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RINGKASAN 

 

Situasi pandemic Covid-19 mulai terkendali dan orang beradaptasi serta menjalani 

hidup mereka di era kenormalan baru. Terlepas dari hal tersebut, media massa tetap 

melaporkan kondisi pandemi Covid-19 dengan pertimbangan informasi tersebut masih 

dibutuhkan oleh publik. Tidak diragukan bahwa jurnalis memainkan peran penting dalam 

menyebarluaskan informasi mengenai risiko kesehatan kepada khalayak. Akan tetapi, berita 

tentang krisis kesehatan seringkali dikritik karena sensasional, tidak lengkap, tidak akurat, 

meningkatkan kesalahpahaman, panik, dan bahkan pengabaian publik. Oleh karena itu, 

media massa diharapkan dapat menyajikan berita yang lebih konstruktif untuk 

mengantisipasi dampak anxiety, panik, dan kelelahan serta stress dan depresi yang 

dirasakan oleh publik setelah mengonsumsi berita mengenai Covid-19. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana jurnalis Indonesia 

mempersepsikan constructive journalism dan mengimplementasikannya dalam kerja 

jurnalistik mereka dalam peliputan dan pelaporan berita Covid-19. Menggunakan teori 

constructive journalism dan news framing, serta menerapkan metode kualitatif, peneliti 

melakukan in-depth interview  dengan delapan jurnalis yang bekerja di beragam media 

massa mulai dari televisi, media berita online, dan surat kabar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas jurnalis Indonesia tidak familiar 

dengan constructive journalism. Namun, mereka mendukung pendekatan jurnalisme 

konstruktif. Elemen-elemen konstruktif dapat diterapkan dalam pelaporan berita Covid-19 

oleh mereka meskipun belum optimal karena faktor-faktor eksternal dan internal. Akibatnya, 

masih banyak berita COvid-19 yang dapat memicu kecemasan publik dan menyebabkan 

mereka mengalami dampak negative psikologis setelah mengonsumsi berita tersebut. 

Penelitian ini menyarankan bahwa institusi media massa dan jurnalis di Indonesia dapat 

mempertimbangkan untuk menggunakan dan lebih memahami dengan komprehensif 

pendekatan constructive journalism dalam kerja jurnalistik mereka untuk mengantisipasi 

dampak negative berita.  

Luaran yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah presentasi pada The 7th 

International Conference on Social and Political Sciences (ICoSaPS) 2022” yang 

diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret, pada 3-4 Agustus 2022. Setelah 

dipresentasikan, hasil penelitian dipublikasikan di jurnal terpilih. 

 

Kata kunci: Constructive journalism, Covid-19, berita, jurnalisme konstruktif, news 

framing  

 

 



3 
 

DAFTAR ISI 

 

Ringkasan ............................................................................................................................ 2 

1. Pendahuluan ................................................................................................................ 4 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................................ 4 

2. Tinjauan Pustaka .......................................................................................................... 7 

2.1 Jurnalisme Konstruktif dan Frame-building Dalam Berita Covid-19 .............................. 7 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................................. 11 

3.1 Tujuan Penelitian ................................................................................................... 11 

3.2 Manfaat Penelitian.................................................................................................. 11 

4. Metode Penelitian ....................................................................................................... 12 

5. Hasil dan Pembahasan .............................................................................................. 14 

5.1.1 Persepsi Jurnalis Indonesia Tentang Constructive Journalism ............................ 14 

5.1.2 Penerapan Constructive Journalism Pada Berita Covid-19 ................................. 18 

5.2 Diskusi  .................................................................................................................. 21 

6. Kesimpulan dan Saran ............................................................................................... 22 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

1. Tabel 1: Six Elements of Constructive Journalism  ................................................... 8 

2. Tabel 2: Informan Penelitian  ..................................................................................... 12 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

1. Gambar 1: Peta Tema dan Subtema Seputar Persepsi Jurnalis ............................... 15 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejumlah negara telah melonggarkan peraturan pembatasan sosial Covid-19, termasuk 

Indonesia yang diberlakukan sejak Maret 2022 seiring dengan kasus Covid-19 yang 

terkendali. Saat ini, Indonesia memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemik yang 

memungkinkan masyarakat beraktivitas lebih leluasa (Agustiyanti, 2022) bahkan pemerintah 

membolehkan masyarakat untuk mudik lebaran setelah sempat tertahan selama dua tahun 

(Astasari & Anindita, 2022). Meski aktivitas dilonggarkan, pemerintah masih mewajibkan 

masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan 

menjaga kebersihan tangan (Supriatin, 2022).  

Di era new normal saat ini di mana situasi pandemi covid-19 mulai terkendali, media 

massa terus memberitakan pandemi covid-19 mengingat informasi tersebut masih 

dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak diragukan (It is undeniable), jurnalis memainkan peran 

penting dalam mengomunikasikan informasi mengenai risiko kesehatan kepada khalayak. 

Namun, berita tentang krisis kesehatan sering dikritik karena dianggap sensasional, tidak 

lengkap, dan tidak akurat, sehingga menimbulkan kesalahpahaman, kepanikan, atau 

bahkan pengabaian publik (Parahita, 2021). Oleh karena itu, diharapkan media massa dapat 

menyajikan berita yang lebih konstruktif untuk mengantisipasi efek kecemasan, kepanikan, 

dan kelelahan serta stress dan depresi yang dirasakan oleh masyarakat setelah 

mengonsumsi berita covid-19. Bila efek negatif psikologis tersebut terus dialami khalayak, 

maka dampak selanjutnya adalah mereka akan menghindari informasi covid-19. Padahal 

pandemi belum benar-benar berakhir dan informasi covid-19 tetap penting diketahui oleh 

masyarakat sebagai rujukan mereka tentang situasi terkini dalam menjalankan aktivitas 

mereka sehari-hari.  

Berdasarkan Digital News Report 2022 yang dirilis oleh Reuters Institute for the Study of 

Journalism, minat dan kepercayaan publik terhadap berita dan konsumsi berita telah 

menurun jauh di banyak negara. Selain itu, terdapat juga fenomena news fatigue yang tidak 

hanya seputar berita Covid-19 tetapi juga seputar informasi politik dan berbagai informasi 

lainnya, di mana jumlah orang yang secara aktif menghindari berita meningkat tajam. 

Mereka yang menghindari berita memberikan beragam alasan sebagai berikut (Newman et 

al., 2022):  
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“Across markets, many respondents say they are put off by the repetitiveness of 
the news agenda – especially around politics and COVID-19 (43%), or that they 
often feel worn out by the news (29%). A significant proportion say they avoid news 
because they think it can‟t be trusted (29%). Around a third (36%), particularly those 
who are under 35, say that the news brings down their mood. Others say the news 
leads to arguments they would rather avoid (17%), or leads to feelings of 
powerlessness (16%). A small proportion say they don‟t have enough time for news 
(14%) or that it is too hard to understand (8%).” 

 
Penelitian-penelitian terdahulu juga telah menunjukkan bahwa berita covid-19 di media 

massa berdampak negatif pada kondisi psikologis publik (Abdullah et al., 2020; First et al., 

2021; Groot Kormelink & Klein Gunnewiek, 2021; Hikmah et al., 2020; Setiyaningsih, 2020; 

Zakout et al., 2020). Khalayak di Indonesia mengalami kecemasan akibat sering terpapar 

media massa terkait berita Covid-19 (Hikmah et al., 2020) dan media panics akibat terpaan 

media yang tinggi serta kejenuhan atas konten yang sama setelah mengkonsumsi berita 

Covid-19 di televisi (Setiyaningsih, 2020). Hal itu disebabkan media dianggap belum peka 

terhadap kebutuhan publik dan lebih banyak mengedepankan berita negatif atau kabar 

buruk karena stereotype bad news is good news masih kuat  (Kartinawati & Gama, 2021). 

Saat ini, jurnalisme tradisional lebih banyak berfokus pada sisi negatif mengenai peristiwa 

yang terjadi di dunia dan perannya sebagai 'anjing penjaga' (Grijalva, 2018). Lebih lanjut 

Grijalva menyebutkan bahwa ungkapan seperti “if it bleeds, it leads” and “no news is good 

news” telah memupuk jurnalis untuk menciptakan budaya ruang redaksi yang berpusat pada 

konflik yang telah menjadi lensa di mana kita “memahami dan menafsirkan dunia”.  

Oleh karena itu model berita yang diharapkan adalah yang menguatkan dan memotivasi, 

yakni dengan menampilkan informasi positif, inspiratif, dan solutif untuk menumbuhkan 

antusiasme dan optimisme di khalayak untuk berupaya bersama dalam memerangi Covid-

19 (Kartinawati & Gama, 2021). Hal itu sejalan dengan semangat konsep jurnalisme 

konstruktif yang melibatkan teknik psikologi positif dan berorientasi solusi serta masa depan. 

Pada penelitian yang dilakukan untuk melihat efek pelaporan berita kosntruktif di kalangan 

millennial menunjukkan bahwa berita konstruktif menimbulkan respons emosional negatif 

yang lebih rendah. Sebaliknya, tanggapan emosional positif dan inspirasional lebih tinggi 

yang dialami kaum millennial setelah mengonsumsi berita konstruktif. Hasil studi tersebut 

menunjukkan bahwa jurnalisme konstruktif dapat menjadi strategi yang layak untuk menarik 

pengguna berita yang lebih muda, terutama ketika topik berita relevan dengan kehidupan 

mereka (Hermans & Prins, 2020). 

Pendekatan jurnalisme konstruktif telah digunakan untuk memberitakan pandemi covid-

19 di sejumlah negara (Din et al., 2021; Gong et al. 2021; Kuang et al., 2021; Tshabangu & 

Salawu, 2021; Yin, 2021; Overgaard, 2021; Serrano-Puche, 2020).  Sejumlah media massa 

di China, seperti yang dipaparkan oleh Yin (2021), menggunakan emosi positif sebagai 

panduan komunikasi positif pada konten terkait Covid-19 yang diproduksi dan dipublikasikan 
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oleh mereka untuk khalayak. Selain itu, berita yang bernuansa “heartwarming” atau “kisah 

menyentuh tentang perjuangan melawan pandemi” juga mendapat respons positif dari 

khalayak. Fokus dari berita “heartwarming” yakni untuk mempertimbangkan solusi dan 

keprihatinan manusiawi, serta mengurangi kebingungan dan kecemasan publik dengan hasil 

positif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, berita 

“heartwarming” bukanlah pelaporan yang sensasional (Yin, 2021). 

Di Zimbabwe, pendekatan jurnalisme konstruktif juga digunakan dalm berita Covid-19. 

Hal tersebut dipaparkan dalam artikel berjudul “An evaluation of constructive journalism in 

Zimbabwe: A case study of The Herald‟s coverage of the coronavirus pandemic” 

(Tshabangu & Salawu, 2021). Elemen konstruktif yang sering digunakan adalah solutions 

orientation, future orientation, dan explanation and contextualization. Kajian yang dilakukan 

terhadap liputan COVID-19 di surat kabar The Herald menunjukkan adanya berita yang 

berdimensi kesehatan masyarakat dan politik. Berita berdimensi kesehatan masyarakat 

memiliki nilai informasi dan edukasi yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran akan 

pandemi COVID-19. Sedangkan berita berdimensi politik biasanya bermuatan propaganda 

yang merefleksikan pola pikir dominan para elit penguasa, di mana “kisah COVID-19 yang 

baik adalah yang mencerminkan posisi pemerintah” (Tshabangu & Salawu, 2021). 

Serrano-Puche (2020) menyarankan agar media massa dapat mengatasi khalayak 

menghindari berita akibat implikasi emosional negatif dengan memilih pendekatan 

constructive journalism, berdasarkan liputan berita yang bertujuan menghasilkan dampak 

sosial yang positif. Hal tersebut sejalan dengan Gong et al., (2021) yang mengkaji perhatian 

media, ketergantungan media, dan perilaku prososial di kalangan penonton di Cina dalam 

menghadapi COVID-19, dengan pendekatan berita positif yang dipengaruhi oleh 

constructive journalism, di mana redaksi dan jurnalis dapat menyempurnakan praktik 

jurnalistik mereka menjadi konstruktif dalam situasi kritis.  

Sementara itu, penelitian tentang implementasi jurnalisme konstruktif dalam pemberitaan 

Covid-19 di Indonesia masih belum banyak dilakukan. Sejauh ini studi mengenai topic 

tersebut di Indonesia seputar penerapan jurnalisme konstruktif dengan menganalisis berita 

di antaranya yakni berita perubahan iklim yang dilakukan oleh Levina Chrestella Theodora 

(2022), analisis framing pada isu kepanikan moral selama pandemic Covid-19 yang 

dilakukan oleh Heri Sevriyanto Siregar (2020), analisis framing berita pilkada 2020 yang 

dilakukan oleh Iin Soraya, et.al (2021), dan penelitian yang dilakukan oleh Wirawanda & 

Arrasyid (2021) menelaah teks berita varian baru covid-19 di Okezone.com dengan analisis 

semiotika Roland Barthes. Artinya, penelitian tentang penggunaan jurnalisme konstruktif 

yang sudah dilakukan hanya melihat dari berita yang dihasilkan oleh jurnalis. Belum ada 

penelitian yang menelaah dari sisi jurnalis itu sendiri sebagai aktor media yang 

menggunakan elemen-elemen konstruktif dalam kerja jurnalistik mereka.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Jurnalisme Konstruktif dan Frame-Building Dalam Pemberitaan Covid-19 

Jurnalisme tradisional berpijak pada pelaporan berita yang objektif di mana jurnalis 

berfungsi sebagai anjing penjaga. Pada model jurnalisme tersebut tujuan utamanya adalah 

menyebarkan informasi dan mengontrol kekuasaan yang dijalankan pemerintah serta 

jurnalis memutuskan apa yang penting diketahui oleh khalayak. Sebaliknya, jurnalisme 

konstruktif melampaui fungsi tradisional ini dan mencakup fungsi yang lebih memfasilitasi 

dan memobilisasi (Bro, 2008; Hanitzsch dan Vos, 2016; Weaver dan Willnat, 2012 dalam 

Hermans & Gyldensted, 2018). 

Jurnalisme konstruktif berdiri pada konsep jurnalisme yang telah ada sebelumnya yakni 

civic journalism atau dikenal juga dengan public journalism yang mengintegrasikan 

jurnalisme ke dalam proses demokrasi, di mana media berita tidak hanya memberikan 

informasi kepada publik tetapi melibatkan warga dan menciptakan debat publik (Hermans & 

Drok, 2018). Jurnalisme konstruktif mendukung misi tersebut namun berpijak pada bidang 

psikologi positif dan bertujuan mengimbangi bias negatif, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan melibatkan warga agar peduli dan menghilangkan sinisme warga 

dengan menggantinya dengan harapan, serta mengurangi perdebatan yang terpolarisasi 

(McIntyre & Gyldensted, 2018). 

K. McIntyre & Gyldensted, (2017) mendefinisikan constructive journalism sebagai bentuk 

jurnalisme yang melibatkan penerapan teknik psikologi positif pada proses dan produksi 

berita dalam upaya menciptakan liputan yang produktif dan menarik, namun tetap 

memegang teguh fungsi inti jurnalisme. Salah satu cara untuk mempraktikkan jurnalisme 

konstruktif adalah dengan membingkai ulang berita untuk fokus pada solusi daripada konflik, 

berorientasi pada publik, berorientasi pada masa depan dan berorientasi pada tindakan, 

serta berusaha menghindari bias terhadap hal-hal negatif dalam berita (Aitamurto & Varma, 

2018; Mclntyre, 2020; Hermans & Drok, 2018; Serrano-Puche, 2020). 

Menurut Hermans & Drok, (2018) beragam bentuk prinsip jurnalisme konstruktif 

digunakan oleh semakin banyak news media outlets kendati mereka seringkali secara tidak 

secara terus terang menyebut jurnalisme konstruktif sebagai sumber inspirasi mereka. 

Adapun news organizations tersebut terutama dapat ditemukan di the North-Western part of 

Europe dan meluas ke wilayah AS, yakni Guardian, Swedish National Television, Danish 

Broadcasting Company, Dutch Persgroep, the Dutch newspaper Trouw, Danish paper 

Politiken, The Economist, the Dutch digital platform De Correspondent, BBC World and 

Deutsche Welle. Lebih lanjut Hallin dan Mancini (2004) dalam Hermans & Drok (2018) 
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menegaskan tampaknya bukan kebetulan bahwa jurnalisme konstruktif mulai berkembang di 

negara-negara di mana minat terhadap konsep jurnalisme sipil juga lebih tinggi daripada di 

tempat lain di Eropa. Negara-negara tersebut memiliki tradisi yang relatif kuat dalam 

pelayanan publik, pluralisme dan pemecahan masalah melalui koalisi dan kerjasama. 

Pendekatan jurnalisme konstruktif saat ini di ruang redaksi diimplementasikan dalam dua 

cara (Grijalva, 2018). Pertama, menjadi satu-satunya pendekatan terhadap berita, seperti 

dilakukan oleh De Correspondent dan majalah web Jerman Perspective Daily. Kedua, 

digunakan dalam proyek penulisan berita tertentu, seperti “World Hacks” yang dikerjakan 

oleh BBC, “Keep it in the ground” dari The Guardian dan “What's working” dari The 

Huffington Post. Perubahan di ruang redaksi tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran 

budaya dalam jurnalistik. 

Dalam Handbook for Constructive Journalism, Jørgensen & Risbro (2021) menegaskan 

bahwa kekuatan unik dari jurnalisme konstruktif adalah pendekatan tersebut melengkapi 

peran pengawasan jurnalis dengan mendorong percakapan, dan mengusulkan solusi 

permasalahan yang ada; hal ini membantu membangun masyarakat secara positif. 

Sementara itu, jurnalis yang konstruktif juga tetap melakukan wawancara, riset dan 

menganalisa dengan kritis, di mana hal ini penting dalam pendekatan jurnalisme konstruktif. 

Hermans & Gyldensted, (2018) menyebutkan ada enam klasifikasi elemen jurnalistik 

konstruktif yang dikembangkan oleh Departemen Jurnalisme di Windesheim University of 

Applied Sciences di Belanda pada 2016. Keenam elemen konstruktif tersebut seperti terlihat 

pada tabel 1 di bawah ini.  

Tabel 1. Six elements of constructive journalistic (Hermans & Gyldensted, 2018) 

Solutions When covering problems, also add a solution-oriented 

framing of news. 

Future 

Orientation 

Adding a „What Now?‟ question to the traditional journalistic 

questions (who, what, where, why, how).  

Adding a future orientation allows for a possible productive 

perspective about the future and about our ability to get there. 

Inclusiveness 

and diversity 

Include more voices and perspectives in the news. 

Empower 

people 

Ask other questions and include variety to empower so-called 

victims and experts. Questions should inquire about possible 

resources, collaborations, common ground and solutions. 

The Rosling Explain the news and give context. Use data to create clear 

infographics, explaining the news. The intent is to go from 

covering incidents to covering contexts. 

Co-creation Engage and empower the public. Co-create the journalistic 

content with citizens. 
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Elemen-elemen konstruktif dalam jurnalisme tersebut dapat diterapkan pada beberapa 

tahapan proses berita termasuk pembuatan cerita, pengumpulan informasi, dan produksi 

(McIntyre & Gyldensted, 2018). Pada penelitian ini, elemen-elemen konstruktif di atas 

digunakan sebagai dasar teori untuk menggali persepsi dan pemahaman jurnalis Indonesia 

mengenai pendekatan jurnalisme konstruktif.  

Moy et al., (2016) menyatakan wartawan harus memilih unsur-unsur situasi yang paling 

tepat menyampaikan intisari suatu peristiwa atau masalah. Mereka mengumpulkan informasi 

yang dapat digunakan dalam sebuah cerita dan memutuskan bagaimana menyajikan cerita 

dengan cara yang menarik dan dapat dipahami. Di antara pilihan terpenting yang dibuat 

seorang jurnalis adalah memilih bingkai untuk suatu isu atau peristiwa. Dalam peliputan dan 

pelaporan berita Covid-19, jurnalis juga melakukan framing terhadap berita yang akan 

disampaikan kepada khalayak. Oleh karena itu konsep news framing juga digunakan oleh 

peneliti sebagai pijakan untuk mengeksplor bagaimana pendekatan jurnalisme konstruktif 

diimplementasikan oleh jurnalis Indonesia dalam pelaporan dan penulisan berita pandemic 

Covid-19.  

Ada dua tahap dalam proses framing yakni frame-building dan frame-setting. Frame-

building merujuk pada pengembangan bingkai dan penyertaannya dalam berita. Sedangkan 

frame-setting menggambarkan efek frame pada keyakinan dan perasaan khalayak tentang 

isu-isu, masalah, dan kebijakan. Hal tersebut karena ide dasar dari frame-setting adalah 

khalayak memiliki persepsi tentang isu dan masalah publik. Merujuk pada penjelasan ini, 

maka frame-building menelaah dari sisi jurnalis sebagai aktor media dan frame-setting fokus 

pada sisi khalayak yang mengonsumsi berita yang ditulis oleh jurnalis. Dengan demikian, 

peneliti hanya menggunakan konsep frame-building untuk kebutuhan penelitian ini.  

Frame-building terjadi ketika jurnalis mengkonstruksikan berita dari potongan-potongan 

peristiwa yang terjadi sehari-hari. Dalam proses konstruksi tersebut, tentunya wartawan 

tidak sembarangan memilih informasi yang tersedia. Sebaliknya, jurnalis memilih informasi 

berisi ide dan frames yang disarankan oleh berbagai sumber, termasuk orang dan kelompok 

yang tertarik dengan masalah yang sedang dihadapi. (Moy et al., 2016) menyebutkan faktor-

faktor yang sangat kuat dalam membentuk produksi bingkai tersebut yakni: “culture and 

social norms, organizational pressures and constraints, and frame advocates (e.g., interest 

groups, corporations, government actors), … the set of beliefs and perceptions that 

journalists bring with them”. 

Menerapkan elemen-elemen konstruktif pada kerja jurnalistik sehari-sehari menjadi 

tantangan tersendiri bagi jurnalis. Selain itu, dibutuhkan waktu untuk dapat beradaptasi  

dalam mengubah budaya jurnalistik di ruang redaksi. Seperti yang ditegaskan oleh 

Haagerup, (2015) untuk menjadi jurnalis yang konstruktif, seseorang perlu memiliki “change 
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in identity, in culture, in approach, in workflow, in the questions we ask, in the headlines we 

write, and in the content we produce”. 
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah studi sebelumnya yakni fokus pada 

bagaimana pendekatan jurnalisme konstruktif dipersepsikan oleh para jurnalis Indonesia. 

Penting mengetahui persepsi mereka untuk melihat bagaimana jurnalisme konstruktif dapat 

diterima di organisasi berita di Indonesia. Sehingga dengan demikian dapat dioptimalkan 

penerapannya dalam kerja jurnalistik mereka. Selain itu, penelitian ini juga ingin menelaah 

tantangan-tantangan seperti apa yang dihadapi oleh jurnalis Indonesia dalam menerapkan 

elemen-elemen konstruktif dalam rutinitas jurnalistik harian mereka untuk meliput dan 

menulis berita covid-19. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan dua pertanyaan 

penelitian: 

1. Bagaimana jurnalis Indonesia memandang (persepsi) dan memahami jurnalisme 

konstruktif ? 

2. Bagaimana jurnalisme konstruktif diimplementasikan oleh jurnalis Indonesia dalam 

pelaporan dan penulisan berita pandemi Covid-19? 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menjadi signifikan karena belum pernah ada yang meneliti perspektif 

jurnalis mengenai penerapan constructive journalism di Indonesia. Penelitian ini juga 

bermanfaat untuk pengembangan teori dan praktis, khususnya bagi praktisi jurnalis di 

Indonesia.  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

4.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data in-depth 

interview terhadap delapan jurnalis yang berasal dari beragam news media outlet mulai dari 

televisi, majalah berita, surat kabar, dan online news media. Mengingat keterbatasan jadwal 

dan jarak, wawancara dilakukan melalui video call via Zoom untuk enam informan dan dua 

informan lainnya wawancara dilakukan secara tatap muka langsung. Delapan informan 

tersebut dipilih berdasarkan kriteria berpengalaman meliput dan melaporkan berita pandemi 

Covid-19. Untuk kenyamanan para informan, nama mereka tidak dicantumkan dalam 

penelitian ini. Namun peneliti mencantumkan title mereka di organisasi berita tempat mereka 

bekerja.    

Tabel 2. Informant Penelitian 

Informant 

number 

Title - Name News Organization 

I-1 Journalist - Thifal Solesa Kompas TV 

I-2 Journalist - Haris Firdaus KOMPAS / Kompas.id 

I-3 Journalist - Melisa Mailoa Detik.com 

I-4 Field Producer - Naya Antaka CNN Indonesia TV 

I-5 Journalist & News Presenter 

- Imran Tajuddin 

tvOne 

I-6 Journalist - Valencia Trixie Kompas TV 

I-7 Journalist - Arif Kusnandi GATRA.com 

I-8 Journalist - Zefanya Sara. S Metro TV 

 

Pertanyaan-pertanyaan wawancara dengan para informan dibuat berdasarkan elemen-

elemen konstruktif dan news framing yang sudah dijelaskan di bagian literature review. Data 

hasil wawancara dianalisis dengan analisis tematik. Analisis tematik adalah metode untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data (Braun & Clarke, 

2006) dan juga melibatkan interpretasi dalam proses memilih kode dan membangun tema 

(Kiger & Varpio, 2020). Tujuan dari analisis tematik adalah untuk mengidentifikasi tema yang 

merupakan pola-pola penting atau menarik, tema-tema tersebut kemudian digunakan untuk 

membahas penelitian atau menggambarkan sesuatu terkait suatu masalah yang menjadi 

fokus penelitian (Maguire & Delahunt, 2017). Lebih lanjut Kiger & Varpio (2020) menjelaskan 

bahwa tema adalah pola (atau makna) yang dibangun secara aktif yang diturunkan dari 
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kumpulan data yang menjawab pertanyaan penelitian, bukan sekadar rangkuman atau 

kategorisasi kode. 

Ada enam tahap dalam melakukan analisis tematik yang digunakan oleh peneliti. 

Keenam langkah tersebut menurut Braun & Clarke, (2006) yakni “familiarizing yourself with 

your data, generating initial codes, searching for themes, reviewing themes, defining and 

naming themes; dan producing the report”. Langkah pertama dalam proses analisis tematik 

adalah menjadi akrab dengan seluruh kumpulan data, yang memerlukan pembacaan data 

secara berulang dan aktif. Setelah melakukan tahap pertama, peneliti mencatat data kode, 

bukan tema. Kode mengidentifikasi fitur data yang menarik bagi analis dan mengacu pada 

elemen data atau informasi mentah mengenai fenomena penelitian. Langkah ketiga 

melibatkan pemeriksaan ekstrak data yang sudah tersusun untuk mencari tema potensial.  

Pada langkah keempat terdapat analisis dua tingkat yakni mereview dan refining tema, 

di mana analisis tingkat pertama peneliti perlu membaca semua ekstrak data yang telah 

dikumpulkan untuk setiap tema dan menelaah apakah ekstrak data tersebut membentuk 

pola yang koheren. Analisis tingkat pertama tersebut dianggap selesai ketika peneliti yakin 

bahwa peta tematik mencakup semua kode untuk dimasukkan dalam analisis akhir. Proses 

yang sama juga dilakukan pada level dua namun terkait dengan seluruh kumpulan data. 

Peneliti mempertimbangkan validitas masing-masing tema dan memastikan peta tematik 

mencerminkan makna kumpulan data. Setelah itu, peneliti mendefinisikan dan 

menyempurnakan lebih lanjut tema yang akan dipresentasikan untuk analisis, kemudian 

melakukan analisis data. Langkah akhir dalam analisis tematik adalah menuliskan hasil 

analisis data dengan saksama untuk meyakinkan pembaca tentang manfaat dan validitas 

analisis tersebut. Penting bahwa penulisan mencakup analisis yang memberikan penjelasan 

singkat, koheren, logis, tidak berulang dan menarik dari seluruh tema. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Berdasarkan hasil analisis tematik, peneliti menemukan dua tema dan lima subthemes 

seputar constructive journalism dan berita Covid-19. Tema pertama adalah persepsi jurnalis 

Indonesia mengenai constructive journalism dengan penjelasan detail dalam tiga sub tema. 

Tema kedua adalah implementasi elemen-elemen konstruktif jurnalistik pada berita Covid-19 

dengan satu subtheme. Peta tema tersebut dapat dilihat pada figure 1. Selanjutnya peneliti 

akan menguraikan lebih detail setiap tema dan subtema tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Peta tema dan subtema seputar persepsi jurnalis tentang Constructive Journalism dan 

Implementasinya pada Pelaporan Berita Covid-19 

 
5.1 Persepsi Jurnalis Indonesia Tentang Constructive Journalism 

5.1.1 Jurnalis Indonesia Tidak Familiar dengan Constructive Journalism 

Subtheme pertama berkaitan dengan hubungan antara jurnalis dengan pendekatan 

jurnalisme konstruktif. Mayoritas informan tidak mengetahui atau belum pernah mendengar 

tentang jurnalisme konstruktif. Dalam penelitian ini, jurnalisme konstruktif dipersepsikan 

sebagai konsep akademis sehingga jurnalis tidak familiar dengan genre jurnalistik tersebut 

dalam kerja jurnalistik sehari-hari di mana mereka lebih mempertimbangkan aspek praktis 

saat di lapangan.  

Constructive 

Journalism and 

Covid-19 News 

1. Indonesian Journalists' Perceptions 

of Constructive Journalism 

1.1 Indonesian journalists 

are not familiar with 

Constructive Journalism 

1.2 Indonesian journalists 

support the Constructive 

Journalism approach for their 

journalistic work 

1.3 Constructive Journalism 

is a challenge for Indonesian 

journalists 

2. The implementation of 

constructive elements in 

Covid-19 News 

2.1 An effort that has not 

been optimized 
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“Kadang-kadang kami sebagai praktisi tidak terlalu bersandar pada teori-teori jurnalisme, 
dan memang mempratekkan apa yang kami ketahui berdasarkan pengalaman di lapangan.” 
(I-2) 

 

Lebih lanjut, konsep jurnalisme konstruktif juga dipersepsikan sama dengan 

development journalism. Bahkan informan mengaku lebih familiar dengan genre jurnalisme 

lain seperti jurnalisme bencana dan jurnalisme narasi yang sudah pernah dipelajarinya saat 

masih kuliah di universitas.  

 

“… aku pernah baca sekilas, bayanganku waktu itu kayak development jurnalisme.” (I-7) 
 
 

Hanya satu dari delapan informan yang mengaku sudah pernah mendengar tentang 

pendekatan constructive journalism dan memahami bahwa genre ini berfokus pada solusi 

daripada konflik dalam peliputan dan pelaporan berita. 

 
“Perspektifnya itu memang harus lebih luas supaya lebih konstruktif, artinya tidak hanya 
pada satu sisi saja atau dua sisi saja tetapi lebih luas…, jadi kalau kita terfokus pada 
masalahnya saja otomatis kan tidak konstruktif, tetapi kita memberikan ada solusinya…” (I-
4) 

 

Meskipun para informan belum familiar dengan constructive journalism dan masih 

menganggapnya sebagai sesuatu yang baru di dunia jurnalistik, mereka setuju jika 

pendekatan ini dapat diterapkan pada kerja jurnalistik mereka. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jurnalis Indonesia mempersepsikan positif elemen-elemen konstruktif. Bahkan 

sebenarnya, secara tidak disadari oleh mereka, mereka sudah menggunakannya kendati 

belum optimal. Penjelasan lebih detail mengenai hal tersebut peneliti paparkan pada 

subthemes berikutnya.  

 

5.1.2 Jurnalis Indonesia mendukung pendekatan Constructive Journalism dalam kerja 

jurnalistik  

Kendati informan belum familiar dan memahami dengan komprehensif tentang genre 

jurnalisme konstruktif, mereka menunjukkan antusiasme dan dukungan terhadapnya. 

Bahkan newsroom diharapkan dapat menerapkan elemen-elemen konstruktif pada 

pemberitaan yang mereka produksi, meskipun bukan hal yang mudah untuk mengubah 

budaya kerja di dalamnya karena telah dijalankan selama bertahun-tahun. Dengan upaya 

menggunakan elemen-elemen konstruktif tersebut diharapkan media dapat menjadi harapan 

dan penenang bagi pubik melalui informasi yang dipublikasikan di tengah gejolak peristiwa 

yang sedang terjadi. Pendapat lain juga diutarakan salah satu informan bahwa semestinya 

jurnalisme memang harus konstruktif terlepas dari genre atau pengkategorian jurnalisme itu 

sendiri. 
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 “I think every journalist and editor should play the role of constructive journalism. Media is 
hoped to play its role as expectancy and reassurance for people who consume information 
from them, especially amid the vicious covid 19 situation last year.” (I-8) 
 
“... from what I understand, all journalism must be constructive, in general, to improve 
something. ...logically, all journalism goes there. All of my efforts in covering issues are also 
for something constructive.” (I-7) 
 

Sebagai pendekatan baru dalam jurnalisme yang mulai berkembang di dunia akademis, 

jurnalisme konstruktif didasarkan pada pelaporan berita yang fokus pada solusi dan masa 

depan, alih-alih cerita yang berbasis konflik dan sensasi. Mayoritas informan mendukung 

konsep tersebut dan menyatakan bahwa hal itu sangat perlu dipahami dengan baik oleh 

jurnalis. Mereka mengakui bahwa saat ini masih banyak media outlet yang mempublikasikan 

berita sensasional dibandingkan konstruktif sehingga implementasi jurnalisme ini perlu 

diupayakan lagi. 

Lebih lanjut mereka menyepakati bahwa dengan memberikan solusi pada pemberitaan 

juga membantu publik memiliki pemahaman dan sikap yang lebih solutif atas sebuah 

peristiwa. Ide di balik jurnalisme konstruktif adalah memberikan lebih banyak latar belakang 

pada news story dan cerita yang lebih berkonteks, serta melaporkan apa yang baik. 

Informan menegaskan bahwa hal tersebut penting dilakukan oleh jurnalis, namun mereka 

menekankan untuk memberikan insight atau solusi di balik berita yang memiliki tone negatif 

sehingga publik tetap waspada tanpa merasa cemas atau panic. 

 
“Bagaimana yang kita sampein itu seusai dengan apa yang benar. … bukan menakut-
nakutkan atau memberikan kepanikan, tapi juga membuka mata mereka, … juga bisa 
membuat mereka berpikir solutif.” (I-6) 

 

Dengan memberikan sisi lain atau insight dari sebuah berita bertone negative, informasi 

yang diterima oleh warga menjadi lebih kaya sehingga dapat membuat pandangan mereka 

terhadap sebuah peristiwa lebih luas. Namun demikian, memberitakan hal-hal positif dari 

sebuah fenomena dan menyalurkan optimism kepada masyarakat tetap harus didasarkan 

pada fakta yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, jurnalis tidak boleh mengabaikan fakta 

meskipun ingin menyampaikan pesan-pesan positif.  

 “… faktanya separah apapun mungkin pada saat itu kondisinya, memang harus dilaporkan 
se-apaada-nya, tapi di sisi lain mungkin ada hal-hal positif yang bisa kita beritakan juga.” (I-
3) 
 
 “… menurut saya kita tidak bisa berfokus harus mengatakan positif dan negative, menurut 
saya. Karena jurnalisme itu pada hakikatnya berpegang pada fakta. kalo memang dia baik 
harus katakan dia baik. kalo dia buruk ya kenapa kita katakan baik.” (I-2)         

 

Kritik yang disampaikan dengan santun dalam berita kepada publik dianggap sebagai 

bentuk penerapan jurnalisme konstruktif. Informan menegaskan bahwa menyampaikan kritik 

dalam peliputan berita yang dilakukannya, misalnya mengktritik pemerintah, merupakan 
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salah satu bentuk mengusulkan solusi. Di mana usulan-usulan solusi tersebut didapatkan 

dari hasil wawancara dengan para pakar yang kompeten untuk mengatasi persoalan terkait.  

 
“Kritik itu menurut saya juga dalam kerangka konstruktif, dalam rangka untuk pemerintah 
memperbaiki persoalan-persoalan itu. Bukan kemudian kita, kami mengkritik terus menerus 
tanpa, apa ya membuat berita jelek terus, tetapi memang ada kekurangan menurut saya itu 
harus disampaikan.” (I-2)  
         

Namun demikian, memberitakan hal-hal positif dari sebuah fenomena dan memberikan 

optimisme, serta memberikan solusi dalam produksi news story menjadi tantangan bagi para 

informan sebagai jurnalis. Hal tersebut karena masing-masing redaksi news media outlets 

memiliki kebijakan yang berbeda-beda terhadap informasi yang akan dipublikasikan. Agenda 

setting media menjadi salah satu faktor yang memengaruhi para jurnalis saat meliput di 

lapangan. Tak jarang mereka mengalami keterbatasan mengembangkan ide liputan karena 

itu sudah diproyeksikan oleh para elit di ruang redaksi.   

 

5.1.3 Constructive Journalism menjadi tantangan bagi jurnalis Indonesia 

Tuntutan kecepatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat menjadi salah 

satu tantangan bagi jurnalis ketika mereka ingin menerapkan pendekatan jurnalisme 

konstruktif dalam peliputan berita di lapangan. Terlepas dari jenis media tempat mereka 

bekerja, mereka memiliki beban kerja yang seringkali mengharuskan mereka untuk menulis 

lebih dari satu berita setiap hari. As a result, membuat laporan daily news dan in-depth 

reporting dengan elemen-elemen konstruktif hampir sulit dilakukan oleh mereka.      

“Aku yakin kalo temen-temen jurnalis diberi waktu panjang, beban kerja yang tidak terlalu 
banyak, dan kesejahteraan baik, itu mereka akan menghasilkan berita yang condongnya ke 
constructive journalism.” (I-7) 
 
“ini bener-benar jadi tantangan banget sih..bukan cuma buat aku tapi buat setiap tv, itu jadi 
tantangan tersendiri. Bagaimana mereka mempertahankan apa sebenarnya yang baik, yang 
konstruktif tadi buat dikasih ke masyarakat. Jadi bukan sekedar rating, bukan sekadar 
banyak yang nonton, tapi bagaimana yang disampaikan itu ya bener-bener membantu…” (I-
6) 

 

Selain itu, kebijakan redaksi yang telah memproyeksikan angle peliputan berita juga 

menjadi tantangan, alih-alih mengatakan sebagai hambatan, bagi para informan dalam 

menerapkan elemen-elemen konstruktif pada kerja jurnalistik mereka. Meskipun mereka 

dapat improvisasi angle peliputan berita dengan menyesuaikan situasi di lapangan, namun 

tetap saja fleksibilitas dari sisi waktu kurang memadai. Hal lain yang juga dianggap sebagai 

tantangan bagi informan ketika ingin menerapkan elemen-elemen konstruktif adalah 

ketidakleluasaan dari segi waktu saat liputan di lapangan karena ia juga bertugas sebagai 

news presenter yang terikat dengan jadwal siaran di studio di kantor mereka. 

Adapun tantangan lain adalah persepsi jurnalis itu sendiri yang belum memahami 

secara komprehensif jurnalisme konstruktif. Sehingga ketika mereka dijelaskan lebih detail 
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mengenai pendekatan tersebut mereka cenderung menganggap constructive journalism 

sama dengan genre jurnalisme lain seperti jurnalisme presisi dan jurnalisme makna yang 

memang sudah diterapkan oleh news organization tempat mereka bekerja. Jurnalisme 

presisi digunakan untuk menghindari pelaporan berita sensasional. Sedangkan jurnalisme 

makna diterapkan untuk dapat memaknai sebuah peristiwa, ada apa di balik fenomena atau 

peristiwa tersebut, sehingga jurnalis tidak hanya sekadar mengabarkan berita kepada publik. 

Bagi mereka, fakta tetap menjadi hal paling penting ketika melaporkan berita terlepas dari 

bagaimana cara berita itu dikemas dan berita yang ditulis benar-benar untuk kepentingan 

publik. Sehingga mereka menghindari blow up isu-isu sensasional. 

 

5.2 Penerapan elemen-elemen Constructive Journalism pada berita Covid-19 

5.2.1 Upaya yang Belum Maksimal  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan telah mengimplementasikan 

elemen-elemen konstruktif pada peliputan dan pelaporan berita Covid-19. Namun sayang, 

penggunaannya belum maksimal karena berbagai faktor. Peneliti menggali lebih dalam 

untuk mengetahui gambaran detail bagaimana elemen-elemen tersebut digunakan oleh 

jurnalis untuk menulis berita pandemic.  

Pada umumnya, mereka menyetujui untuk menambahkan framing berita yang 

berorientasi solusi. Solusi tersebut bukan dari jurnalis, melainkan didapatkan dari 

wawancara dengan narasumber seperti ahli (misalnya epidemiolog dan dokter), warga yang 

pernah mengalami atau penyintas Covid-19, orang-orang yang terdampak pandemic, aktivis, 

termasuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Dalam penulisan berita Covid-19, 

permasalahan yang diangkat digambarkan terlebih dulu oleh jurnalis kemudian mereka 

memberikan tawaran-tawaran solusi praktis dan aplikatif yang didapatkan dari wawancara. 

Mereka berharap usulan solusi tersebut mudah dan benar-benar dilakukan oleh publik.  

“Kadang-kadang kami juga memilih pakar yang menurut kami pendapatnya yang terbaik 
yang tidak terlalu ekstrem. Tapi bukan kemudian kami merombak omongannya. Kami lebih 
berdasar dengan usulan atau solusi yang sifatnya praktis dan aplikatif.” (I-2) 

 

Bentuk penulisan berita Covid-19 yang ditambahkan elemen solusi di antaranya 

mengenai inovasi bilik yang dibuat oleh tenaga kesehatan untuk melakukan tes PCR dan 

penyedia jasa titip untuk produk makanan. 

“Aku pernah liputan.. secara nggak langsung itu teman, mereka dari komunitas…, mereka 
itu membuat inovasi bilik bagi tenaga kesehatan untuk melakukan PCR. … Jadi mereka buat 
inovasi biar nakes lebih nyaman juga tapi safe untuk melakukan tugasnya.” (I-8) 
 
“… aku memang ada follow satu akun instagram namanya “dari halte ke halte”, udah lama 
sih dari sebelum covid aku taunya. Jadi akun ini tuh biasanya mempopulerkan makanan 
atau kuliner yang ada di sekitar busway atau MRT, kereta, seperti itu. Karena aku follow 
udah dari lama, jadi aku tahu followernya si akun ini pada bikin jasa jastip karena pandemic.” 
(I-3) 
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Lebih lanjut mengenai elemen konstruktif, informan menyatakan bahwa menanyakan 

pertanyaan “what now?” kepada narasumber merupakan hal penting. Perspektif future 

orientation tersebut dianggap bermanfaat dan dapat memberikan harapan untuk publik. 

Sehingga mereka berupaya untuk menerapkannya dalam peliputan dan pelaporan berita 

Covid-19 meskipun ada batasan atau kendala seperti durasi berita bagi jurnalis televisi. 

Terlepas dari hal tersebut, informan juga memaknai elemen future orientation ini sebagai 

bentuk pertanyaan “apa harapan ke depan?” atau “bagaimana ke depannya?” yang otomatis 

mereka tanyakan kepada narasumber saat peliputan pandemi. 

Menggunakan beragam perspektif dan suara dalam berita juga dianggap elemen 

konstruktif yang penting untuk dilakukan oleh mayoritas informan. Namun, ada juga informan 

yang mengaku berupaya menggunakan elemen konstruktif ini. Umumnya mereka melakukan 

cover both side atau bahkan cover all side, seperti yang mereka persepsikan tentang elemen 

inclusiveness and diversity, dengan tujuan membuat publik lebih memahami informasi terkait 

pandemic Covid-19 secara komprehensif. Meskipun narasumber yang diwawancarai oleh 

mereka seringkali sudah diproyeksikan oleh redaksi. 

Sama halnya dengan elemen lain, penggunaan data untuk membuat infografis yang 

melengkapi narasi juga digunakan oleh sebagian informan dalam melaporkan berita Covid-

19, contohnya dalam pelaporan berita “long covid” sebuah gejala yang mungkin dapat 

dialami oleh penyintas Covid-19 atau data-data fluktuasi pasien Covid-19 yang dianalisis 

terlebih dulu sebelum dimasukkan dalam berita. Tujuannya untuk membuat publik lebih 

mudah memahami informasi yang disampaikan. Sementara itu, sebagian informan lainnya 

mengaku tetap menggunakan data meski tidak divisualisasikan dalam bentuk infografis. 

Data-data terkait berita Covid-19 disampaikan secara langsung saat live report oleh jurnalis 

televisi atau dituliskan dalam bentuk narasi oleh jurnalis lainnya. Keterbatasan tim yang 

memproduksi infografis menjadi kendala teknis data tersebut terpaksa hanya dinarasikan 

saja. Alasan lain, penulisan berita lebih fokus untuk tema-tema humanis seputar Covid-19 

sehingga data hanya digunakan sebagai latar belakang news story. 

Meskipun belum maksimal diimplementasikan pada setiap peliputan pandemic, 

beberapa informan mengaku melibatkan pihak lain selain dirinya. Ketika mengembangkan 

ide liputan, mereka memberikan ruang kepada sejumlah pihak seperti warga, ahli, rekan-

rekan, orang yang pernah mengalami, atau bahkan pemerintah untuk berdiskusi dan 

memberikan masukan. Menurut mereka, elemen konstruktif co-creation ini dapat 

mengayakan sudut pandang peliputan. Bahkan mereka mengakui bila ide-ide liputan Covid-

19 sering didapatkan dari hasil obrolan ringan dengan orang lain dan yang paling penting 

mereka jadi mengetahui apa yang sedang dibutuhkan publik. Berangkat dari situ, mereka 

mengembangkan dan menajamkan ide tersebut untuk diliput dan ditulis menjadi berita.  
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5.2 Diskusi 

Pembicaraan tentang “jurnalisme konstruktif” saat ini mendapat banyak perhatian di 

ruang redaksi stasiun penyiaran, surat kabar, dan situs berita online. Selain itu, diskusi 

akademis mengenai hal itu juga semakin meningkat. "Konstruktif" berarti bahwa jurnalisme 

harus fokus tidak hanya pada masalah sosial tetapi juga pada kemungkinan solusi dan 

ruang aksi dalam liputannya (Ahva & Hautakangas, 2018) 

Dalam artikel ini, studi dari perspektif jurnalis dilibatkan untuk mendapatkan 

pengetahuan mengenai persepsi mereka tentang constructive journalism dan penerapan 

constructive elements dalam praktik keseharian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

jurnalis Indonesia tidak familiar dengan pendekatan tersebut. Dalam rutinitas kerja yang 

mereka lakukan, mereka lebih mempertimbangkan aspek praktis yang terkadang tidak 

terlalu berpijak pada genre jurnalisme tertentu. Ketika melakukan kerja jurnalistik mereka 

berpegang teguh pada prinsip independen, truth facts and data, berpihak pada publik, 

akurat dan kredibel, menyampaikan informasi penting dan berdampak kepada khalayak, dan 

menjunjung kode etik jurnalistik. Namun demikian, mereka berpendapat bahwa constructive 

journalism adalah pendekatan yang baik dan perlu diterapkan dalam kerja jurnalistik mereka 

sehari-hari. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata mereka sudah menerapkan elemen-

elemen konstruktif dalam peliputan dan pelaporan berita Covid-19, meskipun mereka tidak 

menyadarinya. Penulisan berita pandemi dengan bingkai solusi pernah dilakukan oleh 

sejumlah jurnalis Indonesia dengan tetap menyampaikan fakta sesuai kondisi yang 

sesungguhnya. Artinya, meskipun berita tersebut bertone negative atau menyampaikan kritik 

mengenai sebuah kebijakan namun jurnalis memberikan usulan atau tawaran solusi yang 

didapatkan dari wawancara dengan narasumber kompeten dan kredibel. Tampaknya, 

elemen-elemen konstruktif solutions, future orientation, inclusiveness & diversity, and The 

Rosling (explain the news and give context) dengan memanfaatkan data untuk membuat 

infografis yang menjelaskan berita lebih familiar dengan jurnalis Indonesia. Penting juga 

untuk diketahui bahwa jurnalis mempersepsikan elemen explain the news and give context 

dengan infografis hanya sekadar untuk membantu narasi berita lebih mudah dipahami 

publik. Padalah Hermans & Gyldensted, (2018) menekankan bahwa elemen konstruktif The 

Rosling tersebut bertujuan untuk memberikan konteks dalam liputan alih-alih sekadar 

meliput peristiwa. Selain itu, Hermans & Gyldensted, (2018) tidak menjelaskan lebih detail 

mengenai penerapan keenam elemen konstruktif itu. Apakah elemen-elemen tersebut harus 

digunakan semua dalam satu news story atau dapat digunakan hanya beberapa elemen 

saja. 
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Sementara itu, jurnalis Indonesia jarang menerapkan dua elemen konstruktif lainnya: 

co-creation dan empower people. Sepanjang peliputan pandemic yang pernah dilakukan, 

mereka hanya beberapa kali melibatkan dan memberi ruang kepada citizens untuk berperan 

dalam mengembangkan ide liputan.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan constructive elements dalam 

praktik jurnalistik mereka sehari-hari belum optimal. Hal tersebut disebabkan beragam faktor 

dan situasi, seperti kebijakan redaksi, keterbatasan waktu liputan, dan durasi berita untuk 

televisi. Sebagai contoh, jurnalis yang bertugas di lapangan sudah diberikan proyeksi angle 

peliputan dan narasumber untuk diwawancara. Hal ini wajar terjadi karena dalam 

rutinitasnya, terjadi proses frame-building di mana wartawan memilih informasi berdasarkan 

ide dan frames yang disarankan dari berbagai sumber di antaranya faktor organizational 

pressures and constraints seperti yang ditegaskan oleh Moy et al., (2016). 

Selain itu, tuntutan kecepatan dalam melaporkan berita terbaru kepada khalayak juga 

membatasi fleksibilitas mereka. Akibatnya, mereka tidak leluasa dalam memaksimalkan 

implementasi elemen-elemen konstruktif dalam kerja jurnalistik mereka sehari-hari. Satu-

satunya kemungkinan mereka bisa mengupayakan untuk lebih optimal menerapkan 

pendekatan constructive journalism adalah ketika mereka meliput dan menulis pelaporan in-

depth di mana dari segi waktu mereka lebih leluasa. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa jurnalis Indonesia mempersepsikan 

constructive journalism sebagai tantangan bagi mereka. Lebih lanjut mengenai hambatan 

teknis seperti telah dipaparkan sebelumnya, pemahaman jurnalis yang belum komprehensif 

tentang jurnalisme konstruktif juga menjadi hambatan pada optimalisasi penerapannya di 

lapangan. Akibatnya, berita mengenai Covid-19 di Indonesia masih banyak yang 

menyebabkan efek cemas, khawatir, news fatigue, dan yang lebih parah khalayak akan 

menghindari berita (Bruin et al., 2021; Newman et al., 2022).  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Kesimpulan dan Saran 

Mengubah budaya kerja di ruang redaksi news media outlet bukan perkara mudah untuk 

dilakukan. Terlebih setiap redaksi memiliki kebijakan masing-masing dan tujuan yang ingin 

dicapai yang sejalan dengan nilai-nilai news organization tersebut. Namun, sosialisasi 

mengenai penerapan pendekatan constructive journalism bagi jurnalis Indonesia penting 

dilakukan untuk mengantisipasi efek negatif dari pemberitaan yang dipublikasikan oleh 

media. Terutama berita-berita bencana, konflik, atau perubahan iklim yang sering 

menyebabkan efek psikologis negatif. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan pada dua level 

yakni para elite di ruang redaksi seperti news editor, producers, and even news managers 

and editor in chief, dan jurnalis yang terjun langsung ke lapangan. Tujuannya untuk 

mendapatkan kesamaan visi dan misi mengenai pelaksanaan konsep constructive 

journalism pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan.  

Seperti yang ditegaskan oleh Haagerup, (2015) bahwa untuk menjadi jurnalis yang 

konstruktif diperlukan adapatasi perubahan di antaranya budaya dan alur kerja. Sudah 

saatnya media massa tidak hanya memberikan informasi, tapi juga mengajak khalayak 

untuk lebih bijak dalam menyikapi suatu permasalahan secara optimistis dengan 

menawarkan solusi dalam pemberitaan mereka. Selain itu, berita yang berorientasi masa 

depan juga dapat membuat publik merasa punya harapan di tengah persoalan yang mereka 

hadapi. 
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