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BAGIAN PERTAMA 

MEDIA DAN PENGGUNA BAHASA 
 

 

 

edia menduduki unsur wajib dalam peradaban 

sekarang dengan bahasa sebagai unsur utamanya 

serta penentu sudut pandang/prespektif dalam 

memandang sesuatu informasi. Media berfungsi 

menyampaikan informasi, hiburan, pendidikan, dan kontrol 

sosial. Media juga sebagai alat ukur modernisasi dan menjadi 

kebutuhan primer sebuah keluarga. Media massa adalah situs 

yang amat kuat untuk produksi dan sirkulasi makna-makna 

sosial. Media massa adalah intuisi yang kompleks dengan 

seperangkat proses, praktik, dan konvensi tempat masyarakat 

di dalamnya dikembangkan dalam konteks sosial dan budaya 

tertentu. Hal ini dapat berpengaruh pada perasaan dan harapan 

serta cara pandang konsumen terhadap suatu realita. Namun, 

media sering dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan 

masyarakat sehingga apa yang diperoleh dari media dianggap 

kebenaran mutlak dan menimbulkan pembodohan masal serta 

sifat hedonisme. Oleh karena itu, masyarakat harusnya 

memandang dan memperlakukan media berlandaskan 

perspektif konstruktivisme. Artinya, media seharusnya 

dipandang sebagai salah satu penyampai informasi saja, bukan 

penyedia segala informasi yang dibutuhkan. 

M 
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Hubungan bahasa dan media massa sangat erat karena 

perkembangan bahasa, di zaman modern ini, banyak sekali 

ditentukan oleh media massa. Oleh karena itu, bahasa media 

selalu menarik perhatian para linguis.  Alasannya, menurut 

Bell (1995: 23), adalah 1) media massa menyediakan sumber 

data kebahasaan yang murah untuk penelitian dan pengajaran; 

2) media massa adalah institusi linguistik penting; 3) bahasa 

yang digunakan dalam media massa, secara linguistik, sangat 

menarik untuk dicermati; dan 4) media massa adalah institusi 

sosial yang penting.  

Ada aspek representatif  yang penting dan menarik 

tentang cara masyarakat dan media itu dilaporkan sehingga 

membuat hasil pelaporan setiap surat kabar berbeda.  Peran 

struktur linguistik dalam kontruksi ide di surat kabar 

menunjukkan bahwa bahasa tidak netral, tetapi merupakan 

mediator yang amat konstruktif. Berita adalah representasi 

dunia dalam bahasa, yang secara sosial dikonstruksikan 

sehingga sebuah wacana menjadi jauh dari refleksi realitas 

sosial dan fakta empiris yang netral. 

Media berperan membentuk ”wacana akal sehat” atau 

”wacana dominan.” Apa yang muncul di koran akan menjadi 

bahan rujukan para konsumennya, dan segera menjadi 

kerangka representatif perilaku atau cerita selanjutnya. Hal ini 

bukanlah sikap yang bijaksana, karena konsumen harusnya 

menganggap bahwa surat kabar tertentu adalah salah satu 

sumber berita saja, bukan segalanya. Oleh karena itu, 

munculah analisis wacana kritis untuk menyempurnakan 

analisis wacana sebelumnya. Wacana ini mengajarkan kita 

untuk berpikir jernih, terbuka, dan kritis, misalnya 1) analisis 
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teks bahasa; 2) analisis praksis wacana; 3) analisis praksis 

sosiokultural. 

Bahasa berperan sentral bagi media dalam 

mengonstruksi para konsumennya. Antara dua berita, dalam 

memberitakan suatu informasi, terdapat perbedaan, yaitu: 1) 

pilihan kata dalam judul; 2) pilihan verba dalam tubuh berita, 

3) pilihan representasinya, dan 4) atribusi dari sumber 

informasi. Hal ini membuktikan bahwa tiap media massa 

membentuk perspektivitas tertentu, yang oleh konsumen 

diterima saja tanpa sikap kritis. Oleh karena itu, peran analisis 

semiotika sebagai pisau bedah menjadi hal penting dalam 

fenomena komunikasi, terutama bagi komunikasi yang 

timpang. Hal yang harus dipahami dan penting bagi konsumen 

media massa adalah bersikap terbuka dan kritis dalam 

memandang: 1) fenomena komunikasi yang bersifat ”timpang” 

dan jauh dari keadaan ”ideal”, yang ada di sekitar kita; 2) 

penggunaan bentuk lingual yang ternyata memuat ideologi 

tertentu di dalamnya; dan 3) sifat media massa yang membawa 

konsumen pada posisi-posisi tertentu dalam memandang suatu 

informasi. 

Media massa cetak, khususnya surat kabar, adalah salah 

satu media pengguna bahasa Indonesia ragam tulis yang 

berkembang sangat pesat dewasa ini. Wacana berita pada 

media massa cetak surat kabar adalah satu jenis wacana 

penggunaan bahasa tulis yang menggunakan tipe bahasa 

standar. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

Oktavianus, sebagai berikut. Sebagian berita yang disampaikan 

melalui surat kabar, surat, buku-buku teks dapat dikategorikan 

sebagai wacana tulis. Memahami wacana tulis agak mudah, 

tetapi ada hal-hal khusus yang tidak dapat diamati melalui 
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wacana tulis. Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan unsur 

suprasegmental tidak dapat diamati karena tidak ada petunjuk 

ke arah itu. Berbeda dari wacana lisan, wacana tulis pada 

umumnya telah diedit terlebih dahulu sehingga tipe bahasa 

yang digunakan adalah bahasa standar (Oktavianus, 2006: 45). 

Dalam Bab Pendahuluan Tata Bahasa Baku Bahasa 

Indonesia (TBBBI) disebutkan bahwa pers (media massa) 

adalah salah satu elemen pengguna bahasa yang harus 

menggunakan ragam bahasa orang berpendidikan yang lazim 

digolongkan dan diterima sebagai ragam baku (Alwi dkk. 

2000: 5). Pengertian ragam baku secara rinci dijelaskan oleh 

Alwi dkk. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

sebagai berikut, …ragam bahasa yang oleh penuturnya 

dipandang sebagai ragam yang baik (mempunyai prestise 

tinggi), biasa dipakai di kalangan  terdidik, dalam  karya  

ilmiah, dalam  suasana resmi,  atau dalam surat 

resmi  (misalnya  surat-menyurat dinas,   perundang-undangan,   

karangan teknis) 

(Alwi. 2001: 920). 

Artha (2003), mengemukakan bahwa bahasa - terutama 

dalam pers cetak - sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, pers cetak harus bisa menjadi referensi 

penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Artinya, pers cetak 

tidak bisa membebaskan diri dari aturan kebahasaan dengan 

kesadaran untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa 

Indonesia (Arwan, 2003: 1). 

Penggunaan bahasa dalam media massa cetak, 

khususnya dalam wacana berita, diharapkan dapat 

menjalankan fungsinya untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat pembaca dengan baik sehingga pembaca dapat 
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menangkap setiap esensi pikiran yang disampaikan berita 

tersebut dengan benar. Artinya, penggunaan bahasa dalam 

wacana berita surat kabar mengacu pada bentuk standar atau 

bentuk baku, mencakup semua aspek kebahasaan berupa 

struktur internal (fonologi, morfologi, sintaksis dan gramatika), 

aspek semantik, aspek leksikon, pragmatis serta didukung 

dengan penggunaan ejaan dan tanda baca yang tepat. 

Media massa cetak adalah salah satu media penggunaan 

bahasa tulis yang mengacu pada bentuk standar atau baku dan 

didukung dengan sistem penulisan serta ejaan yang baik. Hal 

itu dimaksudkan agar pembaca, sebagai salah satu partisipan 

pada komunikasi tidak langsung ini, dapat dengan mudah 

memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Artinya, 

pembaca tidak perlu membuat interpretasi bebas atas kalimat-

kalimat yang dibacanya karena hal itu dapat menyebabkan 

salah persepsi dari maksud yang dinformasikan sebenarnya. 

Wacana berita dalam sebuah media massa cetak 

memiliki unsur utama yang bersifat linguistis, yang dibangun 

oleh berbagai unsur internal kebahasaan seperti struktur 

morfologis, sintaksis, gramatika, leksikon, dan semantik, serta 

dilengkapi dengan unsur penunjang yang sangat berperan 

untuk menyempurnakannya sebagai sebuah wacana tulis yang 

representatif yaitu sistem ortografis yang baik. Setiap unsur 

internal yang digunakan dalam bahasa media massa cetak 

mengacu kaidah-kaidah baku karena media massa sudah 

digolongkan pada pengguna bahasa ragam baku. Media massa 

cetak diposisikan menjadi model penggunaan bahasa yang baik 

dan benar dan tidak ada alasan bagi sebuah media massa cetak 

untuk tidak taat pada kaidah-kaidah bahasa standar, kecuali 

pada bagian-bagian tertentu yang ditujukan untuk pelestarian 
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unsur lokal yang biasanya memang mendapat tempat pada 

sebuah media massa cetak daerah atau lokal. Selebihnya, 

penggunaan bahasa yang baik dan benar merupakan target 

utama bagi sebuah media massa cetak, khususnya pada kolom-

kolom yang berisi wacana formal, seperti wacana berita. Di 

samping itu, penggunaan bahasa yang baik dan benar justru 

akan mengangkat kredibilitas media massa cetak tersebut ke 

tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, para pelaku bahasa 

media massa cetak diharapkan meningkatkan pengetahuannya 

terhadap masalah ini.  

Pandangan semiotika, kata Zoest (1993), teks (berita) 

dipandang penuh dengan makna, mulai dari pemakian kata 

atau istilah, frasa, angka, dan gambar, bahkan cara 

mengemasnya pun adalah tanda. Secara semiotika, fakta yang 

tersurat dan tersirat adalah tanda. Pemilihan sebuah sumber 

berita dan mengabaikan yang lain juga adalah tanda. Dalam 

semiotika segala sesuatu yang dapat diamati atau yang dibuat 

dapat teramati, mengacu pada hal yang dirujuknya dan dapat 

diinterpretasikan, adalah tanda (sign). Benda, peristiwa atau 

kebiasaan, yang dapat memberikan hubungan segitiga dengan 

sebuah ground, sebuah denotatum dan dengan sebuah 

interpretannya adalah tanda (Hamad, 2004: 16-17). 

Danesi (1994) mengatakan bahwa "Teori komunikasi 

pada umumnya lebih fokus pada studi pembuatan pesan 

sebagai suatu proses, sedangkan semiotika berfokus pada 

perhatian mereka yang lebih pada apa dan bagaimana  cara 

pesan atau makna diciptakan." Ini menyiratkan bahwa ilmu 

komunikasi dan semiotika adalah studi sistematis tentang 

tanda-tanda. Menariknya, komentar Danesi bahwa semiotika 

studi kedua makna pertama dan komunikasi. 
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Pandangan Danesi tentang perbedaan ilmu komunikasi 

dan semiotika menarik perhatian karena caranya menarik 

kesimpulan bahwa ilmu komunikasi dan semiotika sangat erat 

kaitannya. Tulisan ini akan mencoba menguraikan perbedaan 

kedua disiplin ilmu tersebut. Harus diakui bahwa sampai saat 

ini belum meyakinkan pengambilan garis tegas perbedaan 

antara semiotika dan ilmu komunikasi. Namun, harus 

diupayakan pencarian pemisahan atau perbedaan kedua 

disiplin ilmu tersebut. 

Dunia saat ini sedang berada dalam era informasi global. 

Karena itu, diperlukan kecermatan mengelola informasi. Kita 

semua konsumen informasi pada tingkat yang berbeda. 

Sebagian  besar  dari  kita juga harus mengelola, mem- 

proses, memberikan atau menjual informasi sebagai tatanan  

kehidupan.  Biasanya 

informasi disampaikan melalui media, termasuk media massa.  

Informasi adalah elemen inti dari ilmu komunikasi dan 

mungkin semiotika juga. Saya menganggap informasi sebagai 

bahan baku untuk mengonstruksi pesan dan penciptaan makna. 

Tanda adalah kumpulan potongan-potongan informasi. 

Informasi adalah apa yang kita uraikan sebagai tanda-tanda. 

Karena itu, decoding harus dilakukan karena beberapa jenis 

pengodean selalu menjadi bagian dari "penciptaan" dari tanda. 

Bahkan, tanda-tanda ikonik yang "representasi langsung dari 

suatu rujukan" seperti yang didefinisikan oleh Danesi harus 

dikodekan dalam rangka pembuatan pesan melalui media 

massa. 

Sebagai contoh, bunga sebagai sebuah representasi 

ikonik. Dari bunga bisa menjadi gambar tangan, lukisan atau 

gambar berwarna. Dari ikonik (gambar) ke representasi paling 
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ikonik (gambar warna) pengodean informasi (yaitu bentuk, 

tekstur, warna) diperlukan untuk membuat tanda. Sebuah 

parfum yang berbau "seperti" bunga juga merupakan 

representasi ikonik dari objek nyata. 

Tidak ada  yang  datang ke pikiran kita yang belum 

melalui indera kita (J.A. 

Comenius, 1.592-1.670). Pernyataan ini merupakan perwakilan 

dari pentingnya elemen penting komunikasi lainnya, misalnya 

persepsi. Sebagai manusia ada lima indra (pancaindra) kita 

yang berhubungan dengan semua benda nyata dan tanda-tanda 

di dalam dan di luar tubuh kita. Penyataan Comenius ini berarti 

bahwa tidak akan ada komunikasi atau penciptaan makna jika 

informasi tidak dirasakan melalui indera kita. Karena itu, 

komponen penting dari proses komunikasi harus dipandang 

sebagai salah satu variabel yang memengaruhi pemahaman 

kita sendiri dan penginterpretasian informasi.  

Komunikasi didefinisikan sebagai transfer informasi dari 

sumber ke penerima. Tujuan dari komunikator adalah untuk 

mencapai proses efisien dan efektif. Oleh karena itu, teori 

komunikasi berkomitmen untuk menemukan dan menyediakan 

model komunikasi yang dapat ditingkatkan. Tantangannya 

adalah bagaimana membuat kode, media, dan konteks dalam 

rangka mentransfer informasi dengan cepat, biaya yang efektif, 

dan akurat. Proses ini tidak dapat dipisahkan dari kenyataan 

bahwa manusia adalah pencipta decode dari informasi yang 

diterima melalui media tertentu dalam konteks tertentu dan 

membuat makna dari itu. Di sinilah peran semiotika untuk 

mengungkap makna. 

Semiotika seperti yang didefinisikan Danesi adalah "ilmu 

atau doktrin tentang penelitian tanda-tanda". Dengan kata lain, 
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fokus utama semiotika adalah untuk mempelajari makna. Bagi 

semiotika, komunikasi adalah topik sekunder dan teori 

komunikasi memiliki agenda sendiri, sedangkan semiotika 

lebih peduli pada esensi pembuatan makna (Carlos Colón, 

1995). 

Dalam pembicaraan  mengenai semiotika sebagai ilmu, 

ada semacam “ruang 

kontradiksi” yang secara historis dibangun di antara dua 

“kubu” semiotika, yaitu semiotika kontinental Ferdinand de 

Saussure dan semiotika Amerika Charles Sander Pierce. 

Seakan-akan eksistensi kedua kubu semiotika ini dapat 

direduksi berdasarkan kerangka Oposisi Biner; antara 

signifikasi vs komunikasi, statis vs dinamis, konvensional vs 

progresif.  

Pembacaan ulang (rereading) yang dilakukan oleh 

berbagai ahli semiotika terhadap kedua tokoh-tokoh tersebut 

memperlihatkan bahwa perbedaan eksklusif dan oposisi biner 

tersebut sesungguhnya tidak “sehebat” sebagaimana yang 

digambarkan. Pembacaan mendalam terhadap Saussure dan 

Peirce justru memperlihatkan bahwa kedua tokoh semiotika ini 

sesungguhnya tidak saling “berseteru”, melainkan saling 

mengisi dan melengkapi. 

Teori mengenai apa yang disebut “semiotika 

signifikasi” tidak dapat dilepaskan dari dasar-dasar “semiotika 

struktural.” Saussure mendefinisikan semiotika sebagai “Ilmu 

yang mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari 

kehidupan sosial.” Implisit dalam definisi tersebut adalah 

sebuah relasi bahwa bila tanda merupakan bagian dari 

kehidupan sosial, maka tanda juga merupakan bagian dari 

kehidupan sosial, maka tanda juga merupakan bagian dari 
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aturan-aturan yang berlaku. Dalam kerangka Saussure, tanda 

memiliki dua dimensi yang senantiasa bersangkut-paut satu 

sama lain. Satu dimensi yang menjadi ekspresi atau bentuk 

tanda, disebut signifie, satu dimensi yang merupakan konsep 

atau makna dalam benak saat menginternalisasi ekspresi 

tertentu, yang disebut signifiant. Hanya melalui hubungan 

antara signifie dan signifiant inilah tanda dapat dikenali dan 

rujukan tertentu terhadap sesuatu dapat terjadi (signification). 

Karena itu, semiotika yang dikembangkan oleh Saussure, 

seringkali disebut sebagai signification semiotics (semiotika 

signifikasi). 

Menurut Umberto Eco, semiotika menekankan pada 

aspek “produksi tanda,” dibandingkan dengan “sistem tanda.”  

“Tanda” dalam pandangan Pierce selalu berada di dalam 

proses perubahan tanpa henti, yang disebut proses “semiosis 

tak terbatas,” yaitu proses penciptaan “rangkaian interpretant 

yang tanpa akhir” di dalam sebuah rantai produksi dan 

reproduksi tanda, yang di dalamnya tanda mendapatkan tempat 

hidupnya, bertumbuh, dan berkembang-biak.  

Peirce melihat adanya pola hubungan dalam tanda 

(representament). Hanya saja, apa yang disebut oleh Saussure 

sebagai signifie, oleh Peirce justru dipandangnya sebagai 

objek, dan apa yang dinamai oleh Saussure sebagai signifiant, 

dalam kacamata Peirce diperluas sebagai interpretant atau 

subjek (somebody). Satu hal yang – meski tidak dirujuk oleh 

Saussure secara eksplisit – ditambahkan Peirce dalam 

kerangka semiotikanya sebagai ground (konteks), yakni 

sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi.  

Ada sebuah “medan bahasa” yang secara sepintas 

tampak “melampaui” ruang kontroversi antara “semiotika 
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signifikasi” dan “semiotika komunikasi” yaitu sebuah “medan 

ekstra,” yang untuk itu sebuah neologi semiotika perlu 

diusulkan, yaitu apa yang disebut “semiotika 

ekstrakomunikasi.” 

Bahasa harus dipandang sebagai sesuatu yang bersifat 

sistemik karena bahasa tidak dapat ditandai berbeda dalam 

proses penggunaannya oleh individu saat melangsungkan 

proses komunikasi. Bahasa terjalin dalam aturan-aturan khusus 

yang disepakati oleh sekumpulan individu dalam ruang sosial 

yang pula bersifat sistemik. Dengan demikian, bahasa adalah 

sebuah sistem di dalam sistem sosial.  

Individu sebagai pengguna bahasa dalam ruang sosial, 

terkadang memiliki dialek terhadap bunyi-bunyi bahasa 

tertentu dan dapat membentuk makna-makna baru dari 

kosakata bahasa dalam sistem sosial sehingga individu 

pengguna bahasa dapat jadi menginternalisasi bunyi dan 

makna secara berbeda dari individu pengguna bahasa lainnya 

dalam ruang sosial. Menurut Saussure, penggunaan bahasa 

oleh individu dalam ruang sosial ini disebut parole, dan bahasa 

dalam bentuknya sebagai sistem di dalam sistem sosial, disebut 

langue.  

Kecenderungan pertentangan antara semiotika 

signifikasi Saussure dan semiotika komunikasi Peirce, tidak 

menunjukkan sebuah perbenturan pandangan, tetapi justru 

saling melengkapi. Penafsir-penafsir berikutnya atas Saussure 

dan Peirce dapat memberikan titik terang pertemuan antara 

kedua pandangan dalam memosisikan beberapa persoalan.  

Bagi Peirce tanda “is something which stands to 

samobody for something in some respect or capacity” (sesuatu 

yang digunakan agar tanda bisa berfungsi). Peirce membagi 
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tanda menjadi : Qualisign, Iconic Sinsign, Rhematic Indexcial 

Sinsign, Dicent Sinsign, Iconic Legisign, Rhematic Indexcial 

Legisign, Dicent Indexcial Legisign, Rhematic Symbol, Dicent 

Symbol, dan Argument. [] 
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BAGIAN DUA 

SEMIOTIKA GAMBAR  
 

 

 

 

A. Gambar 

Ada pun bahan yang juga menjadi data dalam 

penelitian ini adalah gambar. Karena penelitian ini 

dikhususkan untuk meneliti kampanye Calon Gubernur pada 

2013 di media massa, gambar atau foto yang menjadi data 

dalam penelitian ini adalah gambar atau foto yang menyertai 

teks berita dalam beberapa media massa. 

 

1. Surat Kabar Fajar 

Semiotika dalam Gambar Surat Kabar Fajar 

No Kode 

Data  

Data Tema/Makna Sumber 

Data 

1. FJ-01 IA 

Sampaika

n 

Belasungk

awa 

Foto ini berusaha 

menggambarkan 

bagaimana kedua 

pasangan tersebut 

berdoa. Namun, 

karena sifatnya 

ilustratif, foto tersebut 

belum tentu terjadi 

Fajar, 7 

Januari 

2013, 

hal.7 



 

21 

bersamaan dengan 

momentum yang 

sedang diberitakan. 

Meski hanya 

menggambarkan 

situasi, foto ini dapat 

meningkatkan nilai 

berita melalui 

penggambaran yang 

sesuai dengan topik 

berita yang sedang 

dibicarakan. 

2. FJ-04 Kampany

e Azis di 

Toraja, 

Bikin 

Umat 

Kristiani 

Menangis

, Amping 

Situru 

Dukung 

IA 

Foto tersebut 

meningkatkan nilai 

berita pada sisi 

validitas berita, bahwa 

kampanye Cagub 

Syahrul Yasin Limpo 

di Toraja memang 

benar terjadi. Dengan 

dukungan foto yang 

dimuat bersama, berita 

kampanye tersebut 

menjadi faktual. 

Fajar, 8 

Januari 

2013, 

hal.7 

3. FJ-03 Songkolo, 

Energi 

Ilham 

Kampany

e di 

Toraja, 

Foto ini 

menggambarkan salah 

satu Cagub Sulsel 

yang sedang 

berkunjung ke salah 

satu pasar tradisional. 

Fajar, 8 

Januari 

2013, 

hal.7 
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Ngaku 

Putra 

Toraja 

Meski bersifat 

ilustratif, dari segi 

estetika foto ini 

diambil dengan teknik 

yang cukup baik 

sehingga sudut 

pengambilan dan 

ekspresi objek dapat 

tertangkap oleh 

kamera. Hal inilah 

yang membuat foto 

tersebut menjadi 

menarik minat 

pembaca. 

4. FJ-06 Kampany

e Sayang 

di 

Enrekang

, Warga 

Duri 

Dikerahk

an 

Foto ilustrasi, 

sebagaimana sifatnya 

yang hanya 

menggambarkan, 

biasanya 

menggunakan foto 

yang sudah pernah 

dimuat dan disimpan 

dalam bank data surat 

kabar yang 

bersangkutan. Sifat 

ilustratif foto memang 

tidak meningkatkan 

nilai pemberitaan, 

tetapi karena foto 

memiliki nilai estetika 

Fajar, 13 

Januari 

2013, 

hal.7 

  



 

23 

yang cukup baik, foto 

tersebut menjadi 

menarik minat 

pembaca, sehingga 

secara otomatis 

membangkitkan minat 

pembaca. 

5. FJ-15 Kandidat 

Siasati 

Masa 

Tenang 

Foto dengan gaya 

montase ini, seperti 

potongan film, itu 

dapat menimbulkan 

minat karena 

keunikannya. Pembaca 

tergerak untuk melihat 

foto-foto tersebut, lalu 

membaca berita yang 

berkaitan dengan foto 

tersebut. 

Fajar, 14 

Januari 

2013, 

hal.7 

 

Hasil klasifikasi berdasarkan fungsi foto jurnalistik di 

media massa menunjukkan bahwa beberapa foto yang dimuat 

di Fajar mewakili fungsi foto jurnalistik di media massa. 

Fungsi foto jurnalistik yang terwakili dalam beberapa foto 

yang dimuat di harian Fajar antara lain fungsi foto jurnalistik 

yang meningkatkan nilai pemberitaan. Salah satu contohnya 

adalah foto yang mendampingi berita IA Sampaikan 

Belasungkawa yang dimuat pada 7 Januari 2013. Foto tersebut, 

seperti yang ditulis dalam keterangan foto adalah foto ilustrasi. 

Sifat foto ilustrasi adalah memberikan gambaran terhadap 

objek tertentu. Ilustrasi sebagaimana dijelaskan dalam Kamus 
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Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan adalah gambar (foto, 

lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, karangan dan 

sebagainya, atau dapat juga diartikan berfungsi sebagai 

penghias (halaman sampul). Sehingga, foto yang mendampingi 

berita tersebut adalah foto yang sifatnya hanya 

menggambarkan situasi. Foto dalam berita di atas 

menggambarkan cagub-cawagub Ilham-Azis sedang duduk 

bersimpuh sambil menengadahkan tangan. Foto ini berusaha 

menggambarkan bagaimana kedua pasangan tersebut berdoa. 

Namun, karena sifatnya ilustratif, foto tersebut belum tentu 

terjadi bersamaan dengan momentum yang sedang diberitakan. 

Meski hanya menggambarkan situasi, foto ini dapat 

meningkatkan nilai berita melalui penggambaran yang sesuai 

dengan topik berita yang sedang dibicarakan. 

Foto lain yang memiliki fungsi meningkatkan nilai 

berita adalah foto yang dimuat bersama dalam berita 

Kampanye Azis di Toraja, Bikin Umat Kristiani Menangis, 

Amping Situru Dukung IA pada 8 Januari 2013. Foto tersebut 

meningkatkan nilai berita pada sisi validitas berita, bahwa 

kampanye IA di Toraja memang benar terjadi. Dengan 

dukungan foto yang dimuat bersama, berita kampanye tersebut 

menjadi faktual. 

Fungsi lain foto jurnalistik yang ada pada foto yang 

mendampingi berita-berita Fajar adalah fungsi menimbulkan 

minat pembaca. Fungsi tersebut juga merupakan salah satu 

tujuan pemuatan berita di surat kabar. Foto yang dimuat 

bersama sebuah tulisan yang menggambarkan sebuah kejadian, 

baik yang relevan dengan objek pemberitaan maupun tidak, 

tujuannya adalah untuk menarik minat pembaca. Minat 

pembaca akan timbul apabila foto tersebut memang menarik, 
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sesuai dengan pemberitaan, atau faktor-faktor lain yang 

berkaitan dengan estetika yang sangat suubjektif bagi 

pembaca. Salah satu foto yang mewakili fungsi ini adalah foto 

yang dimuat bersama berita Songkolo, Energi Ilham 

Kampanye di Toraja, Ngaku Putra Toraja pada 8 Januari 

2013. Foto tersebut menggambarkan salah satu Cagub Sulsel 

yang sedang berkunjung ke salah satu pasar tradisional. Meski 

bersifat ilustratif, dari segi estetika foto ini diambil dengan 

teknik yang cukup baik sehingga sudut pengambilan dan 

ekspresi objek dapat tertangkap oleh kamera. Hal inilah yang 

membuat foto tersebut menjadi menarik minat pembaca. 

Contoh lain foto yang memiliki fungsi menimbulkan 

minat adalah yang terdapat dalam berita Kampanye Sayang di 

Enrekang, Warga Duri Dikerahkan yang dimuat pada 13 

Januari 2013. Foto tersebut menggambarkan Cagub Sulsel 

Syahrul Yasin Limpo sedang berdiri di atas panggung, 

memegang mikropon, menghadap ke arah kerumunan orang. 

Itu adalah suasana kampanye Cagub Syahrul Yasin Limpo di 

hadapan ribuan pendukungnya. Foto tersebut bukan 

merupakan foto yang aktual atau foto yang terjadi bersamaan 

dengan momentum yang diberitakan, melainkan bersifat 

ilustrasif. Foto ilustrasi, sebagaimana sifatnya yang hanya 

menggambarkan, biasanya menggunakan foto yang sudah 

pernah dimuat dan disimpan dalam bank data surat kabar yang 

bersangkutan. Sifat ilustratif foto memang tidak meningkatkan 

nilai pemberitaan, tapi karena foto memiliki nilai estetika yang 

cukup baik, foto tersebut menjadi menarik minat pembaca 

sehingga secara otomatis minat pembaca untuk membaca 

berita juga muncul. 
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Secara keseluruhan pada 22 foto Fajar yang menjadi 

data penelitian ini mewakili fungsi-fungsi foto jurnalistik. 

Beberapa fungsi yang belum terwakli secara baik pada 

keseluruhan foto di Fajar adalah fungsi menimbulkan minat 

dan meningkatkan nilai berita. Salah satu contoh foto yang 

berfungsi meningkatan nilai berita dalam berita-berita yang 

dimuat di Fajar adalah foto yang dimuat pada 14 Januari 2013 

berjudul Kandidat Siasati Masa Tenang. Foto yang sengaja 

ditampilkan dengan gaya montase, seperti potongan film, itu 

dapat menimbulkan minat karena keunikannya. Pembaca 

tergerak untuk melihat foto-foto tersebut, lalu membaca berita 

yang berkaitan dengan foto tersebut. 

 

2. Surat Kabar Tribun Timur 

Semiotika dalam Gambar Surat Kabar Tribun Timur 

No Kode 

Data  

Data Tema/Makna Sumber 

Data 

1. TT-03 Pendukung 

Garuda-Na 

Padati 

Stadion Bau 

Massepe 

Foto ini 

mendukung 

pemberitaan 

karena sesuai 

dengan topik 

berita, yaitu 

tentang suasana 

kampanye 

pasangan Cagub-

Cawagub Sulsel 

Garuda-Na di 

Stadion Bau 

Massepe. 

Tribun 

Timur, 7 

Januari 

2013, 

hal.12 
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2. TT-05 Kalah atau 

Menang Azis 

Tetap Anak 

Pesantren 

Foto yang dimuat 

mendampingi 

berita itu adalah 

foto profil wajah 

Cawagub Abdul 

Azis Qahhar 

Mudzakkar dalam 

ekspresi tertentu. 

Sebagaimana 

topik berita yang 

sedang dibahas, 

foto profil tokoh 

yang merupakan 

Cawagub dari 

pasangan yang 

berjulukan IA itu 

mendukung 

pemberitaan dan 

turut 

mengomunikasika

n berita. 

Tribun 

Timur, 14 

Januari 

2013, 

hal.12 

3. TT-02 Ilham: 

Pembanguna

n Luwu Raya 

Diabaikan 

Pemerintah 

Foto tersebut 

bertujuan untuk 

menyampaikan 

bahwa pendukung 

pasangan 

pemimpin 

Provinsi Sulawesi 

Selatan itu juga 

terdapat di pasar 

Tribun 

Timur, 7 

Januari 

2013, 

hal.12 
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tradisional. Hal 

itu ditunjukkan 

dengan padatnya 

pendukung yang 

tampak dalam 

foto ketika 

pasangan Ilham-

Azis 

mengunjungi 

pasar tradisional. 

4. TT-03 Pendukung 

Garuda-Na 

Padati 

Stadion Bau 

Massepe 

Foto yang 

menunjukkan 

kerumunan 

simpatisan dan 

pendukung salah 

satu pasangan 

cagub-cawagub 

yang memadati 

lapangan sepak 

bola ini juga 

memuat sisi lain 

banyaknya 

pendukung 

pasangan 

tersebut. Tampak 

dalam foto 

tersebut, 

pendukung 

Garuda-Na 

sedang memadati 

Tribun 

Timur, 7 

Januari 

2013, 

hal.12 
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tribun stadion 

Bau Massepe 

meski tidak 

tampak 

diantaranya 

pasangan 

Garuda-Na 

sedang berorasi 

atau melakukan 

kegiatan 

kampanye lain. 

5. TT-01 Tim IA 

Bentuk 

Tanggap 

Darurat 

Banjir 

Pemuatan foto 

untuk 

mendampingi 

berita tersebut 

tampak bertujuan 

untuk mendukung 

perwajahan surat 

kabar Tribun 

Timur. Pemuatan 

foto membuat 

halaman yang 

memuat berita 

tersebut menjadi 

lebih menarik 

dilihat. 

Tribun 

Timur, 7 

Januari 

2013, 

hal.3 
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Hasil klasifikasi terhadap gambar atau foto yang 

dimuat di Tribun Timur menunjukkan ada beberapa fungsi foto 

jurnalistik media massa yang teraktualisasi dalam foto-foto di 

Tribun Timur . Salah satu fungsi foto jurnalistik yang 

teraktualisasi dalam pemberitaan adalah fungsi foto jurnalistik 

mengomunikasikan berita. Salah satu contoh foto yang 

berfungsi mengomunikasikan berita adalah foto yang 

mendampingi berita Pendukung Garuda-Na Padati Stadion 

Bau Massepe yang dimuat di Tribun Timur pada 7 Januari 

2013. Foto tersebut menggambarkan suasana salah satu sisi 

tribun stadion yang dipenuhi oleh pengunjung dengan baju 

kotak-kotak. Tampak sebuah spanduk bertulisan Rudi Nawir 

Gubernur & Wakil Gubernur-Ku. Foto ini mendukung 

pemberitaan karena sesuai dengan topik berita, yaitu tentang 

suasana kampanye pasangan Cagub-Cawagub Sulsel Garuda-

Na di Stadion Bau Massepe. 

Foto lain yang berfungsi mengomunikasikan berita 

adalah yang mendampingi berita Kalah atau Menang Azis 

Tetap Anak Pesantren yang dimuat pada 14 Januari 2013. Foto 

yang dimuat mendampingi berita itu adalah foto profil wajah 

Cawagub Abdul Azis Qahhar Mudzakkar dalam ekspresi 

tertentu. Sebagaimana topik berita yang sedang dibahas, foto 

profil tokoh yang merupakan Cawagub dari pasangan yang 

berjulukan IA itu mendukung pemberitaan dan turut 

mengomunikasikan berita. 

Fungsi foto jurnalistik di media massa lain yang dapat 

ditemukan pada foto-foto atau gambar yang dimuat adalah 

fungsi foto menonjolkan dimensi lain objek. Hal itu 

sebagaimana yang terdapat pada foto yang mendampingi berita 
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Ilham: Pembangunan Luwu Raya Diabaikan Pemerintah yang 

dimuat pada 7 Januari 2013. Meski tidak turut 

mengomunikasikan berita, foto tersebut menonjolkan sisi 

dimensi lain objek yang sedang dibicarakan, yaitu pasangan 

cagub-cawagub Ilham-Azis. Foto tersebut bertujuan untuk 

menyampaikan bahwa pendukung pasangan pemimpin 

Provinsi Sulawesi Selatan itu juga terdapat di pasar tradisional. 

Hal itu ditunjukkan dengan padatnya pendukung yang tampak 

dalam foto ketika pasangan Ilham-Azis mengunjungi pasar 

tradisional. 

Foto lain dalam Tribun Timur yang menunjukkan 

dimensi lain objek adalah foto yang menyertai berita 

Pendukung Garuda-Na Padati Stadion Bau Massepe yang 

dimuat pada 7 Januari 2013. Sebagaimana fungsi foto pada 

berita sebelumnya, foto yang menunjukkan kerumunan 

simpatisan dan pendukung salah satu pasangan cagub-cawagub 

yang memadati lapangan sepak bola ini juga memuat sisi lain 

banyaknya pendukung pasangan tersebut. Tampak dalam foto 

tersebut, pendukung Garuda-Na sedang memadati tribun 

Stadion Bau Massepe meski tidak tampak di antaranya 

pasangan Garuda-Na sedang berorasi atau melakukan kegiatan 

kampanye lain. 

Sepuluh gambar atau foto di Tribun Timur yang 

menjadi data penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan, 

yaitu seluruh gambar atau foto yang dimuat memuat fungsi 

perwajahan surat kabar gambar atau foto jurnalistik di media 

massa. Salah satu contohnya seperti yang terdapat dalam 

gambar atau foto yang mendampingi berita Tim IA Bentuk 

Tanggap Darurat Banjir yang dimuat pada tanggal 7 Januari 

2013. Pemuatan gambar atau foto untuk mendampingi berita 
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tersebut tampak bertujuan mendukung perwajahan surat kabar 

Tribun Timur.. Pemuatan gambar atau foto membuat halaman 

yang memuat berita tersebut menjadi lebih menarik dilihat. 

Dengan kata lain, gambar atau foto memperindah perwajahan 

suatu surat kabar, khususnya ke tujuh surat kabar yang diteliti 

oleh peneliti. 

 

3. Surat Kabar Rakyat Sulsel 

Semiotika dalam Gambar Surat Kabar Rakyat Sulsel 

No Kode 

Data  

Data Tema/Makna Sumber 

Data 

1. RS-

01 

 

Gambar ini 

memiliki sisi nilai 

foto jurnalistik 

yang disebut 

stopping power dari 

segi angle, 

sedangkan meaning 

mampu mengubah 

pikiran pembaca 

untuk merasakan 

impact sesuai 

gambar tersebut 

guna memicu 

adanya graphic 

interest. 

Rakyat 

Sulsel, 

07 

Januari  

2013, 

hal 5. 

2. RS-

02 

 

Gambar memiliki 

nilai berita yang 

tinggi dan pantas 

berada di headline 

Rakyat 

Sulsel, 

06 

Januari 
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berita di koran. 

Alhasil, gambar 

memiliki stopping 

power dari segi 

bahasa fotografi, 

seperti ekspresi 

wajah para calon 

Pilgub, isyarat yang 

di ekspresikan 

melalui 

bergandengan 

tangan. 

2013, 

hal 4. 

3. RS-

03 

 
 

Gambar ini sesuai 

dengan isi dan tema 

berita. Tidak ada 

unsur 

ketidakonsistenan 

fotografer dalam 

mengambil berita 

yang hendak 

dimuat. Komposisi 

foto pun memiliki 

tata letak, detail, 

warna maupun 

tekstur yang sesuai 

sehingga memiliki 

graphic interest 

pada readers untuk 

memiliki reaksi 

(impact) kuat 

Rakyat 

Sulsel, 

17 

Januari 

2013, 

hal 5. 
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terhadap berita 

tersebut. 

4. RS-

04 

 

gambar di samping 

memberikan 

kesesuaian terhadap 

tema dan isi berita. 

Fotografer memiliki 

minat pada sikap 

dan reaksi pada 

objek sehingga 

menimbulkan 

bahasa penampilan, 

komposisi, gerak, 

objek, konteks 

maupun tanda yang 

konsisten dan 

sesuai. 

Rakyat 

Sulsel, 

17 

Januari 

2013, 

hal 5. 

5. RS-

05 
 

Gambar 

pemberitaan 

tersebut memiliki 

kekonsistensian 

dalam muatan, isi 

dan tema berita 

yang 

dipublikasikan. 

Rakyat 

Sulsel, 

09 

Januari 

2013, 

hal 5. 

6. RS-

06 

 

Gambar 

menunjukkan 

kesesuaian dengan 

pemberitaan pada 

objek yang telah 

Rakyat 

Sulsel, 

08 

Januari 

2013, 
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dipotret. Sehingga, 

memunculkan 

bahas fotografi 

yang mampu 

menampilkan 

ekpresi kampanye, 

wajah kampanye, 

isyarat, konteks 

maupun tanda. 

hal 4. 

 

 

Pengklasifikasian gambar berita aksi kampanye Pilgub 

Sulsel yang dimuat di Rakyat Sulsel, 07/01/2013 menunjukkan 

pengilustrasian evakuasi banjir Antang yang mengakibatkan 

kampanye Pilgub Sulsel menjadi tertunda. Menurut analisis 

peneliti, gambar memiliki nilai berita yang sesuai dengan tema 

berita, yakni mengesampingkan dulu ego-ego politik untuk 

memberi perhatian kepada masyarakat yang mengalami 

bencana banjir. Foto jurnalistik ini memiliki stopping power 

dari segi angle. Di samping itu, meaning mampu mengubah 

pikiran pembaca untuk merasakan impact sesuai dengan 

gambar tersebut guna memicu adanya graphic interest. 

Gambar yang dipublikasikan Rakyat Sulsel, 06/01/2013 

mengilustrasikan tiga calon kandidat Cagub dan Cawagub 

Sulsel yang melakukan foto bersama setelah memaparkan visi 

misi di ruang DPRD. Menurut analisis peneliti, gambar 

memiliki nilai berita yang tinggi dan pantas berada di headline 

berita di koran. Alhasil, gambar memiliki stopping power dari 

segi bahasa fotografi, seperti: ekspresi wajah para calon 

Pilgub, isyarat yang diekspresikan melalui bergandengan 
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tangan. Di samping itu, terbaca pula bahasa gerak, objek, 

konteks, dan tanda dari Cagub-Cawagub Sulsel. 

Tanggal 17/01/2013 Rakyat Sulsel memublikasikan 

foto jurnalistik yang mengilustrasikan Cagub Sulsel nomor 

urut tiga Andi Rudiyanto Asapa yang berpasangan dengan 

Andi Nawir Pasinringi (Garuda'Na) didampingi tim 

pemenangan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Sulsel, Jl Andi Pangerang Pettarani Makassar. 

Kedatangan Rudiyanto guna mempertanyakan peniadaan debat 

kandidat tahap dua. Menurut analisis peneliti, foto ini 

memaparkan kesesuaian dengan isi dan tema berita. Tidak ada 

unsur ketidakonsistenan fotografer dalam mengambil berita 

yang hendak dimuat. Komposisi foto pun memiliki tata letak, 

detail, warna maupun tekstur yang sesuai sehingga memiliki 

graphic interest pada readers untuk memiliki reaksi (impact) 

kuat terhadap berita tersebut. 

Rakyat Sulsel, 17/01/2013 juga memublikasikan 

gambar yang mengilustrasikan massa pendukung pasangan 

Syahrul-Agus (Sayang) memadati Stadion Andi Ninnong 

Sengkang untuk mengikuti kampanye monologis kandidat 

nomor urut 2 itu. Menurut analisis peneliti, gambar di samping 

memberikan kesesuaian terhadap tema dan isi berita. 

Fotografer memiliki minat, sikap, dan reaksi pada objek 

sehingga menimbulkan bahasa penampilan, komposisi, gerak, 

objek, konteks maupun tanda yang konsisten dan sesuai. 

Akibatnya, foto jurnalistik ini menimbulkan kesan mendalam 

bagi readers untuk memberikan meaning yang mampu 

mengubah pikiran pembaca untuk merasakan impact sesuai 

gambar tersebut. 
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Surat kabar Rakyat Sulsel, 09/01/2013 memublikasikan 

gambar yang mengilustrasikan Syahrul Yasin Limpo 

menyempatkan diri mengunjugi warga Antang yang terkena 

musibah Banjir. Sesuai dengan judul berita „Batal Kampanye 

di Selayar, SYL Kunjungi Korban Banjir Makassar.‟ Menurut 

analisis foto jurnalistik, pemberitaan tersebut memiliki 

kekonsistensian dalam muatan, isi dan tema berita yang 

dipublikasikan. Berita mengandung pengertian bahwa Cagub 

SYL sedang memilih mengunjungi korban banjir di Kota 

Makassar dibandingkan aksi kampanye Piglub Sulsel. Tentu, 

foto tersebut memiliki news value yang tinggi, di samping 

impact yang akan didapat dari readers, seperti pendapat, sikap 

maupun reaksi pada objek. 

Gambar atau foto jurnalistik lain yang dipublikasikan 

Rakyat Sulsel, tanggal 8 Januari 2013 yang mengilustrasikan 

calon Gubernur - Wakil Gubernur Sulsel, Andi Rudiyanto 

Asapa - Andi Nawir Pasinring (Garuda‟Na), kembali 

menggelar kampanye di lokasi Stadion Bau Maseppe Pinrang. 

Sebagaimana judul berita „Nawir Optimis Menang di Kampung 

Halaman‟ gambar atau foto ini dalam kajian analisis gambar 

atau foto jurnalistik menyebutkan bahwa gambar atau foto 

menunjukkan kesesuaian dengan pemberitaan pada objek yang 

telah dipotret. Gambar atau foto ini memunculkan bahasa 

fotografi yang mampu menampilkan ekpresi kampanye, wajah 

kampanye, isyarat, konteks maupun tanda. Gambar atau foto 

memiliki stopping power bagi readers untuk sejenak 

merasakan impact atas graphic interest tersebut. Dengan kata 

lain, gambar atau foto surat kabar yang diteliti oleh peneliti 

menggugah perasaan dan hati pembaca. 
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4. Surat Kabar Tempo 

Semiotika dalam Gambar Surat Kabar Tempo 

No Kode 

Data  

Data Tema/Makna Sumber Data 

1. TM-

01 

 

Berita berjudul 

“Pasangan 

Ilham-Azis 

Gugat Pilgub ke 

MK,” 

menampilkan 

Ilham Arif 

Sirajuddin 

didampingi istri 

memasukkan 

surat suara 

dalam kotak.  

Tempo, 02 

Februari 

2013, hal 

A.12. 

2. TM-

02 

 

Berita berjudul 

“Debat Cagub 

Sulsel diusulkan 

di Jakarta” 

menampilkan 

gambar tiga 

pasangan yang 

bertarung. 

Gambar ini 

diambil setelah 

debat yang 

dilakukan di 

DPRD Sulsel. 

Tempo, 08 

Januari 2013, 

hal A.12. 
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3. TM-

03 
 

Sesuai judul 

berita „Pilkada 

Sulsel dipantau 

Mendagri dan 

Tiga Jendral,‟ 

judul ini 

dilengkapi 

gambar tiga 

pasangan berfoto 

usai debat 

kandidat I. 

Tempo, 21 

Januari 2013, 

hal A.12. 

4. TM-

04 
 

Sesuai judul 

berita “Ini 

Rencana Cagub 

Sulsel Kalau 

Kalah,” wacana 

foto jurnalistik 

merumuskan 

bahwa foto 

memberikan 

kesesuaian 

terhadap tema 

dan isi berita. 

Tempo, 22 

Januari  

2013, hal 

A.12. 

 

5. TM-

05 

 

Judul berita 

“Pilkada Sulses, 

Panwaslu 

Sempat Tahan 3 

Truk Beras,” 

dalam bahasan 

utama foto 

Tempo, 22 

Januari 2013, 

hal A.12. 
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jurnalistik 

menyebutkan 

bahwa foto 

belum 

sepenuhnya 

mewakili isi 

maupun muatan 

berita yang ada. 

6. TM-

06 

 

Foto di samping 

memberikan 

kesesuaian 

terhadap tema 

dan isi berita. 

Tempo, 22 

Januari 2013, 

hal A.12. 

7. TM-

07 

 

Foto jurnalistik 

ini lebih 

menonjolkan 

salah satu 

kandidat. Meski 

foto ini 

bergandengan 

tangan berdua, 

tetapi media 

hanya 

menonjolkan 

salah satunya. 

Tempo, 22 

Januari 2013, 

hal A.12. 

8. TM-

08 

 

Gambar 

menunjukkan 

kerumunan 

massa ketika 

Tempo, 10 

Januari 2013, 

hal A.12. 
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terjadi bentrokan 

antara 

pendukung, usai 

debat kandidat I. 

 

Pengklasifikasian gambar berita aksi kampanye Pilgub 

Sulsel yang dimuat di Tempo menunjukkan bahwa gambar 

yang dipublikasikan Tempo, 02/02/2013 mengilustrasikan 

Cagub Sulsel Ilham Arier Sirajuddin (kanan) bersama istri 

Aliyah Mustika (kiri) menunjukkan surat suara saat 

menggunakan hak suaranya di TPS 010 Kelurahan Maricaya 

Baru Makassar, Sulsel. Judul berita yang melatari gambar ini, 

yakni “Pasangan Ilham-Azis Gugat Pilgub ke MK,” yang 

pokok bahasan tentang ketidakpuasan hasil perhitungan suara. 

Foto jurnalistik ini memiliki graphic interest yang mewakili 

permasalahan isi, muatan, dan tema berita yang 

dipublikasikan. Berita yang dimunculkan menilai bahwa 

perihal proses demokratisasi di Pilgub Sulsel tidak sesuai 

dengan proses demokrasi yang sesungguhnya. Gambar ini 

memberikan bahasa penampilan, komposisi, gerak, objek, 

konteks, dan tanda yang menguatkan isi maupun muatan berita 

tersebut untuk memicu minat baca readers dan menuntaskan 

isi berita. 

Tempo, 08/01/2013 memublikasikan gambar atau foto 

jurnalistik yang lain dan mengilustrasikan tiga pasangan 

kandidat, yakni dari kiri pasangan Cagub Sulawesi Selatan dan 

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ILham Arief Sirajudin dan 

Abdul Azis Qahhar Mudzakkar (1), Syahrul Yasin Limpo dan 

Agus Arifin Nu'mang (2), Rudiyanto Asapa dan Andi Nawir 

Pasiringi (3). Sebagaimana judul berita “Debat Cagub Sulsel 
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diusulkan di Jakarta” dari pokok bahasan utama foto jurnalistik 

bahwa foto memiliki kekuatan stopping power bagi news value 

untuk mengilustrasikan isi, muatan, dan tema yang ada pada 

berita tersebut. Di samping itu, graphic interest yang 

mendukung isi dan muatan berita memberikan bahasa 

jurnalistik semakin kuat untuk memberikan pendapat, sikap 

maupun reaksi (impact) terhadap objek berita.  

Gambar lain yang dimuat Tempo, 21/01/2013 yang 

mengilustrasikan aksi tiga pasangan calon Gubernur-Wakil 

Gubernur Sulawesi Selatan (dari kiri ke kanan), Ilham Arief 

Sirajuddin-Azis Qahhar Mudzakar, Syahrul Yasin Limpo-

Agus Arifin Nu'mang, dan Rudiyanto Asapa-Andi Nawir 

Pasinringi, mengikuti debat kandidat di Kota Makassar. Sesuai 

dengan judul berita “Pilkada Sulsel dipantau Mendagri dan 

Tiga Jendral”. Foto ini menunjukkan kesesuaian dengan 

pemberitaan pada objek yang telah dipotret sehingga 

memunculkan bahasa fotografi yang mampu menampilkan 

ekpresi kampanye, wajah kampanye, isyarat, konteks, dan 

tanda. Akibatnya, foto ini memiliki stopping power bagi 

readers untuk sejenak merasakan impact atas grapich interest 

tersebut. 

Pada kesempatan lain, Tempo, 22/01/2013 

menampilkan gambar yang mengilustrasikan ketiga kandidat 

Gubernur Sulawesi Selatan yang menyatakan akan berlapang 

dada jika menerima hasil buruk dalam Pemilihan Gubernur 

Sulawesi Selatan 2013. Gambar atau foto jurnalistik berjudul 

“Ini Rencana Cagub Sulsel Kalau Kalah,” memberikan 

kesesuaian terhadap tema dan isi berita. Fotografer memiliki 

minat pada sikap dan reaksi pada objek sehingga menimbulkan 

bahasa penampilan, komposisi, gerak, objek, konteks, dan 
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tanda yang konsisten dan sesuai. Karena itu, gambar 

menimbulkan kesan mendalam bagi readers untuk 

memberikan meaning yang mampu mengubah pikiran 

pembaca untuk merasakan impact sesuai dengan gambar 

tersebut. 

Publikasi gambar atau foto jurnalistik Tempo, 

22/01/2013 menampilkan gambar Calon Gubernur Ilham Arief 

Sirajuddin sedang bersama-sama petani daerah untuk beraksi 

kampanye di Pilgub Sulsel 2013. Judul berita “Pilkada Sulses, 

Panwaslu Sempat Tahan 3 Truk Beras” ini belum sepenuhnya 

mewakili isi maupun muatan berita yang ada karena isi berita 

membahas tema utama adanya indikasi serangan fajar untuk 

pendistribusian beras sebagai manifestasi adanya money 

politics dan intervensi. Tentu, isi berita memiliki muatan yang 

mendalam, tetapi belum memiliki kekonsistensian terhadap 

foto yang ditampilkan sehingga foto dianggap belum memiliki 

meaning maupun graphic interest bagi readers, namun sedikit 

stopping powers.  

Pada publikasi gambar atau foto jurnalistik Tempo, 

22/01/2013 mengilustrasikan Cagub Sulsel, Ilham Arier 

Sirajuddin (dua kanan) bersama istri Aliyah Mustika (dua kiri) 

dan kedua anaknya, menunjukkan surat suara saat 

menggunakan hak suaranya di TPS 010 Kelurahan Maricaya 

Baru Makassar, Sulsel. Hasil analisis foto jurnalistik 

menunjukkan bahwa foto ini memberikan kesesuaian terhadap 

tema dan isi berita. Fotografer memiliki minat pada sikap dan 

reaksi pada objek sehingga menimbulkan bahasa penampilan, 

komposisi, gerak, objek, konteks, dan tanda yang konsisten 

dan sesuai. Akibatnya, menimbulkan kesan mendalam bagi 

readers untuk memberikan meaning yang mampu mengubah 
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pikiran pembaca untuk merasakan impact sesuai dengan 

gambar tersebut. 

Tempo, 22/01/2013 menampilkan gambar atau foto 

jurnalistik yang mengilustrasikan Calon inkumben Gubernur 

Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mendatangi Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) 1 yang terletak di Kelurahan 

Sawerigading Makassar, tepatnya di SD Kompleks Mangkura. 

SYL mengenakan baju berwarna oranye lengkap dengan syal 

motif kulit macan, ciri khas dari calon gubernur nomor urut 2 

ini. Hasil analisis  foto jurnalistik mengemukakan bahwa foto 

menunjukkan kesesuaian dengan pemberitaan pada objek yang 

telah dipotret sehingga memunculkan bahasa fotografi yang 

mampu menampilkan ekspresi kampanye, wajah kampanye, 

isyarat, konteks, dan tanda. Foto ini memiliki stopping power 

bagi readers untuk sejenak merasakan impact atas grapich 

interest tersebut. 

Di pihak lain, Tempo, tanggal 10 Januari 2013 

memasang gambar atau foto jurnalistik yang mengilustrasikan 

pecahnya bentrokan antarmassa usai debat kandidat pemilihan 

Gubernur - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Gedung 

Celebes Convention Center (CCC). Sesuai analisis gambar 

atau foto jurnalistik, gambar atau foto ini memiliki nilai berita 

yang tinggi dan pantas berada di headline berita. Alhasil, 

gambar atau foto memiliki stopping power dari segi bahasa 

fotografi, seperti ekspresi wajah para calon Pilgub, isyarat 

yang diekspresikan melalui bergandengan tangan. Di samping 

itu, terbaca pula bahasa gerak, objek, konteks, dan tanda dari 

Cagub - Cawagub Sulsel. 
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5. Surat Kabar Kompas 

Semiotika dalam Gambar Surat Kabar Kompas 

No Kode 

Data  

Data Tema/Makna Sumber 

Data 

1. KP-

01 

Ilham Sapa 

Pedagang di 

Pasar 

Foto ini berpotensi 

menimbulkan rasa 

penasaran pembaca 

ketika melihat foto 

ini sehingga 

pembaca pun 

berminat untuk 

membaca berita 

yang berkaitan 

dengan foto. 

Kompas, 

6 

Januari 

2013, 

hal 4. 

2. KP-

02 

Awan 

Berlafal 

“Allah” 

Kejutkan 

Massa 

Estetika foto 

tersebut sangat 

berpotensi menarik 

minat pembaca. 

Pembaca yang 

melihat foto 

tersebut, kemudian 

membaca judul 

beritanya, akan 

tertarik untuk 

membaca berita 

hingga selesai. 

Kompas, 

7 

Januari 

2013, 

hal 5. 

3. KP-

03 

Prabowo 

Subianto 

Dampingi 

“Jagoannya

Meski tidak ada 

sosok Prabowo 

Subianto yang 

tampak di foto 

Kompas, 

7 

Januari 

2013, 
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” di Pinrang tersebut, ternyata 

foto itu mewakili 

berita yang 

membicarakan 

kampanye pasangan 

Cagub-Cawagub 

Garuda-Na di 

Pinrang. 

hal 5. 

4. KP-

04 

Syahrul 

Limpo: 

Jangan Pilih 

Kalau 

Korupsi 

Foto tersebut 

berpotensi 

menimbulkan minat 

bagi pembaca, 

khususnya pembaca 

yang terlibat 

langsung dengan 

pemilihan Gubernur 

di Sulawesi Selatan 

atau pembaca 

awam yang ingin 

mengetahui 

bagaimana detail 

wajah syahrul. 

Pembaca yang 

melihat foto 

kemudian membaca 

judul berita akan 

termotivasi untuk 

membaca berita 

tersebut hingga 

habis. 

Kompas, 

8 

Januari 

2013, 

hal 5. 
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5. KP-

03 

Prabowo 

Sibianto 

Dampingi 

“Jagoannya

” di Pinrang 

Foto tersebut 

kurang menarik 

minat pembaca. 

Salah satu hal yang 

memengaruhi hal 

itu adalah sudut 

pandang 

pengambilan foto. 

Foto diambil 

dengan sudut 

pandang biasa, 

yaitu tampak dari 

depan. Meski 

diambil dari jarak 

yang cukup jauh, 

foto tersebut tidak 

mampu 

menampilkan lebih 

banyak objek.  

Kompas, 

7 

Januari 

2013, 

hal 5. 

 

Foto-foto yang dimuat di Kompas juga mewakili 

beberapa fungsi foto jurnalistik di media massa. Salah satu 

fungsi foto jurnalistik di media massa yang terwakili dalam 

foto-foto Kompas adalah fungsi menimbulkan minat pembaca. 

Hal itu seperti yang terdapat dalam foto yang mendampingi 

berita Ilham Sapa Pedagang di Pasar yang dimuat pada 6 

Januari 2013. Foto menggambarkan kegiatan pasangan Ilham-

Azis yang dampingi istri-istri keduanya saat berkampanye di 

Luwu Timur. Mereka berempat berdiri di antara kerumunan 

orang. Hal ini selaras dengan isi berita yang juga menyebutkan 
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bahwa kampanye pasangan IA di lapangan Kecamatan Burau, 

Kabupaten Luwu Timur dipadati pendukung. Selain itu, massa 

yang mengerumuni pasangan IA menjadikan foto itu tampak 

menarik. Sudut pandang pengambilan foto, yaitu diambil dari 

ketinggian, juga sangat tepat sehingga dapat menampilkan 

sebagian besar kerumunan orang. Foto ini berpotensi 

menimbulkan rasa penasaran pembaca ketika melihat foto ini 

sehingga pembaca pun berminat untuk membaca berita yang 

berkaitan dengan foto. 

Foto lain yang mewakili fungsi foto jurnalistik 

menimbulkan minat adalah foto yang dimuat bersama berita 

Awan Berlafal “Allah” Kejutkan Massa Kampanye pada 7 

Januari 2013. Foto yang menggambarkan susana lapangan 

tempat kampanye pasangan IA berlangsung diambil dari sudut 

pandang jauh sehingga tampak kerumunan massa, panggung, 

dan awan yang berada di atas kerumunan orang. Awan yang 

dimaksudkan berlafal “Allah,” seperti dimaksudkan dalam 

berita juga masuk dalam bingkai foto. Estetika foto tersebut 

sangat berpotensi menarik minat pembaca. Pembaca yang 

melihat foto tersebut, kemudian membaca judul beritanya, 

akan tertarik untuk membaca berita hingga selesai. 

Fungsi foto jurnalistik di media massa lainnya yang 

dapat ditemukan dalam foto yang dimuat adalah fungsi 

mengomunikasikan berita. Berdasarkan hasil klasifikasi 

terhadap enam foto yang menjadi data penelitian ini, 

seluruhnya ditemukan mewakili fungsi foto jurnalistik 

mengomunikasikan berita. Salah satu foto yang mewakili 

fungsi mengomunikasikan berita adalah foto yang 

mendampingi berita Prabowo Subianto Dampingi 

“Jagoannya” di Pinrang yang dimuat pada 7 Januari 2013. 
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Foto itu menggambarkan sebuah panggung yang terpasang 

baliho pasangan Garuda-Na berukuran besar. Meski tidak ada 

sosok Prabowo Subianto yang tampak di foto tersebut, foto itu 

mewakili berita yang membicarakan kampanye pasangan 

Cagub-Cawagub Garuda-Na di Pinrang. 

Contoh lain fungsi mengomunikasikan berita yang 

terdapat dalam foto jurnalistik adalah foto di dalam berita 

Syahrul Limpo: Jangan Pilih Kalau Korupsi yang dimuat pada 

8 Januari 2013. Foto close up itu menggambarkan Cagub 

Syahrul Yasin Limpo yang tampak sedang mengatakan sesuatu 

dengan memeragakan jari-jarinya. Berdasarkan keterangan 

foto tersebut, Syahrul sedang menjelaskan sesuatu kepada 

wartawan. Foto close up biasanya bertujuan menunjukkan 

detail wajah seseorang. Foto detail wajah syahrul yang tampak 

sedang mengucapkan sesuatu sambil memeragakan jari-jarinya 

berkaitan dengan topik pemberitaan, yaitu seorang cawagub 

yang sedang meyakinkan orang lain bahwa dirinya tidak akan 

korupsi. Foto tersebut berpotensi menimbulkan minat bagi 

pembaca, khususnya pembaca yang terlibat langsung dengan 

pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan atau pembaca awam 

yang ingin mengetahui bagaimana detail wajah syahrul. 

Pembaca yang melihat foto kemudian membaca judul berita 

akan termotivasi untuk membaca berita tersebut hingga habis. 

Secara keseluruhan foto yang terdapat di Kompas 

hampir mewakili seluruh fungsi foto jurnalistik di media 

massa. Hanya sebuah foto yang di dalamnya tidak ditemukan 

fungsi menimbulkan minat dalam foto jurnalistik di media 

massa. Foto itu adalah yang dimuat bersama berita Prabowo 

Sibianto Dampingi “Jagoannya” di Pinrang pada 7 Januari 

2013. Meski mengomunikasikan berita, menonjolkan dimensi 
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lain objek, meningkatkan nilai berita, dan mendukung 

perwajahan surat kabar, foto tersebut kurang menarik minat 

pembaca. Salah satu hal yang memengaruhi hal itu adalah 

sudut pandang pengambilan foto. Foto diambil dengan sudut 

pandang biasa, yaitu tampak dari depan. Meski diambil dari 

jarak yang cukup jauh, foto tersebut tidak mampu 

menampilkan lebih banyak objek.  

 

6. Surat Kabar Seputar Indonesia 

Semiotika dalam Gambar Surat Kabar Seputar Indonesia 

No Kode 

Data  

Data Tema/Makna Sumber 

Data 

1. SD-

01 

Kampanye 

Cagub 

Dinaungi 

Awan Kalam 

Allah. 

Foto tersebut tidak 

diambil saat 

momentum 

peristiwa yang 

diberitakan. 

Pemuatan foto 

hanya bertujuan 

mengomunikasikan 

berita dan 

menimbulkan minat 

pembaca dan 

mendukung 

perwajahan surat 

kabar. Dengan 

adanya foto 

tersebut, estetika 

halaman yang 

memuat berita 

tersebut menjadi 

lebih menarik. 

Seputar 

Indones

ia, 7 

Januari 

2013, 

hal 3. 

2. SD- Rudiyanto Foto menunjukkan Seputar 
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02 Janjikan 

Pendidikan 

Gratis di 

Sulsel 

bahwa foto tersebut 

adalah ilustrasi 

untuk berita yang 

didampingi. Meski 

tidak berkaitan 

langsung dengan 

topik yang 

diberitakan, foto 

tersebut mampu 

mendukung 

perwajahan 

halaman surat kabar 

sehingga 

menjadikannya 

menarik bagi 

pembaca. 

Indones

ia, 7 

Januari 

2013, 

hal 3. 

3. SD-

03 

Kampanye 

Pasangan 

Ilham-Azis 

dengan 

keterangan 

bahwa foto 

tersebut 

diambil oleh 

fotografer 

bernama 

Adwit B 

Pramono. 

Foto yang diambil 

dari sudut pandang 

rendah itu 

menunjukkan 

sebuah momentum 

kampanye pasangan 

Cagub-Cawagub 

Ilham Arief 

Sirajuddin – Azis 

Qahhar Mudzakkar 

di Lapangan 

Karebosi Makassar. 

Seputar 

Indones

ia, 17 

Januari 

2013, 

hal 2. 

4. SD-

04 

Ketua Umum 

Partai 

Hanura, 

Wiranto, yang 

sedang 

memegang 

Fungsi foto 

jurnalistik di media 

massa, antara lain 

mengomunikasikan 

berita, 

menimbulkan 

Seputar 

Indones

ia, 17 

Januari 

2013, 

hal 2. 
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mikropon dan 

tampak 

mengatakan 

sesuatu. Foto 

dengan latar 

belakang 

panggung 

yang sama 

(dipayungi 

kanopi yang 

ditopang besi 

bersilang-

silang) itu 

diambil dari 

sudut 

pandang lurus 

dengan 

mengaburkan 

latar depan 

foto. 

minat, menonjolkan 

dimensi lain objek, 

dan perwajahan 

surat kabar. 

 

 

 

Foto jurnalistik lain yang juga menjadi data dalam 

penelitian ini adalah foto yang dimuat dalam Sindo. Salah satu 

fungsi foto jurnalistik di media massa yang terwakili dalam 

foto yang dimuat adalah fungsi perwajahan surat kabar. Fungsi 

tersebut tampak terwakili dalam salah satu foto yang dimuat 

bersama berita “Kampanye Cagub Dinaungi Awan Kalam 

Allah” yang dimuat pada 7 Januari 2013. Foto tersebut 

menggambarkan awan yang berbentuk seperti huruf hijaiyah 

berlafal “Allah.” Sebagaimana disebutkan dalam keterangan, 

foto tersebut bersifat ilustratif. Artinya, foto tersebut tidak 

diambil saat momentum peristiwa yang diberitakan. Pemuatan 
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foto hanya bertujuan mengomunikasikan berita dan 

menimbulkan minat pembaca dan mendukung perwajahan 

surat kabar. Foto tersebut juga memiliki estetika dan membuat 

halaman surat kabar lebih menarik. 

Contoh lain foto yang mewakili fungsi perwajahan 

surat kabar adalah foto yang dimuat bersama berita Rudiyanto 

Janjikan Pendidikan Gratis di Sulsel yang dimuat pada 7 

Januari 2013. Foto tersebut menggambarkan seorang 

perempuan guru sedang mengajar sejumlah sedikit murid-

muridnya di dalam kelas. Sama halnya dengan foto 

sebelumnya, keterangan foto menunjukkan bahwa foto tersebut 

adalah ilustrasi untuk berita yang didampingi. Meski tidak 

berkaitan langsung dengan topik yang diberitakan, foto 

tersebut mampu mendukung perwajahan halaman surat kabar 

sehingga menjadikannya menarik bagi pembaca. 

Tidak hanya foto yang menjadi pendamping berita, 

beberapa foto yang dimuat adalah foto lepas atau berdiri 

sendiri dengan keterangan (caption) foto. Dua foto lepas 

tersebut dimuat pada 17 Januari 2013 dalam kolom yang sama 

di bagian atas situs berita tersebut. Kedua foto tersebut 

tergabung dalam album foto Kampanye Pasangan Ilham-Azis 

dengan keterangan bahwa foto tersebut diambil oleh fotografer 

bernama Adwit B Pramono. Salah satu dari foto tersebut 

menggambarkan beberapa tokoh nasional seperti Anas 

Urbaningrum (saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai 

Demokrat), Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro 

Yudhoyono, dan beberapa tokoh lainnya sedang 

mengacungkan jari telunjuk. Foto yang diambil dari sudut 

pandang rendah itu menunjukkan sebuah momentum 
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kampanye pasangan Cagub-Cawagub Ilham Arief Sirajuddin – 

Azis Qahhar Mudzakkar di Lapangan Karebosi Makassar. 

Gambar atau foto lepas lainnya yang dimuat pada 

tanggal yang sama (17 Januari 2013) adalah gambar foto yang 

menggambarkan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, yang 

sedang memegang mikrofon dan tampak mengatakan sesuatu. 

Gambar atau foto dengan latar belakang panggung yang sama 

(dipayungi kanopi yang ditopang besi bersilang-silang) itu 

diambil dari sudut pandang lurus dengan mengaburkan latar 

depan gambar atau foto. Kedua gambar atau foto tersebut 

mewakili seluruh fungsi gambar atau foto jurnalistik di media 

massa, antara lain mengomunikasikan berita, menimbulkan 

minat, menonjolkan dimensi lain objek, dan perwajahan surat 

kabar. 

 

7. Surat Kabar Republika 

Pengklasifikasian berita aksi kampanye Pilgub Sulsel 

yang dimuat di Republika menunjukkan bahwa foto aksi 

kampanye yang memiliki pengharfian sebagai berikut: 

Semiotika dalam Gambar Surat Kabar Republika 

No Kode 

Data  

Data Tema/Makna Sumber 

Data 

1. RP-01 

 

Gambar memiliki 

muatan yang 

sesuai dengan isi 

dan tema berita. 

Namun, berita 

memuat perihal 

tatanan pesta 

demokrasi yang 

Republik

a, 3 

Februari 

2013, 

hal 6. 
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rusak pada Pilgub 

Sulsel. 

2. Rp-02 

 

Gambar 

menampilkan 

ekspresi, wajah, 

isyarat, dan 

komposisi yang 

tepat. Sehingga, 

menimbulkan 

decak bagi 

readers untuk 

memberikan nilai 

atas objek yang 

memuat objek 

dan isi berita 

secara konsisten. 

Republik

a, 22 

Januari 

2013, 

hal 6. 

3. RP-04 

 

Gambar di 

samping tidak 

mengilustrasikan 

isi, muatan dan 

tema dalam 

berita. 

Republik

a, 11 

Januari 

2013, 

hal 7. 

4. RP-03 

 

Gambar di 

samping belum 

memiliki makna 

mendalam dalam 

mengilustrasikan 

judul, isi, dan 

makna berita 

yang 

Republik

a, 24 

Januari 

2013, 

hal 7. 
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dipublikasikan. 

Tersebab, berita 

menyinggung 

perihal pasangan 

IA yang unggul di 

sembilan 

kabupaten, namun 

isi berita memuat 

perhitungan 

hitung suara yang 

dilakukan tim 

teknis dan tim 

hukum. 

 

Gambar berita atau foto jurnalistik aksi kampanye 

Pilgub Sulsel yang dimuat di Republika, 03/02/2013 di atas 

mengilustrasikan perhelatan acara akbar Partai Demokrat. 

Sesuai dengan judulnya „Demokrat Gugat Hasil Pilgub 

Sulsel,‟ setidaknya gambar memiliki muatan yang sesuai 

dengan isi dan tema berita. Namun, berita memuat perihal 

tatanan pesta demokrasi yang rusak pada Pilgub Sulsel. 

Adanya dugaan praktik kecurangan yang terstruktur, 

sistematis, dan massif tidak terwakili secara keseluruhan, 

namun hanya memiliki bahasa tanda dari ikon Partai Demokrat 

yang ingin menggugat hasil Pilgub Sulsel yang tidak sesuai 

dengan aspirasi demokratisasi.  

Republika, 22/01/2013 menampilkan gambar atau foto 

jurnalistik yang mengilustrasikan Cagub Sulsel Syahrul Yasin 

Limpo memberikan hak suara di TPS 001 SD Mangkura, Kel, 

Sawerigading Makassar, Sulsel. Gambar tersebut mewakili 
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secara tidak langsung dari isi, muatan, dan tema berita. 

Gambar menampilkan ekspresi, wajah, isyarat, dan komposisi 

yang tepat sehingga menimbulkan decak bagi readers untuk 

memberikan nilai atas objek yang memuat objek dan isi berita 

secara konsisten.  

Di sisi lain, Republika, 11/01/2013 menampilkan 

gambar atau foto jurnalistik yang mengilustrasikan adanya 

acara penyambutan Cagub Sulsel. Gambar ini tidak 

mengilustrasikan isi, muatan, dan tema dalam berita. Berita 

berisikan Cagub Sulsel yang tidak memiliki penonjolan dalam 

memimpin Sulsel karena visi, misi, dan program yang diusung 

rata-rata sama. Ringkasnya, gambar tidak memiliki nilai berita 

yang sepadan dengan isi berita. Bahasa fotografi memang 

tampak, tetapi tidak bersinggungan antara gambar dengan 

berita.  

Republika, 24/01/2013 memublikasikan gambar atau 

foto jurnalistik yang mengilustrasikan pemungutan hasil suara 

pencoblosan yang diklaim dimenangkan Sayang dalam 

perhitunngan quick count di tiga Kabupaten. Gambar tersebut 

belum memiliki makna mendalam dalam mengilustrasikan 

judul, isi, dan makna berita yang dipublikasikan karena berita 

menyinggung perihal pasangan IA yang unggul di sembilan 

kabupaten, namun isi berita memuat perhitungan suara yang 

dilakukan tim teknis dan tim hukum. Dengan melihat objek 

yang dipotret, peneliti menyebut bahasa fotografi belum 

menampilkan komposisi, konteks, dan daya reaksi yang kuat 

bagi berita.[] 
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BAGIAN TIGA 

ANALISIS SEMIOTIKA GAMBAR 
DALAM SURAT KABAR 

 

 

A. Makna Konotasi dalam Gambar Berita 

1. Surat Kabar Fajar 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa konotasi dalam 

gambar kampanye Pilgub Sulsel direfleksikan melalui gaya 

montase, seperti potongan film. Hal itu dapat menimbulkan 

minat karena keunikannya. Pembaca tergerak untuk melihat 

foto-foto tersebut lalu membaca berita yang berkaitan dengan 

foto tersebut. Salah satu contoh foto yang bergaya montase 

dalam berita kampanye adalah foto yang dimuat pada 14 

Januari 2013 berjudul Kandidat Siasati Masa Tenang. 

 

2. Surat Kabar Tribun Timur 

Hasil analisis  mengungkapkan bahwa konotasi dalam 

gambar kampanye Pilgub Sulsel direfleksikan melalui foto 

yang mendampingi berita bertujuan mendukung perwajahan 

surat kabar Tribun Timur. Pemuatan foto membuat halaman 

yang memuat berita tersebut menjadi lebih menarik dilihat. 

Salah satu contohnya seperti yang terdapat dalam foto yang 

mendampingi berita Tim IA Bentuk Tanggap Darurat Banjir 

yang dimuat pada 7 Januari 2013. 
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3. Surat Kabar Rakyat Sulsel 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa konotasi dalam 

gambar kampanye Pilgub Sulsel direfleksikan melalui foto 

yang memiliki nilai berita yang tinggi dan pantas berada di 

headline berita di koran. Hal demikian dapat dilihat pada surat 

kabar Rakyat Sulsel pada 10 Januari 2013 yang bergambarkan 

„kran PDAM‟ yang mengalirkan uang rupiah bertagline „Air 

Mengalir Sampai Kantong.‟ Gambar berita ini memiliki 

konotasi kuat, utamanya dalam kampanye Pilgub Sulsel. 

Sayang menganggas ketulusan dan kejujuran sebagai modal 

bersama untuk memerangi korupsi. Hasilnya, gambar memiliki 

stopping power dari segi bahasa fotografi. Konotasi gambar 

ditujukan kepada Pemda utamanya PDAM yang belum 

memiliki tindakan kejujuran yang berujung pada tindak 

korupsi. 

 

4. Surat Kabar Seputar Indonesia  

Hasil analisis  menyebutkan bahwa konotasi dalam 

gambar kampanye Pilgub Sulsel direfleksikan melalui foto 

bersifat ilustratif. Artinya, foto tersebut tidak diambil saat 

momentum peristiwa yang diberitakan. Pemuatan foto hanya 

bertujuan mengomunikasikan berita dan menimbulkan minat 

pembaca dan mendukung perwajahan surat kabar. Dengan 

adanya foto tersebut, estetika halaman yang memuat berita 

tersebut menjadi lebih menarik. Salah satu foto yang dimuat 

adalah berita “Kampanye Cagub Dinaungi Awan Kalam 

Allah” yang dimuat pada 7 Januari 2013. 
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5. Surat Kabar Tempo 

Hasil analisis  mengungkapkan bahwa konotasi dalam 

gambar kampanye Pilgub Sulsel direfleksikan melalui foto 

yang memiliki kekuatan stopping power bagi news value untuk 

mengiloustrasikan isi, muatan, dan tema yang ada pada berita 

tersebut. Di samping itu, graphic interest yang mendukung isi 

dan muatan berita memberikan bahasa jurnalistik semakin kuat 

untuk memberikan pendapat, sikap, maupun reaksi (impact) 

terhadap objek berita. Salah satunya adalah foto bersama 

pasangan Cagub Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Selatan ILham Arief Sirajudin dan Abdul Azis 

Qahhar Mudzakkar (1), Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin 

Nu'mang (2), Rudiyanto Asapa dan Andi Nawir Pasiringi (3) 

pada 17 Januari 2013.  

 

6. Surat Kabar Kompas 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa konotasi dalam 

gambar kampanye Pilgub Sulsel direfleksikan melalui foto 

yang diambil dari angle ketinggian, juga sangat tepat sehingga 

dapat menampilkan sebagian besar kerumunan orang. Foto ini 

berpotensi menimbulkan rasa penasaran pembaca ketika 

melihat foto ini sehingga pembaca pun berminat untuk 

membaca berita yang berkaitan dengan foto. Hal itu seperti 

yang terdapat dalam foto yang mendampingi berita Ilham Sapa 

Pedagang di Pasar yang dimuat pada 6 Januari 2013. 

 

7. Surat Kabar Republika 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa konotasi dalam 

gambar kampanye Pilgub Sulsel direfleksikan melalui foto 

yang kurang menonjol atau dianggap inkonsisten. Foto tidak 
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mengilustrasikan isi, muatan, dan tema berita. Berita berisikan 

Cagub Sulsel yang tidak memiliki penonjolan dalam 

memimpin Sulsel. Hal demikian dapat dilihat pada aksi 

kampanye pada gambar berita tanggal 8, 11, 16, dan 18 Januari 

2013. Gambar berita memiliki konotasi membangun visi, misi, 

dan program dengan berlatar belakang kampanye akbar 

masyarakat Sulsel yang diusung rata-rata sama. Ringkasnya, 

gambar tidak memiliki nilai berita yang sepadan dengan isi 

berita sehingga bahasa fotografi terlihat tampak, tetapi masih 

dianggap bersinggungan tepat.  

 

B. Penanda dan Petanda dalam Gambar Berita  

1. Surat Kabar Fajar 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa petanda gambar 

kampanye Pilgub Sulsel ditunjukkan dengan adanya foto yang 

sengaja ditampilkan dengan gaya montase, seperti potongan 

film yang dapat menimbulkan minat karena keunikannya. 

Pembaca tergerak untuk melihat foto-foto tersebut lalu 

membaca berita yang berkaitan dengan foto tersebut. Salah 

satunya adalah foto yang dimuat pada 14 Januari 2013 

berjudul, “Kandidat Siasati Masa Tenang”. 

Sementara penanda gambar ditunjukkan dengan 

adanya foto ilustratif. Foto ini berusaha menggambarkan 

bagaimana kedua pasangan (kandidat) kampanye Pilgub Sulsel 

berdoa. Namun, karena sifatnya ilustratif, foto tersebut belum 

tentu terjadi bersamaan dengan momentum yang sedang 

diberitakan. Meski hanya menggambarkan situasi, foto ini 

dapat meningkatkan nilai berita melalui penggambaran yang 

sesuai dengan topik berita yang sedang dibicarakan. Salah 
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satunya adalah foto yang dimuat pada 19 Januari 2013 dengan 

judul “Lebih Bersih Lebih Cerdas”.  

 

2. Surat Kabar Tribun Timur 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa petanda gambar 

kampanye Pilgub Sulsel ditunjukkan dengan adanya foto yang 

mampu mengomunikasikan berita, yakni menggambarkan 

suasana salah satu sisi tribun stadion yang dipenuhi oleh 

pengunjung dengan baju kotak-kotak. Salah satunya dapat 

dilihat pada berita yang dimuat pada 18 Januari 2013. Dalam 

berita itu tampak sebuah spanduk bertulisan Rudi Nawir 

Gubernur & Wakil Gubernur-Ku. Foto ini mendukung 

pemberitaan karena sesuai dengan topik berita, yaitu tentang 

suasana kampanye pasangan Cagub-Cawagub Sulsel Garuda-

Na di Stadion Bau Massepe. 

Penanda yang ditunjukkan melalui foto menonjolkan 

dimensi lain objek. Hal itu sebagaimana yang terdapat pada 

foto yang mendampingi berita “Ilham: Pembangunan Luwu 

Raya Diabaikan Pemerintah” yang dimuat pada 7 Januari 

2013. Meski tidak turut mengomunikasikan berita, foto 

tersebut menonjolkan sisi dimensi lain objek yang sedang 

dibicarakan, yaitu pasangan cagub-cawagub Ilham-Azis. 

 

3. Surat Kabar Rakyat Sulsel 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa petanda gambar 

kampanye Pilgub Sulsel ditunjukkan dengan adanya nilai 

berita yang sesuai dengan tema berita. Gambar berita yang 

dimuat pada 14 Januari 2013 itu menggambarkan adanya 

kalimat, “mengesampingkan dulu ego-ego politik untuk 

memberi perhatian kepada masyarakat yang mengalami 
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bencana banjir.” Sisi nilai foto jurnalistik menyebutkan bahwa 

gambar memiliki stopping power dari segi angle. Di samping 

itu, meaning mampu mengubah pikiran pembaca untuk 

merasakan impact sesuai dengan gambar tersebut guna 

memicu adanya graphic interest.  

Penanda gambar atau foto ditunjukkan melalui 

kekonsistenan fotografer dalam memuat pemberitaan yang 

sesuai dalam muatan, isi dan tema berita yang dipublikasikan. 

Hal demikian dapat ditemui pada salah satu gambar atau foto 

berita yang dimuat pada 17 Januari 2013. Gambar atau foto 

berita mengandung pengertian bahwa Cagub SYL sedang 

memilih mengunjungi korban banjir di kota Makassar 

dibandingkan aksi kampanye Piglub Sulsel. Gambar atau foto 

tersebut memiliki news value yang tinggi. Di samping itu, 

impact akan didapat dari readers, seperti pendapat, sikap, dan 

reaksi pada objek.  

 

4. Surat Kabar Seputar Indonesia  

Hasil analisis  menyebutkan bahwa petanda gambar 

kampanye Pilgub Sulsel ditunjukkan dengan adanya fungsi 

perwajahan surat kabar. Fungsi tersebut tampak terwakili 

dalam salah satu foto yang dimuat bersama berita Kampanye 

Cagub Dinaungi Awan Kalam Allah yang dimuat pada 7 

Januari 2013. Foto tersebut menggambarkan awan yang 

berbentuk seperti huruf hijaiyah berlafal “Allah.” Sebagaimana 

disebutkan dalam keterangan, foto tersebut bersifat ilustratif. 

Artinya, foto tersebut tidak diambil saat momentum peristiwa 

yang diberitakan. Pemuatan foto hanya bertujuan 

mengomunikasikan berita dan menimbulkan minat pembaca 

dan mendukung perwajahan surat kabar. Dengan adanya foto 
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tersebut, estetika halaman yang memuat berita tersebut 

menjadi lebih menarik.  

Sementara penanda foto, sebagaimana dikemukakan 

pada salah satu gambar berita yang dimuat pada 9 Januari 2013 

dengan angle atau sudut pandang rendah. Foto yang 

menampilkan sebuah momentum kampanye pasangan Cagub-

Cawagub Ilham Arief Sirajuddin – Azis Qahhar Mudzakkar di 

Lapangan Karebosi Makassar itu memperlihatkan kampanye 

akbar yang dihadiri ribuan pendukungnya.  

 

5. Surat Kabar Tempo 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa petanda gambar 

kampanye Pilgub Sulsel ditunjukkan dengan adanya 

kesesuaian dengan pemberitaan pada objek yang telah dipotret. 

Gambar tersebut memunculkan bahasa fotografi yang mampu 

menampilkan ekpresi kampanye, wajah kampanye, isyarat, 

konteks dan tanda. Foto itu memiliki stopping power bagi 

readers untuk sejenak merasakan impact atas graphic interest 

tersebut. Misalnya, foto yang dimuat pada 17 Januari 2013 

memperlihatkan aksi tiga pasangan calon Gubernur-Wakil 

Gubernur Sulawesi Selatan (dari kiri ke kanan), Ilham Arief 

Sirajuddin - Azis Qahhar Mudzakkar, Syahrul Yasin Limpo - 

Agus Arifin Nu'mang, dan Rudiyanto Asapa - Andi Nawir 

Pasinringi yang mengikuti debat kandidat di Kota Makassar. 

Hal itu sesuai dengan judul berita “Pilkada Sulsel dipantau 

Mendagri dan Tiga Jendral.” 

 

6. Surat Kabar Kompas 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa petanda gambar 

kampanye Pilgub Sulsel ditunjukkan dengan adanya minat 
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baca apabila melihat fotonya (stopping power). Misalnya, foto 

yang mendampingi berita “Ilham Sapa Pedagang di Pasar” 

yang dimuat pada 6 Januari 2013. Foto itu menggambarkan 

kegiatan pasangan Ilham-Azis yang dampingi istri-istri 

keduanya saat berkampanye di Luwu Timur. Mereka berempat 

berdiri di antara kerumunan orang. Hal ini selaras dengan isi 

berita yang juga menyebutkan bahwa kampanye pasangan IA 

di lapangan Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur 

dipadati pendukung. Selain itu, banyaknya massa yang 

mengerumuni pasangan IA menjadikan foto itu tampak 

menarik. Sudut pandang pengambilan foto, yaitu diambil dari 

ketinggian, juga sangat tepat sehingga dapat menampilkan 

sebagian besar kerumunan orang. Foto ini berpotensi 

menimbulkan rasa penasaran pembaca ketika melihat foto ini, 

sehingga pembaca pun berminat untuk membaca berita yang 

berkaitan dengan foto.  

Pendana gambar atau foto ditemukan dalam fungsi 

mengomunikasikan berita. Salah satu gambar atau foto yang 

mewakili fungsi mengomunikasikan berita adalah gambar atau 

foto yang mendampingi berita Prabowo Subianto Dampingi 

“Jagoannya” di Pinrang yang dimuat pada 7 Januari 2013. 

Gambar atau foto itu menggambarkan sebuah panggung yang 

terpasang baliho pasangan Garuda-Na berukuran besar. Meski 

tidak ada sosok Prabowo Subianto yang tampak di gambar atau 

foto tersebut. Gambar atau foto itu mewakili berita yang 

membicarakan kampanye pasangan Cagub - Cawagub 

Garuda-Na di Pinrang. 
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7. Surat Kabar Republika 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa petanda gambar 

atau foto kampanye Pilgub Sulsel ditunjukkan dengan tidak 

adanya kedalaman makna dalam gambar atau foto. 

Sebagaimana gambar atau foto yang dimuat pada 7 Januari 

2013 menggambarkan pemungutan hasil suara pencoblosan 

yang diklaim dimenangkan Sayang dalam perhitunngan quick 

count di tiga Kabupaten. Menurut analisis gambar atau foto 

jurnalistik, gambar atau foto belum memiliki makna mendalam 

dalam mengilustrasikan judul, isi, dan makna berita yang 

dipublikasikan. Kendati demikian, berita menyinggung perihal 

pasangan IA yang unggul di sembilan kabupaten. Namun, isi 

berita memuat perhitungan suara yang dilakukan tim teknis 

dan tim hukum. Melihat objek yang dipotret, peneliti 

menyebut bahasa fotografi belum menampilkan tanda sebagai 

bagian dari komposisi, konteks, dan daya reaksi yang kuat bagi 

berita.  

 

C. Bentuk Isi dalam Gambar Berita 

1. Surat Kabar Fajar  

Bentuk isi dalam gambar berita pada surat kabar Fajar 

teridentifikasi dengan adanya makna foto yang ditampilkan 

dengan gaya montase guna menimbulkan minat baca karena 

keunikannya, dan foto ilustratif guna menarik minat baca 

karena estetikanya. Adapun bentuk isi gambar tersebut, dapat 

dilihat pada lampiran No. GB-FJ/01-22. 

 

2. Surat Kabar Tribun Timur 

Bentuk isi dalam gambar berita pada surat kabar Tribun 

Timur teridentifikasi dengan adanya makna foto yang 
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ditampilkan dengan foto yang mampu mengomunikasikan 

berita. Foto tersebut mendukung topik berita karena 

menonjolkan sisi lain objek, dan foto yang mendampingi berita 

guna mendukung perwajahan surat kabar karena menarik 

dilihat. Adapun pemaknaan bentuk gambar tersebut dapat 

dilihat pada lampiran No. GB-TT/01-10.  

 

3. Surat Kabar Rakyat Sulsel  

Bentuk isi dalam gambar berita pada surat kabar 

Rakyat Sulsel teridentifikasi memuat makna foto yang 

memiliki nilai berita yang tinggi dan pantas berada di headline 

berita di koran. Di samping itu, foto memiliki meaning guna 

mengubah pikiran pembaca untuk merasakan impact sesuai 

dengan gambar tersebut guna memicu adanya graphic interest. 

Selanjutnya, penanda foto ditunjukkan melalui kekonsistenan 

fotografer dalam memuat pemberitaan yang sesuai dengan 

muatan, isi, dan tema berita yang dipublikasikan. Lebih ihat 

lampiran No. GB-RS/01-07). 

 

4. Surat Kabar Seputar Indonesia 

Bentuk isi dalam gambar berita pada surat kabar 

Seputar Indonesia teridentifikasi memuat makna foto yang 

ditampilkan dengan foto yang mampu mengomunikasikan 

berita guna mendukung topik berita. Hal itu terjadi karena foto 

menonjolkan sisi lain objek, dan foto lepas atau berdiri sendiri 

dengan keterangan (caption) foto guna mendukung estetika 

halaman yang memuat berita tersebut menjadi lebih menarik. 

Lebih lanjut, dapat dilihat pada lampiran No. GB-SD/01-04. 
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5. Surat Kabar Tempo 

Bentuk isi dalam gambar berita pada surat kabar Tempo 

teridentifikasi dengan  memuat makna foto yang memiliki 

graphic interest yang mewakili permasalahan isi, muatan, dan 

tema berita yang dipublikasikan guna memberikan pendapat, 

sikap, dan reaksi (impact) terhadap objek berita. Lebih lanjut, 

dapat dilihat lampiran No. GB-TM/01-08. 

 

6. Surat Kabar Kompas 

Bentuk  isi  dalam  gambar  berita  pada  surat kabar 

Kompas  teridentifikai dengan memuat makna foto close up 

yang biasanya bertujuan menunjukkan detail wajah seseorang. 

Pembaca yang melihat foto dan membaca judul berita akan 

termotivasi untuk membaca berita tersebut hingga habis. Lebih 

lanjut, dapat dilihat lampiran No. GB-KP/01-06. 

 

7. Surat Kabar Republika 

Bentuk isi dalam gambar berita pada surat kabar 

Republika teridentifikasi dengan memuat makna tidaknya 

adanya kedalaman makna dalam foto. Dengan melihat objek 

yang dipotret, peneliti menyebut bahasa fotografi belum 

menampilkan komposisi, konteks, dan daya reaksi yang kuat 

bagi berita. Lebih lanjut, dapat dilihat lampiran No. GB-

RP/01-03.  

 

D. Mitos dalam Gambar Berita 

1. Surat Kabar Fajar 

Identifikasi mitos Barthes dalam gambar atau foto surat 

kabar Fajar mendeskripsikan adanya jalinan tanda pada 

gambar atau foto tersebut berdasarkan pola gesture, komposisi 
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ruang, dan hubungan di antara objek gambar atau foto. 

Berdasarkan pengataman peneliti diketahui bahwa gambar atau 

foto pada surat kabar Fajar ditemukan komposisi gambar atau 

foto tokoh politik yang menimbulkan kesan gaya montase, 

seperti potongan film yang mampu menimbulkan minat karena 

keunikannya. Salah satunya adalah gambar atau foto yang 

dimuat pada 14 Januari 2013 berjudul “Kandidat Siasati Masa 

Tenang.” 

 

2. Surat Kabar Tribun Timur 

Identifikasi mitos Barthes dalam gambar surat kabar 

Tribun Timur mendeskripsikan adanya beberapa modifikasi 

mulai dari format, muatan isi, teknis pembuatan hingga strategi 

pemasarannya. Sebagaimana foto yang mendampingi berita 

“Ilham: Pembangunan Luwu Raya Diabaikan Pemerintah” 

yang dimuat pada 7 Januari 2013. Meski tidak turut 

mengomunikasikan berita, foto tersebut menonjolkan sisi 

dimensi lain objek yang sedang dibicarakan, yaitu pasangan 

cagub-cawagub Ilham-Azis.  

Dalam telaah Winfield (dalam Davis & Wilton, 2010) 

disebutkan bahwa mitos yang berupaya mengomunikasikan 

dengan dimensi lain disebut daya tarik mitos pengecoh 

(trickster) seperti yang dicontohkan oleh kelinci dan rubah 

bagi remaja. Karakter pengecoh diibaratkan sebagai kandidat 

Pilgub Sulsel (pasangan IA) adalah lihai, menyukai 

kesenangan, menjengklekan, tidak mengancam, dan tidak 

rumit. Hal demikianlah yang menjadi cerminan kampanye IA 

sebagai kandidat Pilgub Sulsel dalam mitosnya. Meskipun 

tidak menampakkan citraan, pasangan kandidat memberikan 
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refleksi model citraan besar (tokoh politik) sebagai model 

identitas bagi sang pemersepsi (perceiver).  

 

3. Surat Kabar Rakyat Sulsel 

Identifikasi mitos Barthes dalam gambar surat kabar 

Rakyat Sulsel mendeskripsikan adanya persepsi pembaca 

dalam mengungkapkan aspek mitologis melalui pelbagai 

pertimbangan yang diduga netral mengenai desain grafis, citra 

rasa yang baik atau „kemenarikan‟ (eye-catchiness) mengatur 

sesuatu (kampanye) yang pada akhirnya diproduksi. Sebagai 

contoh dapat dilihat dalam publikasi foto pada 17 Januari 

2013. Gambar berita tersebut mengandung pengertian bahwa 

Cagub SYL sedang memilih mengunjungi korban banhir di 

Kota Makassar dibandingkan aksi kampanye Piglub Sulsel. 

Foto tersebut memiliki news value yang tinggi, di samping 

impact yang akan didapat dari readers, seperti pendapat, sikap, 

dan reaksi pada objek.  

Sesuai dengan mitologi Barthes, proses (aksi) 

kampanye tersebut lebih dipahami bukan sebagai usaha 

manipulasi disengaja dan canggih terhadap tema-tema 

mitologis. Sebaliknya, sebagai kasus pengiklan (advertiser) 

yang membawa humanitas dan sosialisasi kampanyenya 

sendiri ke dalam proses melalui pelbagai hal yang „secara 

alami‟ menarik atau diterima begitu saja (taken-for-granted) 

dalam persepsi pembaca (pemberi suara).  

 

4. Surat Kabar Sindo 

Identifikasi mitos Barthes dalam gambar surat kabar 

Sindo mendeskripsikan adanya mitos yang merupakan sumber 

kesugestifan (sugestiveness) karena adanya peubah realitas 
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menjadi keadaan lisan atau ekspresif. Sebagai contoh dapat 

dilihat dalam publikasi foto pada 7 Januari 2013. Foto tersebut 

menggambarkan awan yang berbentuk seperti huruf hijaiyah 

berlafal “Allah.” Sebagaimana disebutkan dalam keterangan, 

foto tersebut bersifat ilustratif. Artinya, foto tersebut tidak 

diambil saat momentum peristiwa yang diberitakan. 

  

5. Surat Kabar Tempo 

Identifikasi mitos Barthes dalam gambar surat kabar 

Tempo mendeskripsikan adanya fungsi mitos sebagai  

ungkapan yang dijelaskan melalui sentimen publik melalui 

citraan diri (aktor) yang kemudian diperoleh berfungsi sebagai 

cerminan yang hanya bisa dikatakan, entah bagaimana, dan 

lain sebagainya. Sebagai contoh dapat dilihat dalam publikasi 

foto pada 17 Januari 2013 memperlihatkan aksi tiga pasangan 

calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (dari kiri ke 

kanan), Ilham Arief Sirajuddin-Azis Qahhar Mudzakar, 

Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang, dan Rudiyanto 

Asapa-Andi Nawir Pasinringi, mengikuti debat kandidat di 

Kota Makassar sesuai dengan judul berita “Pilkada Sulsel 

dipantau Mendagri dan Tiga Jendral.” 

 

6. Surat Kabar Kompas 

Identifikasi mitos Barthes dalam gambar surat kabar 

Kompas mendeskripsikan adanya mitos yang merupakan 

sumber kesugestifan (sugestiveness) karena adanya peubah 

realitas menjadi keadaan lisan atau ekspresif. Sebagai contoh 

dapat dilihat dalam publikasi foto yang mendampingi berita 

Ilham Sapa Pedagang di Pasar yang dimuat pada 6 Januari 

2013. Foto menggambarkan kegiatan pasangan Ilham-Azis 
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yang dampingi istri-istri keduanya saat berkampanye di Luwu 

Timur. Mereka berempat berdiri di antara kerumunan orang. 

Hal ini selaras dengan isi berita yang juga menyebutkan bahwa 

kampanye pasangan IA di lapangan Kecamatan Burau, 

Kabupaten Luwu Timur dipadati pendukung. 

 

7. Surat Kabar Republika 

Identifikasi mitos Barthes dalam gambar surat kabar 

Republika mendeskripsikan adanya destruktif foto yang belum 

memiliki interaksi unggul dalam mengobjektivasi indra-

persepsi (sense-perception) sehingga mitos yang 

dikembangkan untuk mengobjektivasi belum memiliki daya 

pikiat emosi. Sebagaimana foto yang dimuat pada 7 Januari 

2013 menggambarkan pemungutan hasil suara pencoblosan 

yang diklaim dimenangkan Sayang dalam perhitunngan quick 

count di tiga Kabupaten. Menurut analisis foto jurnalistik, 

gambar belum memiliki makna mendalam dalam 

mengilustrasikan judul, isi, dan makna berita yang 

dipublikasikan. 

 

E. Ideologi dalam Gambar Berita 

1. Surat Kabar Fajar 

Representasi ideologi pada gambar berita surat kabar 

Fajar menyintesiskan makna yang terkandung visi yang 

komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu. 

Pandangan tersebut memiliki fungsi yang menjelasakan 

pengertian kampanye politik Pilgub Sulsel yang mampu 

merangsang timbulnya proses mental pada diri masyarakat 

untuk memlih calon gubernur yang sesuai dengan aspirasi. 
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Salah satunya adalah foto yang dimuat pada 14 Januari 2013 

berjudul “Kandidat Siasati Masa Tenang.” 

 

2. Surat Kabar Tribun Timur 

Representasi ideologi pada gambar berita surat kabar 

Tribun Timur yang hendak dibangun adalah ideologi secara 

struktural, yakni sebagai sistem kebenaran, seperti gagasan dan 

formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang 

diambil oleh pengusa. Hal demikian dapat dilihat pada salah 

satu publikasi, 7 Januari 2013. Meski tidak turut 

mengomunikasikan berita, foto tersebut menonjolkan sisi 

dimensi lain objek yang sedang dibicarakan, yaitu pasangan 

cagub-cawagub Ilham-Azis. 

 

3. Surat Kabar Rakyat Sulsel 

Representasi ideologi pada gambar berita surat kabar 

Rakyat Sulsel yang hendak dibangun adalah ideologi secara 

negatif, yakni ideologi dilihat sebagai suatu kesadaran palsu 

atau suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara 

memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial. 

Hal demikian dapat dilihat pada salah satu publikasi, 17 

Januari 2013. Gambar berita mengandung pengertian bahwa 

Cagub SYL lebih memilih mengunjungi korban banjir di Kota 

Makassar daripada memilih aksi kampanye Piglub Sulsel. 

 

4. Surat Kabar Sindo 

Representasi ideologi pada gambar berita surat kabar 

Sindo yang hendak dibangun adalah ideologi sebagai bisnis 

legitimasi pemakaian kekuasaan yang sah atau disebut pula 

ideologi massa. Ideologi cenderung menggunakan propaganda, 
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persuasi, argumen, dan konfrontasi yang berhasil sehingga 

mengakibatkan meluasnya pengikut ideologi. Hal demikian 

dapat dilihat pada salah satu publikasi, 7 Januari 2013. Foto 

tersebut menggambarkan awan yang berbentuk seperti huruf 

hijaiyah berlafal “Allah.” Sebagaimana disebutkan dalam 

keterangan, foto tersebut bersifat ilustratif. 

 

5. Surat Kabar Tempo 

Representasi ideologi pada gambar berita surat kabar 

Tempo yang hendak dibangun adalah ideologi bersifat 

fleksibilitas yang dimilikinya. Artinya, ideologi mampu 

memengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan 

pertumbuhan atau perkembangan masyarakat. Kata 

memengaruhi berarti ikut mewarnai proses perkembangan 

tersebut, sedangkan menyesuaikan diri berarti masyarakat 

berhasil menemukan interpretasi-interpretasi baru terhadap 

nilai-nilai dasar atau pokok ideologi yang dihadapi.  

Hal demikian dapat dijumpai pada salah satu 

publikasi, 17 Januari 2013. Publikasi tersebut memperlihatkan 

aksi tiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi 

Selatan (dari kiri ke kanan), Ilham Arief Sirajuddin-Azis 

Qahhar Mudzakar, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin 

Nu'mang, dan Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi, 

mengikuti debat kandidat di Kota Makassar. Hal itu sesuai 

dengan judul berita “Pilkada Sulsel dipantau Mendagri dan 

Tiga Jendral.” 

 

6. Surat Kabar Kompas 

Representasi ideologi pada gambar berita surat kabar 

Kompas yang hendak dibangun adalah ideologi sebagai bisnis 
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legitimasi pemakaian kekuasaan yang sah atau disebut pula 

ideologi massa. Ideologi cenderung menggunakan propaganda, 

persuasi, argumen, dan konfrontasi yang berhasil sehingga 

mengakibatkan meluasnya pengikut ideologi. Hal demikian 

dapat dilihat pada salah satu publikasi, 6 Januari 2013, di mana 

foto mendampingi berita “Ilham Sapa Pedagang di Pasar.” 

 

7. Surat Kabar Republika 

Representasi ideologi pada teks berita surat kabar 

Republika yang hendak dibangun adalah ideologi secara 

negatif, yakni ideologi dilihat sebagai suatu kesadaran palsu 

atau suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara 

memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial. 

Hal demikian dapat dilihat pada salah satu publikasi, 7 Januari 

2013 yang menggambarkan pemungutan hasil suara 

pencoblosan yang diklaim dimenangkan Sayang dalam 

perhitunngan quick count di tiga kabupaten. 

 

F. Semiotika Budaya dalam Gambar Berita  

1. Surat Kabar Fajar  

Berpijak pada pemaparan analisis bentuk isi gambar 

berita pada surat kabar Fajar yang mengindikasikan bahwa 

foto yang ditampilkan dengan gaya montase guna 

menimbulkan minat baca karena keunikannya, dan foto 

ilustratif guna menarik minat baca karena estetikanya.  

Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 14 Januari 2013 berjudul, “Kandidat Siasati Masa 

Tenang”. Foto ini berusaha menggambarkan keadaan kedua 

pasangan (kandidat) kampanye Pilgub Sulsel berdoa. Namun, 

karena sifatnya ilustratif, foto tersebut belum tentu terjadi 
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bersamaan dengan momentum yang sedang diberitakan. Meski 

hanya menggambarkan situasi, foto ini dapat meningkatkan 

nilai berita melalui penggambaran yang sesuai dengan topik 

berita yang sedang dibicarakan. 

Pandangan semiotika budaya menyebutkan bahwa 

foto yang cenderung memilliki efek ilustratif guna menarik 

minat baca memungkinkan adanya penggunaan pencitraan 

(imagery). Howard & Walton (2010) menyebut perihal 

demikian sebagai bagian yang familiar dalam pemikiran 

sehari-hari yang normal. Namun, tidak semua pemikiran dalam 

foto tersebut memiliki citraan (maaged thought) tertata dan 

terkendali seperti itu. Pembaca bisa menemmukan pelbagai 

hal, berdasarkan citraan yang membuatnya sadar akan foto 

Kampanye Politik Pilgub Sulsel.  

 

2. Surat Kabar Tribun Timur  

Berpijak pada pemaparan analisis bentuk isi gambar 

berita pada surat kabar Tribun Timur mengindikasikan adanya 

foto yang ditampilkan mampu mengomunikasikan berita guna 

mendukung topik berita karena menonjolkan sisi lain objek 

dan foto yang mendampingi berita guna mendukung 

perwajahan surat kabar karena menarik dilihat. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 18 Januari 2013. Pada berita tersebut tampak 

sebuah spanduk bertulisan Rudi Nawir Gubernur & Wakil 

Gubernur-Ku. Foto ini mendukung pemberitaan karena sesuai 

dengan topik berita, yaitu tentang suasana kampanye pasangan 

Cagub-Cawagub Sulsel Garuda-Na di Stadion Bau Massepe. 

Dalam perspektif semiotika budaya disebutkan bahwa foto 

yang mendukung perwajahan surat kabar karena menarik 
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dilihat diterjemahkan sebagai pemikiran mimpi (dream-

though). Howard & Walton (2010) menyebut perihal demikian 

sebagai foto yang mendaasari representasi sebuah peristiwa 

(berita) yang saling berhubungan, yakni melalui dua hal besar. 

Pertama, foto merefleksikan sebuah proses yang melaluinya 

unsur-unsur individual (pembaca) dalam membentuk asosiasi. 

Kedua, foto sebagai ungkapan visual melalui perantaraan 

ungkapan.  

 

3. Surat Kabar Rakyat Sulsel  

Berpijak pada pemaparan analisis bentuk isi gambar 

berita pada surat kabar Rakyat Sulsel mengindikasikan adanya 

foto yang memiliki nilai berita yang tinggi dan pantas berada 

di headline berita di koran. Di samping itu, foto memiliki 

meaning guna mengubah pikiran pembaca untuk merasakan 

impact sesuai dengan gambar tersebut guna memicu adanya 

graphic interest.  

Dalam pandangan Freud (1953) bentuk isi gambar 

yang memiliki impact dan graphic interest disebut sebagai 

aspek verbal dalam tradisi humanitis dari yang abstrak (the 

abstrack) ke yang gambar (the pictorial). Sebagai contoh, foto 

yang dimuat pada 17 Januari 2013. Foto tersebut mengandung 

pengertian bahwa Cagub SYL sedang memilih mengunjungi 

korban banjir di Kota Makassar dibandingkan aksi kampanye 

Piglub Sulsel. Representasi ini secara luas mengandalkan 

kemampuan pembaca untuk membaca citraan dikaitkan dengan 

teks verbal yang mendasarinya. Dengan pengertian lain, bisa 

diapresiasi bahwa pembacaan seperti itu secara cepat terjadi 

dengan liar, yakni bagaimana pembacaan gambar tersebut 

dilakukan dengan tidak disengaja.  
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4. Surat Kabar Seputar Indonesia 

Berpijak pada  pemaparan analisis  bentuk isi gambar  

berita  pada  surat 

kabar Sindo mengindikasikan adanya foto yang ditampilkan 

yang mampu mengomunikasikan berita guna mendukung topik 

berita karena menonjolkan sisi lain objek dan foto lepas atau 

berdiri sendiri dengan keterangan (caption) foto guna 

mendukung estetika halaman yang memuat berita tersebut 

menjadi lebih menarik. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 7 Januari 2013. Foto tersebut menggambarkan 

awan yang berbentuk seperti huruf hijaiyah berlafal “Allah.” 

Seperti disebutkan dalam keterangan, foto tersebut bersifat 

ilustratif. Artinya, foto tersebut tidak diambil saat momentum 

peristiwa yang diberitakan. Pemuatan foto hanya bertujuan 

mengomunikasikan berita dan menimbulkan minat pembaca 

dan mendukung perwajahan surat kabar. Dengan adanya foto 

tersebut, estetika halaman yang memuat berita tersebut 

menjadi lebih menarik. 

Dalam kajian mendalam Greenberg (1964) disebutkan 

bahwa foto yang merefleksikan pelbagai fragmen dalam 

rangkaian peristiwa yang menonjolkan sisi lain objek mampu 

menghasilkan pengenalannya sendiri bahwa ada sesuatu „di 

sana‟ untuk difoto. Davis & Walton (2010) menyebut bahwa 

foto demikian merupakan panorama dunia prasadar (pre-

conscious) dan pembaca berbiara tentang sebuah „pemahaman‟ 

dan „kisah‟ suatu foto dengan mengakui efek realitas foto yang 

sedemikian rupa mencangkup dunia aktivitas yang 

bertanggung jawab atas dan kepadanya.  
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5. Surat Kabar Tempo 

Berpijak  pada  pemaparan  analisis  bentuk  isi gambar 

berita pada surat 

kabar Tempo mengindikasikan adanya foto yang memiliki 

graphic interest yang mewakili permasalahan isi, muatan, dan 

tema berita yang dipublikasikan guna memberikan pendapat, 

sikap dan reaksi (impact) terhadap objek berita. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 17 Januari 2013 memperlihatkan aksi tiga 

pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 

(dari kiri ke kanan), Ilham Arief Sirajuddin-Azis Qahhar 

Mudzakar, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang, dan 

Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi, mengikuti debat 

kandidat di Kota Makassar. 

Dalam penjelasan paradigma Szarkowski (1971) 

dikemukakan bahwa foto yang memiliki graphic interest 

cenderung memiliki keunggulan terhadap praktik seni terhadap 

referensi oleh diri sendiri (self-reference) dengan praktik visual 

(seni visual) yang menghasilkan fotografi seni dalam periode 

modern bagi pembaca dengan pelbagai suatu kepercayaan dan 

programnya. Dengan pengertian lain, semiotika budaya 

memperlihatkan bahwa surat kabar Tempo merepresentasikan 

penciptaan fotografi yang secara keseluruhan memberikan 

pemahaman tentang panorama selain menggenggam makna 

naratifnya. 

 

6. Surat Kabar Kompas 

Berpijak pada pemaparan analisis bentuk isi gambar 

berita pada surat kabar Kompas mengindikasikan adanya foto 

close up yang biasanya bertujuan menunjukkan detail wajah 
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seseorang. Pembaca yang melihat foto kemudian membaca 

judul berita akan termotivasi untuk membaca berita tersebut 

hingga habis. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 7 Januari 2013. Foto itu menggambarkan sebuah 

panggung yang terpasang baliho pasangan Garuda-Na 

berukuran besar. Meski tidak ada sosok Prabowo Subianto 

yang tampak di foto tersebut, foto itu mewakili berita yang 

membicarakan kampanye pasangan Cagub-Cawagub Garuda-

Na di Pinrang. 

Dalam perspektif semiotika budaya disebutkan bahwa 

foto yang mendukung perwajahan surat kabar, karena menarik 

dilihat, diterjemahkan sebagai pemikiran mimpi (dream-

though). Howard & Walton (2010) menyebut perihal demikian 

sebagai foto yang mendaasari representasi sebuah peristiwa 

(berita) yang saling berhubungan, yakni melalui dua hal besar. 

Pertama, foto merefleksikan sebuah proses yang melaluinya 

unsur-unsur individual (pembaca) dalam membentuk asosiasi. 

Kedua, foto sebagai ungkapan visual melalui perantraan 

ungkapan. 

 

7. Surat Kabar Republika 

Berpijak pada pemaparan analisis bentuk isi gambar 

berita pada surat kabar Republika mengindikasikan adanya 

atau tidak adanya kedalaman makna dalam foto. Dengan 

melihat objek yang dipotret, peneliti menyebut bahwa bahasa 

fotografi belum menampilkan komposisi, konteks, dan daya 

reaksi yang kuat bagi berita. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 7 Januari 2013. Berita tersebut menggambarkan 
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pemungutan hasil suara pencoblosan yang diklaim 

dimenangkan Sayang dalam perhitunngan quick count di tiga 

Kabupaten. Menurut analisis semiotika kebudayaan, gambar 

yang belum memiliki makna mendalam dianggap sebagai 

pengaburan unsur-unsur yang nyata. Gombrich (1972) 

menyebutkan bahwa signifikansi foto belum mengharfiahkan 

penggunaan analogi yang populer, baik panorama wacana 

maupun panorama bahasa dalam mengilustrasikan judul, isi, 

dan makna berita yang dipublikasikan. Kendati demikian, 

berita menyinggung perihal pasangan IA yang unggul di 

sembilan kabupaten. Namun, isi berita memuat perhitungan 

suara yang dilakukan tim teknis dan tim hukum. Dengan 

melihat objek yang dipotret, peneliti menyebut bahwa bahasa 

fotografi belum menampilkan tanda sebagai bagian dari 

komposisi, konteks, dan daya reaksi yang kuat bagi berita.  

 

G. Semiotika Politik dalam Gambar  

1. Surat Kabar Fajar  

Berpijak pada pemaparan analisis bentuk isi gambar 

berita pada surat kabar Fajar yang mengindikasikan bahwa 

foto yang ditampilkan dengan gaya montase guna 

menimbulkan minat baca karena keunikannya, dan foto 

ilustratif guna menarik minat baca karena estetikanya. 

Ada beberapa tren yang menjadi anggapan Nimmo 

(2001) dalam mengidentifikasi tanda dalam kampanye politik. 

Yakni foto yang menampakkan munculnya potensi komunikasi 

kampanye. Jika diketahui bahwa kenyataan selama Pilgub 

Sulsel yang berkampanye adalah faktor utama dalam 

membantu para pemberi suara dalam mencapai Pilgub, foto 
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kampanye menjadi tolok ukur utama dalam mencari kasus 

pemberi suara yang mengubah pikirannya sebagai akibat 

terpaan media. Sebab, terpaan yang mendalam oleh media 

(surat kabar) sebagai sumber informasi kampanye pada seluruh 

sagmen pemilih menimbulkan pertanyaan tentang jenis 

informasi mana yang paling diperhitunngkan yang terdapat di 

dalam gambar politik yang diilustrasikan dalam berita surat 

kabar.  

Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 14 Januari 2013 berjudul “Kandidat Siasati Masa 

Tenang”. Foto ini berusaha menggambarkan bagaimana kedua 

pasangan (kandidat) kampanye Pilgub Sulsel berdoa. Namun, 

karena sifatnya ilustratif, foto tersebut belum tentu terjadi 

bersamaan dengan momentum yang sedang diberitakan. Meski 

hanya menggambarkan situasi, foto ini dapat meningkatkan 

nilai berita melalui penggambaran yang sesuai dengan topik 

berita yang sedang dibicarakan. 

 

2. Surat Kabar Tribun Timur  

Berpijak pada pemaparan analisis bentuk isi gambar 

berita pada surat kabar Tribun Timur mengindikasikan adanya 

foto yang ditampilkan mampu mengomunikasikan berita guna 

mendukung topik berita karena menonjolkan sisi lain objek, 

dan foto yang mendampingi berita guna mendukung 

perwajahan surat kabar karena menarik dilihat. 

Analisis Nimmo (2001) mengemukakan bahwa foto 

dalam kampanye politik adalah ilustratif penciptaan, 

penciptaan ulang, dan pemilihan lambang signifikan secara 

berkesinambungan melalui komunikasi. Apabila foto yang 

ditampilkan memiliki sisi kemenarikan yang dominan, dapat 
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dipastikan bahwa kampanye politik tersebut menggabungkan 

sisi partisipasi aktif bagi pembaca guna ikut berkampanye dan 

memberikan suara. Sebagaimana surat kabar Tribun Timur 

yang dinilai secara selektif memperhatikan hal-hal tertentu 

dalam kampanye dengan turut menciptakan, 

memperhitungkan, menginterpretasikan, dan memodifikasi 

lambang-lambang signifikan.  

Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 18 Januari 2013. Dalam berita tersebut tampak 

sebuah spanduk bertulisan Rudi Nawir Gubernur & Wakil 

Gubernur-Ku. Foto ini mendukung pemberitaan karena sesuai 

dengan topik berita, yaitu tentang suasana kampanye pasangan 

Cagub-Cawagub Sulsel Garuda-Na di Stadion Bau Massepe. 

 

3. Surat Kabar Rakyat Sulsel  

Berpijak pada pemaparan analisis bentuk isi gambar 

berita pada surat kabar Rakyat Sulsel mengindikasikan adanya 

foto memiliki nilai berita yang tinggi dan pantas berada di 

headline berita di koran, di samping foto yang memiliki 

meaning guna mengubah pikiran pembaca untuk merasakan 

impact sesuai dengan gambar tersebut guna memicu adanya 

graphic interest. Sementara penanda foto ditunjukkan melalui 

kekonsistenan fotografer dalam memuat pemberitaan yang 

sesuai dalam muatan, isi, dan tema berita yang dipublikasikan. 

Sesuai dengan perihal tersebut, analisis semiotika 

politik Barthes menyebutkan secara sederhana bahwa foto 

adalah media berkampanye paling mutakhir yang mampu 

menjaring pengaruh yang nyata. Sebab, kampanye politik 

mengambil bentuk dan memeroleh makna melalui sajian foto 

berita politik bagi pemberi suara (pembaca) melalui 
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komunikasi. Yakni, melalui keterlibatan pemberian suara 

dengan menginterpretasikan peristiwa, isu, aksi nyata, dan 

personalitas kampanye Pilgub Sulsel dengan merumuskan citra 

pada surat kabar (Rakyat Sulsel).  

Sebagai contoh, foto yang dimuat pada 17 Januari 

2013 dan gambar berita mengandung pengertian bahwa Cagub 

SYL sedang memilih mengunjungi korban banjir di Kota 

Makassar dibandingkan aksi kampanye Piglub Sulsel.  

 

4. Surat Kabar Seputar Indonesia  

Berpijak pada pemaparan analisis bentuk isi gambar 

berita pada surat kabar Sindo mengindikasikan adanya foto 

yang ditampilkan dengan foto yang mampu 

mengomunikasikan berita guna mendukung topik berita karena 

menonjolkan sisi lain objek, dan foto lepas atau berdiri sendiri 

dengan keterangan (caption) foto guna mendukung estetika 

halaman yang memuat berita tersebut menjadi lebih menarik. 

Dalam kajian Nimmo (2001), ada sajian simbolik 

dalam foto yang memberikan interaksi yang membentuk 

proses komunikasi. Sebab, pemberi suara (pembaca) yang 

merefleksikan berbagai segi dari kandidat (Pilgub Sulsel), 

membayangkan bagaimana masing-masing segi itu, kemudian 

memberikan suara, maka ada perilaku (interaksi) simbolik 

yang bermakna sebagai kesan keterlibatan aksi kampanye 

(dukungan). Kesan ini dianggap mampu menguji daya 

imajinasi pembaca dalam memberikan suara atas citra kandidat 

Pilgub Sulsel dengan memberikan signifikansi kepada 

lambang-lambang yang disodorkan.  

Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 7 Januari 2013. Foto tersebut menggambarkan 



 

85 

awan yang berbentuk seperti huruf hijaiyah berlafal “Allah.” 

Sebagaimana disebutkan dalam keterangan, foto tersebut 

bersifat ilustratif. Artinya, foto tersebut tidak diambil saat 

momentum peristiwa yang diberitakan. Pemuatan foto hanya 

bertujuan mengomunikasikan berita dan menimbulkan minat 

pembaca dan mendukung perwajahan surat kabar. Dengan 

adanya foto tersebut, estetika halaman yang memuat berita 

tersebut menjadi lebih menarik. 

 

5. Surat Kabar Tempo 

Berpijak pada pemaparan analisis bentuk isi gambar 

berita pada surat kabar Tempo mengindikasikan adanya foto 

yang memiliki graphic interest yang mewakili permasalahan 

isi, muatan, dan tema berita yang dipublikasikan guna 

memberikan pendapat, sikap dan reaksi (impact) terhadap 

objek berita. 

Sesuai dengan telaah tersebut, analisis semiotika 

politik berargumen bahwa media (surat kabar) yang digunakan 

oleh para pelaku kampanye (kandidat Pilgub Sulsel) disinyalir 

memainkan peran penting dalam turut menciptakan dan 

memodifikasi lambang-lambang signifikan. Peran foto yang 

memiliki impact dan graphic interest ini secara selektif 

membuat pemberi (pembaca) memperhatikan hal-hal tertentu 

dalam aksi kampanye Pilgub Sulsel, yakni memperhitungkan 

dan menginterpretasikannya. Konsekuensinya, foto kampanye 

mampu menjadi imbauan yang melakukan kampanye 

(kandidat) itu lebih dari sekadar kesan pada susunan saraf 

pemberi suara, pemberi suara melakukan lebih dari hanya 

membuka mata mereka sehingga rangsangan  dapat 

menggerakkan partisipasi mereka dalam Pilgub Sulsel.  
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Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 17 Januari 2013. Berita itu memperlihatkan aksi 

tiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi 

Selatan (dari kiri ke kanan), Ilham Arief Sirajuddin-Azis 

Qahhar Mudzakar, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin 

Nu'mang, dan Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi, 

mengikuti debat kandidat di Kota Makassar. 

 

6. Surat Kabar Kompas  

Berpijak pada pemaparan analisis bentuk isi gambar 

berita pada surat kabar Kompas mengindikasikan adanya foto 

close up yang biasanya bertujuan menunjukkan detail wajah 

seseorang. Pembaca yang melihat foto kemudian membaca 

judul berita akan termotivasi untuk membaca berita tersebut 

hingga habis. 

Sesuai dengan telaah tersebut, O‟Keefe menyebut 

pewajahan media yang mampu menunjukkan kedetailan 

kandidat (politik) disebut sebagai perhatian persepsi. Di mana 

ada terpaan berita kampanye politik yang memiliki gambar 

pendukung bernilai guna memengaruhi kepercayaan pembaca 

(pemberi suara) terhadap kandidat. Ada empat jenis tindakan 

apabila muatan gambar pada berita kampanye politik dianggap 

memiliki konsekuensi kognitif bagi pembaca, yakni petunjuk 

agenda kampanye yang menampilkan sosok kandidat; isu 

penting dari kampanye kandidat; posisi kandidat terhadap isu 

penting; dan informasi tentang kepribadian kandidat atau 

atribut lain. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 7 Januari 2013. Foto itu menggambarkan sebuah 

panggung yang terpasang baliho pasangan Garuda-Na 
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berukuran besar. Meski tidak ada sosok Prabowo Subianto 

yang tampak di foto tersebut, foto itu mewakili berita yang 

membicarakan kampanye pasangan Cagub-Cawagub Garuda-

Na di Pinrang. 

 

7. Surat Kabar Republika 

Berpijak pada pemaparan analisis bentuk isi gambar 

berita pada surat kabar Republika mengindikasikan adanya 

tidak adanya kedalaman makna dalam foto. Melihat objek 

yang dipotret, peneliti menyebut bahasa fotografi belum 

menampilkan komposisi, konteks dan daya reaksi yang kuat 

bagi berita. 

Dalam pandangan Nimmo (2001), semiotika politik 

yang ditunjukkan apabila ada media yang belum memiliki 

fragmen (foto) yang mampu memengaruhi pemberi suara 

(pembicara), teori kehendak rakyat sebagai basis komunikasi 

dalam Pemilu menjadti kajian mendasar. Di mana ada argumen 

yang menyebutkan bahwa Pemilu (Pilgub) memiliki dimensi 

instrumental yang penting, yakni menyajikan kepada para 

pembaca (pemberi suara) sebagai alat alternatif guna mencapai 

tujuan yang disepakati di dalam peraturan berkampanye di 

media. Artinya, pertalian surat kabar Republika dari sudut 

pandang semiotika politik belum merefleksikan atau menaksir 

perasaan pembaca, suasana hati pembaca, dan tuntutan 

kepentingan khususu dalam memberitakan kampanye politik 

Pilgub Sulsel.  

Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 7 Januari 2013 menggambarkan pemungutan hasil 

suara pencoblosan yang diklaim dimenangkan Sayang dalam 

perhitunngan quick count di tiga Kabupaten.[] 
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