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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Informasi menjadi salah satu kebutuhan paling penting di era manusia 

modern. Hal inilah yang kemudian membuat media massa menjadi penting 

dalam kehidupan masyarakat. Salah satu media massa yang masih banyak 

digunakan masyarakat untuk mencari informasi adalah surat kabar. Di dalam 

surat kabar pembaca tidak hanya dapat membaca informasi (berita) tetapi juga 

opini dari orang lain maupun dari media itu sendiri. 

Sehingga tajuk rencana tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga 

persuasif. Bukan hanya menyiarkan informasi tetapi juga membujuk dan 

mengajak khalayak untuk mengambil sikap tertentu. Opini dari media itulah 

yang disebut sebagai tajuk rencana atau editorial. Tajuk rencana surat kabar 

biasanya berbentuk komentar dan opini yang ditujukan kepada khalayak 

pembaca yang bersifat persuasif, serta dilengkapi perspektif (sudut pandang) 

terhadap berita yang disajikan.
1
 

Setiap surat kabar memiliki sudut pandangnya masing-masing, karena 

Tajuk rencana di tulis oleh pihak redaksi , sehingga secara langsung dapat 

dipahami bahwa tajuk rencana mewakili dan mencerminkan pikiran, pendapat, 

serta sikap media massa tersebut secara umum. 
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Kebijakan redaksi merupakan dasar pertimbangan suatu lembaga 

media terutama surat kabar untuk menyiarkan atau tidaknya suatu berita.
2
 

Setidaknya ada tiga dasar pertimbangan media untuk menyiarkan atau 

tidaknya suatu peristiwa, diantaranya adalah ideologi , politik dan bisnis.
3
   

Gambaran ideologi surat kabar dapat terlihat pada visi dan misinya 

yang mana surat kabar Riau Pos memiliki Visi menjadi perusahaan media 

terdepan dan terkemuka di Sumatra, dengan Misi ikut serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh cita-cita kemerdekaan 

Indonesia,”Bangun Negeri Bijakkan Bangsa”.
4
 Sedangkan Haluan Riau 

memiliki Visi menjadi salah satu media yang bias menjadi pedoman bagi 

masyarakat untuk mewujudkan daerah Riau kedepan, dengan Misi menjadi 

media yang independen untuk semua kalangan, membangun masyarakat Riau 

yang cerdas, menjadi media yang mengedepankan inspirasi masyarakat 

terhadap pemerintah dan menjadi media pedoman Riau kedepan. 
5
 

 Sehingga hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan isi tajuk 

rencana antara surat kabar yang satu dengan surat kabar yang lain meskipun 

mengangkat permasalahan yang sama. 

Sebagai contohnya, terdapat perbedaan tentang masalah kebijakan 

pemerintah untuk  penghematan dibahas dalam tajuk rencana  Haluan Riau 

pada tangga 9 Januari 2016 dengan judul Gerakan Hidup Sederhanan serta 

permasalahan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan yang terus 
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meningkat dibahas pada tajuk rencana Haluan Riau tanggal 11 Januari 2016. 

Sama sekali tidak dimuat dalam tajuk rencana Riau Pos. Seperti halnya 

permasalahan kebijakan yang di kemukakan oleh menteri pendayagunaan 

aparatur Negara dan reformasi birokrasi kepada para PNS yang sering 

berubah-ubah menimbulkan berbagai pandangan yang dibahas dalam tajuk 

rencana Riau Pos tanggal 7 Januari 2016 dan permasalahan sangsi hukum 

yang lemah terhadap perusahaan yang terlibat pembakar hutan dibahas pada 

tajuk rencana Riau Pos 8 Januari 2016 yang tidak dibahas dalam tajuk rencana 

Haluan Riau. 

Perbedaan lainya terdapat pada tajuk rencana yang membahas tentang 

permasalahan sama tetapi bisa saja memberikan sikap dan penilaian yang 

berbeda. Misalnya tentang permasalah bom di kawasan sarinah, jalan MH 

Thamrin, Jakarta pada 14 Januari 2016. Surat kabar Haluan Riau 

mengangkatnya dalam tajuk rencana edisi 23 Januari 2016 dengan judul 

Terorisme Dan Kemiskinan. Sedangkan surat kabar Riau Pos dimuat dalam 

edisi 15 Januari 2016 dengan judul Bom Lagi, Isu Bertebaran Lagi. Dalam 

mengangkat tema tersebut kedua belah pihak memiliki penilaian yang berbeda 

dimana surat kabar Haluan Riau secara tegas menyatakan diri sebagai pihak 

yang bertentangan dengan pemerintah. Hal ini ditunjukan dengan menunjukan 

banyak penilaian negatif terhadap pemerintah. Sedangkan pada surat kabar 

Riau Pos meskipun berada di pihak yang tidak sepakat dengan pemerintah, 

ketidak setujuan itu disampaikan dengan halus dan berputar-putar. 
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Selain itu ada beberapa tajuk rencana yang menyoroti permasalahan 

yang sama seperti tentang penurunan harga BBM yang tidak dibarengi dengan 

turunya  harga sembako. Tidak hanya tema yang sama kedua surat kabar 

tersebut memberikan penilaian yang sama yaitu,  menyampaikan harapan 

masyarakat yang ingin sembako dipasaran juga ikut turun seiring dengan 

turunya harga BBM.  Hal itu dapat dicermati dari kedua tajuk berikut. 

BBM Turun, Harga Sembako Belum 

TERHITUNG sejak, Selasa (5/1) kemarin, harga premium di pasaran 

adalah Rp6.950 per liter. Sedangkan untuk kawasan Jawa- Madura-Bali, 

premium dijual seharga Rp7.050 per liter. Sedangkan untuk BBM jenis 

solar, berada pada harga Rp5.650per liter dan berlaku untuk seluruh 

kawasan di Tanah Air. Begitu pula Pertalite yang dijual pada harga 

Rp7.900 per liter.Sedangkan untuk harga BBM jenis lain, seperti 

pertamax, juga mengalami penurunan harga yang bervariasi,  

tergantungdaerah. Seperti untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat Rp8.500 

per liter, Jawa Tengah dan DIY Rp8.600 per liter, Jawa TimurRp8.600 

per liter. 

 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara rutin 

akan meninjau ulang harga BBM minimal tiap dua pekan sekali. Hal itu 

dilakukan untuk menyesuaikan dengan harga minyak dunia yang 

belakangansangat fluktuatif. Presiden Jokowi berharap penurunan harga-

harga tersebut langsung diikuti dengan menurunnya harga barang pokok 

(sembako) serta ongkos transportasi. Seluruh menteri, gubernur, bupati, 

dan walikota diminta agar ikut mendorong harga-harga agar bisa turun 

sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Namun, logika pasar sering 

tidak seperti yang diharapkan. Kendati harga BBM turun, tidak otomatis 

ongkos angkutan juga turun. Pantauan dari sejumlah daerah, khususnya 

di Provinsi Riau, sopir angkutan keberatan untuk menurunkan ongkos 

yang sudah telanjur naik saat kenaikan BBM lalu. Harga bahan pokok 

akan sulit turun jika ongkos transportasi masih saja tinggi. Belum lagi 

ditambah kemungkinan lain, pihak pengusaha masih harus menghabiskan 

stok barang yang diproduksi saat harga BBM belum diturunkan oleh 

pemerintah. 

 Akibatnya, harga yang dipakai adalah harga lama agar mereka tidak 

mengalami kerugian. Sebenarnya, kita sepakat dengan Presiden yang 

meminta agar semua pihak ikut mendorong agar penurunan harga BBM 

ini juga diikuti oleh penurunan harga barang pokok. Dengan demikian, 

penurunan harga BBM ini benar-benar bisa dirasakan dampaknya oleh 

masyarakat. Tanpa adanya penurunan harga barang pokok, dampak 
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penurunan BBM tidak banyak dinikmati oleh masyarakat. Namun, 

Pemerintah tentunya, tidak cukup hanya melakukan imbauan. Perlu 

dilakukan langkah-langkah strategis agar penurunan harga BBM ini 

diikuti dengan penurunan harga barang lainnya. Intervensi dalam bentuk 

operasi pasar, misalnya, perlu dilakukan untuk menekan harga.Sehingga 

masyarakat betul-betul merasakan dampaknya di semua sektor, khususnya 

harga kebutuhan pokok.(Haluan Riau, 6 Januari 2016) 

 

Isi dari tajuk rencana diatas tidak jauh berbeda dengan isi tajuk 

rencana surat kabar Riau Pos tanggal 6 Januari 2016 seperti yang ada 

dibawah ini. 

Harga BBM dan Gas Turun, Apakah Sembako Juga Ikut Turun? 

MEMASUKI tahun 2016 ini harga BBM dan gas turun, yakni mulai Selasa 

(5/1) kemarin. Harga premium dari Rp7.300 menjadi Rp6.950. Solar yang 

tadinya Rp6.700 menjadi Rp5.650. Pertalite sebelumnya Rp8.650 jadi 

Rp8.300. Pertamax Plus tadinya Rp9.850 jadi Rp9.700. Pertamina Dex 

tadinya Rp10.700 jadi Rp10.450. Demikian gas 6 Kg turun Rp2.00 per 

tabung. Gas 12 Kg tadinya Rp135.900 jadi Rp130.000. Yang menjadi 

pertanyaan, apakah penurunan harga BBM termasuk di dalamnya solar 

yang banyak digunakan truk dan bus untuk mengangkut barang akan 

berdampak pada penurunan harga barang-barang. 

 Karena biasanya alasan para pelaku usaha jasa transportasi dan lainnya 

menaikkan harga-harga karena mengikuti kenaikan harga BBM. 

Tanpa mengesampingkan dampaknya pada sektor lain, sektor pangan dan 

transportasi memang sangat terpengaruh terhadap kenaikan harga BBM 

ini. Pangan dan transportasi merupakan dua sektor yang paling dominan 

menyentuh lini kehidupan masyarakat banyak. Boleh dikata, dua sektor ini 

kalau terganggu, maka sektor lainnya akan terkena dampaknya. Dan pada 

pergantian tahun ini, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menurunkan 

harga BBM dan gas. Menurut pemerintah, penurunan harga BBM 

(premium, pertaliter, pertamax) tersebut dilakukan sebagai bentuk 

penyesuaian terhadap harga minyak mentah dunia yang terus turun, dan 

dibatalkannnya pungutan BBM oleh pemerintah.  

Hanya saja, setelah perubahan harga BBM dan gas apakah diiringi 

kepatuhan para pelaku usaha untuk menurunkan harga. Sikap tidak 

bergemingnya para pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah harus 

dibuktikan. Selama ini cenderung para pelaku usaha seperti ini 

menempatkan bisnis dan laba sebagai prioritas, dan enggan mewujudkan 

kesejahteraan bersama-sama. Keengganan pelaku usaha di dua sektor 

tersebut semestinya tidak boleh dibiarkan. Ketika penurunan harga BBM, 

maka pemerintah memiliki kewenangan untuk menekan para pelaku usaha 

menurunkan harga. Sebab pelaku usaha mestinya mengikuti kebijakan 
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pemerintah. Sebab, ketika pemerintah menurunkan harga BBM, berarti itu 

berlaku otomatis juga terhadap turunannya harga barang.Membiarkan 

para pelaku usaha mempertahankan harga-harga tinggi seperti justru 

akan memberikan citra buruk kepada pemerintah. Bukan hanya 

menunjukkan kebijakan-kebijakan yang lebih pro kepada pengusaha 

dibandingkan mengayomi masyarakat, tapi perannya sebagai pengatur, 

“yang memerintah” (to govern) seperti tidak berkuku, tidak bertaji. 

Karenanya, mau tidak mau harus ada tindakan nyata dari pemerintah 

untuk menertibkan harga yang “dibanderol” pengusaha, baik pengusaha 

besar maupun kecil, baik jasa maupun produk. (Riau Pos,6 Januari 2016) 

 

Tajuk rencana sekaligus menjadi pembanding atas pemikiran dan 

persepsi terhadap masalah, sikap media terhadap masalah juga dipengaruhi 

oleh segmen konsumen.
6
 

Tajuk rencana (Editorial) merupakan salah satu halaman yang ada pada 

surat kabar. Halaman ini berisi opini redaktur terhadap suatu masalah atau 

peristiwa yang berkaitan dengan masyarakat atau pemerintah. Setiap surat 

kabar menamakan editorialnya  dengan berbagai macam sebutan, yaitu seperti 

pada Riau Pos  berada pada halaman Opini dengan sebutan tajuk rencana, 

sedangkan pada haluan Riau berada pada halaman gagasan dengan sebutan 

tajuk.  

Tajuk rencana adalah tulisan yang sangat berpengaruh besar pada 

masyarakat pembacanya terlebih lagi kedua surat kabar berada pada  

segmentasi pembaca yang tidak jauh berbeda dari wilayah pembacanya 

didominasi di Pekanbaru dan sekitarnya , Setiap surat kabar menamakan 

editorialnya  dengan berbagai macam sebutan, yaitu seperti pada Riau Pos  

berada pada halaman Opini dengan sebutan tajuk rencana, sedangkan pada 
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haluan Riau berada pada halaman gagasan dengan sebutan tajuk, dilihat dari 

persamaan dan perbedaan kedua surat kabar. 

yaitu Penulis memfokuskan penelitian ini pada surat kabar Riau Pos 

dan Haluan Riau. Alasanya adalah pertama, media cetak /surat kabar Riau Pos 

dan haluan Riau sama-sama menerbitkan tajuk rencana setiap harinya kecuali 

hari minggu. Dan Kedua ,  dari segmen atau oplah penjualan Riau Pos dan 

Haluan Riau sempat mencapai masa kejayaanya. Riau Pos Pada tahun 1998 

dengan oplah 50.000 eks/hari.
7
 Untuk Haluan Riau pada tahun 2012 dengan 

oplah 39.500 eks/hari.
8
   Dan kedua media ini juga termasuk media yang 

paling tua di Riau. Riau Pos berdiri sejak tahun 1991 dan haluan Riau tahun 

2000, dengan hal tersebut maka Riau Pos dan Haluan Riau adalah termasuk 

dua media cetak terbesar di Riau. 

Riau Pos memberikan 39 halaman dengan beberapa kolom 

pemberitaan pada setiap koran diantaranya kolom Nasional, Opini, Pro-bisnis, 

Metropolis, Komunikasi-bisnis, Internasional dan feature. Sedangkan Haluan 

Riau memberikan 27 halaman dengan kolom pemberitaan diantaranya kolom 

Bisnis dan Keuangan, Ekonomi-bisnis, Gagasan (opini),Hukum Kriminal, 

Riau Bisnis, Politika, Berita Lokal, Nasional dan Internasional. Namun disini 

penulis ingin meneliti kolom opini (gagasan), pada halaman empat yang 

membahas tentang isi tajuk rencana yang membahas tentang tema, jenis, dan 

haluan tajuk rencana yang diterbitkan oleh media Riau Pos dan Haluan Riau 

tersebut. Dengan pemaparan diatas, tentunya kedua media ini terbilang media 
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yang cukup besar oplah serta jaringannya, baik khalayak juga masyarakat. 

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat perbandingan isi tajuk 

rencana dua surat kabar dari seringnya kedua media mengangkat kategori 

Tema Tajuk Rencana, Jenis Tajuk Rencana dan Haluan Tajuk Rencana dilihat 

dari frekuensi terbitnya yang dominan tentu saja akan mengubah pola pikir 

khalayak yang membacanya. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana 

kebijakan ataupun kecenderungan kedua surat kabar dalam melihat problema 

yang terjadi pada kehidupan masyarakat setiap harinya. 

 Memahami pentingnya peran tajuk rencana maka penulis tertarik 

mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Perbandingan Isi Tajuk 

Rencana Surat Kabar Riau Pos dan Haluan Riau Edisi Januari 2016” 

 

B. Penegasan Istilah 

Di dalam judul penelitian di atas, terdapat sejumlah istilah yang perlu  

dijelaskan. Penjelasan ini sangat penting, untuk menghindari terjadinya miss 

understanding (kesalahpahaman). Adapun istilah-istilah  yang perlu dijelaskan  

tersebut antara lain adalah :  

1. Tajuk Rencana 

Tajuk rencana (editorial) adalah karya tulis yang merupakan 

pandangan   editor terhadap suatu topik. Dengan demikian, maka tajuk 

rencana bersangkutan dengan opini (opinion). 

Pola baku (standar pattern) untuk tajuk rencana ialah : judul yang 

menghimbau pembaca, kalimat lead yang tidak terlalu panjang, kalimat 
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pada paragraf terakhir yang menggemakan judul dan lead. Serta 

mempertegas problema yang dikupas.
9
 

2. Surat Kabar 

Surat kabar adalah penerbitan yang berupa lembaran-lembaran 

berisi berita-berita, karangan-karangan dan iklan, yang dicetak dan terbit 

secara tetap atau periodik dan dijual untuk umum.
10

jenis-jenis surat kabar 

ada beberapa macam. Berdasarkan jangkauan distribusinya, yaitu: 

internasional, nasional maupun daerah. 

3. Surat Kabar Riau Pos 

Harian pagi Riau Pos adalah salah satu surat kabar di Riau yang 

menyajikan tajuk rencana yang terbit setiap hari senin sampai sabtu. 

4. Surat Kabar Haluan Riau  

Harian Pagi Haluan Riau adalah salah satu surat kabar di Riau yang 

menyajikan tajuk rencana yang terbit setiap hari senin sampai sabtu. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:Apakah ada perbedaan yang signifikan pada isi tajuk rencana surat 

kabar Riau Pos dan Haluan Riau edisi Januari 2016 ? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berikut hasil dari tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat gambaran tentang 

ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada isi tajuk rencana surat kabar 

Riau Pos dan Haluan Riau edisi Januari 2016. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Diharapkan dapat memberi informasi dan manfaat khususnya bagi 

mahasiswa  komunikasi terutama konsentrasi jurnalistik dan pihak-

pihak yang mengadakan penelitian terhadap media massa mengenai 

analisis isi tajuk rencana di surat kabar Riau Pos dan Haluan Riau. 

b. Mengembangkan wawasan keilmuan penulis dalam bidang komunikasi 

khususnya tentang penulisan bahasa jurnalistik. 

c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada 

Jurusan  Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyusunan tulisan ini, maka penulis menetapkan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I:  PENDAHULUAN 

 Merupakan bab pendahluan yang meliputi latar belakang masalah, 

penegasan istilah,  rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistem penulisan. 

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 Bab ini berisikan tentang kajian teori kajian terdahulu dan kerangka 

pikir. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pegumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM 

 Dalam bab ini akan dibahas dan dijelaskan tentang gambaran umum 

media cetak surat kabar Riau Pos dan Haluan Riau yang meliputi 

sejarah , Visi dan Misi, serta Struktur Redaksi Surat Kabar Riau Pos 

dan Haluan Riau. 

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI: PENUTUP  

 Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan 

serta dicantumkan saran-saran. 

 


