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ABSTRAK 

Kemajuan teknologi komunikasi dan infonnasi telah meningkatkan peran 
media massa khususnya pers dalam mengatasi batas-batas geografis yang ditemui 
dalam alctivitas peliputan peristiwa-paristiwa penting di dunia. Demikian halnya 
dengan dinamika kehidupan politil; di Indonesia yang tal; luput daTi amatan peTS 
intemasional seperti majalah Time. Acapkali pemerintah di negara berkembang 
tidak berdaya dan ditentukan citranya oleh peTS barat yang hidup dalam sistem 
politik yang lebih demokratis. Dengan demikian penelitian ini ingin mengetahui 
perspektif pers intemasional dalam memandang kehidupan demokrasi di 
Indonesia dilihat dari pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan politiknya dengan 
meneliti tema. kecenderungan dan komunikator politik dalam liputan berita politik 
tentang Indonesia di majalah Time. Sehingga dapat diketahui citra pemerintahan 
dan kehidupan politik di Indonesia yang dibentuk oleh pers melalui berita-berita 
politilc yang ditampillcan. 

Penelitian ini menggunakan. teoti tentang pets, peran dan fungsinya, 
komunikasi politik, komunikasi intemasional dan tentang berita yang melipllti 
berita itu sendiri, berita politik dan sumber berita. Metode penelitian 
menggunakan teknik analisis isi dengan jenis penelitian deskriptif. Satuan 
analisisnya adalah satuan tematik dan rererens dengan sampel berita-berita politik 
tentang Indonesia di majalah Time edisi bulan Juni 1996-Juni 1998. Sampel 
diambil dengan metode total sampling. Vji kategorisasi diperlukan untuk menguji 
keterandalan kategorisasi daTi tema dan kecenderungan berita. Data dikumpulkan 
dengan lembar koding dan dimasullan ke dalam tabel frekuensi, kemudian 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan data daTi label frekuensi 
dan tabel distribusi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa begitu kuat dan dominannya rezim 
orde bam di bawah Suharto teJah menyebabkan tema pemerintah menjadi tema 
yang dominan dalam pemberitaan dengan kecenderungan berita politik tentang 
Indonesia ru;ialah negatif. Sedangkan komunikator politik yang digunakan sebagai 
sumber berita sebagian besar adalah daTi luar struktur pemerintahan (extra 
govermnemat). 
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