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Dalam bab ini peneliti berdasarkan paparan data dan hasil temuan penelitian 

dari analisis gatekeeping kemudian mengaitkannya dengan teori dasar seperti yang 

ada dalam kerangka teori. Untuk itu peneliti akan membahas temuan penelitian 

mengaitkan dengan komodifikasi. Peneliti berharap, dengan adanya pembahasan 

ini semoga dapat muncul wawasan baru untuk melengkapi dan mengembangkan 

teori yang ada atau bahkan menemukan teori baru terkait dengan permasalahan 

yang diteliti. 

 Komoditi adalah suatu hal yang memuaskan keinginan manusia yang 

muncul dari kebutuhan atau khayalan mengenai kemewahan. Kegunaan dari 

komoditas ini yang mempunyai nilai guna di mana akan menjadi nyata jika 

digunakan atau dikonsumsi, sedangkan nilai tukar adalah sesuatu yang mempunyai 

hubungan kuantitatif, di mana nilai-nilai satu jenis ditukar dengan dengan nilai lain 

(Marx, 1867:27). Sedangkan Komodifikasi adalah, proses perubahan nilai guna 

menjadi nilai tukar (Mosco, 2009 : 129).  

 Informasi adalah sesuatu di luar media yang setiap saat dikumpulkan, 

diproses dan didistribusikan kepada khalayak oleh awak media. Informasi adalah 

komoditas media di mana memuaskan keinginan manusia, yang muncul dari 

kebutuhan mereka untuk melihat dunia. Manusia mengokonsumsi dan 

menggunakan informasi setiap harinya, untuk berbagai kebutuhan. Bagi media, 



informasi menjadi akses menghubungkan dengan khalayaknya yang memiliki 

karakteristik tertentu, demikian pula bagi pengiklan yang melihat sebagai satu 

saluran untuk memasarkan produknya. Kepentingan antara media dan pengiklan 

bertemu, pengiklan menukar akses yang dimiliki media ke khalayaknya dengan 

sejumlah uang agar dapat menjangkau mereka sehingga bisa memasarkan 

produknya. 

 Sudut pandang pemodal, proses produksi dimulai dari melakukan 

perekrutan pekerja dan sarana produksi. Pengeluaran total dijual lebih dari yang 

telah diinvestasikan dan sejumlah nilai yang ditambahkan itu disebut nilai lebih, di 

mana dapat diinvestasikan kembali untuk memperluas akumulasi modal. Modal 

adalah nilai yang berkembang melalui proses produksi dan pertukaran (Mosco, 

2009:131). 

Komodifikasi merupakan suatu proses yang menggambarkan bagaimana 

cara kapitalis mendapatkan modal, melalui transformasi suatu produk sehingga 

memiliki nilai tukar atau komersial di mana dalam proses komodifikasi ini, sesuatu 

diproduksi bukan karena nilai guna suatu produk itu tetapi semata-mata pada nilai 

tukar. Artinya jika yang diproduksi merupakan konten berita yang di dalamnya 

terdapat informasi bukan semata-mata memiliki kegunaan bagi khalayak, tetapi 

karena informasi itu bisa dipertukarkan di pasar. Informasi yang diproduksi  dengan 

cara-cara seperti yang digambarkan pada bab sebelumnya akan mengundang visitor 

mengunjunginya, sehingga demografi visitor yang beraneka ragam bisa 

dipertukarkan dengan pengiklan yang membutuhkan saluran untuk menjangkau 

sasaran pasarnya guna memasarkan produksinya. 



 Peneliti ingin menjelaskan informasi dikumpulkan, diproses dan 

didistribusikan sedemikian rupa sehingga bisa dikonsumsi oleh khalayak dan 

kemudian ditukarkan kepada pengiklan dengan sejumlah imbalan. Pola yang 

digunakan di antaranya, pertama, menyajikan informasi seorang tokoh yang terkait 

langsung atau tidak dengan suatu peristiwa yang menjadi perhatian khalayak. 

Kedua, menyajikan informasi yang mirip-mirip antara satu dengan lainnya. Ketiga, 

menyajikan informasi yang diambil dari akun media sosial seorang tokoh atau 

seorang yang terkait dengan peristiwa tertentu tanpa melakukan konfirmasi. Dan 

keempat, menyajikan informasi yang tidak lengkap unsur beritanya, 5W +1H. 

Bentuk komoditi/komodifikasi dalam komunikasi dimulai dengan konten 

atau isi media. Dalam pandangan ini proses komodifikasi dalam komunikasi 

melibatkan perpindahan pesan yang terdiri dari data-data yaitu informasi ke sistem 

makna dalam hal ini bentuk berita, menjadi pemasaran produk. Pemilik modal juga 

bertujuan untuk mengontrol pasar konsumen melalui berbagai macam taktik di 

mana agar dianggap sebagai hal yang “natural” atau diterima begitu saja sebagai 

penyedia produk. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa proses menciptakan nilai 

tukar dalam komunikasi merupakan hubungan sosial yang komplek antara isi 

media, pekerja, konsumen dan pemilik modal (Mosco, 2009:133-134). 

Sesuatu yang menjadi bahan konsumsi akan memiliki nilai tukar yang bisa 

ditukarkan dengan hal lainnya. Informasi yang sudah dikemas memiliki nilai tukar 

yang bisa ditukar dengan nilai lain, iklan yang pada akhirnya menghasilkan pundi-

pundi uang di mana mempunyai hubungan kuantitaif dengan jumlah visitor yang 

telah mengunjungi berita tersebut dalam format online. Adanya proses tukar 



menukar nilai guna menjadi nilai tukar ini yang disebut sebagai komodifikasi. 

Proses gatekeeping, baik di tingkat rutinitas media maupun organisasi Tribunnews 

menggambarkan adanya proses komodifikasi konten.  

Untuk memberikan alternatif-alternatif informasi kepada khalayak, 

organisasi media menyusun sebuah konsep strategi agar informasi yang disajikan 

dapat melayani semua khalayak. Strategi tersebut di antaranya sepert yang sudah 

dibahas di depan, yaitu dengan konsep kekhasan Tribunnews, micro people, multi 

angle dan non problematic news. Dengan konsep-konsep tersebut, tidak hanya 

menyediakan alternatif-alternatif informasi tetapi juga menarik perhatian khalayak 

dengan judul-judul yang disematkan.  

Selain strategi tersebut, organisasi Tribunnews memperbolehkan dan justru 

cenderung menganjurkan untuk membuat informasi dengan informasi yang mirip-

mirip dan informasi dipublikasikan ulang di berbagai portal daerah dalam jaringan 

Tribunnews atau sebaliknya, untuk mengundang semua khalayak baik yang ada di 

daerah maupun secara nasional mengkonsumsi informasi yang sudah diproduksi. 

Khalayak atau visitor sangat dibutuhkan media dalam hal ini Tribunnews untuk 

mendapatkan revenue (penghasilan) yang akan digunakan untuk investasi 

memperluas jaringan di daerah sehingga terakumulasi modalnya. 

 

4.1 Pola Komodifikasi Tribunnews Pada Rutinitas Media 

 Penyeleksian berita yang dilakukan pada tiap tahap berbeda-beda, baik 

aktornya maupun pola-polanya. Dengan cara-cara gatekeeping yang dilakukan pada 

tahap rutinitas media, peneliti melihat adanya terbentuknya komodifikasi yang 



dilakukan oleh awak media portal Tribunnews pada proses-proses, baik saat 

pengumpulan sampai dengan pendistribusian informasi. 

4.1.1 Pengumpulan Informasi 

 Reporter yang bertugas melakukan pengumpulan informasi, selain 

megumpulkan informasi yang mempunyai nilai berita juga mencari sisi lain sebuah 

peristiwa atau agenda, baik saat melakukan tugas sehari-hari sesuai dengan bidang 

peliputannya maupun saat mendapat penugasan dari redaksi melalui koordinator 

liputan. Berbagai informasi yang dikumpulkan, baik berdasarkan pernyataan dari 

sumber informasi maupun hal-hal lainnya, bisa berupa pengalaman, mimik wajah, 

apa yang sedang atau telah dirasakan terkait dengan peristiwa yang terjadi, apa yang 

dikenakan dan masih banyak hal lainnya. Semua informasi yang dikumpulkan oleh 

reporter ini bersumber dari konsep kekhasan pemberitaan Tribunnews, yaitu micro 

people, multi angle dan non macro problematik news. 

 Pola-polanya misalnya saja ketika reporter ditugaskan melakukan peliputan 

pelantikan Gubernur-wakil Gubernur Jawa Timur di Istana Negara, pada Rabu, 13 

Februari 2019 lalu. Selain mengumpulkan informasi mengenai pelantikan Gubernur 

terpilih Khofifah Indar Parawansa dan wakil Gubernur Emil Dardak juga berbagai 

hal yang menarik seputar pelantikan tersebut. Saat itu redaksi mengarahkan reporter 

untuk menggali informasi ke istri Emil Dardak, Arumi Bachsin. Seperti diketahui, 

sebelum menjadi istri mantan Bupati Trenggalek, Arumi lebih dahulu terkenal 

sebagai artis dan membintangi beberapa sinetron. Selain, sebagai artis dia dikenal 

memiliki paras yang menarik sehingga kemungkinan dianggap akan menarik 

perhatian pembaca. 



 Informasi yang digali seputar kecemasan, perasaan, pengamatan pandangan 

mata, opini sumber informasi mengenai peristiwa yang sedang dialaminya dan 

berbagai hal lainnya. Dari pengumpulan informasi-informasi tersebut muncul 

informasi yang menjadi bahan pemberitaan adalah seputar penampilan Arumi yang 

dianggap sederhana, cantik, percaya diri dengan apa yang dikenakan meski terkesan 

apa adanya dan mengenakan produk lokal. Diperkuat dengan pemberitaan yang 

berisi informasi mengenai alasan istri Emil Dardak itu hanya mengenakan kebaya 

putih yang merupakan desain hasil karyanya. 

 Informasi lain yang disampaikan portal Tribunnews pada saat pelantikan 

Gubernur – wakil Gubernur Jawa Timur, adalah ekspresi dari istri Emil Dardak 

dengan dibumbui penyataan dari sumber informasi mengenai peristiwa yang sedang 

dialaminya saat itu. Kemudian ditambah dengan berita yang berisi dengan 

informasi mengenai perasaan Arumi saat mendampingi suaminya dilantik sebagai 

wakil Gubernur Jawa Timur. Muncul juga informasi mengenai pesan Ibu Negara 

Iriana Joko Widodo kepada Arumi Bachsin, jika dibaca lebih mendalam tidak 

hanya judulnya saja, tidak begitu jelas maksud penjelasannya dari informasi 

tersebut. 

 Selain pada hari pelantikan, keesokan harinya portal Tribunnews masih 

mengunggah dua berita yang berisi seputar informasi mengenai istri Emil Dardak 

itu saat pelantikan Gubernur - wakil Gubernur Jawa Timur. Satu di antaranya 

merupakan pengemasan ulang dari informasi yang sudah diunggah pada sehari 

sebelumnya. Informasi tersebut yaitu keinginan Arumi yang akan “mencuri” ilmu 



dari suaminya untuk memajukan organisasi yang otomatis dipimpin mantan artis 

itu, sebagai konsekuensinya sebagai istri orang nomor dua di Jawa Timur. 

  Ketika repoter tidak mendapatkan penugasan dari redaksi, juga berusaha 

mengumpulkan informasi yang sesuai dengan kekhasan pemberitaan di portal 

Tribunnnews. Misalnya ketika reporter menjalankan tugasnya sehari-hari di bidang 

peliputannya, bertemu dengan Tenaga Ahli IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali 

Mochtar Ngabalin di mana saat itu sedang tersandung masalah karena diduga dia 

me-retweet unggahan konten porno dari sebuah akun di media sosial Twitter. 

Reporter pada awalnya bertanya mengenai dugaan tersebut dan kronologis 

terjadinya peristiwa, sumber informasi dari penggalian data tersebut ternyata 

mengaku akunnya diretas pihak yang tidak bertanggungjawab. Dari situ 

narasumber bercerita banyak hal, di antaranya mengenai dirinya yang dikeluarkan 

dari grup WhatsApp (WA) keluarga menjelang Pilpres 2019 ini.  

 Masih saat penugasan dari redaksi untuk mengawal informasi seputar 

pengambilan nomor urut pasangan calon Presiden-wakil Presiden yang 

dilaksanakan di Kantor KPU RI. Saat diterjunkan ke lapangan dalam satu tim, 

reporter disebar ada yang ditempatkan di dalam maupun di luar dan di masing-

masing kubu. Reporter yang berada di dalam arena pengambilan nomor, selain 

mengambil informasi seputar urutan acara, apa yang terjadi di dalam dan 

pernyataan masing-masing kubu yang diwakili oleh pasangan calon Presiden-wakil 

Presiden. Sedangkan yang berada di luar arena, mengumpulkan informasi apa saja 

yang dilakukan pasangan calon presiden ketika sebelum memasuki arena, 

bagaimana sambutan yang diberikan masing-masing pendukungnya, apa saja yang 



dilakukan masing-masing pendukung dan apa saja yang dilakukan oleh aparat 

keamanan. Peneliti menemukan, reporter tidak cermat saat melakukan 

pengumpulan informasi dengan tidak berusaha mewawancarai satu dari sekian ratus 

pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan wakil Presiden 

Sandiaga Uno. Sehingga unsur ‘Who’ merupakan ratusan orang yang berkumpul 

menyampaikan aspirasinya. 

 Pengumpulan informasi tidak hanya dilakukan oleh reporter di lapangan, 

dalam jaringan Tribunnews ada reporter sekaligus editor yang disebut sebagai 

reporter online, bertugas mencari materi-materi dari belakang komputer dan 

terhubung dengan jaringan internet ke seluruh sumber-sumber informasi, media 

sosial. Ketika pesawat Lion Air JT 610 yang membawa ratusan penumpang dan 

awak, jatuh di perairan Laut Jawa di dekat Karawang Jawa Barat. Selain informasi 

mengenai upaya evakuasi korban, spekulasi penyebab jatuhnya pesawat jenis 

Boeing 737 Max 8 tersebut, drama kesedihan keluarga korban, dan lain sebagainya. 

Muncul juga informasi mengenai unggahan di media sosial, pramugari yang 

menjadi korban.  

Unggahan tersebut diunggah menjadi sebuah informasi yang disajikan 

dalam portal berita tersebut karena lebih dahulu viral di media sosial dengan 

banyaknya orang yang menyampaikan duka cita pada unggahan terakhir korban. 

Informasi tersebut diulang-ulang beberapa kali, agar semakin banyak orang yang 

mengunjungi portal Tribunnews. Tulisan korban tersebut seolah-olah dikaitkan 

dengan kejadian yang menimpa korban sebagai sebuah firasat, tanpa adanya 

konfirmasi kepada yang bersangkutan.  



Informasi lain yang diperoleh oleh reporter online portal TribunnewsBogor 

yang merupakan jaringan dari Tribunnews, mengenai cuitan Hidayat Nur Wahid 

dalam akun Twitternya yang beralamat @hnurwahid. Wakil Ketua MPR RI itu 

mencuit mengenai pelibatan anak-anak dalam kampanye Pilpres 2019 dengan 

menyindir cucu Presiden Joko Widodo, Jan Ethes yang menyebut kakeknya itu 

sebagai artis. Pria yang pernah menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) itu juga menyebut (mention) akun Presiden Joko Widodo, @jokowi dan akun 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, @bawaslu_RI. 

 

4.1 Gambar Sumber Informasi dari Media Sosial 

 

4.1.2 Pemrosesan Informasi 

 Saat pemrosesan informasi, ada beberapa pihak yang terlibat adalah reporter 

dan editor. Setelah mengumpulkan informasi yang sesuai dengan kekhasan berita 



Tribunnews, reporter mulai menuliskannya dalam format berita online. Pelajaran 

saat pelatihan yang diadakan oleh organisasi Tribunnews sebelum memulai 

bertugas sebagai reporter, diterapkan pada saat penulisan berita.  

Tidak hanya penting, melainkan juga hal yang menarik ditonjolkan dalam 

tulisan tersebut mulai dari lead sampai dengan tubuh beritanya. Selain menarik, 

khusus untuk judul diusahakan bisa menarik perhatian khalayak sehingga mau 

membuka berita yang sudah ditulis reporter tersebut. Mulai dengan penyebutan 

nama, hal yang paling menarik dari informasi tersebut, mencoba membangun rasa 

penasaran kepada khalayaknya dan masih banyak lainnya. Untuk, lead reporter 

memberikan gambaran mengenai hal-hal menarik yang ditemukan pada saat 

pengumpulan informasi secara singkat. Untuk tubuh berita, reporter menulis 

informasi-informasi apa yang didapat dikaitkan dengan informasi awal mengenai 

peristiwanya dan sedikit tentang kronologisnya.  

Saat menuliskan informasi-informasi tersebut untuk yang berasal dari 

pandangan mata langsung, biasanya reporter langsung menuliskannya dengan 

dibumbui dengan kata-kata lain yang memicu khalayak untuk terus penasaran dan 

membacanya sampai tuntas. Informasi dari hasil pengamatan tersebut, diperkuat 

dengan hasil wawancara dengan sumber informasi yang telah dilakukan 

sebelumnya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh sumber informasi, menyangkut 

yang ada pada sumber informasi bisa menjadi bahan informasi masing-masing 

dengan sudut pandang yang berbeda. Beberapa di antaranya yang ditemui peneliti, 

menghiraukan konsep piramida terbalik untuk informasi soal Arumi Bachsin dalam 

peristiwa atau tema pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur.  



Informasi yang didapat dari kegiatan sebelumnya, didapatkan data-data. 

Data yang didapat dari pengumpulan informasi berupa kegiatan reporter melakukan 

pengamatan langsung, sebagian besar bukan hasil dari wawancara dengan sumber 

informasi. Sehingga data diri sumber seringkali tidak tercantum dalam informasi 

yang ditulis reporter dalam bentuk berita. Misalnya saja, saat reporter ditugaskan 

meliput, memantau kondisi di luar Kantor KPU RI, tempat pengambilan nomor urut 

pasangan calon Presiden dan wakil Presiden beberapa waktu lalu. Mereka 

mendengar teriakan-teriakan dari pendukung Prabowo – Sandiaga Uno yang ingin 

mengganti Jokowi. Informasi tersebut ditulis dalam format berita tetapi tanpa ada 

wawancara dengan sumber informasi tetapi reporter menuliskan kutipan teriakan 

para pendukung penantang petahana tersebut. 

Reporter juga melakukan hal yang sama, saat mengawal kampanye terakhir 

calon Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Amin Ma’ruf di Stadion Gelora 

Bung Karno. Pada hari yang sama, reporter disebar di seluruh titik untuk 

melaporkan seluruh aktifitas sebelum, selama dan sesudah kampanye berlangsung. 

Reporter yang bertugas di lapangan menuliskan hasil wawancaranya yang berisi 

mengenai kereta kencana yang dinaiki calon Presiden Joko Widodo menuju area 

kampanye, tetapi juga tidak mencantumkan data diri sumber informasi. Informasi 

yang nyaris sama dengan judul yang berbeda ditulis oleh reporter lainnya, informasi 

tersebut berisi mengenai kereta kencana yang dinaiki petahana dari Gelora Bung 

Karno menuju Hotel Fairmont untuk istirahat sebelum mengikuti debat pasangan 

calon Presiden dan wakil Presiden yang diselenggarakan oleh KPU RI, di Hotel 

Sultan, Jakarta. Pada informasi kedua ini, bahkan tidak ada yang menunjukkan dari 



mana asal atau sumber informasi yang diperoleh sehingga reporter dapat 

menuliskan beritanya.    

Untuk informasi yang sama-sama menariknya dan memiliki nilai jual 

kepada khalayak, reporter menuliskan semuanya tentunya dengan beberapa angel 

yang berbeda. Misalnya informasi yang telah dikumpulkan dari Ali Mochtar 

Ngabalin mengenai adanya dugaan dia mengakses kemudian me-retweet konten 

pornografi pada suatu akun melalui akun Twitter miliknya. Dan juga informasi 

yang terkait dengan pengakuannya dikeluarkan dari grup WA keluarga menjelang 

Pilpres juga ditulis menjadi sebuah pemberitaan. Baik kronologis mengenai dugaan 

narasumber me-retweet konten porno, cerita mengenai narasumber dikeluarkan dari 

grup WA, sama-sama ditulis informasinya menjadi berita karena dianggap sama-

sama menariknya. 

Sedangkan informasi dari media sosial yang terlebih dahulu sudah viral, 

reporter online kemudian menambah dengan beberapa kalimat yang disusun 

menjadi beberapa alinea sebagai pengantar sebelum masuk ke inti informasi di 

mana telah diunggah oleh si pemilik akun. Reporter menambahkan kalimat-kalimat 

yang mendramatisir, menginterpretasikan ulang dari unggahan tersebut atau 

menginterpretasikan berdasarkan opini reporter tanpa melakukan verifikasi ulang 

dari pemilik akun. Mereka juga sering menambahkan tulisan yang berisi informasi 

mengenai peristiwa apa yang dialami oleh pemilik akun atau kesaksian saudara, 

keluarga dan orang-orang mengenai si pemilik akun, seperti pada unggahan berita 

di portal Tribunnews mengenai pramugari yang menjadi korban jatuhnya pesawat 

Lion Air JT 610 di perairan Laut Jawa, beberapa waktu lalu.  



Agar informasi tersebut menarik perhatian khalayak, reporter 

melengkapinya dengan judul berita yang bisa mengundang rasa penasaran. Cara 

lainnya, menggunakan nama orang yang menjadi sumber informasi atau yang 

menjadi pembahasan dalam informasi tersebut, agar jika menyangkut orang yang 

dikenal maka khalayak segera mengetahuinya atau justru mengundang rasa 

penasaran jika tidak terlalu dikenal. Misalnya informasi soal Arumi Bachsin saat 

mendampingi suaminya, Emil Dardak dilantik sebagai wakil Gubernur Jawa Timur 

bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Antara lain, ‘Tak Neko-

neko, Arumi Bachsin Tampil Sederhana Dampingi Suami Mundur dari 

Pemerintahan Trenggalek,’ ‘Tampilan Cantik Arumi Bachsin Saat Dampingi Emil 

Dardak di Pelantikan Wakil Gubernur Jawa Timur,’ ‘Dampingi Pelantikan Suami, 

Arumi Tampil "PD" dengan Kebaya Desain Sendiri hingga Batik Trenggalek,’ 

‘Terus Tersenyum Saat Dampingi Pelantikan Emil Dardak, Arumi Bachsin: Dulu 

Hanya Bermimpi.’  

Informasi soal Ahok misalnya, saat rusuh di rutan Mako Brimob, ‘Pasca 

Kerusuhan di Rutan Mako Brimob, Pihak Keluarga Akui Belum Bisa Jenguk 

Ahok.’ ‘Fadli Zon singgung Ahok terkait Insiden Mako Brimob: Dulu Dianggap 

Aman, Kenyataannya Tidak,’ ‘Kakak Angkat Ahok Hingga Joy Tobing Hadir 

Dalam Doa Bersama di Mabes Polri,’ ‘Ahok Tidur Nyenyak Saat Kerusuhan Di 

Mako Brimob Terjadi,’ ‘Andi Analta Mengaku Bisa Hubungi Adik Angkatnya Saat 

Rusuh di Mako Brimob Berlangsung, Ini Kata Ahok,’ ‘Soal Insiden di Mako 

Brimob, Wiranto Beberkan Kondisi Ahok,’ dan beberapa judul berita yang berisi 

soal kabar Ahok lainnya. 



Judul-judul lainnya yang menggelitik adalah mengenai pramugari Lion Air 

yang menjadi korban saat jatuhnya pesawat milik perusahan tersebut di Laut Jawa. 

Antara lain, ‘Pesawat Lion Air JT 610 Jatuh, Ini Unggahan Terakhir Salah Satu 

Pramugarinya, Banjir Doa Netizen,’ ‘Unggahan Terakhir Pramugari Lion Air 

JT610: di Dalam Gelap, Aku Ingin Menyelamatkan Cahaya Itu,’ ‘Pramugari Lion 

JT610 yang Jatuh di Tanjung Karawang, Unggah Suasana Gelap Pukul 3 Dini 

Hari,’ ‘Alviani Hidayatul Solikha, Pramugari Lion Air JT610 yang Jatuh Sempat 

Tuliskan Caption Ini,’ ‘Keluarga Pramugari Lion Air JT 610 Berduka, Alviani 

Ternyata Sempat Unggah Pesan Cinta ke Orangtua,’ ‘Postingan Terakhir Pramugari 

Lion Air JT-610 di Instagram Story, Video 13 Jam yang Lalu,’ ‘Unggahan Terakhir 

Pramugari Alfiani yang ikut Terbang Bersama Lion Air JT-610, Gelap di dalam 

Sini,’ dan ‘Unggahan Terakhir Pramugari Lion Air Alviani Hidayatul Solikha, 

begini Kondisi Ortunya di Madiun.’  

Interpretasi ulang tanpa melakukan verifikasi kepada pemilik akun media 

sosial yang dilakukan oleh reporter online, tidak hanya saat menulis dari hasil 

kegiatan pengumpulan informasi yang telah dilakukan pada peristiwa bencana di 

mana pemiliknya menjadi korban meninggal dunia. Tetapi juga pada pemilik akun 

media sosial yang mencuit persoalan politik, misalnya pada informasi mengenai 

cuitan Hidayat Nur Wahid yang dianggap reporter dari grup Tribunnews sebagai 

langkah melaporkan Presiden Joko Widodo yang sering membawa Jan Ethes dalam 

setiap kegiatan sehingga dianggap sebagai kampanye ke Bawaslu RI.  

Pada kegiatan pemrosesan informasi ini, setelah informasi ditulis lalu 

dikirim melalui maling list kemudian editor mengambil informasi-informasi yang 



sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melakukan kegiatan penyuntingan. 

Ketika informasi di tangan editor, mereka menyeleksi kesalahan-kesalahan kata, 

merubah judul berita dan merubah angle tulisan reporter. Judul atau angle berita 

yang belum sesuai, disunting dan diolah oleh editor sesuai dengan kekhasan di 

portal Tribunnews. Selain juga disesuaikan agar berita yang nantinya diunggah bisa 

dikenali oleh mesin search engine yang banyak digunakan, yaitu yang dibangun 

oleh Google. Setelah kegiatan tersebut selesai, editor segera mengunggah berita ke 

portal Tribunnews. 

4.1.3 Pendistribusian Informasi 

 Informasi yang sudah ditulis dalam bentuk berita, kemudian diunggah ke 

portal Tribunnews. Selain ke portal informasi juga disajikan dalam bentuk berita 

print dengan cara menggabungkan beberapa berita online yang masih relevan 

menjadi satu berita untuk konsumsi jaringan koran Tribun di berbagai daerah. 

Untuk format online yang diunggah ke portal Tribunnews, informasi tidak hanya 

dipasok dari newsroom yang ada di Jakarta tetapi juga dari jaringan Tribunnews 

yang ada di 30 kota di seluruh Indonesia. Demikian juga informasi yang sudah 

diunggah ke portal Tribunnews juga dapat diunggah kembali di portal-portal 

daerah, setelah melalui proses penyuntingan. 

 Berbagai informasi soal Pilpres 2019 yang sebagian besar dipasok dari 

newsroom Tribunnews di Jakarta, misalnya kembali diunggah oleh berbagai portal 

di daerah. Contoh lain, informasi mengenai cuitan Hidayat Nur Wahid dalam akun 

Twitter miliknya yang dianggap reporter TribunnewsBogor melaporkan kampanye 

yang melibatkan anak-anak, Jan Ethes yang dilakukan oleh calon Presiden petahana 



Joko Widodo. Setelah informasi tersebut diunggah di portal TribunnewsBogor dan 

menjadi viral, kemudian kembali diunggah oleh portal Tribunnews dengan 

menambahkan satu halaman pengantar yang dilengkapi dengan tautan menuju 

berita yang diunggah oleh portal TribunnewsBogor. Setelah diunggah oleh 

Tribunnews dan mendatangkan visitor yang besar, informasi tersebut kembali 

diunggah oleh tiga portal daerah jaringan Tribunnews, TribunPekanbaru, 

BanjarmasinPost dan Pos-Kupang di mana mempunyai khalayaknya di masing-

masing daerah. 

 Ketika informasi-informasi tersebut dilakukan pemrosesan, disunting oleh 

editor dan kemudian diunggah ke portal Tribunnews maka seharusnya kegiatan 

pemrosesan informasi sudah selesai tetapi pada kenyataannya tidak. Koordinator 

liputan dan jajaran di level manajemen terus memantau pergerakan informasi dari 

menit ke menit dan dalam sehari bisa beberapa kali merumuskan informasi apa saja 

yang harus digali sebagai bahan pemberitaan, guna menyediakan informasi sesuai 

kebutuhan masing-masing khalayak dan untuk menambah visitor secara terus 

menerus. Sesekali koordinator liputan, memberikan arahan-arahan kepada reporter 

di lapangan mengenai informasi yang harus dikumpulkan kemudian ditulis dalam 

sebuah berita.  

 Contohnya, saat Rusuh di Mako Brimob beberapa lalu, di tengah-tengah 

informasi seputar penguasaan rutan dan penyanderaan yang dilakukan oleh 

narapidana atau tahanan kasus terorisme terhadap beberapa petugas kepolisian yang 

menjaga rumah tahanan (rutan) tersebut. Tiba-tiba ada informasi yang menanyakan 

kabar Ahok (Basuki Tjahja Purnama) yang ditahan di tempat yang sama. Mengingat 



nama Ahok masih populer di kalangan warga DKI Jakarta, dengan sepak terjangnya 

selama memimpin Ibukota, mulai dari tindakan tegasnya menangani masalah, 

memperhatikan berbagai kalangan yang telah berjasa bagi Jakarta dan kinerja yang 

ditunjukkan selama menjabat. 

Pengalaman selama di lapangan sebagai reporter, digunakan untuk 

mengkreasi informasi yang akan dicari dan menelusurinya melalui berbagai macam 

sumber, menggali langsung dengan mewawancarai anggota keluarga atau melalui 

media sosial yang diduga kuat milik keluarga dekat dan tidak lupa mencoba 

mengonfirmasi kepada pihak kepolisian. Informasi mengenai keadaan Ahok di 

Rutan Mako Brimob, sekaligus menjawab rasa keingintahuan khalayak yang 

mengetahui mantan orang nomor satu di DKI Jakarta ditahan di sana. Dengan 

begitu, Tribunnews, tidak hanya sekedar memberikan informasi mengenai 

peristiwa Rusuh di Mako Brimob tetapi juga memberikan informasi-informasi 

lainnya seputar kejadian tersebut. Informasi yang ada, tidak hanya sekedar 

menyediakan kepada khalayak yang ingin tahu mengenai informasi seputar 

kejadian, yaitu bagaimana terjadi, siapa saja yang terlibat baik pelaku maupun 

korban, bagaimana kronologisnya, kapan terjadinya dan mengapa bisa terjadi. 

Tetapi informasi juga disediakan bagi khalayak yang penasaran dengan kabar Ahok 

yang juga ditahan di Mako Brimob dan kondisi seputar lokasi kejadian, atau 

informasi mengenai keduanya. 

Awak media Tribunnews terutama yang berada di ruang redaksi, tidak 

hanya mengandalkan insting sebagai reporter yang sudah lama makan asam garam 

melakukan di lapangan untuk menggali informasi. Perkembangan teknologi 



informasi yang sangat cepat, menjadi tumpuan mereka untuk mencari sisi-sisi lain 

informasi yang sedang menjadi pembicaraan netizen (viral) atau isu terhangat. 

Mereka bisa mencari melalui unggahan-unggahan yang menyertakan penyebutan 

akun seseorang atau penyematan tema isu tertentu yang sedang hangat, melalui 

fasilitas mesin pencarian yang dimiliki masing-masing media sosial. Selain cara-

cara tersebut, bisa melalui alat-alat lainnya untuk mencari tahu kecenderungan 

pembaca dalam membaca berita, memanfaatkan Google Analytic misalnya atau 

alat-alat lainnya yang saat ini banyak ditawarkan. 

Dengan penjabaran di atas, pelaku komodifikasi konten tidak hanya dari 

reporter tetapi juga dari editor, koordinator liputan dan bahkan di level manajemen. 

Cara-cara yang digunakan mulai dari saat kegiatan pengumpulan, pemrosesan dan 

pendistribusian informasi, adalah mengangkat informasi-informasi seputar 

kecemasan, perasaan, pengamatan pandangan mata, kronologis, opini dari sumber 

informasi mengenai peristiwa yang sedang dialaminya dan berbagai hal lainnya 

yang diperkirakan akan menarik orang untuk membacanya. Selain menggugah rasa 

penasaran orang yang akan membaca untuk terus membaca sampai akhir. Semua 

itu berakar dari konsep kekhasan pemberitaan portal Tribunnews. Reporter maupun 

editor, yang sudah terbiasa dan dibisakan dari semenjak menjalani pelatihan 

sebelum bertugas, mencari hal-hal semacam itu, tanpa sadar dan ada penugasan dari 

redaksi secara otomatis akan melakukannya.  

 

 



4.1 Tabel Komodifikasi Pada Rutinitas Media Tribunnews 

Terjadinya 

Komodifikasi 

Aktor yang melakukan 

Komodifikasi 

Pola-pola terjadinya 

Komodifikasi 

Pengumpulan Informasi 

Reporter, Reporter 

Online, Koordinator 

Liputan 

- Informasi mengenai 

tokoh atau sosok yang 

tidak ada 

relevansinya. 

- Mengekspos 

informasi yang viral, 

yang tidak sesuai 

dengan kepentingan 

publik. 

- Informasi yang tidak 

diketahui asal 

usulnya. 

Pemrosesan Informasi 
Reporter, Reporter 

Online, Editor 

- Judul-judul yang 

mengundang rasa 

penasaran khalayak. 

- Judul-judul yang 

aneh-aneh. 

Pendistribusian 

Informasi 
Editor 

- Mengambil informasi 

dari jaringan portal 

Tribunnews, Grid.id 

dan dari Kompas.com 

hanya untuk 

kepentingan 

menambah visitor. 

Post-distribusi 

Informasi 

Manajemen, 

Koordinator Liputan 

- Mengekspos 

informasi yang 

diinginkan khalayak 

semata. 

 

Demikian juga ide-ide yang keluar dari seluruh awak media tersebut, untuk 

mencari mencari  informasi dan mengangkatnya menjadi berita dari pengalaman 

selama menjadi wartawan mengenai hal lain yang menarik berdasarkan kekhasan 

pemberitaan di portal tersebut. Untuk mengetahui informasi apa saja yang sedang 

banyak diperbincangkan, mereka melihat informasi yang sedang viral dan 



kecenderungan-kecenderungan khalayak dalam memilih informasi di dunia maya 

dengan segala aplikasi yang dikembangkan oleh berbagai pengembang. 

4.2 Komodifikasi Pada Organisasi Tribunnews 

Komodifikasi yang dilakukan pada tingkatan organisasi ini, dilakukan oleh 

aktor-aktor yang mengimplementasikan kebijakan redaksi Tribunnews di mana 

dituntut untuk mendapatkan keuntungan atau revenue dari kegiatannya 

menyampaikan informasi kepada khalayak, di antaranya level manajemen dan 

direktur Tribunnews. Mereka lah yang merumuskan arah pemberitaan, bersama 

koordinator liputan jika ada peristiwa yang dianggap menarik perhatian khalayak 

dan penting diberitakan informasinya. Peneliti menemukan bagaimana level 

organisasi ini mempunyai peran dalam komodifikasi informasi, yaitu dengan 

memberikan penugasan dan internalisasi ke awak medianya. 

4.2.1 Penugasan 

 Seperti yang sudah dijelaskan di atas, reporter dalam melaksanakan kegiatan 

rutin sehari-hari sering mendapatkan penugasan dari redaksi. Saat memberikan 

penugasan redaksi sering memberikan Term of Reference (TOR) kepada reporter 

mengenai apa saja yang perlu dikumpulkan informasinya. Misalnya saja saat 

pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur, redaksi memberikan TOR 

kepada reporter untuk mewawancarai dan mengumpulkan informasi soal Arumi 

Bachsin selain informasi mengenai peristiwa tersebut. Perumusan TOR, dilakukan 

saat rapat redaksi sehari sebelum agenda tersebut berlangsung, dalam rapat tersebut 

biasanya koordinator liputan, seluruh General Manager yang ada di newsroom 

Jakarta dan direktur print maupun online hadir dan merumuskan apa saja yang perlu 



diberitakan dengan agenda yang sudah terjadwal tersebut. Tetapi sesekali, hanya 

koordinator liputan yang merumuskan TOR liputan reporter karena kesibukan 

masing-masing atau reporter membutuhkan panduan peliputan secara cepat.  

4.2.2  Internalisasi 

 Sebelum melaksanakan tugas jurnalistiknya, setiap reporter mendapatkan 

pembekalan berupa pelatihan yang diisi materi mengenai kekhasan pemberitaan di 

Tribunnews. Mereka dilatih pula, untuk mencari dan mengumpulkan informasi-

informasi yang bisa terkait dengan kekhasan pemberitaan di portal berita tersebut. 

Termasuk bagaimana angle yang dipilih dan judul-judul yang akan menarik 

perhatian pembaca. Level manajemen dan direktur menyusun materi-materi yang 

diberikan kepada para calon reporter tersebut.  

 Setelah menjalani pelatihan selama beberapa waktu, reporter diterjunkan ke 

lapangan dan mulai melakukan kegiatan rutin sehari-hari mencari, mengumpulkan 

dan memproses informasi. Mereka tidak dilepas begitu saja, informasi-informasi 

dalam bentuk berita yang sudah dikirim dilakukan evaluasi agar sesuai dengan 

konsep kekhasan pemberitaan di Tribunnews. Dari hasil wawancara, reporter 

mengaku sempat diingatkan beberapa kali mengenai judul berita yang dikirim ke 

redaksi karena dianggap kurang sesuai dengan konsep kekhasan Tribunnews. 

Redaksi terus melakukan evaluasi sampai tulisan reporter, setidaknya mendekati 

sesuai dengan kekhasan pemberitaan di portal berita online tersebut. 

 Ketika sudah sesuai dengan harapan organisasi (redaksi) maka secara 

otomatis dan sadar, reporter akan berusaha mencari, mengumpulkan dan 

memproses informasi sesuai dengan koridor yang ada di Tribunnews. Ketika 



reporter mendapat penugasan dan redaksi dalam hal ini koordinator liputan tidak 

memberikan TOR, maka mereka bisa menerjemahkan sesuai dari kebijakan yang 

diterapkan oleh redaksi. Demikian pula jika melakukan kerja rutin jurnalistik 

sehari-hari di bidang peliputan yang telah ditugaskan kepadanya, reporter akan 

berusaha mencari, mengumpulkan dan memproses informasi sesuai dengan 

kekhasan dari pengalamannya selama ini. 

Kebijakan dari organisasi media Tribunnews mendukung, reporter, editor, 

koordinator liputan dan setingkat manajemen melakukan komodifikasi informasi 

yang telah dijelaskan di atas. Kebijakan tersebut berupa kekhasan pemberitaan di 

portal Tribunnews yang disampaikan melalui pelatihan-pelatihan, selalu diingatkan 

dan dilakukan evaluasi awak media sebelum atau selama menjalankan tugas. Target 

secara kuantitatif yang diberikan kepada reporter maupun editor, akan dievaluasi 

dan menentukan pemberian bonus serta kemungkinan jenjang karir. 

Sedangkan untuk menginternalisasi reporter online atau editor, diberikan 

target-target yang lebih terukur yang berhubungan dengan visitor. Pertumbuham 

page views atau informasi yang diunggah menjadi viral atau tidak. Untuk reporter 

online misalnya, mencari informasi yang bersumber dari dalam maupun luar dan 

dianggap menarik oleh khalayak yang bisa dilihat dari kepopuleran informasi 

tersebut atau menjadi trending topik di media sosial atau tidak. Informasi-informasi 

tersebut diunggah kembali setelah lebih dahulu diolah menjadi berita yang lain.  

4.2.3 Ramah SEO 

Secara organisasi, seluruh teknik yang dipaparkan di atas termasuk 

membuat beberapa tulisan berita yang berisi informasi yang mirip-mirip atau sama 



untuk memperbanyak visitor. Menyajikan seluruh informasi yang diperkirakan 

akan dibutuhkan khalayak dengan berbagai angle meskipun berasal dari satu 

peristiwa yang sama, merupakan teknik-teknik yang mereka lakukan untuk tujuan 

mendapatkan revenue. 

Cara-cara yang dilakukan ini seperti yang ditemukan oleh peneliti, tulisan 

yang mirip-mirip dan memuat informasi yang sama karena di dalam dunia online, 

pengunjung ketika informasi itu diunggah belum tentu sama dengan pengujung jam 

berikutnya. Dengan kata lain, dari balik redaksi Tribunnews mencoba menawarkan 

khalayak secara berulang-ulang informasi yang telah diunggah dengan 

mengemasnya kembali dalam bentuk berita secara berulang juga. Khalayak yang 

sebelumnya belum sempat membaca, bisa membaca pada waktu berikutnya karena 

informasinya terus diulang-ulang. Tujuannya, tidak lain dan tidak bukan untuk terus 

menambah visitor karena mungkin informasi tersebut banyak dikunjungi. 

Logika yang dibangun oleh organisasi Tribunnews, jika informasi yang 

disediakan begitu banyak, memenuhi semua keinginan khalayak dengan berbagai 

karakteristiknya masing-masing maka diharapkan visitor portal tersebut akan 

menjadi besar. Jika visitornya besar maka trafiknya pun tinggi. Pengiklan, baik 

yang dari Adsense maupun memasang iklan langsung melalui media tersebut, tidak 

akan mau jika trafik situs tersebut tidak tinggi.  

Menyesuaikan dengan kemauan SEO Google sangatlah beralasan, meski 

masih membagikan berita melalui media sosial. Tetapi seiring berjalannya waktu 

beberapa media sosial, antara lain Facebook dan jaringannya, WhatsApp dan 



Instagram mulai mengurangi share berita, terutama yang terkait politik kepada 

penggunanya.  

Dengan banyaknya visitor atau pengunjung maka yang diharapkan adalah 

masuknya iklan dari berbagai bidang, baik dari Google Adsense maupun pengiklan 

yang datang langsung ke bagian bisnis Tribunnews. Memang tidak semua berita 

dilirik Google Adsense untuk dipasangi iklan, hanya berita-berita tertentu yang bisa 

berkesempatan mendapat dari Adsense, antara lain breaking news, travelling, hobi 

dan kuliner. Maka tidak mengherankan, jika berita-berita yang diproduksi banyak 

yang bersifat breaking news, laporan pandangan mata seperti layaknya di televisi 

ketika kejadian sedang berlangsung. 

Satu berita dalam konsep online, biasanya hanya satu halaman saja tetapi 

untuk meningkatkan jumlah visitor dan berimbas pada iklan yang datang. 

Organisasi Tribunnews memberikan kebijakan, agar dibuat lebih dari satu halaman. 

Logikanya jika dalam satu halaman ada tiga iklan, kalau satu berita bisa menjadi 

empat halaman saja sudah dapat diketahui maka ada 12 iklan dalam satu berita. 

Demikian juga audiennya secara otomatis akan dihitung bertambah oleh mesin. 

Dengan banyaknya konten yang dibuat maka maka semakin kuat pula indeks di 

Google.  

Pada level organisasi ini hampir tidak ada gatekeeping yang dilakukan, 

organisasi justru berusaha membuat konten sebanyak mungkin, agar dapat diindeks 

oleh Google dalam search engine-nya sehingga ketika pembaca mencari berita 

melalui mesin pencarian diharapkan memilih berita yang telah diunggah 

Tribunnews atau portal yang tergabung dalam jaringannya.  



4.2.4  Penggabungan Satu Domain 

Selain menawarkan informasi yang dikemas dalam pemberitaan, sesuai 

dengan karakteristik berbagai khalayak. Jaringan yang dibangun Tribunnews di 

berbagai kota di Indonesia juga mempunyai maksud yang sama, di mana portal-

portal daerah tersebut merupakan sub domain dari domain Tribunnews sebagai 

bagian portal tersebut mengumpulkan visitor, sehingga visitor portal daerah 

merupakan visitor Tribunnews pula. Diraihnya semua karakteristik khalayak yang 

ada, mereka pun bisa menawarkan kepada pengiklan setiap karakteristinya masing-

masing sesuai dengan kebutuhan produk yang akan dipasarkan. Jika pengiklan 

menginginkan karakteristik khalayak pendukung Prabowo-Sandiaga maka Tribun 

menyediakannya, demikian juga jika pengiklan membutuhkan khalayak yang 

memiliki karakteristik sama dengan pedukung Joko Widodo-Amin Ma’ruf 

misalnya, Tribunnews juga memilikinya. 

Sebelum menjadi satu dalam domain Tribunnews, portal-portal di daerah 

dalam jaringan tersebut memiliki domain masing-masing sehingga pengunjungnya 

atau visitornya tidak begitu besar, menyesuaikan dengan khalayak di masing-

masing daerah. Biaya yang dikeluarkan oleh Tribunnews jika diakumulasi menjadi 

sangat besar, demikian juga perawatan atau perbaikan jika ada masalah.  

 

 

 

 



4.2 Tabel Komodifikasi pada Organisasi Tribunnews 

TERJADINYA 

KOMODIFIKASI 

AKTOR YANG 

MELAKUKAN 

KOMODIFIKASI 

POLA-POLA 

TERJADINYA 

KOMODIFIKASI 

PENUGASAN 
Koordinator Liputan, 

Manajemen 

- Meminta reporter 

mengumpulkan 

informasi mengenai 

seorang tokoh atau 

sosok dalam sebuah 

peristiwa meski tidak 

relevan. 

INTERNALISASI Manajemen dan Direktur 

- Materi dalam 

pelatihan mengenai 

sisi lain sebuah 

peristiwa yang dinilai 

menarik meski tidak 

relevan.  

RAMAH SEO Manajemen, Editor 

- Berita yang mirip-

mirip atau bahkan 

informasinya sama. 

SATU DOMAIN Direktur dan Manajemen - Mengumpulkan visitor 

 

Pemaparan di atas menunjukkan adanya komodifikasi konten, di mana 

media hanya mendasarkan atau memprioritaskan nilai komersial dalam 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nilai komersial tersebut berupa 

visitor yang bisa ditawarkan kepada pengiklan di mana kemudian mereka 

membayar dengan biaya tertentu untuk mengakses atau menjangkau vistor atau 

khalayak dengan berbagai karakteristik demografinya. Konten media tidak pernah 

bisa bebas nilai karena media selalu kepentingan, dalam hal ini adalah ekonomi. 

Penjelasan di atas juga menunjukkan bahwa proses menciptakan nilai tukar dalam 

konten komunikasi ialah seluruh kompleks hubungan sosial komoditas, termasuk 

juga para pekerja, konsumen dan pemilik modal atau yang mewakilinya.  

 


