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BAB II
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai peran kontributor daerah

TVRI Riau-Kepri dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Riau. Dalam

usaha untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat, terlebih dahulu

memikirkan berbagai hal karena hal ini merupakan langkah awal agar tujuan yang

hendak dituju bisa tercapai dengan baik.

Kata media berasal dari bahasa latin medius secara harfiah berarti tengah,

perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah perantara atau

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.1

Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi dan

kejadian yang membangun kondisi yang membuat masyarakat mampu

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini media

tersebut adalah televisi.

Sedangkan menurut Criticos yang dikutip oleh media merupakan salah

satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator

menuju komunikan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan

bahwa media adalah segala sesuatu benda atau komponen yang dapat digunakan

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang

pikiran, perasaan perhatian dan minat masyarakat dalam proses informasi.2

1Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3
2Daryanto, Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi, (Yogyakarta : Gravamedia, 2014),

h. 4
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Media khususnya televisi telah mengalami perkembangan yang sangat

pesat sejak era reformasi. Saat ini di era globalisasi, media mampu digunakan

sebagai alat informasi yang efektif bagi masyarakat yang sangat haus akan

informasi ataupun berita. Dengan media massa pula, masyarakat mampu turut

serta memberikan aspirasinya dalam membuat kebijakan pemerintah, keberadaan

media khususnya televisi sangat mudah kita untuk mengaksesnya sehingga kita

tidak susah untuk mencari sebuah berita ataupun informasi. Sebagai media televisi

yang harus mampu bersaing dengan media televisi yang lain, TVRI Riau-Kepri

perlu sebuah perencanaan untuk mencari berita yang ada diluar daerah salah satu

solusinya yaitu dengan menggunakan kontributor daerah.

Efek media khususnya televisi sangatlah besar apalagi di era seperti

sekarang ini. Media merupakan sebuah sejenis kekuatan sosial yang dapat

menggerakan proses sosial yang dapat menggerakan proses sosial kearah satu

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Akan tetapi untuk mengetahui secara

tepat dan rinci mengenai kekuatan sosial yang dimiliki oleh media yang dimikili

oleh komunikasi massa  dan hasil yang dicapainya dalam menggerakan proses

sosial itu tidaklah mudah. Oleh karena itu efek yang ditimbulkan oleh media itu

dilaksanakan oleh berbagai media.

Efek media massa dapat dilihat dari beberapa pendekatan yaitu:

1. Efek media massa yang berkaitan dengan pesan atau media itu sendiri

2. Melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khlayak yaitu komunikasi

massa yang berupa perubahan sikap, perasaan dan perilaku atau dengan

istilah lain dikenal sebagai perubahan kognitif, afektif, behavorial.
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Sebagai media televisi yang harus mampu bersaing dengan media televisi

yang lain, TVRI Riau-Kepri perlu sebuah perencanaan untuk mencari berita yang

ada diluar daerah salah satu solusinya yaitu dengan menggunakan kontributor

daerah.

Dalam memperoleh berita yang masih berada disekitar daerah Kota

Pekanbaru TVRI Riau masih menggunakan wartawan-wartawan yang bekerja di

TVRI Riau-Kepri, sedangkan untuk daerah-daerah tertentu diluar Kota Pekanbaru

TVRI Riau-Kepri sudah menggunakan kontributor daearah. Jumlah kontributor di

perusahaan media massa berbeda–beda, ada yang memiliki kontributor disetiap

daerah tetapi juga ada juga yang hanya memiliki di beberapa daerah saja.

Biasanya penempatan kontributor berdasarkan potensi informasi atau berita yang

dapat di peroleh  dari daerah itu.

Kontributor (stringer) yang lebih dikenal dengan sebutan dengan

wartawan pembantu adalah seorang yang berdomisili di suatu daerah, diangkat

atau ditunjuk oleh suatu media massa diluar daerah atau luar negri untuk

menjalankan tugasnya kewartawananya, yaitu memberikan laporan secara

kontinyu tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di daerahnya. Seorang

kontributor bisa berasal dari daerah itu sendiri atau orang lain yang ditugaskan di

daerah itu.

Kontributor atau penyumbang naskah/tulisan secara struktural tidak

tercantum dalam struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara

fungsional. Termasuk kontributor adalah para penulis artikel, kolomnis, dan

karikaturis. Para sastrawan juga menjadi kontributor ketika mereka mengirimkan
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karya sastranya (puisi, cerpen, esei) ke sebuah media massa. Wartawan Lepas

(Freelance Journalis) juga termasuk kontributor. Wartawan Lepas adalah

wartawan yang tidak terikat pada media massa tertentu, sehingga bebas

mengirimkan berita untuk dimuat di media mana saja, dan menerima honorarium

atas tulisannya yang dimuat. Termasuk kontributor adalah Wartawan Pembantu

(Stringer). Ia bekerja untuk sebuah perusahaan pers, namun tidak menjadi

karyawan tetap diperusahaan tersebut. Ia menerima honorarium atas tulisan yang

dikirim atau dimuat.

1. Teori Agenda Seting

Maxwel McCombs dan Donald L. Shaw adalah orang yang pertama kali

memperkenalkan teori agenda setting ini. Teori ini muncul sekitar tahun 1973

dengan publikasi pertamanya berjudul “The Agenda Setting Function of The Mass

media” Public Opinion Quarterly no. 37.

Secara singkat teori penyususnan agenda ini mengatakan media

(khususnya media berita) tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir,

tetapi media tersebut benar – benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang

apa. Media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan.

Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan

masyarakat yang mengikutinya. Menurut asumsi teori ini media mempunyai

kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada

gagasan atau peristiwa tertentu. Media mengatakan pada kita apa yang penting

dan tidak penting. Media pun mengatur apa yang harus kita lihat, tokoh siapa

yang harus kita dukung.
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Dengan kata lain, agenda media akan menjadi agenda masyarakat. Jika

agenda media adalah pemberitaan tentang operasi pemilihan keamanan di Aceh

untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM), agenda atau pembicaraan

masyarakat juga sama seperti yang diagendakan media tersebut. Hal ini berarti,

jika pemberitaan media massa tentang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang

controversial, yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat tentang kenaikan

BBM itu.3

2. Teori Ketergantungan ”Dependency Theory”

Teori ketergantungan terhadap media mula – mula diutarakan oleh Sandra

Ballrokeach dan Melvin Defleur. Teori ini memprediksikan bahwa khalayak

tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka

memenuhi kebutuhan khalayak bersangkutan serta mencapai tujuan tertentu dari

proses konsumsi media massa. Namun perlu digaris bawahi bahwa khalayak tidak

memeliki ketergantungan yang sama terhadap semua media.

Sumber ketergantungan yang kedua adalah kondisi sosial. Model ini

menunjukan sistem media dan institusi sosial itu berhubungan dengan khalayak

dalam menciptakan kebutuhan dan minat. Pada giliranya hal ini akan

memepengaruhi khalayak untuk memilih sebagai media, sehingga bukan sumber

media massa yang menciptakan ketergantungan melainkan kondisi sosial.4

Kebutuhan masyarakat akan informasi saat ini sangatlah berkembang pesat

. informasi dinilai sangat penting karena dapat mengetahui perkembangan yang

3Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) H.
195

4“Teori Ketergantungan”Dalam (https://id.m.wikipedia.org/wiki/teori.ketergantungan). Diakses
20 juni 2015
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sedang terjadi dilingkungan ini saat ini maupun di luar daerah. Untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, diperlukkan sarana untuk mendapatkan informasi tersebut

salah satunya adalah televisi. Perkembangan televisi pun saat ini semakin maju,

hampir sebagian besar penduduk – penduduk dinegara berkembang mengenal dan

memanfaatkan televisi sebagai sarana hiburan, informasi, edukasi dan sebagainya.

Televisi tidak membatasi diri hanya untuk konsumsi kalangan tertentu saja namun

telah menjangkau konsumen dari semua kalangan masyarakat tak terkecuali

remaja dan anak – anak.

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi

tersebut TVRI Riau-Kepri harus merencanakan berbagai cara dalam memenuhi

kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri menurut Adnan

Putra (1990), adalah : Bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan

rencana merupakan produksi dari suatu perencanaan  (planing) adalah yang pada

akhirnya perencanaan adalah suatu fungsi dasar dari proses manajemen.5

Berbagai cara dilakukan TVRI Riau-Kepri agar informasi yang

disampaikan dapat bisa sampai dengan baik. Oleh karena itu dalam usaha

memenuhi kebutuhan informasi dari daerah luar Kota Pekanbaru yang dibutuhkan

masyarakat Riau TVRI Riau-Kepri menggunakan kontributor daerah sebagai

pencari berita dan mengirimkan hasil beritanya ke TVRI Riau-Kepri sehingga

informasi yang dibutuhkan masyarakat Riau bisa sampai dengan cepat, dan

efektif.

5Rosady Ruslan, Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2005), h. 123
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Indikator Peran Kontributor Daerah TVRI Riau – Kepri Dalam Memenuhi

Kebutuhan Informasi Masyarakat Riau.

1. Pembangunan daerah

a. Infrastruktur

Kebutuhan dasar dari sebuah pembangunan contohnya seperti jalan,

gedung perkantoran, air bersih, perlistrikan.

b. Kesehatan

Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Contohnya seperti adanya

tenaga kesehatan disetiap daerah, sarana kesehatan di setiap daerah.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan. Contohnya

seperti tenaga pengajar yang memadai disetiap daerah dan sarana pendidikan yang

memadai disetiap daerah.

2. Pemerintahan daerah

a. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat merupakan sebuah prestasi yang dilakukan oleh pejabat

ataupun pegawai daerah.

b. Mutasi Jabatan

Sebuah kegagalan atau kinerja yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang di

berikan sehingga harus dimutasi.

3. Sosial budaya.

a. Kesenian Daerah
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Kesenian daerah adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup

masyrakat suatu daerah. Dalam hal ini apakah semakin memudar atau semakin

banyak masyarakat yang mempelajarinya

4. Lingkungan

Masalah dari lingkungan meliputi, bencana alam seperti kebakaran, banjir,

tanah longsor, dan lain – lain.

5. Ekonomi Daerah

a. Pajak

Iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma – norma

hukum untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran kolektif guna meningkatkan

kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Dalam hal

ini apakah masyarakat sudah membayar pajak sesuai ketentuan yang sudah di

tetapkan oleh daerah tersebut.

b. Harga Sembako

Harga barang kebutuhan sehari-hari masyarakat yang selalu bergejolak

apalagi setelah kenaikan bahan bakar minyak.

B. Kajian Terdahulu

Studi yang berkaitan dengan peran kontributor daerah dalam memenuhi

kebutuhan informasi pemirsanya telah banyak dilakukan. Berdasarkan dari

beberapa studi yang pernah dilakukan berkenaan dengan kontributor daerah dalam

memnuhi kebutuhan informasinya tersebut diantaranya adalah dilakukan oleh
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Ahmad Rizki Ganis yang mengambil tema Keberadaan Stringer dalam Peliputan

Berita (Studi Pada Kasus Wartawan Elektronik Biro Banten).6

Penelitian diatas mendeskripsikan untuk mengetahui keberadaan stringer

dalam melakukan peliputan di daerah banten, dan mengetahui bagaimana para

kontributor dalam merekrut seseorang untuk dijadikan stringer.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruth Putriyani yang mengambil tema

Realitas Kontributor Televisi Swasta Nasional di Jakarta dalam Memaknai

Profesi Wartawan. Isi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan

kontributor televisi swasta nasional dalam mengetahui karya jurnalistik, dan cara

kontributor televisi swasta nasional dalam menghadapi konsekuensi sebagai

profesinya.7

Berbeda dengan penelitian sebelumnya apa itu yang dimaksud kontributor,

penelitian ini lebih terfokus pada peran kontributor daerah dalam memenuhi

kebutuhan informasi masyarakat karena kita semua tahu bahwa tidak semua

daerah di Riau ini dapat dijangkau oleh wartawan TVRI Riau – Kepri.

C. Kerangka Pikir

Media membutuhkan berita sebagai bahan siaran untuk proses penyampain

berita kepada pemirsanya, TVRI Riau Kepri membutuhkan Kontributor sebagai

pencari berita di daerah yang tidak mungkin dijangkau oleh wartawan TVRI Riau-

6 Ahmad Rizki Ganis, Keberadaan Stringer dalam Peliputan Berita (Studi Pada Kasus
Wartawan Elektronik Biro Banten), Skripsi.
7 Ruth Putriyani, Realitas Kontributor Televisi Swasta Nasional di Jakarta dalam Memaknai
Profesi Wartawan, Skripsi.
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Kepri, kontributor daerah memerlukan berita sebagai tugas mereka yaitu untuk

mengabarkan berita-berita yang ada di daerah.

Kontributor (stringer) yang lebih dikenal dengan sebutan wartawan

pembantu adalah seorang yang berdomisili di suatu daerah, diangkat atau ditunjuk

oleh suatu media massa diluar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas

kewartawananya, yaitu memberikan laporan secara kontinyu tentang kejadian atau

peristiwa yang terjadi di daerahnya.

Dalam penelitinian ini, terdapat alur kerja dalam peliputan berita dari

kontributor daerah hingga berita disiarkan dalam program Warta Riau. Dijelaskan

dalam bagan, sebagai berikut :

Gambar 3.1

Peran kontributor daerah dalam memenuhi kebutuhan berita bagi

masyarakat dilihat dari kemampuan seorang kontributor daerah dalam

Kontributor
Daerah

Berita yang diliput, yaitu :
1. Berita Infrastruktur Daerah
2. Berita Kesehatan Daerah
3. Berita Pendidikan Daerah
4. Berita Pemerintahan Daerah
5. Berita Sosial Budaya
6. Berita Lingkungan Daerah
7. Berita Ekonomi Daerah

TVRI Riau-Kepri

Program Siaran Berita
“Warta Riau”

Pelaksanaan On Air Program
“Warta Riau” di TVRI
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mengumpulkan berita. Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka

dibuat indikator dalam kerangka pikir, yaitu :

1. Kontributor memiliki peran untuk meliput suatu pembangunan di daerah

meliputi adanya infrastruktur yang merupakan kebutuhan dasar dari sebuah

pembangunan contohnya seperti jalan, gedung, perkantoran, air bersih,

perlistrikan. Kontributor daerah berperan untuk mendapatkan berita dengan

lengkap dan sesuai dengan konsep berita yang harus menjawab pertanyaan

5W+1H.

2. Kontributor berperan untuk mencari berita seputar perkembangan kesehatan

daerah adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial, yang memungkinkan

setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis. Contohnya adanya

tenaga kesehatan disetiap daerah, sarana kesehatan disetiap daerah.

Kontributor daerah berperan untuk mendapatkan berita dengan lengkap dan

sesuai dengan konsep berita yang harus menjawab pertanyaan 5W+1H.

3. Kontributor berperan untuk mencari berita seputar pendidikan yang meliputi

adanya sarana pembelajaran, pengetahuan, keterampilan. Contohnya seperti

tenaga pengajar yang memadai disetiap daerah dan sarana pendidikan yang

memadai disetiap daerah. Kontributor daerah berperan untuk mendapatkan

berita dengan lengkap dan sesuai dengan konsep berita yang harus menjawab

pertanyaan 5W+1H.

4. Kontributor berperan mencari berita seputar Pemerintahan daerah yaitu

adanya kenaikan pangkat yaitu sebuah prestasi dilakukan oleh pejabat

ataupun pegawai daerah, mutasi jabatan yaitu sebuah kegagalan atau kinerja
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yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diberikan sehingga harus dimutasi,

dan kinerja pemerintah daerah yaitu evaluasi untuk semua pegawai ataupun

pejabat daerah dalam beberapa bulan sekali. Kontributor daerah berperan

untuk mendapatkan berita dengan lengkap dan sesuai dengan konsep berita

yang harus menjawab pertanyaan 5W+1H.

5. Kontributor berperan mencari berita seputar Sosial budaya adanya gaya hidup

masyarakat yaitu perubahan gaya hidup masyarakat, contohnya seperti

mengendurkan norma kekerabatan, kesenian daerah yaitu adalah unsure

kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat suatu daerah. Dalam hal ini

apakah semakin memudar atau semakin banyak masyarakat yang

mempelajarinya. Kontributor daerah berperan untuk mendapatkan berita

dengan lengkap dan sesuai dengan konsep berita yang harus menjawab

pertanyaan 5W+1H.

6. Kontributor berperan mencari berita seputar Lingkungan adalah bencana alam

seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, dll. Kontributor daerah berperan

untuk mendapatkan berita dengan lengkap dan sesuai dengan konsep berita

yang harus menjawab pertanyaan 5W+1H.

7. Kontributor berperan untuk mencari berita seputar Ekonomi daerah adanya

pajak yaitu iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma

– norma hukum untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran kolektif guna

meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara

langsung. Masalah harga sembako yaitu harga barang kebutuhan sehari – hari

masyarakat yang selalu bergejolak apalagi setelah kenaikan bahan bakar
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minyak, dan pertanian masyarakat yaitu hasil pertanian apakah semakin

meningkat atau semakin menurun yang berimbas pada perekonomian disuatu

daerah. Kontributor daerah berperan untuk mendapatkan berita dengan

lengkap dan sesuai dengan konsep berita yang harus menjawab pertanyaan

5W+1H.


