
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fotografi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan teknik 

memfoto dengan menggunakan cahaya dan kamera. Namun semua itu merupakan 

seni atau proses penghasilan gambar dengan menggunakan cahaya pada film atau 

permulaan yang dipekakan. Jadi foto jurnalistik tidak jauh beda dengan fotografi. 

Foto jurnalistik adalah teknik menulis dengan menyajikan foto, sedangkan 

fotografi adalah teknik memfoto dengan menggunakan kamera dan sama-sama 

menghasilkan sebuah karya.
1
 

Untuk menemukan sebuah foto jurnalistik tidaklah mudah, karena tidak 

semua kejadian yang bisa difoto itu dapat dijadikan foto jurnalistik, karena ada 

unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar suatu kejadian atau peristiwa yang 

divisualisasikan (digambarkan) layak untuk dijadikan berita foto jurnalistik. 

Sesungguhnya, manfaat jurnalistik bagi umat manusia lebih dari sekadar itu. 

Setidaknya ada empat fungsi sekaligus manfaat jurnalistik, yaitu: menghimpun 

dan menyebarkan informasi, memberikan pendidikan, sebagai hiburan, dan juga 

sebagai kontrol sosial.
2
 

Messaris dalam Seno Gumira menyatakan gambar-gambar yang dihasilkan 

manusia, termasuk fotografi, bisa dipandang sebagai suatu keberaksaraan visual. 

Dengan kata lain, gambar-gambar itu bisa dibaca sehingga merupakan bagian dari 

suatu cara berbahasa. Media foto juga diminati masyarakat yang butuh akan 

                                                           
1
 http://www.kamusbesar.com/11144/fotografi 

2
 Zaenuddin, The Journalist,  Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011, hal. 9 

1 



 2 

informasi karena sebagai imaji tak terbendung di mana memiliki makna dan arti 

luas. Sebagai contohnya satu buah foto tentang satu peristiwa yang sama dapat 

dimaknai ganda bagi orang yang melihatnya.
3
  

Surat kabar selalu menyajikan berita utama pada setiap edisinya yang biasa 

dikenal dengan Headline (HL). Headline adalah suatu kejadian yang dianggap 

paling besar dan penting bagi khalayak di antara semua berita yang ada pada hari 

itu. Karenanya,Headline dimuat di halaman pertama atau halaman depan dengan 

tampilan yang menonjol. Terkadang, berita itu disertai pula dengan foto-foto yang 

mendukungnya sehingga Headline tampak sangat menonjol pada halaman muka 

setiap koran.  

Berita utama yang dimaksud bukan hanya memfokuskan pada bentuk 

tulisan, namun ada juga yang berbentuk foto. Membaca surat kabar tanpa ada foto 

didalamnya, ibarat makan sayur tanpa garam, hambar.
4
 Pada dasarnya foto 

memang menjadi salah satu daya tarik untuk membaca surat kabar. Sebagai 

sebuah daya tarik, foto menjadi bagian penting yang harus ada mengiringi berita. 

Untuk itu dibutuhkan jurnalis foto yang menangkap berbagai peristiwa dalam 

bahasa gambar. Karena itu foto-foto yang dihasilkan untuk pemberitaan disebut 

press photo atau foto berita. Tidak sembarangan, seorang jurnalis foto terikat 

dengan berbagai aturan sehingga foto yang dibuatnya bisa disiarkan disebuah 

media. Belum lagi proses yang begitu panjang yang harus mereka lalui yang tidak 

diketahui pembaca, mulai dari hunting foto, pemotretan, editing, dan sebagainya. 
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Aspek komersial juga sering menjadi bahan pertimbangan dalam 

menentukan Headline.  Untuk menentukan Headline tersebut dibutuhkan proses 

yang cukup matang oleh para redaktur dalam rapat redaksi. Sebab semakin 

menarik Headline suatu berita yang akan diterbitkan maka semakin banyak pula  

minat pembaca yang akan membeli media tersebut. Disinilah redaksi media 

dituntut untuk memiliki feeling yang tepat dalam menentukan Headline dalam 

bentuk berita maupun foto. Redaksi harus mampu menentukan Headline yang 

memiliki nilai jurnalistik sekaligus menarik perhatian pembaca.
5
 

Keberhasilan sebuah pemberitaan ditentukan oleh Headline yang ditulis 

wartawan yang sesuai dengan kaidah atau prinsip bahasa jurnalistik. Mata 

pembaca akan cenderung tertuju pada Headline sebuah surat kabar, ketika judul 

dan fotonya menarik, pembaca akan melanjutkan untuk membaca berita tersebut 

sehingga Headline sesungguhnya berperan penting untuk menggiring pembaca 

melihat keseluruhan berita yang disampaikan.
6
 

Wilayah Pekanbaru juga mempunyai beberapa koran lokal, guna untuk 

menunjang penyampaian informasi kepada masyarakat. Antara lain adalah Riau 

Pos, Posmetro Pekanbaru, pekanbaru Pos, Pekanbaru Mx, Tribun, Haluan Riau. 

Koran lokal ini lebih menonjolkan informasi-informasi lokal yang ada di Riau dan 

pekanbaru pada khususnya.  

Surat Kabar Harian Riau Pos merupakan media pemberitaan pertama yang 

menjadi pelopor surat kabar di Riau sejak 17 Januari 1991. Riau Pos merupakan 
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sebuah media yang independen dan tidak terikat dengan pemerintah dan juga 

bergerak dibidang industri pers.
7
 

Riau Pos sebagai media terbesar di Provinsi Riau dalam penentuan 

Headline-nya selalu mengacu pada isu yang berkembang dilapangan namun juga 

selalu mempertimbangkan efek dari pemberitaan. Headline selain sebagai penentu 

kualitas pemberitaan sebuah koran juga menjadi pendongkrak penjualan. 

Setelah memperhatikan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

tentang: “Proses Penentuan Foto Headline Oleh Redaktur Surat Kabar 

Harian Riau  Pos”. 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu diperjelas guna 

mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah pahaman yaitu: 

1. Proses berasal dari bahasa latin, processus, geraknya, jalannya, 

kemajuan, berhasil, gerakan maju. Serangkaian fungsi atau kegiatan 

yang bertujuan, termasuk pula semua peristiwa akibat fungsi atau 

kegiatan itu.
8
 

2. Foto adalah peristiwa yang digambarkan dari suatu media kamera yang 

akan memperkuat pemberitaan yang disajikan oleh seorang reporter 

untuk dimuat disurat kabar. 
9
 

3. Headline adalah berita yang dianggap paling besar dan penting bagi 

khalayak di antara semua berita yang ada pada hari itu.
10
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4. Redaktur adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman 

surat kabar. 
11

 

5. Riau Pos adalah nama sebuah surat kabar di Riau yang telah terbit sejak 

17 Januari 1991 hingga sekarang dan beralamat di Jalan HR Soebrantas 

KM 10,5 Panam Pekanbaru.
12

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan pernyataan 

penelitian sebagai berikut; Bagaimana proses penentuan foto Headline oleh 

redaktur di Surat Kabar Harian Riau ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penentuan  foto 

Headline oleh redaktur di Surat Kabar Harian Riau Pos. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Untuk menambah wawasan dan cakrawala berpikir dalam kajian 

ilmiah serta untuk mengembangkan dan memperdalam 

pengetahuan bagi peneliti. 

2) Sebagai sumbangan pikiran kepada penggiat jurnalistik dan praktisi 

pers. 

3) Sebagai sumbangan pikiran kepada mahasiswa ilmu komunikasi.
13
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b. Kegunaan Praktis  

1) Untuk memberikan kontribusi yang konstruktif kepada Surat Kabar 

Harian Riau Pos khususnya surat kabar yang di Indonesia pada 

umumnya. 

2) Untuk menyelesaikan pendidikan program S1 pada bidang Ilmu 

Komunikasi yang penulis tekuni.
14

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk penulisan penelitian ini, penulis menetapkan sistematika penulisan 

sebagai berikut.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, Latar Belakang Masalah, 

Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Sistematika Penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini berisikan, Kajian Teori, Agenda Seting, Headline, Foto Headline, 

Redaktur, Foto Jurnalistik, Kajian Terdahulu, Kerangka Pikir. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisikan, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, 

Subjek dan Objek Penelitian , Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan 

Data, Teknik Analisis Data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisikan, Sejarah Harian Riau Pos, Visi dan Misi Perusahaan, 

Riau Pos Group, Klasifikasi Redaksi Riau Pos, Aktifitas Perusahaan, 

Jumlah Oplah Penjualan, Struktur Organisasi Riau Pos. 
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BAB   V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan, Hasil Penelitian, Penentuan foto Headline oleh 

redaktur Riau Pos, Proses Alur Kerja Redaksi Harian Riau Pos, Kriteria 

Foto Berita dan Sumber Foto Berita, Pembahasan. 

BAB  VI   PENUTUP 

Bab ini berisikan, Kesimpulan, Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


