentuk realitas. Oleh sebab itu apa yang ditemukan dari 

hasil penelitian tentang kebijakan media terkait proses gatekeeping berita kearifan 

lokal di Suara Merdeka akan mengandung nilai subyektif yang tidak dapat 

dihindarkan. 
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1.5.2.3. Asumsi Aksiologis 

Asumsi aksiologis dalam paradigma ini adalah peneliti bertindak sebagai 

passionate participant, yakni berperan sebagai fasilitator yang menjembatani 

keragaman subjektivitas pelaku sosial. Dalam hal ini nilai, etika dan moral serta 

pilihan-pilihan lain dari peneliti merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat 

dipisahkan. Realitas sosial secara objektif memang ada, tetapi makna dari hasil 

penelitian kebijakan media terhadap berita kearifan lokal di Suara Merdeka berasal 

dari hubungan subjektif peneliti dengan objek yang diteliti.  

 

1.5.3. Tradisi Sosiokultural 

Sejalan dengan paradigma konstruktivisme, penelitian ini menggunakan tradisi 

sosiokultural. Pendekatan sosiokultural terhadap teori komunikasi menunjukkan cara 

pemahaman kita terhadap makna, norma, peran, dan peraturan yang dijalankan secara 

interaktif dalam komunikasi. Teori tersebut mengeksplorasi dunia interaksi yang 

dihuni oleh manusia, menjelaskan bahwa realitas bukanlah seperangkat susunan di 

luar kita, tetapi dibentuk melalui proses interaksi di dalam kelompok, komunitas, dan 

budaya. Tradisi ini memfokuskan diri pada bentuk-bentuk interaksi antarmanusia 

daripada karakteristik individu. Interaksi merupakan proses dan makna, peran, 

peraturan, serta nilai budaya yang dijalankan. Komunikasi berlangsung dalam kontek 

budaya tertentu karenanya komunikasi dipengaruhi dan kebudayaan suatu 
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masyarakat. Media massa, atau individu ketika melakukan aktivitas komunikasi ikut 

ditentukan faktor-faktor situasional tertentu (Littlejohn dan Foss, 2008: 45)  

Littlejohn meringkas tiga bentuk studi dalam tradisi sosiokultural yang 

membantu kita memahami bagaimana fungsi dari, dan respon terhadap, media 

sebagai bagian dari konteks budaya yang lebih besar. Pertama, teori media, menguji 

pengaruh sosiokultural terhadap media terlepas dari konteks. Kedua, penyusunan 

agenda, menelusuri pengaruh media pada agenda sosial. Ketiga, tindakan sosial yang 

menelusuri komunitas media itu sendiri (Ibid, hlm 289). 

Penyusunan agenda terjadi karena media harus selektif dalam melaporkan berita. 

Saluran berita sebagai penjaga gerbang informasi membuat pilihan tentang apa yang 

harus dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Dalam penelitian ini, penentuan 

materi berita tentang kearifan lokal juga dipengaruhi oleh proses penyusunan agenda 

media. Realita yang muncul sebagai agenda media dihasilkan melalui interaksi 

antarkelompok, nilai, dan budaya dalam proses gatekeeping. Agenda media sendiri 

berasal dari tekanan baik di dalam organisasi media dan dari sumber-sumber di luar 

organisasi tersebut. Dengan kata lain, agenda media ditentukan oleh beberapa 

kombinasi pemrograman internal, keputusan manajerial, dan editorial, dan pengaruh 

eksternal dari sumber-sumber non-media, seperti individu yang berpengaruh secara 

sosial, pejabat pemerintah, dukungan iklan, dan sebagainya. 
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1.5.4. Teori Gatekeeping 

Proses gatekeeping merupakan aktivitas yang dilakukan dalam sebuah institusi 

komunikasi. Diskusi mengenai proses gatekeeping dimulai pada poin di mana para 

pekerja media mempelajari dan memahami pesan-pesan yang aktual atau potensial, 

dan kemudian akan berhenti pada poin di mana pesan tersebut akan disampaikan 

kepada penerima. Gatekeeping dianggap sebagai proses penyeleksian berita dalam 

sebuah media massa. Menurut Donahue, Tichenr, dan Olien, gatekeeping dapat 

diartikan sebagai sebuah proses luas yang meliputi kegiatan mengontrol informasi, 

yang mencakup semua aspek pengkodean pesan, tidak hanya seleksi namun juga 

transmisi, menonjolkan, menayangkan, mengulang, dan pemilihan waktu pemunculan 

informasi (Shoemaker, 1991: 1). 

Gatekeeping merupakan istilah yang dipublikasikan oleh Kurt Lewin pada tahun 

1947 dalam teori channel dan gatekeeping. Lewin berupaya menjelaskan bagaimana 

seseorang mampu menghasilkan perubahan sosial yang besar dalam masyarakat. 

Perubahan sosial ini dapat dicapai dengan mengkonsentrasikan pada individu-

individu dengan kontrol terbesar pada proses penyeleksian. Pintu masuk ke tiap 

channel pada tiap bagian disebut sebagai “gate” dan perpindahan dalam channel di 

kontrol oleh satu atau beberapa orang yang disebut gatekeeper. Pemikiran Lewin 

tentang gatekeeping ini melihat pada model distribusi makanan dari toko hingga 

disajikan untuk dimakan. Ada beberapa pengambilan keputusan pada saat proses 

penyeleksian bahan apa saja yang akan disajikan dan dikontrol oleh orang-orang yang 

bertanggung jawab menyajikan makanan tersebut. Lewin menemukan bahwa 
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makanan tidak bergerak dengan kekuatan sendiri, masuk atau tidak masuk saluran 

dan bergerak dari satu bagian dari saluran yang lain dipengaruhi oleh gatekeeper. 

Gatekeeper dalam hal ini adalah biasanya ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, 

atau pun koki restoran di lebih baik dari rumah tangga (Shoemaker, 1991: 5-8) 

David Manning White (dalam Shoemaker dan Vos, 2009: 15) menerapkan teori 

Lewin pada penelitian komunikasi yang memunculkan istilah “Mr Gates” untuk 

orang yang melakukan penyeleksian dan mengatur informasi yang akan di sampaikan 

kepada publik. White mengambil pemikiran Schramm tentang “source-message-

receiver” dan mengaitkannya dengan teori gatekeeping. Pemikiran White ini 

memberikan kontribusi pada bagaimana proses gatekeeping di media, khususnya 

ruang redaksi dalam proses penyajian berita kepada khalayak. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah bahwa keputusan penyeleksian pesan menurut White sangat 

subjektif. Pesan ditolak berdasarkan evaluasi pribadi editor mengenai isi pesan, 

keterbatasan tempat (space) di media, dan pesan sejenis yang sudah ditayangkan. 

Ada dua teori yang membahas mengenai mekanisme dalam ruang berita. Teori 

pertama, berada dalam paradigma liberal pluralis, yang mana teori ini 

menggambarkan hubungan antara jurnalis dengan jurnalis lain yang berada dalam 

sistem. Jurnalis bekerja melalui proses gatekeeping. Selain itu pandangan ini juga 

melihat hubungan jurnalis dengan bagian lain (iklan, manajemen, dan pemasaran) 

yang terkait dan saling mendukung, yang menitikberatkan pada pertimbangan 

profesional. Sedangkan pendekatan kedua berada dalam paradigma kritis. Pandangan 
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ini melihat hubungan antar pekerja media dengan menitikberatkan pada kontrol 

bagian dari sistem kelas (Schulman, 1990: 115-120). 

Orang yang melaksanakan kegiatan gatekeeping disebut gatekeeper, yaitu orang 

yang menentukan apakah sebuah berita harus diringkas, dibuang, atau diubah 

sebelum sampai ke khalayak. Gatekeeper merupakan beberapa individu yang 

bertugas melakukan pengolahan informasi sebelum informasi tersebut sampai ke 

khalayak, sehingga informasi yang sampai ke khalayak tersebut telah diolah oleh 

gatekeeper sesuai dengan visi dan misi dari media yang bersangkutan. 

Gatekeeper memiliki peran penting dalam sebuah institusi media, karena 

peristiwa atau data yang dimiliki oleh media untuk menjadi bahan informasi yang 

akan dimuat sebagai berita sangat banyak, dan tidak semua bahan tersebut akan 

dimuat. Maka, peran gatekeeper adalah untuk memilih dan menyesuaikan sesuai 

dengan agenda media tersebut. Selain itu, gatekeeper juga berfungsi 

menginterpretasikan pesan, menganalisis, menambah data, dan mengurangi pesan.  

 

1.5.5. Analisis Gatekeeping 

Analisis gatekeeping merupakan perkembangan dari teori gatekeeping Lewin, 

David White dan Westley dn MacLean. Analisis ini terbagi menjadi lima level 

analisis yang dikemukakan oleh Pamela J. Shoemaker. Gatekeeping merupakan 

proses yang sangat penting di media karena media memiliki etika dan kebijakan 

sendiri melalui redaksi untuk memutuskan isi berita yang akan disajikan atau 

ditayangkan. Gatekeeping terjadi di semua tingkatan dari struktur media, dari reporter 
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memutuskan sumber yang dipilih untuk dimasukkan dalam berita dan editor yang 

memutuskan berita tersebut dicetak atau dihilangkan. Analisis ini mengidentifikasi 

faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam pemberitaan dalam 

proses gatekeeping. Shoemaker menjelaskan lima level analisis dari bagian paling 

dalam, yaitu individu, rutinitas media, organisasi media, ekstramedia, dan sistem 

sosial (Shoemaker, 1991: 20). 

Dennis McQuail menyebutkan faktor luar tersebut dalam dua kategori. Kategori 

pertama dengan tingkat pengaruh langsung yang terdiri atas sumber berita (sources), 

pemilik, pemasang iklan, dan khalayak. Kategori kedua terdiri atas kelompok 

penekan, penanam modal, pemerintah, dan institusi sosial politik yang lain. 

(McQuail, 1992:82).  

 

Gambar 1.4 
Model Hierarki Faktor- faktor yang Memengaruhi Isi Media Massa 

 
(Sumber: Shoemaker dan Reese, 1996: 64) 

 
Shoemaker dan Reese dalam Mediating The Messages (Shomaker dan Reese, 

1996) meringkas berbagai faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam 
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pemberitaan, dalam lima faktor, yaitu individual, rutinitas media, organisasi, 

ekstramedia, dan pengaruh ideologi. Sedangkan dalam Shoemaker dan Vos (2009), 

tingkat analisis yang memengaruhi proses gatekeeping yang keempat dan kelima 

adalah level institusi sosial dan sistem sosial (ideologi masuk dalam level ini). 

Perbedaan ini fokus pada ekstra media dan sistem sosial. 

 

1.5.5.1. Proses Gatekeeping pada Level Individual 

Studi pada tataran level individu memperhatikan pada teori-teori berpikir, yaitu 

bagaimana gatekeeper mengevaluasi dan menginterpretasikan pesan-pesan; teori 

pengambilan keputusan; dan karakteristik personal individu pada gatekeeper, latar 

belakang, nilai, aturan, dan pengalaman. Pada tahap ini akan dilihat isi pesan yang 

ada dalam media massa dipengaruhi oleh faktor intrinsik para pekerja media 

(Shoemaker dan Vos, 2009: 33-50). 

- Models of thinking (model berpikir). Sebelum seorang gatekeeper bisa 

memutuskan apakah sebuah pesan bisa melewati gate, gatekeeper harus 

berpikir mengenai pesan tersebut, berdasarkan pada karakteristik individual 

dan lingkungan. 

- Second-guessing. Istilah ini dipekenalkan oleh Hewes dan Graham yang 

memperkenalkan model proses second-guessing. Istilah ini digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana orang mengevaluasi dan menginterpretasi pesan yang 

merupakan proses kognitif di mana seseorang mencoba membenarkan atau 
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membiaskan pesan dengan membawa pengetahuan sebelumnya untuk 

menginterpretasi pesan. 

- Decision making (pengambilan keputusan). Keputusan adalah pilihan yang 

rasional dari beberapa pilihan yang ada, berdasarkan pada nilai yang 

diharapkan. Di dalamnya terdapat cognitive heuristics, yaitu menunjukkan 

bahwa gatekeeper yang juga mengalami jenis proses kognitif yang sama 

dengan orang lain.  

- Characteristics of individual gatekeeper, terbagi menjadi dua kelompok yaitu 

struktur kognisi dan motivasi. Struktur kognisi mengacu pada apa yang orang 

pikir dan katakan tentang sesuatu, sedangkan motiasi terkait dengan nilai, 

kebutuhan, dan halangan individu. Di dalamnya ada latar belakang, nilai-nilai, 

etnosentrisme, kapitalisme, individualisme, professional role conceptions, 

serta types of jobs. Menurut Cohen terdapat dua peran dasar yaitu netral, yaitu 

jurnalis memandang bahwa mereka semata-mata hanya menyediakan 

informasi faktual pada konsumen, dan partisipan, saat jurnalis memandang 

bahwa mereka menjadi bagian dari pembuat kebijakan yang mengembangkan 

berita untuk disajikan pada khalayak (Shoemaker, 1991: 47). Ide komunikator 

tentang apa yang menjadi permintaan dari pekerjaan mereka juga 

memengaruhi pilihan-pilihan gatekeeping. 

- Types of jobs. Bass (dalam Shoemaker 1991: 48) mengatakan bahwa ada dua 

tipe pekerjaan jurnalis, yaitu news gatherer atau reporter yang mencari dan 
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menulis berita, dan news processor, yaitu editor yang memproses berita 

tersebut. 

 

1.5.5.2. Proses Gatekeeping pada Level Rutinitas Media 

Rutinitas komunikasi atau organisasi di sini adalah praktik-praktik pekerja media 

dalam melakukan pekerjaan mereka yang telah terutinisasi, dilakukan berulang-ulang, 

dan telah terpola. Rutinitas ini menjadi standar pola pikir bagian pekerja media. 

Ketika seorang gatekeeper mengikuti norma rutinitas organisasi sebagai panduan 

dalam proses penyeleksian pesan, maka mereka merepresentasikan profesi mereka, 

dan tidak hanya bertindak sebagai individu. Shoemaker dan Reese 

mengelompokkannya menjadi tiga bagian yaitu orientasi pada khalayak, orientasi 

pada sumber eksternal, dan konteks organisasi (Shoemaker dan Vos, 2009: 51 - 61). 

- Orientasi pada khalayak (konsumen), yaitu apa yang menjadi ketertarikan dan 

keinginan khalayak, maka pesan tersebut yang akan diangkat oleh media. Hal 

ini biasanya berkaitan dengan nilai berita. Selain itu juga media dapat 

membuat bentuk atau struktur berita sehingga khalayak bisa menjadi tertarik. 

- Sumber berita memiliki pengaruh dalam isi media melalui rutinitas media. 

Sumber berita meliputi sumber yang dapat dijadikan rujukan (hasil polling, 

observasi, pustaka), sumber utama (pihak terkait), para ahli. Rutinitas media 

juga bisa dilakukan melalui penelusuran secara resmi, yaitu press release, 
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press conference, dan kejadian yang tidak bersifat spontan seperti pidato dan 

perayaan. 

- Konteks organisasi media, yaitu organisasi media membentuk pola-pola, 

kebiasaan, dan cara melakukan sesuatu. Organisasi media inilah yang disebut 

sebagai rutinitas media, yang kemudian menjadi standar institusional yang 

harus dipahami dan dilakukan oleh pekerja media. Dalam konteks ini, ada 

peran Mr. Gates dan bagaimana menempatkan perspektif berita dalam 

rutinitas organisasi media. 

 

1.5.5.3. Proses Gatekeeping pada Level Organisasi Media 

Menurut Shoemaker, level organisasi menjadi penting karena organisasi yang 

menentukan siapa yang mereka pekerjakan dan aturan mana yang diterapkan. Ada 

beberapa faktor yang memengaruhi kegiatan gatekeeping pada level organisasi ini, 

antara lain sistem filter dan praseleksi, karakteristik organisasi, aturan batas-batas 

organisasi atau kontrol, dan sosialisasi organisasi (norma dan nilai), serta fenomena 

groupthink (Shoemaker dan Vos, 2009: 62-75). Banyak pertimbangan yang dilakukan 

terkait dengan bagaimana strategi pengambilan keputusan oleh kelompok dapat 

memengaruhi proses gatekeeping. Setiap institusi media akan memiliki aturan-aturan 

yang berbeda, baik pada pekerja dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah akan 

mengikuti aturan media itu. 



27 

 

Setiap organisasi media, mempunyai banyak tujuan dan filosofi organisasi 

sendiri, berbagai elemen sangat memengaruhi bagaimana seharusnya pekerja media 

bersikap, dan bagaimana juga seharusnya peristiwa disajikan dalam berita. Besar 

kecilnya oganisasi, rigid atau tidaknya birokrasi organisasi, dan peranan media 

tersebut, produksi atau distribusi informasi juga memengaruhi sifat dari gatekeeper 

dalam media tersebut. 

Menurut Hirsch (dalam Shoemaker dan Reese, 1996: 139) perspektif inilah yang 

berkaitan dengan perbedaan dalam aturan organisasi, struktur internal, tujuan, 

teknologi, dan pasar. Semua ini dipengaruhi oleh aturan dari pemilik, tujuan media, 

dan kebijakan media. Fenomena groupthink merupakan faktor yang dapat 

memengaruhi gatekeeper, yaitu terkait dinamika kelompok yang secara khusus 

tampak pada tingkat kohesivitas sosialnya. 

 

1.5.5.4. Proses Gatekeeping pada Level Ekstra Media 

Ada beberapa institusi di luar media yang memengaruhi proses gatekeeping 

(Shoemaker dan Vos, 2009: 76 – 96), yaitu: 

- Pasar. Pengaruh yang besar terletak pada lingkungan pasar dan bisnis. Pasar 

dari produk media meliputi dua kelompok yaitu masyarakat konsumen media 

dan pemasang iklan. Pasar pertama adalah masyarakat konsumen media. 

Walaupun bukan sumber pendapatan yang utama bagi perusahaan media, 

namun merupakan pasar yang penting untuk meraih pasar berikutnya sebab 
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pasar pertama sangat menentukan rating atau tiras media. Sebagai pasar kedua 

pemasang iklan sangat berperan dalam menentukan pendapatan atau hidup 

matinya sebuah media. Pasar akan memengaruhi distorsi isi media selain itu 

adanya persaingan pasar antarmedia juga akan menentukan isi media, apa 

yang sedang “laku” di pasar akan diikuti oleh media media lainnya. Pemasang 

iklan akan memilih media yang paling banyak ditonton, didengar dan dibaca 

masyarakat. 

- Khalayak. Gieber (dalam Shoemaker dan Vos, 2009: 79) menyampaikan 

bahwa pengaruh khalayak disebut dengan “introjective”. Jurnalis yang 

introjective akan menempatkan dirinya pada nilai dan perasaan khalayak 

sehingga akan memengaruhi persepsi mereka mengenai apa yang khalayak 

inginkan. “Introjection” ini terjadi ketika nilai dan perasaan khalayak masuk 

ke dalam diri jurnalis dan mengubah sistem kognitif jurnalis. Jika proses ini 

terjadi maka proses gatekeeping akan dipengaruhi oleh persepsi gatekeeper 

tentang apa yang diinginkan audience, dibandingkan nilai dan perasaan 

pribadi gatekeeper. 

- Pengiklan. Sumber daya media didapat dari para pengiklan dan para pengiklan 

ini bisa memengaruhi apa yang masuk, apa yang dipilih, dan bagaimana 

pesan-pesan tersebut ditampilkan. Pihak pengiklan mempunyai strategi untuk 

memaksakan keinginanya pada media untuk memenuhi kepentinganya 

tersebut. Pengiklan akan melakukan berbagai hal termasuk dengan cara 

memaksa media mengembargo berita yang buruk bagi mereka. Oleh sebab itu 
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isi media secara langsung memiliki korelasi dengan kepentingan pihak yang 

mendanai mereka. Para pengiklan akan memasarkan produknya pada segmen 

tertentu yang sesuai dengan target pasar dengan cara membeli space di media 

yang diinginkan. 

- Pasar Finansial. Organisasi media bukan hanya bergantung pada pengiklan 

tetapi juga pada saham. Ketika suatu institusi media besar, ada dalam lingkup 

bisnis keluarga, tidak akan lepas dari konglogmerasi. Stakeholder yang turut 

ada dalam bisnis tersebut juga dapat memengaruhi isi pemberitaan. 

- Sumber informasi. Sumber informasi adalah aktor yang akan dimintai 

informasi oleh jurnals, sehingga jurnalis tidak bisa memasukkan apa yang 

tidak diketahuinya. Sumber informasi bukanlah pihak yang netral, karena 

mereka juga mempunyai kepentingan untuk memengaruhi media dengan 

berbagai alasan, diantaranya memenangkan opini publik, memberikan citra 

tertentu, atau mengontruksikan suatu pandangan. 

- Public relations. Ketika media digunakan sebagai media kampanye untuk 

menarik perhatian publik. Maka isi media secara langsung mau pun tidak 

langsung akan terpengaruhi. 

- Pemerintah. Pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap isi media dengan 

cara peraturan perundangan, regulasi, dan sensor. Dalam negara yang otoriter 

misalnya, pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan dalam 

menentukan berita apa yang disajikan. Keadaan ini tentu saja sangat berbeda 
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di negara yang demokratis dan menganut liberalisme. Pemerintah tidak 

memiliki kewenangan untuk dapat mengontrol media. 

- Kelompok-kelompok terkait. Kelompok ini memiliki kewenangan untuk 

mengkritik media atau gatekeeper individu untuk memengaruhi isi media. 

Mereka memiliki suara yang kuat untuk memengaruhi suatu isu tertentu. 

Kelompok ini digunakan untuk memperkuat isu yang diangkat oleh media. 

- Media lain. Faktor ini terkait dengan agenda setting. Situasi yang dianggap 

penting oleh suatu media, akan diikuti oleh yang lainnya dan suatu media bisa 

saja akan menjadi sumber informasi media lain tentang suatu peristiwa.  

- Konsultan Berita. Beberapa organisasi media mencari masukan melalui jasa 

konsultan. Biasanya, konsultan berita digunakan pada media televisi. 

Meskipun mereka tidak masuk dalam bagian newsroom, namun mereka dapat 

memberikan masukan tentang isu apa yang akan diangkat dan bagaimana 

mengcover sebuah pemberitaan untuk bisa menaikkan rating. 

 

1.5.5.5. Proses Gatekeeping pada Level Sistem Sosial 

Level kelima menurut Shoemaker dan Vos (2009: 97) disebut juga sebagai 

sistem sosial. Dalam sistem sosial dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sistem sosial, 

struktur sosial, ideologi, dan budaya. Sedangkan Shoemaker dan Reese (1996: 212) 

menitikberatkan pada pengaruh ideologi. Perbedaan ini mengacu pada sistem dan 

struktur sosial yang sama secara umum di setiap media. Namun, pada konteks 
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penelitian ini, sistem sosial akan digunakan karena Suara Merdeka merupakan media 

lokal yang memiliki perhatian terhadap kebudayaan lokal.  

- Sistem sosial. sistem sosial mengacu pada bagaimana media merupakan 

bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan sebagai pilar keempat 

demokrasi. Pemberitaan media merupakan wilayah publik untuk menunjukkan 

bagaimana bentuk pertanggungjawaban media terhadap publik. Media dapat 

memainkan perannya menjadi story tellers atau myth maker untuk 

menggambarkan bagaimana sistem yang sedang berjalan di masyarakat. 

Media dapat memproduksi konten yang berbeda karena media memainkan 

peran yang relatif berbeda satu sama lain dalam sistem sosial. 

- Struktur sosial. Hallin dan Mancini (dalam Shoemaker dan Vos, 2009: 99) 

berargumen bahwa kita tidak bisa memahami media ketika kita tidak dapat 

memahami tentang negara, sistem partai politik, pola ekonomi politik, dan 

perkembangan masyarakat sipil diantara elemen dalam struktur sosial. Intinya, 

struktur sosial memengaruhi isi media. 

- Ideologi. Pemikiran tentang ideologi, sesuai dengan pandangan paradigma 

kritis yang mendominasi cara berpikir pekerja media. Ideologi merupakan 

kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu 

untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Ia berhubungan 

dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Ideologi 

dalam level sistem sosial ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap isi atau 

program yang disampaikan kepada masyarakat, terlebih jika level ideologi ini 
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dikuasai oleh kelompok dominan (pemilik media) Informasi yang diproduksi 

merepresentasikan fenomena yang melekat pada sumber informasinya yang 

kemungkinan merepresentasikan berbagi ideologi dari sumber informasi yang 

diproduksi. Informasi sendiri disajikan dalam bahasa baik audio, visual 

maupun audio visual dalam bentuk verbal maupun non verbal, yang secara 

sadar atau tidak mengkonstruksi realitas ke arah ideologi tertentu.  

- Sosiokultural. Logika pengaruh budaya terhadap isi berita adalah bahwa 

gatekeeper mengadopsi sistem dari lingkungan budaya mereka. Sistem 

makna, termasuk nilai-nilai budaya, norma, ide, dan sejenisnya, memberikan 

gatekeeper kendala dan peluang. Kendala budaya diberikannya pada individu 

datang tidak dari budaya itu sendiri, tetapi dari kolektivitas kelompok.  

 

1.5.6. Media sebagai Transmisi Warisan Budaya 

Transmisi budaya merupakan salah satu fungsi media yang dikemukakan oleh 

Laswell. Konsep fungsi media sebagai transmisi budaya ini diartikan bahwa media 

berfungsi untuk memberikan informasi seputar nilai dan norma sosial budaya dalam 

masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dari masyarakat kepada 

para pendatang (Severin dan Tankard, 1988: 357). Konsep transmisi warisan budaya 

memberikan penekanan pada sosialisasi dan pendidikan. Fungsi ini memberikan 

informasi serta sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai dan norma sosial budaya 

dalam suatu wilayah. Transmisi warisan budaya berfokus pada komunikasi 

pengetahuan, nilai-nilai, dan norma-norma sosial dari generasi ke generasi lain. 
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Media massa memiliki tanggung jawab sosial yang berperan untuk menyebarkan 

kearifan lokal suatu daerah. Hal ini merujuk pada media lokal yang lebih dekat dan 

mampu menjangkau khalayak lokal. Sosialisasi yang dilakukan media massa lokal 

dapat membantu dalam pelestarian dan penanaman budaya lokal dalam kehidupan 

masyarakat. Local knowledge dan indegeous local dapat disampaikan melalui media 

massa lokal. 

Fungsi transmisi warisan budaya mampu meningkatkan kohesivitas masyarakat 

dan membantu agar individu menjadi bagian dari masyarakat. Dalam penelitian ini, 

media berpartisipasi sebagai penyalur nilai sosial budaya dalam wujud kearifan lokal 

yang terbentuk dari generasi di masa lalu untuk dijadikan sebagai pedoman hidup 

masyarakat saat ini. Informasi dan sosialisasi dapat mengurangi individu dari rasa 

keterasingan dalam masyarakat, khususnya bagi para pendatang. Ketika media 

menyajikan penggambaran tentang masyarakat dan kearifan lokal suatu wilayah, 

maka individu mempelajari bagaimana masyarakat berperilaku dan nilai positif apa 

yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut. 

 

1.5.7. Konsep Kearifan Lokal 

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang 

mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (way of life) yang mengakomodasi 

kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah 

local genius. HG. Quaritch Wales (dalam Suparin, 1992: 50) memperkenalkan istilah 
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local genius ini yang berarti sejumlah ciri kebudayaan yang dimiliki bersama oleh 

suatu masyarakat sebagai suatu akibat pengalamannya di masa lalu.  

Di Indonesia, kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya 

atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik 

sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Local genius di Indonesia 

bukan hanya tampak dari berbagai bangunan sakral keagaman, tetapi juga berbagai 

bentuk gaya pranata sosial, bahasa, kesenian, alat perangkat hidup, tradisi, tulisan 

serta serta terdapat dalam kebudayaan Indonesia sejak zaman dulu. 

Ernawi (2009: 7) mendefinisikan kearifan lokal sebagai perilaku positif manusia 

dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber 

dari nilai agama adat istiadat atau budaya setempat yang terbangun secara ilmiah 

dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di 

sekitarnya. Lingkungan dan ruang merupakan entitas budaya yang bersatu yang di 

dalamnya terkandung unsur manusia, alam dan perwujudan budaya fisik, termasuk 

arsitektur. 

Konsep mengenai kearifan lokal ini tidak hanya diartikan sebagai tatacara, nilai, 

dan norma yang tertanam di masyarakat saja, tetapi juga bagaimana tatacara dan nilai 

tersebut beradaptasi dengan lingkungan dan terwujud dalam bentuk fisik, yaitu 

bangunan dan kitab. Jadi, kearifan lokal suatu daerah dapat diartikan sebagai potensi 

lokalitas, baik dalam bentuk nilai, norma, aturan, maupun budaya fisik seperti 

bangunan, kitab, yang bernilai baik, positif, yang telah tertanam dan diikuti oleh 

masyarakat. 
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Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat 

yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam 

nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi 

pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup 

tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. 

Soebadio mengatakan bahwa local genius adalah juga cultural identity, identitas/ 

kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan 

mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 

1986:18-19). Idetititas budaya sering juga disebut sebagai local genius yang sering 

dipahami sebagai identitas atau kepribadian budaya suatu masyarakat yang 

menyebabkan masyarakat tersebut mampu untuk menyerap dan mengolah 

kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. 

Sartini dalam tulisannya yang berjudul Menggali Kearifan Lokal Nusantara 

sebuah Kajian Filsafati (Darmastuti, 2012: 64) mengatakan bahwa kearifan lokal 

(local wisdom) merupakan gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, 

penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

Kemampuan masyarakat untuk menyerap dan mengolah budaya asing sangat 

dipengaruhi oleh kearifan yang dimiliki oleh masyarakat, yang diajarkan melalui nilai 

dan norma dari budaya mereka. Kearifan lokal merujuk pada manifestasi dari ajaran 

budaya lokal yang dihidupi oleh masyarakat di komunitas lokal tersebut. 
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1.5.8. Media dan Kearifan Lokal 

Media massa memiliki tanggung jawab sosial yang berperan untuk menyebarkan 

kearifan lokal suatu daerah. Hal ini merujuk pada media lokal yang lebih dekat dan 

mampu menjangkau khalayak lokal. Local knowledge dan indegeous local dapat 

disampaikan melalui media massa lokal. Media massa merupakan institusi yang 

berperan sebagai agent of change yaitu sebagai pelopor perubahan. Perubahan sosial 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ini menyangkut perubahan pola pikir, 

perubahan perilaku masyarakat serta perubahan budaya materi. Dalam pandangan ini, 

media massa memiliki peran yang mulia, yaitu sebagai institusi pencerah masyarakat 

yang berperan sebagai media edukasi, media informasi dan juga pelestarian budaya 

lokal. 

Kearifan lokal yang merupakan manifestasi dari ajaran-ajaran budaya yang 

dihidupi oleh suatu masyarakat lokal, dapat digunakan sebagai filter untuk menyerap 

dan mengolah kebudayaan asing. Nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang dimiliki 

masyarakat dapat digunakan sebagai dasar pada saat menginterpretasikan pengalaman 

yang mereka peroleh dari media massa, sehingga tingkah laku sosial yang terbentuk 

merupakan tingkah laku sosial yang sesuai dengan budaya masyarakat itu, bukan 

tingkah laku sosial yang berdasarkan budaya media. 

Media berfungi sebagai trasnsmisi nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Artinya, 

media memiliki peranan penting dalam menyajikan isi yang dapat melestarikan 

kearifan lokal setempat. Nilai-nilai dan norma budaya lokal dapat digunakan sebagai 

dasar dan pedoman ketika masyarakat mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan 
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mengkomunikasikan informasi, bahkan ketika menginterpretasi pesan dari terpaan 

yang mereka terima dari media massa. 

Media lokal menjadi perhatian Persatuan Wartawan Indonesia untuk dijadikan 

sebagai penjaga gawang globalisasi (Putra, 2014: 15). Media lokal merupakan 

penjaga pintu (gatekeeper) dari segala informasi global yang bakal disebarluaskan 

kepada khalayak lokal. Oleh sebab itu, seorang editor seharusnya memahami tradisi, 

budaya dan semangat masyarakat lokal. Hal ini berkaitan dengan bagaimana peran 

dari jurnalis itu memengaruhi isi dari media lokal itu sendiri.  

Media massa lokal menyajikan kearifan lokal setempat untuk dapat dilestarikan 

dan berfungsi sebagai filter untuk mengatasi terpaan dan pengaruh perubahan jaman 

tidak terkecuali terpaan media massa lain yang isinya bukan berpijak pada budaya 

lokal melainkan budaya media. Segala bentuk budaya asing masuk dalam kebudayaa 

kita. Penanaman kearifan lokal melalui media massa khususnya lokal dijadikan 

sebagai bentuk startegi media literasi. 

 

1.5.9. Operasional Konsep 

a. Proses gatekeeping media merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

redaksi dalam pemilihan, penyeleksian, pemotongan, penentuan jumlah 

kolom, pengulangan, dan pembentukan berita, yang nantinya akan 

disampaikan kepada khalayak. Penyeleksian ini berdasarkan beberapa 

pertimbangan yang dapat dilihat dari level individu, rutinitas media, 

organisasi, ekstra media, dan sistem sosial. 
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b. Berita kearifan lokal merupakan berita yang berhubungan dengan potensi 

lokal, baik dalam bentuk tatacara, nilai, norma, aturan, maupun budaya 

fisik seperti bangunan, kitab, yang bernilai positif, yang telah tertanam 

dan diikuti oleh masyarakat sejak lama. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Desain Penelitian 

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan analisis gatekeeping menurut Shoemaker. Analisis gatekeeping 

digunakan untuk mengetahui bagaimana proses luas yang meliputi kegiatan 

mengontrol informasi, yang mencakup semua aspek pengkodean pesan, tidak hanya 

seleksi namun juga transmisi, menonjolkan, menayangkan, mengulang, dan 

pemilihan waktu pemunculan berita yang berkaitan dengan kearifan lokal di edisi 

Semarang Metro, Suara Merdeka. Pendekatan analisis gatekeeping menurut 

Shoemaker mencangkup lima tingkat analisis, yaitu individu, rutinitas media, 

organisasi, ekstramedia, dan juga sistem sosial.  

 

1.6.2. Situs Penelitian 

Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam di kantor Harian Suara 

Merdeka di Jalan Raya Kaligawe Km 5 Semarang, Jawa Tengah. 
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1.6.3. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini meliputi editor, penelitian dan pengembangan, 

redaktur pelaksana, hingga pimpinan redaksi terkait dengan pemberitaan kearifan 

lokal dan penentu kebijakan redaksional yang berada di bagian redaksi Harian Suara 

Merdeka. 

 

1.6.4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa tindakan yang bisa diamati 

simbol verbal dan nonverbal yang dilakukan oleh editor, penelitian dan 

pengembangan, redaktur pelaksana, hingga pimpinan redaksi yang bertanggungjawab 

di bagian redaksi dalam kegiatan produksi berita kearifan lokal dan penentu kebijakan 

redaksional Harian Suara Merdeka. 

 

1.6.5. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dalam kegiatan 

produksi berita dengan pihak-pihak yang memahami kebijakan redaksional dari 

Harian Suara Merdeka. Pihak-pihak ini dapat meliputi editor, redaktur pelaksana, 

hingga pimpinan redaksi terkait dengan kebijakan redaksional Harian Suara Merdeka 

terkait dengan pemberitaan kearifan lokal. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang diperoleh dari luar subjek 

penelitian, dapat lisan maupun tulisan. Data dapat diperoleh melalui studi 
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kepustakaan pada buku, artikel, surat kabar, ulasan dan juga referensi lainnya yang 

mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini. 

  

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam. Wawancara (in-depth interviews) dilakukan dengan menggunakan 

panduan wawancara atau interview guide, ataupun pertanyaan yang bersifat spontan 

yang muncul saat wawancara. Teknik wawancara ditujukan untuk memperoleh data 

langsung dari redaksi harian Suara Merdeka.  

 

1.6.7. Analisis dan Interpretasi Data 

1.6.7.1. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis gatekeeping menurut 

Pamela J. Shoemaker. Analisis dilakukan terhadap hasil wawancara yang dilakukan 

dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang memproduksi suatu berita dalam ruang 

redaksi untuk mengetahui bagaimana proses gatekeeping harian Suara Merdeka 

terkait dengan berita kearifan lokal di Semarang. Analisis ini akan menelusuri 

berbagai faktor pengaruh isi media dari lima level analisis, yaitu individu, organisasi, 

rutinitas komunikasi, ekstramedia dan sistem sosial. 

1. Analisis gatekeeping individual, yaitu dengan memperhatikan bagaimana 

gatekeeper, baik wartawan maupun redaktur Suara Merdeka mengevaluasi 

dan menginterpretasikan pesan-pesan, pengambilan keputusan, dan 
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karakteristik personal individu pada gatekeeper, latar belakang, nilai, aturan, 

serta pengalaman. 

2. Analisis gatekeeping rutinitas media, praktik-praktik pekerja media di Suara 

Merdeka dalam melakukan pekerjaan mereka yang rutin, dilakukan berulang-

ulang, dan telah terpola. Rutinitas ini menjadi standar pola pikir bagian 

pekerja media. 

3. Analisis gatekeeping organisasi, yaitu pertimbangan yang dilakukan terkait 

dengan bagaimana strategi pengambilan keputusan oleh kelompok yang dapat 

meliputi sistem filter dan praseleksi, karakteristik organisasi, aturan batas-

batas organisasi, dan sosialisasi organisasi (norma dan nilai), serta fenomena 

groupthink terkait dengan pemuatan berita kearifan lokal. 

4. Analisis gatekeeping ekstramedia, yaitu pihak maupun institusi di luar media 

yang memengaruhi dimuat atau tidaknya berita kearifan lokal di Suara 

Medeka. 

5. Analisis gatekeeping sistem sosial, yaitu meliputi bagaimana sistem sosial, 

struktur sosial, ideologi, dan budaya di harian Suara Merdeka yang dapat 

memengaruhi pemuatan pemberitaan kearifan lokal di Suara Merdeka.  

  

1.6.8. Kualitas Data (Goodness Criteria) 

Uji kualitas data dibutuhkan untuk memastikan data yang disampaikan dalam 

penelitian ini terpercaya dan dipastikan kebenarannya. Uji kualitas data yang 
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dilakukan pada penelitian ini adalah kepercayaan (kredibilitas/ credibility), dan 

reliabilitas. 

• Kepercayaan (Kredibilitas/ Credibility) 

Jenis uji kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah respondent 

validation or member validation, yaitu upaya peneliti untuk mendapatkan 

konfirmasi dari pihak yang diteliti. Ada dua aspek yang perlu mendapatkan 

konfirmasi antara lain (1) melakukan konfirmasi dengan group partisipan, 

dalam hal ini pembimbing, para kolega dan rekan – rekan sejawat, dan (2) 

memberikan hasil jadi dari penelitian yang dilakukan kepada para subjek 

penelitian, yaitu narasumber dari redaksi Suara Merdeka. 

  

• Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Hanya dengan data yang reliable, 

maka akan dapat diperoleh data yang valid. Untuk mendapatkan data yang 

reliable hasil penelitian kita dapat dinilai oleh kolega, seperti peers review 

baik sejak desain penelitian maupun hasil penelitian. Proses ini dipenuhi saat 

melakukan diskusi bersama dengan akademisi saat reading course dan sidang 

hasil penelitian. 
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1.6.9. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat turut serta dalam 

rapat redaksi pada saat perencanaan maupun penganggaran, yaitu penentuan materi 

berita. Hal ini dikarenakan rapat redaksi yang sifatnya internal dan tertutup bagi 

orang di luar redaksi. Selain itu, peneliti juga tidak mendapatkan narasumber 

(koordinator liputan dan redaktur budaya) dari penentu kebijakan redaksi Suara 

Merdeka untuk keperluan penelitian ini karena tidak adanya respon dari narasumber 

untuk berkenan menjadi informan penelitian. 
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