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Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f,
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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P

uji syukur alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan hidayah
Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, sehingga terselesaikan nya
penulisan Buku ini dengan judul, FRAMING MEDIA
MEMBANGUN OPINI PUBLIK.
Buku ini berisikan tentang teori opini publik, komunikasi politik
dan media massa. Bagaimana publik menanggapi pemberitaan politik
yang termuat di media massa. Baik menyangkut dengan komunikasi
politik yang dibangun para politikus, pelaku usaha dan pelaku
birokrasi yang berkeinginan menjadi calon kepala daerah.
Ditulis untuk memenuhi kebutuhan bagi mahasiswa ilmu
komunikasi, jurnalistik, pekerja pers dan kalangan umum, sehingga
dapat menjadi referensi penunjang kegiatan praktik lapangan dan
pekerjaan sebagai awak redaksi di media massa. Sesuai dengan segmen
pembaca, maka buku ini disusun dengan kualifikasi yang tidak
diragukan lagi.
Pembahasan buku ini menjelaskan tentang bagaimana publik
memberikan penilaian dari sumber komunikasi politik yang tersaji
melalui berita-berita politik yang dikonstruksikan oleh media massa.
Peran media yang tidak bisa dinaifkan di era teknologi informasi saat
ini yakni kekuatan dalam mengkontruksikan realitas. Media memiliki
kekuatan dalam mengemas berbagai isu yang ada, sehingga menonjol
ke permukaan dan akhirnya menjadi perbincangan publik yang
menarik. Jika dikemas untuk memframing isu politik, maka media
massa, cetak dan elektronik mampu menguasai opini publik,
diharapkan akan mudah mengarahkan kencenderungan pilihan
khalayak sesuai dengan yang diharapkan kandidat.
Oleh sebab inilah berita-berita politik yang dikonstruksikan oleh
media massa menjadi pembahasannya, sehingga menghasilkan sebuah
kesimpulan publik untuk menjatuhkan pilihan politiknya dalam ajang
kontestasi pemilihan kepala daerah.
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Penulis menyadari buku ini masih banyak memiliki kekurangan.
Atas kekurangan itu, penulis berharap buku ini dapat diterima dan
bermanfaat dalam memberikan pemahaman mengenai teori opini
publik, komunikasi politik dan konstruksi media massa, sehingga ilmu
yang ada di dalam buku ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari. Serta ilmu ini bisa dikembangkan lagi untuk keperluan
studi, penulisan skripsi, tesis dan kegiatan ilmiah lainnya.
Sampit, Juni 2021
Penulis,
Reno, S.Kom., M.I.Kom.
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