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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Beberapa riset yang telah dilakukan oleh sejumlah akademisi menjadi 

stepping stone bagi peneliti untuk menyusun penelitian ini. Dari Indonesia, ada 

sebuah karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. karya ilmiah tersebut 

berjudul “Jurnalisme Perjalanan dan Tanggungjawab Terhadap Publik”, ditulis oleh 

Zulfadila Hira, mahasiswa Universitas Indonesia, pada 2016.  

 Melalui metode analisis konten, Hira menganalisis dua artikel ilmiah yang 

ditulis oleh Hanusch di tahun 2010 dan Hill James di tahun 2006.  Penulis jurnal ini 

meyakini bahwa baik Hanusch dan Hill James sepakat bahwa kajian jurnalisme 

perjalanan secara global masih kurang. Padahal, pertumbuhan pariwisata di 

sejumlah negara di dunia relatif berdampak positif bagi perekonomian masyarakat 

dunia. Produk-produk jurnalisme perjalanan juga semakin mendapatkan perhatian 

khalayak sebagai sumber informasi perjalanan mereka.  

 Jurnalisme perjalanan dianggap sebagai ranah baru yang kompleks. 

Sehingga itu menimbulkan sejumlah perdebatan di antara sejumlah akademisi 

jurnalisme. Diperlukan studi berlanjut untuk memberikan sudut pandang yang 

beragam akan jurnalisme perjalanan.  

 Di akhir tulisannya, Hira merekomendasikan agar sejumlah peneliti yang 

bergerak di ranah jurnalisme dapat mengembangkan kerangka pemikiran di bidang 

jurnalisme perjalanan. Hira menyatakan bahwa di Indonesia, riset terkait jurnalisme 

perjalanan masih belum pernah dilakukan. Melalui penelitian lanjutan, diharapkan 

Selektivitas isu dalam..., Delvin Pramata, FIKOM UMN, 2019



 

 11 

dapat melahirkan penelitian empiris akan bidang ini. Dengan melakukan penelitian 

ini, akan muncul asumsi-asumsi dan temuan-temuan baru, yang berbeda dari studi 

sebelumnya. Diharapkan data-data yang diperoleh melalui riset lanjutan akan dapat 

mengembangkan teori dan konsep jurnalisme perjalanan terutama di Indonesia. 

 Melalui artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Hira, peneliti menyimpulkan 

bahwa artikel yang ditulis oleh Hira merupakan analisis isi artikel jurnal Hanusch 

dan Hill James. Hira mencoba membedakan kedua artikel ilmiah yang ditulis, 

namun hanya perbedaan secara mendasar. Hira tidak memberikan ide maupun 

inovasi baru terkait bidang studi yang harus dilakukan di Indonesia terkait 

jurnalisme perjalanan. 

 Peneliti menemukan inspirasi ketika Hira menyebutkan bahwa penelitian 

terkait studi jurnalisme perjalanan masih belum pernah dilakukan di Indonesia. 

Diharapkan melalui penelitian ini, peneliti dapat menyelesaikan penelitian pionir 

terkait jurnalisme perjalanan di Indonesia dengan metode studi kasus terhadap 

media di Indonesia. Temuan-temuan baru nantinya diharapkan dapat melahirkan 

sudut pandang pemikiran yang baru terkait praktik jurnalisme perjalanan di 

Indonesia. 

 Penelitian selanjutnya yang menjadi landasan bagi peneliti untuk 

melakukan riset di bidang jurnalisme perjalanan adalah artikel jurnal yang berjudul 

"Taking travel journalism seriously: suggestions for scientific inquiry into 

neglected genre”. Artikel jurnal ini ditulis oleh seorang akademisi dari University 

of the Sunshine Coast, yaitu Folker Hanusch. Menurut Hanusch, segala 
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pemberitaan media terkait jurnalisme perjalanan didominasi oleh soft news 

(pemberitaan ringan). 

 Menurutnya, artikel perjalanan dapat melahirkan pandangan budaya 

masyarakat terhadap lokasi tertentu. Namun, efeknya yang harus menjadi perhatian 

bersama. Akan baik adanya jika masyarakat memiliki pandangan positif akan 

budaya tertentu. Namun akan menjadi sulit ketika stigma masyarakat terkait budaya 

tertentu menjadi negatif karena pemberitaan di media. 

 Hanusch menyatakan bahwa alur kerja jurnalis dari awal hingga akhir 

menjadi hal yang menentukan berkualitas atau tidaknya artikel perjalanan. Baginya, 

proses produksi, distribusi konten, hingga respons pembaca menjadi hal yang harus 

diperhitungkan dalam peliputan perjalanan. Penelitian yang melihat dari ranah 

audience ini menyebutkan bahwa sejumlah artikel perjalanan memuat informasi 

yang tidak berimbang sehingga muncul ketidakadilan bagi sejumlah pihak. 

 Artikel jurnal tersebut menyarankan untuk tidak hanya melihat jurnalisme 

perjalanan dari aspek komunikasi, namun sub-area lainnya. Hanusch menyarankan 

adanya studi lain terkait jurnalisme perjalanan, namun dilihat dari perspektif 

periklanan dan bisnis pariwisata. Hal ini disebabkan karena menurut Hanusch, 

jurnalisme perjalanan merupakan studi multi-dislipiner. 

 Peneliti menganggap bahwa salah satu kelemahan dari penelitian ini adalah 

subjek yang tidak jelas. Artikel jurnal ini lebih banyak membahas opini pribadi 

ketimbang data maupun fakta di lapangan. Selain itu, penelitian ini fokus pada 

artikel perjalanan di koran sehingga kurang relevan jika dibandingkan dengan 

fenomena jurnalisme perjalanan saat ini yang didominasi artikel di media online. 
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 Namun artikel jurnal ini memotivasi peneliti untuk melakukan studi 

jurnalisme perjalanan dari sisi komunikator. Dengan melakukan penelitian di ranah 

komunikator, kerangka kerja jurnalis perjalanan akan lebih jelas ketimbang hanya 

melakukan analisis data. Peneliti ingin melihat memfokuskan penelitian ini pada 

satu bagian saja, yakni bagaimana proses konten perjalanan dibuat oleh media. 

 Selanjutnya ada sebuah tesis yang menjadi bahasan peneliti, yakni "Citizen 

Tourist: Newspaper Travel Journalism’s Responsibility to It’s Audience". Tesis ini 

ditulis oleh Candeeda Rennie Hill James dari Queensland University of 

Technology. Peneliti tersebut merupakan ahli di bidang sosiologi dan pemasaran. 

Penelitian yang dilakukan Hill James menggunakan metode analisis isi terhadap 

sejumlah koran di Australia. 

 Hill James menilai bahwa kegiatan wisata harus diangkat ke dalam 

kepentingan publik. Hill James menganggap bahwa pariwisata merupakan bagian 

yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini. Namun, peneliti 

tersebut tidak memungkiri bahwa sejumlah permasalahan sosial terjadi akibat 

interpretasi yang salah akan suatu wilayah wisata tertentu. 

 Hill James menyarankan untuk melakukan investigasi mendalam sebagai 

bentuk tanggung jawab kredibilitas jurnalisme perjalanan. Hal ini bertujuan untuk 

mencari tahu bagian mana yang perlu diperbaiki agar permasalahan sosial tidak 

terus terjadi. Hill James juga menyebutkan bahwa media seharusnya memahami 

orientasi dan target khalayak masing-masing untuk menentukan informasi yang 

tepat didistribusikan. Peneliti ini juga mengangkat isu kepentingan komersial di 
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luar media yang dianggap menjadi salah satu faktor terjadinya permasalahan sosial 

selain informasi perjalanan yang tidak seimbang. 

 Penelitian ini melihat jurnalisme perjalanan dari sudut pandang humanisme. 

Penulis tesis tersebut secara tersirat menyebutkan bahwa banyak kerugian yang 

didapat oleh masyarakat karena pemberitaan media. Penelitian ini menyarankan 

adanya investigasi mendalam terkait media untuk akhirnya dianalisis sebagai 

bentuk antisipasi permasalahan sosial di tengah masyarakat. Penelitian ini semakin 

meyakinkan peneliti untuk melakukan penelitian di ranah komunikator. 

 Ada sebuah penelitian yang menarik perhatian peneliti dalam 

membangkitkan ide terkait penelitian ini. Emilia, akademisi dari Lund University 

menulis sebuah penelitian yang dituangkan ke dalam sebuah disertasi yang berjudul 

"Global Lifestyles: Construction of Places and Identities in Travel Journalism". 

Penelitian yang dilakukan Emilia mengambil subjek pemberitaan terkait perjalanan 

di sejumlah majalah asing. 

 Penelitian ini fokus pada bagaimana majalah membingkai artikel terkait 

perjalanan dengan sejumlah gambar terbaik pilihan redaksi. Menurut Emilia, 

tulisan terkait perjalanan hanyalah bahan sekunder. Khalayak akan mengutamakan 

gambar yang dipasang sebagai pelengkap artikel tersebut. Emilia menyebutkan 

bahwa sejumlah majalah hanya menonjolkan keindahan dan estetika semata tanpa 

melihat kualitas dari artikel perjalanan yang ditulis. 

 Menurutnya, jurnalis dan editor memiliki peran yang besar dalam 

menentukan gambar, layout, hingga produk jurnalistik final dengan tujuan untuk 

menarik perhatian khalayak. Apa yang disajikan majalah terkait dengan jurnalisme 

Selektivitas isu dalam..., Delvin Pramata, FIKOM UMN, 2019



 

 15 

perjalanan dapat memengaruhi tren dan gaya hidup masyarakat, seperti preferensi 

tujuan liburan yang dipilih. 

 Peneliti menganggap bahwa disertasi yang ditulis Emilia ini memiliki sudut 

pandang yang unik dan berbeda dalam melihat jurnalisme perjalanan. Penelitian ini 

membuktikan bahwa proses pembingkaian gambar begitu penting dan berpengaruh 

terhadap keputusan khalayak dalam memilih informasi. Walaupun eksistensi 

majalah saat ini mulai menurun, namun proses framing yang dilakukan masih 

relevan dengan media saat ini sehingga masih dapat diteliti prosesnya. 

 Penelitian terakhir yang menjadi fokus peneliti dalam membangun ide 

penelitian adalah artikel jurnal yang ditulis Hanusch, berjudul "The dimensions of 

Travel Journalism: Exploring New Fields for Journalism Research Beyond The 

News". Hanusch yang merupakan akademisi di bidang jurnalisme perjalanan 

menyebutkan bahwa liputan perjalanan harus banyak dibahas di sejumlah ranah 

komunikasi. Penelitian ini mengulas sejumlah penelitian terbaru yang berkaitan 

dengan fenomena jurnalisme perjalanan. 

 Salah satu yang menjadi perhatian Hanusch adalah di ranah komunikasi 

sendiri liputan soft news masih jarang diteliti, salah satunya adalah jurnalisme 

perjalanan. Hanusch meyakini bahwa jurnalisme perjalanan mampu memediasi 

edukasi terhadap pengetahuan budaya asing secara global. Namun, edukasi ini 

sering terhambat dan tidak tercapai karena adanya informasi yang salah dalam 

liputan perjalanan.  

 Selain di bidang pendidikan, jurnalisme perjalanan menurut Hanusch 

mampu merangsang orientasi pasar baru di dunia. Hal ini dianggap akan 
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mengganggu independensi jurnalis karena adanya kepentingan ekonomi. Oleh 

karena itu, Hanusch menekankan pentingnya standar etika bagi jurnalis perjalanan 

agar tidak memproduksi liputan perjalanan yang imparsial. 

 Salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak disebutkan secara 

langsung bagaimana proses jurnalisme perjalanan dapat membawa pengetahuan 

terkait budaya asing bagi khalayak. Selain itu, Hanusch tidak menjelaskan 

permasalahan yang timbul akibat belum adanya standar etika jurnalis yang jelas di 

sejumlah media. 

 Melalui sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, satu hal yang 

dapat dirumuskan peneliti adalah penelitian-penelitian yang dibahas sepakat bahwa 

jurnalisme perjalanan masih jarang dibahas di dunia akademis. Padahal jurnalisme 

perjalanan memiliki andil yang besar dalam meningkatkan sektor perekonomian 

dan pengenalan budaya. Hal ini semakin meyakinkan peneliti untuk meneliti pada 

bidang jurnalisme perjalanan, apalagi studi terkait jurnalisme perjalanan terutama 

di Indonesia belum pernah dilakukan.  

 Sejumlah penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas semakin 

meyakinkan peneliti untuk meneliti selektivitas isu perjalanan yang dilakukan oleh 

media daring. Hal ini termasuk bagaimana jurnalis dan editor menetapkan kerangka 

kerja, investigasi mendalam pada jurnalisme perjalanan, hingga bagaimana 

menentukan prioritas dalam pemberitaannya.   

 

\ 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Penulis Metode Hasil 

1 Jurnalisme Perjalanan dan 

Tanggungjawab Terhadap 

Publik 

Zulfadila 

Hira 

Analisis 

Isi 

Kajian terkait 

jurnalisme 

perjalanan masih 

kurang dan 

diperlukan di 

Indonesia untuk 

mengembangkan 

teori jurnalisme 

perjalanan di 

Indonesia 

2 Taking travel journalism 

seriously: suggestions for 

scientific inquiry into 

neglected genre 

Folker 

Hanusch 

Research 

Review 

Efek dari artikel 

perjalanan harus 

menjadi perhatian 

bersama karena 

bersentuhan 

dengan aspek 

komunikasi 

lainnya, yang 

dianggap dapat 

mengganggu 

objektiv itas. 
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3 Citizen Tourist: Newspaper 

Travel Journalism’s 

Responsibility to It’s 

Audience 

Hill James 

& 

Candeeda 

Rennie 

Analisis 

Isi 

Kegiatan wisata 

harus diangkat ke 

dalam kepentingan 

publik karena 

menimbulkan 

permasalahan 

sosial. Diperlukan 

investigasi 

mendalam untuk 

memenuhi 

tanggung jawab 

jurnalis perjalanan. 

4 Global Lifestyles: 

Construction of Places and 

Identities in Travel 

Journalism 

Emilia Analisis 

Isi 

Khalayak 

mengutamakan 

gambar ketimbang 

isi artikel 

perjalanan. 

Majalah hanya 

mementingkan 

keindahan objek 

wisata dan 

mengesampingkan 
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kualitas tulisan 

perjalanan. 

5 The dimensions of Travel 

Journalism: Exploring New 

Fields for Journalism 

Research Beyond The News 

Folker 

Hanusch 

Research 

Review 

Jurnalisme 

perjalanan 

memiliki sejumlah 

dimensi, antara lain 

memediasi edukasi 

pengetahuan asing, 

merangsang 

orientasi pasar 

baru, dan 

pentingnya standar 

etika dalam artikel 

perjalanan. 

 

2.2 Konsep dan Teori 

 2.2.1 Jurnalisme Perjalanan 

 Dalam tesisnya, Hill (2006, p. 94) menyebutkan bahwa jurnalisme 

perjalanan seharusnya memuat kebenaran, keberimbangan, dan pengetahuan 

terutama bagi masyarakat yang suka bepergian. Baginya, jurnalis perjalanan harus 

menganggap dirinya sebagai bagian dari wisatawan agar mampu membawa 

tanggung jawab kepada publik.  
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 Hill menyebutkan bahwa jurnalisme perjalanan seharusnya memberikan 

keseimbangan informasi. Ini disebabkan karena sama dengan cabang jurnalisme 

lainnya, jurnalisme perjalanan memiliki tanggungjawab bagi masyarakat. 

Pentingnya jurnalisme perjalanan bagi wisatawan adalah para jurnalis mampu 

memberikan informasi yang mendalam hingga wisatawan berani datang ke tempat 

yang belum pernah dikunjungi. 

 Hanusch dan Fursich (2014, p. 11) menyebutkan bahwa jurnalisme 

perjalanan sebagai wadah untuk membangun pengalaman masyarakat terkait 

pariwisata dengan memberikan informasi dan hiburan, namun dilengkapi dengan 

sudut pandang isu yang kritis. Hal terpenting dalam jurnalisme perjalanan menurut 

Hanusch dan Fursich adalah aktivitas jurnalisme perjalanan harus berdasarkan 

kerangka kerja etis dan profesional, namun tetap dapat membangun ekonomi di 

tengah produksinya. 

 Hanusch dan Fursich menekankan pada informasi yang padat dan mampu 

dielaborasi dalam sejumlah perspekif, seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi. 

Fursich menekankan pentingnya kerangka kerja jurnalisme perjalanan yang ideal 

sebagai pedoman jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Jika dilakukan dengan 

baik, maka jurnalisme perjalanan dapat menjadi salah satu sektor pembangun 

ekonomi. 

 Ada kesulitan ketika membedakan jurnalis perjalanan dan penulis 

perjalanan. Tidak ada garis pemisah antara kedua bidang ini, padahal masyarakat 

sering menyamakannya. Jika berbicara tentang jurnalisme maupun literatur, kedua 
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bidang ini dapat dibedakan (Hanusch, 2010, p. 69). Aspek-aspek yang 

membedakannya dapat dilihat dari pencarian informasi secara mendalam dan 

penyampaian kebenaran dalam pelaksanaannya. 

 Jurnalis perjalanan jika dilihat dari kategori pekerjaan dapat dibagi ke dalam 

beberapa kelompok. Mulai dari karyawan tetap, freelancer (tidak menetap di media 

tertentu dan seringkali bekerja untuk beberapa media secara lepas) ataupun stringer 

(jurnalis yang hanya dibayar untuk karya yang berhasil dipublikasikan). Hanusch 

merekomendasikan adanya pengelompokkan jurnalisme perjalanan berdasarkan 

persepsi kerja jurnalis, sistem, serta karakteristik media, hingga etika bekerja dalam 

media.  

 Hira (2016, p. 9) menyebutkan bahwa sebagian besar artikel perjalanan 

tidak melibatkan aspek masyarakat dan dialog, bahkan untuk artikel yang berkaitan 

kota padat penduduk (Hill-James, 2006, p. 99). Artikel perjalanan dianggap hanya 

menonjolkan kualitas estetika ketimbang menceritakan seputar masyarakat lokal. 

Faktor perbedaan bahasa dan keterbatasan menjadi alasan sebagian besar interaksi 

antara jurnalis perjalanan dan komponen masyarakat di sekitar wilayah peliputan 

dilakukan dengan pemandu wisata, sehingga masyarakat lokal hanya dijadikan 

bagian dari pemandangan alih- alih sebagai sebuah kehidupan di destinasi wisata 

tersebut (Hill-James, 2006, p. 100).  

 Hill-James (2006, p. 138) menyatakan bahwa paparan informasi antar-

budaya (cross-culture exposure) akan mengurangi dampak globalisasi yang 

mempertemukan budaya yang berbeda, seperti meningkatnya risiko terorisme, 

perang, dan kesenjanga ekonomi. Hal ini dimungkinkan karena akan terbentuknya 
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publik wisata yang peka terhadap perbedaan budaya dengan daerah asal mereka. 

Individu maupun kelompok yang melakukan perjalanan wisata (turis) memiliki 

kemampuan untuk mempromosikan pemahaman global (global understanding) dan 

solusi- solusi untuk menciptakan perdamaian melalui kontak langsung dengan 

budaya lain (Weissman dalam Hira, 2016, p. 13).  

 Penelitian terkait bidang jurnalisme perjalanan masih jarang dilakukan, 

terutama di Indonesia. Tiede (2006, p. 2) menyebutkan bahwa salah satu alasan 

yang melandasi pentingnya jurnalisme perjalanan adalah bahwa jurnalisme 

perjalanan menawarkan representasi budaya yang akurat bagi pembaca, yang mana 

dianggap penting dalam masyarakat global. Menurut Tiede, penulisan perjalanan 

sebenarnya sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu oleh sejumlah penemu 

wilayah dan budaya seperti Marco Polo, Christopher Colombus, Charles Darwin, 

dan penemu lainnya. Namun perbedaannya dengan perkembangan ilmu saat ini, di 

mana jurnalis perjalanan memiliki keterampilan menulis yang baik, sesuai dengan 

yang diajarkan dalam dunia jurnalistik, seperti menulis secara objektif, informatif, 

dan memuat informasi yang berimbang. 

 

2.2.1.1 Signifikansi Jurnalisme Perjalanan 

 Walaupun terbilang baru dan tidak banyak akademisi yang membahas 

mengenai jurnalisme perjalanan, Fursich dan Kavoori (2001, p. 150-154) 

menjelaskan beberapa faktor yang mendasari pentingnya jurnalisme perjalanan 

dalam kajian akademis. Yang pertama, Fursich dan Kavoori sepakat bahwa ledakan 
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industri pariwisata di seluruh dunia memengaruhi pertumbuhan jurnalisme 

perjalanan. Adanya pertumbuhan dari tahun ke tahun menyebabkan industri 

pariwisata menjadi sektor yang mendatangkan devisa bagi sejumlah negara. 

Apalagi beberapa negara berkembang menggantungkan sektor pariwisata ini 

sebagai salah satu sumber pemasukan untuk pembangunan negara. 

 Lalu, pariwisata dan dampaknya yang kurang diperhatikan oleh sejumlah 

pihak. Meskipun pariwisata mendatangkan sejumlah keuntungan ekonomi bagi 

industri, perspektif strategi pemasaran seringkali tidak memperhatikan dampak 

sosial-kultural bagi masyarakat setempat. Faktor selanjutnya yaitu rekreasi yang 

dianggap sebagai praktik sosial yang signifikan bagi masyarakat global. Tren 

melakukan rekreasi oleh masyarakat merupakan suatu gaya hidup yang terus 

berkembang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang lelah 

bekerja dan membutuhkan penyegaran. 

 Di bidang komunikasi sendiri, jurnalisme perjalanan merupakan cabang 

baru bagi perkembangan komunikasi berskala internasional. Lonjakan 

pertumbuhan angka perjalanan juga disertai dengan sejumlah produk jurnalisme 

wisata yang kian meningkat.  Tayangan televisi edisi khusus, artikel di sejumlah 

koran dan majalah hingga sejumlah rubrik khusus menjadi bukti ketertarikan media 

dalam mengangkat informasi pariwisata. Tidak jarang sejumlah berita nasional 

maupun internasional memberikan perspektif cultural dalam representasi budaya 

serta peristiwa yang berbeda. Ini membuat jurnalisme perjalanan menjadi ranah 

baru yang penting untuk dijadikan riset komunikasi internasional. 
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 Faktor terakhir adalah kedekatan jurnalisme perjalanan dengan bidang 

pekerjaan lainnya. Pariwisata memiliki kedekatan dengan sejumlah bidang 

komunikasi lainnya,  seperti public relations (hubungan masyarakat), advertising 

(periklanan), dan sejumlah lembaga budaya lainnya. Hal ini perlu evaluasi 

mengingat aspek independensi jurnalis sangat diperlukan dalam setiap produk 

jurnalisme. Jurnalis tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun karena 

akan berpengaruh pada objektivitas dan imparsialitas informasi terkait. 

 

 2.2.1.2 Etika Penulisan Jurnalisme Perjalanan 

 Hira (2016, p. 10) mengungkapkan bahwa peliputan perjalanan 

membutuhkan biaya besar. Biasanya media akan membuka partnership dengan 

perusahaan lain untuk urusan sponsorship. Hal tersebutlah yang menyebabkan 

dilema etika terbesar dalam bidang jurnalisme perjalanan. Kewajiban sebagai 

jurnalis untuk memberitakan kebenaran namun harus mempertimbangkan posisi 

sponsor dalam keberhasilan peliputan menjadi dua bagian yang tidak dapat 

dipisahkan. 

 Keterlibatan sponsor biasanya terlihat dari native advertising pada artikel 

dan hal ini juga ditemukan pada artikel Kompas.com dan Tempo.co. Beberapa 

perusahaan yang mendominasi native advertising pada kedua media tersebut adalah 

maskapai penerbangan dan restoran-restoran. Elliot dalam Hanusch (2010, p. 73) 

menyebutkan bahwa industri tidak pernah secara langsung meminta liputan 

bertema positif dalam peliputan. Namun rasa tidak enak terhadap sponsor sangat 
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berpotensi memengaruhi objektivitas penulis maupun editor. Hal ini lantas 

disebabkan karena kekhawatiran tidak mendapatkan sponsor lagi. 

 Hanusch (2010, p. 74) menyarankan adanya studi empiris terkait persepsi 

jurnalis perjalanan dalam menyikapi sponsor perjalanan gratis dan pengaruhnya 

terhadap hasil peliputan. Hal ini dilakukan karena objektivitas peliputan adalah 

etika yang harus dipenuhi oleh setiap jurnalis. Namun pada kenyataannya, 

keterlibatan pihak-pihak sponsor dapat memengaruhi kredibilitas suatu liputan 

bahkan dapat menyebabkan selektivitas isu. 

 

2.2.1.3 Dimensi Jurnalisme Perjalanan 

Hanusch pada jurnalnya yang berjudul "The dimensions of Travel 

Journalism: Exploring New Fields for Journalism Research Beyond The 

News" menyebutkan setidaknya ada empat dimensi jurnalisme perjalanan 

(2010, p. 71-76). Dimensi-dimensi tersebut diformulakan Hanusch  sebagai 

bentuk keberlanjutan signifikansi jurnalisme perjalanan yang telah disusun 

Fursich di tahun 2001. Dimensi yang pertama adalah cultural mediation 

(representasi budaya asing). 

Hanusch (2010, p. 71) menilai bahwa kehadiran jurnalisme 

perjalanan adalah untuk mengklarifikasi segala stigma buruk maupun 

memberikan informasi yang belum jelas tentang suatu budaya. Hasil 

studinya menyebutkan bahwa sejumlah masyarakat lokal, adat, bahkan 

budaya masih mengalami marginalisasi. Dalam beberapa liputan perjalanan 

misalnya, Hanusch menilai masih sering mengabaikan destinasi wisata dan 
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menonjolkan presenter saja. Adanya liputan yang menonjolkan sisi negatif 

suatu wilayah juga dianggap sebagai liputan perjalanan yang tidak 

seimbang. 

Pernyataan Hanusch selaras dengan riset kuantitatif yang telah 

dilakukan peneliti. Sebagian besar liputan perjalanan yang dilakukan oleh 

Kompas.com dan Tempo.co bertemakan positif dan lebih menyorot 

destinasi wisata besar. Bagi peneliti, artikel perjalanan terlalu banyak fokus 

pada destinasi wisata yang sudah populer atau yang sudah banyak diketahui. 

Hanya sedikit berita perjalanan yang membahas tentang adat maupun 

budaya yang jarang dibahas di media. 

Dengan tidak memprioritaskan aspek pariwisata, jurnalis perjalanan 

belum  memenuhi tanggungjawabnya terhadap publik. Pemberitaan di 

media  massa  justru akan melahirkan pemikiran negatif bagi masyarakat. 

Mercille     dalam  Hanusch (2010, p. 72) menyebutkan bahwa 

penggambaran suatu  destinasi wisata akan menjadi tidak lengkap dan 

memengaruhi ekspektasi publik pada lokasi wisata tertentu.  

  Hanusch menyebutkan bahwa jurnalis perjalanan harus mampu 

 beradaptasi pada lingkungan baru. Tidak hanya itu, seorang jurnalis 

 seharusnya mampu menempatkan diri sebagai penduduk lokal agar 

 informasi dapat lebih  mendalam. Ini juga menjadi salah satu taktik untuk 

 mendapatkan motivasi atau keinginan masyarakat untuk melakukan wisata. 

 Pada studi ini, peneliti juga ingin meneliti bagaimana jurnalis dan editor 

 dapat  menentukan isu beserta sudut pandang yang ingin ditonjolkan. 
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 Karena menurut Hanusch, salah satu syarat berita perjalanan yang 

 berkualitas adalah keterlibatan jurnalis dan editor pada daerah atau aktivitas 

 yang diliput. Tempo.co dalam kanal perjalanan banyak menggunakan 

 kontributor seperti dari media Antara, sehingga editor hanya bertugas untuk 

  saja dan tanpa ada keterlibatan langsung maupun tidak langsung dengan 

 wilayah peliputan. 

  Dimensi yang kedua adalah ethical standards (standar etika). 

 Independensi jurnalis perjalanan kembali dipertanyakan ketika ada sponsor 

 dari pihak di luar media yang ingin memberikan biaya. Biaya merupakan 

 salah satu pertimbangan besar dalam peliputan, apalagi peliputan di luar 

 negeri membutuhkan biaya yang besar.  

Tawaran yang diberikan oleh pihak ketiga berupa sponsorship 

biasanya akan diterima dengan mudah oleh media, walaupun hal ini jarang 

diungkap ke publik (Alexander Elliot dalam Hanusch, 2010, p. 73). Namun, 

inilah dilema bagi jurnalis itu sendiri.  

Selanjutnya, dimensi ketiga adalah Market orientation (orientasi 

pasar). Artikel-artikel perjalanan memiliki nilai guna tersendiri bagi 

masyarakat. Dimensi ini menjelaskan bahwa publik memiliki kepentingan 

tersendiri dalam menyikapi pemberitaan mengenai perjalanan. Hanitzsch 

dalam Hanusch (2010, p. 73) membaginya ke dalam dua kelompok. 

Masyarakat yang memanfaatkan informasi perjalanan sebagai hal praktis, 

bersifat edukatif dan kritis digolongkan ke dalam jurnalisme perjalanan 

berorientasi pasar rendah. Sedangkan golongan masyarakat yang lebih 
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memanfaatkan sisi hiburan termasuk ke dalam jurnalisme perjalanan 

berorientasi pasar tinggi. 

  Dimensi yang terakhir adalah motivational aspects (aspek motivasi).  

Alasan perjalanan yang dilakukan oleh sejumlah jurnalis perjalanan dapat 

pula menjadi faktor "keberhasilan" suatu liputan perjalanan. Misalnya, 

ketika  perjalanan dilakukan atas dasar preferensi pribadi jurnalis 

(kegemaran)  maupun lokasi impian jurnalis, maka hasil liputan perjalanan 

akan maksimal. Jika liputan perjalanan dilakukan atas dasar rasa penasaran 

seorang jurnalis, maka akan timbul kemungkinan informasi yang diperoleh 

lebih mendalam dan tak kasat mata. Hal tersebut dikarenakan adanya 

pendekatan kritis yang digunakan jurnalis untuk menganalisis suatu lokasi 

dan penduduknya (Hanusch, 2010, p. 76). 

  

 2.2.2 Tinjauan Proses Selektif 

  Dalam proses selektif, Ardianto dkk (2004, p. 75) menyebutkan 

 terdapat tiga tahapan, yakni terpaan, persepsi, dan ingatan selektif. Terpaan 

 merupakan kegiatan melihat, mendengar, dan membaca pesan media 

 ataupun memiliki pengalaman dan perhatian atas pesan yang disampaikan 

 (Ardianto dkk, 2004, p. 75). Sehingga terpaan selektif dapat diartikan 

 sebagai upaya untuk memilih pesan yang sesuai dengan keinginan individu 

 atau kelompok. Pihak yang melakukan terpaan selektif akan memilih 

 sesuatu hal yang sesuai dengan kepercayaannya (Putri, 2017, p. 21). Pada 

 konteks ini, terpaan selektif dapat dicontohkan dengan jurnalis perjalanan 

Selektivitas isu dalam..., Delvin Pramata, FIKOM UMN, 2019



 

 29 

 yang sedang melakukan peliputan di lapangan. Jurnalis mengalami terpaan 

 informasi, namun yang dipilih hanyalah informasi yang berkaitan dengan 

 pengalaman dan latar belakangnya. 

 Dari terpaan informasi tersebut, jurnalis akhirnya memiliki persepsi 

terkait informasi yang telah diseleksinya. Persepsi adalah suatu pengalaman 

tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh melalui penafsiran 

pesan (Rakhmat, 1991, p. 51). Adanya selektivitas isu sangat mungkin 

terjadi karena adanya preferensi, minat, dan keterkaitan jurnalis serta editor 

pada konteks ini. 

 Pada tahapan terakhir, persepsi yang dimiliki individu atau 

kelompok berlanjut menjadi sebuah ingatan. Ingatan selektif merupakan 

kejadian di mana khalayak mampu mengingat sumber informasi 

berdasarkan ingatan mereka (Putri, 2017, p. 22). Nantinya ingatan ini akan 

dituangkan dalam bentuk liputan oleh jurnalis dan editor. 

 

  2.2.2.1 Selektivitas Isu dalam Jurnalisme Online 

 Media online atau daring adalah media berbasis internet 

dengan mengunggulkan kecepatan penyampaian informasi, multiple 

pagination (terdiri dari hyperlink), multimedia, penuh dengan 

fleksibilitas, dan dikelompokkan dalam sejumlah kategori atau 

rubrik (Romli dan Syamsul, 2012, p. 15). Selektivitas sendiri berarti 

kecenderungan untuk memprioritaskan suatu hal melalui penonjolan 

aspek-aspek tertentu. (Andi, 2011, p. 3).  
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Dalam hal ini, selektivitas isu dalam jurnalisme online 

berarti kecenderungan media daring untuk menonjolkan tema berita 

tertentu, memprioritaskan berita tertentu untuk dinaikkan dalam 

media online. Selektivitas sendiri merupakan bagian dari konsep 

yang memengaruhi proses  komunikasi. Selektivitas yang 

dilakukan oleh suatu pihak akan memengaruhi pesan yang diterima 

karena ada makna khusus yang ingin  disampaikan.  

 

2.2.3 Nilai Berita Kontemporer 

Harcup (2001, p. 262) menyatakan ada sejumlah nilai berita yang harus 

dimiliki suatu pemberitaan di era jurnalisme tradisional. Nilai-nilai berita 

tersebut antara lain elit berkuasa (menggambarkan sosok yang berpengaruh 

secara politik), selebriti (figur publik), hiburan (berita ringan), kejutan 

(sesuatu yang tidak diduga-duga), berita buruk (berita bermuatan informasi 

negatif), berita baik (berita bermuatan informasi positif), pengaruh (akibat 

yang ditimbulkan dari suatu peristiwa), relevansi (keterkaitan suatu peristiwa 

dengan pembaca), follow-up (keberlanjutan peristiwa), dan agenda koran 

(jadwal isu yang ditentukan media). 

Pada 2016, Harcup dan O'Neill kembali menyusun nilai berita yang 

dianggap mengikuti perkembangan zaman. Harcup dan O’Neill (2016, p. 

1471) pada penelitiannya menyusun nilai berita yang disebut “kontemporer”. 

Menurut Harcup dan O’Neill, berita pada praktik jurnalisme saat ini harus 

memenuhi salah satu nilai berita kontemporer. Nilai berita pertama adalah 
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eksklusivitas, yakni berita baru yang dihasilkan dari wawancara, surat edaran, 

investigasi, survei, dan lainnya. Lalu nilai berita selanjutnya adalah berita 

negatif, yakni informasi bermuatan negatif yang berhubungan dengan 

kematian, kerusakan, dan kehilangan. Lalu ada nilai berita konflik, berarti 

berita yang berhubungan dengan kontroversi, pertengkaran, dan 

penghancuran. Nilai berita selanjutnya yakni kejutan, berarti berita yang 

mengandung elemen kejut atau hal yang tidak biasa. Lalu ada nilai berita 

audio-visual, yaitu berita yang mengutamakan foto, video, audio, atau 

ilustrasi seperti infografis.  

Nilai berita selanjutnya yakni kemampuan untuk disebar, yakni berita-

berita yang mudah disebar melalui media sosial. Ada pula nilai berita hiburan, 

yakni berita ringan yang berhubungan dengan humor ataupun berita 

bertemakan hewan, seks, olahraga, dan sejenisnya. Nilai berita drama, yakni 

rangkaian cerita berkelanjutan yang berhubungan dengan kecelakaan, 

pencarian, penyelamatan, dan kasus lainnya. Lalu ada nilai berita follow-up, 

yakni berita tentang subjek yang sudah diberitakan selanjutnya.  

Ada pula nilai berita elit yang berkuasa, yakni berita tentang individu, 

kelompok, institusi, atau perusahaan yang memiliki kekuasaan. Nilai berita 

selanjutnya adalah relevansi, yakni berita tentang kelompok yang memiliki 

pengaruh atau secara budaya dan sejarah dikenal masyarakat. Lalu ada nilai 

berita pengaruh, yakni berita yang dianggap memiliki pengaruh yang besar 

terhadap masyarakat, terutama berdampak bagi orang banyak. Nilai berita 

selanjutnya adalah selebriti, yakni berita yang berkaitan dengan orang-orang 

Selektivitas isu dalam..., Delvin Pramata, FIKOM UMN, 2019



 

 32 

ternama. Nilai berita yang tidak kalah penting adalah berita positif, yakni 

berita bermuatan informasi positif yang berhubungan dengan pencapaian, 

penemuan, penyembuhan, kemenangan, dan perayaan. Nilai berita 

kontemporer terakhir adalah agenda organisasi media, yakni berita yang 

menyesuaikan dengan agenda perusahaan media, baik yang berhubungan 

dengan ideologi, komersial, maupun kampanye spesifik lainnya.  

Tabel 2.2 

Perbandingan Nilai Berita Jurnalistik Tradisional  

dengan Nilai Berita Kontemporer versi Harcup dan O'Neill 

 
Nilai Berita Jurnalistik Tradisional 

(Harcup 2001) 
Nilai Berita Kontemporer 

 (Harcup dan O’Neill 2016) 
Elit berkuasa 
Selebriti 
Hiburan 
Kejutan 
Berita buruk 
Berita baik 
Pengaruh 
Relevansi 
Follow-up 
Agenda koran 

Eksklusivitas 
Berita buruk 
Konflik 
Kejutan 
Audio-visual 
Kemampuan untuk disebarkan 
Hiburan 
Drama 
Follow-up 
Elit berkuasa 
Relevansi 
Pengaruh 
Selebritis 
Berita baik 
Agenda organisasi media 

 
Sumber: Penulis 
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2.3 Alur Penelitian 

 Penelitian ini berangkat dari permasalahan sosial yang terjadi akibat 

informasi yang tidak berimbang dari jurnalisme perjalanan. Jurnalis perjalanan 

dikhawatirkan tidak menyediakan komposisi berita secara proporsional, media 

justru hanya menonjolkan isu positif saja. Untuk mencari tahu hal tersebut, peneliti 

memilih Kompas.com dan Tempo.co sebagai objek penelitian berbasis metode 

ganda. Fokus penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana selektivitas isu yang 

dilakukan baik oleh jurnalis dan editor Kompas.com serta Tempo.co. Penelitian ini 

juga ingin mengungkap relevansi faktor selektivitas isu dalam jurnalisme 

perjalanan dengan nilai berita dan constructive journalism. 

 Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep untuk memperkuat 

penelitian. Teori dan konsep yang digunakan antara lain signifikansi dan dimensi 

jurnalisme perjalanan, etika penulisan pada jurnalisme perjalanan, tinjauan proses 

selektif dalam media, nilai berita kontemporer, hingga keterkaitan constructive 

journalism dalam jurnalisme perjalanan. Pengumpulan data dilakukan dalam 

beberapa teknik, yakni studi analisis teks dan wawancara. Wawancara akan 

dilakukan dengan sejumlah jurnalis perjalanan dan editor Kompas.com serta 

Tempo.co. Studi analisis teks dilakukan pada awal penelitian melalui analisis tema 

sejumlah artikel perjalanan pada Kompas.com dan Tempo.co untuk 

menggeneralisasi kategori berita. 

 Setelah memperoleh data, peneliti akan melakukan analisis data dan 

menginterpretasikannya melalui triangulasi sumber. Data yang dianggap 

merepresentasikan kebutuhan penelitian akan diolah dan ditulis dalam laporan. 
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Diharapkan data dapat menjawab pertanyaan penelitian melalui simpulan dan saran 

oleh peneliti. 

 

Bagan 2.1 Alur Penelitian 

 

 

Simpulan dan Saran

Analisis Data

Wawancara Mendalam

Konsep dan Teori

Analisis Isi Kuantitatif (Deskriptif)

Masalah dan Asumsi

Selektivitas isu dalam..., Delvin Pramata, FIKOM UMN, 2019




