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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berita adalah produk media. Setiap harinya wartawan melihat peristiwa, 

mengamati, menuliskannya, disunting dalam ruang redaksi dan akhirnya sampai 

pada khalayak. Dalam paradigma konstruktivis, sebuah fakta/realita tidak 

dipandang ada dan tinggal ambil saja, melainkan realitas itu diciptakan oleh 

manusia. Dalam menulis berita, seorang wartawan juga menggunakan cara 

pandang ini. Saat melihat realitas, wartawan melihat berdasarkan sudut pandang 

serta pengalaman mereka selama bekerja sebagai wartawan. Saat melihat realitas 

inilah, sang wartawan melakukan konstruksi. Hasil konstruksi wartawan tersebut 

akan masuk pada ruang redaksi dan mengalami proses konstruksi lagi. Konstruksi 

dalam ruang redaksi ini diperlukan untuk membuat berita yang sesuai dengan 

tujuan stasiun berita. 

Berita layaknya makanan pokok bagi masyarakat. Kita tidak bisa lepas 

dari enam suku kata tersebut. Begitu pula dengan pemberitaan kinerja kabinet 

kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala (Jokowi-JK). Seluruh 

media massa di Indonesia menyoroti kinerja kabinet baru ini. Pemerintahaan yang 

baru telah terbentuk, pemimpin dengan gaya baru juga telah terpilih. Kabinet baru 

ini pun harus mengalami masa percobaan. Hal ini bertujuan untuk melihat 

bagaimana kabinet Jokowi-JK akan mengerjakan sisa waktu selama lima tahun 

kedepan. Bagi para menteri yang baru, mereka akan menyesuaikan dengan 

pemerintahan dan mulai menyelesaiakan persoalan di pos kementeriannya. Proses 
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transisi ini pun menjadi bagian awal penebusan janji-janji selama masa kampanye 

pemilihan presiden yang lalu. 

Hal tersebut tentu membuat seluruh lapisan masyarakat di Indonesia 

memberikan perhatian lebih pada mereka begitu pula media massa. Sebagai  

penyambung antara pemerintah dan masyarakat media massa melaporkan segala 

peristiwa yang berkaitan dengan kinerja kabinet kerja Jokowi-JK. 

Setelah resmi memenangkan pemilu, Jokowi-JK pun mengumumkan 

kriteria para menteri yang akan membantu kerja selama lima tahun kedepan. 

Kriterinya tidak mudah, hanya orang-orang profesional, siap bekerja dan bebas 

dari kasus korupsi yang akan menjadi bagian kabinet baru. 26 Oktober 2014 

menteri-menteri anggota kabinet baru Jokowi-JK diperkenalkan kepada publik 

setelah melalui seleksi tertutup yang sangat ketat.  

Selama dua bulan bekerja, kabinet kerja Jokowi-JK telah melakukan 

beberapa gebrakan diantaranya, kegiatan blusukan yang hampir dilakukan oleh 

semua menteri. Mengunjungi masyarakat, datang langsung ke lokasi atau sumber 

masalah adalah ciri khas presiden Jokowi yang kemudian menular pada Menteri-

menterinya. Hal ini jarang dilakukan pada kabinet sebelumnya, harapan 

masyarakat untuk lebih didengar dan diperhatikan oleh pemerintahan yang baru 

pun meningkat.  

Selain menteri yang giat bekerja, presiden Joko Widodo dalam Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) atau  

Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Beijing juga banyak bertemu pemimpin 

negara-negara berpengaruh. Tujuannya untuk mendiskusikan percepatan ekonomi 

dan pembangunan di Indonesia.   
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Setelah sampai dari kegiatan luar negerinya, sang presiden memberikan 

kejutan bagi masyarakat Indonesia. Kejutannya adalah kenaikan harga Bahan 

Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 2000 rupiah per tanggal 18 November 2014. 

Isu ini memang sudah berhembus sejak bulan Oktober lalu. Dalam pidatonya, 

presiden tidak menyebutkan menaikkan harga BBM, melainkan memilih untuk 

mengalihkan subsidi BBM untuk program yang akan lebih mensejahterakan 

rakyat. Saat kampanye dulu, Jokowi memiliki program KIS (Kartu Indonesia 

Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KKS (Kartu Indonesia Sejahtera), 

swasembada pangan, pembangunan maritim, dan percepatan pembangunan 

infrastruktur. Setelah resmi menjadi presiden ia pun melaksanakan janji selama 

masa kampanye dengan mengalihkan subsidi BBM yang dianggap terlalu banyak 

itu untuk program-program tersebut.  

Niat baik pemerintah juga mendapat banyak kritik, masyarakat hingga 

anggota DPR bertanya kepada pemerintahan yang baru, pasalnya kenaikan harga 

BBM justru terjadi saat harga minyak dunia anjlok. Demonstrasi menolak terlihat 

di mana-mana, pengemudi kendaraan umum juga banyak yang mogok kerja, para 

buruh menuntut upah mereka dinaikkan sebagai dampak dari kenaikan harga 

BBM.  Namun pemerintah baru itu nampaknya tak terpengaruh. 

Gebrakan pemerintah Jokowi-JK berikutnya tak kalah dahsyat. Pemerintah 

melalui TNI Angkatan Laut meledakkan tiga kapal nelayan asal Vietnam yang 

kedapatan mencuri ikan di wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo memang 

sudah merencanakan tindakan tegas ini bagi seluruh kapal asing yang kedapatan 

mencuri kekayaan maritim Indonesia. Menurutnya negara kehilangan Rp 300 

triliun rupiah dari sektor perikanan karena illegal fishing. Selain tindakan tegas 
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pada nelayan asing, presiden juga akan memangkas anggaran rapat dan perjalanan 

dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai strategi efisiensi APBN 2015.  

Anggaran rapat dan perjalan dinas tersebut dirasa jauh dari tujuan pembangunan 

untuk rakyat. Anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 15 Triliun rupiah dan 

rapat instansi yang bisa mencapai 18 Triliun rupiah semua akan dipangkas. 

Pemerintahan yang akan berjalan lima tahun ini juga memiliki proyek 

pembangunan infrastruktur di seluruh sektor mulai dari pembangunan jalan tol 

dan non tol, jaringan kereta api di yang menghubungkan Pulau Sumatra, Jawa, 

Kalimantan dan Sulawesi, pelabuhan, bandar udara, pembangkit listrik, sektor 

energi dan gas, pembangunan hunian layak bagi warga dan banyak lagi. 

Rekam uji coba selama dua bulan itu pun dilaporkan oleh media massa. 

Sebagai distributor informasi, media massa tidak akan melewatkan satu peristiwa-

pun yang berkaitan dengan kabinet Jokowi-JK untuk dilaporkan, mengingat nilai 

berita dari peristiwa tersebut sangat tinggi. Sebuah berita dapat dikatakan 

memiliki nilai berita tinggi jika informasi yang dimilikinya setidaknya berdampak 

bagi kehidupan banyak orang, berkaitan dengan orang yang terkenal dan penting, 

memiliki kedekatan baik itu emosional maupun geografis. Pemberitaan kinerja 

kabinet kerja Jokowi-JK juga memiliki nilai berita tersebut. Sehingga hampir 

semua media massa di Indonesia baik cetak, elektronik maupun online 

menjadikannya headline.  

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi komunikasi, dalam mencari 

berita kita diberikan banyak pilihan, salah satunya dengan menggunakan media 

online. Mulai dari mesin pencari seperti Google, media sosial dan web adalah 

bagian dari media online. Sebagai bagian dari media online, news online media 
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telah menjadi rujukan masyarakat Indonesia dalam mencari berita. News online 

media menjelma sebagai media informasi baru, cepat memberikan berita, segar 

dan mudah di akses oleh masyarakat Indonesia. Tidak perlu membayar kertas 

untuk mencari berita, tak perlu duduk didepan televisi dan radio untuk mengakses 

informasi. Akses informasi dapat di lakukan dimana saja asal ada ponsel pintar 

dan internet. Selain membaca berita kita juga dapat memberikan komentar pada 

pemberitaan, komunikasi dua arah pun terjalin. Mudah, cepat dan murah membuat 

news online media dicintai masyarakat Indonesia.  

News online media di Indonesia yang akan diteliti adalah detik.com dan 

Viva.co.id. Berdasarkan peringkat Alexa
1
 detik.com berada di posisi 9 untuk 

seluruh konten di Indonesia dan di posisi 473 Global Rank. Hal ini menempatkan 

detik.com sebagai news online media terbaik di Indonesia dalam jumlah 

kunjungan.
2
 Detik.com adalah portal web berita yang telah terbit sejak tanggal 9 

juli 1998. News online media ini diakuisisi oleh PT Trans Corporation, salah satu 

anak perusahaan CT Corp pada 3 Agustus 2011. Chairul Tanjung sebagai pemilik 

CT Corp membeli detik.com secara total (seratus persen). Setelah diambil alih, 

maka jajaran direksi diisi oleh pihak-pihak dari Trans Corp – sebagai 

perpanjangan tangan CT Corp di ranah media.
3
 Peliputan utama Detik.com 

berfokus pada berita ekonomi, politik, teknologi informasi, hiburan dan olahraga. 

                                                 
1
 Alexa Internet, Inc. adalah sebuah anak perusahaan dari Amazon.com yang berbasis di 

California, dan menyediakan data komersial terkait traffic web. Toolbar yang diciptakan oleh 

Alexa mengumpulkan data berupa kebiasaan berselancar penggunanya di internet dan 

mengirimkannya ke pusat data Alexa, dimana data-data tersebut disimpan dan di analisa, sehingga 

menjadi dasar dari laporan web traffic yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya. 

Wikipedia, Alexa Internet, http://id.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet, (akses, 18 Nopember 

2014). 
2
 http://www.alexa.com/siteinfo/detik.com (akses, 14 Desember 2014). 

3
 DetikCom, http://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom (akses, 6 Oktober 2014). 

http://www.alexa.com/siteinfo/detik.com
http://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom
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news online media ini selalu menyuguhkan informasi terbaru dan terhangat 

(breakingnews). 

Viva.co.id menempati posisi ke 29 untuk seluruh konten di Indonesia dan 

di posisi 1,628 Global Rank berdasarkan peringkat pada Alexa. Sehingga Viva 

menempati posisi ke 6 sebagai situs berita online yang sering di kunjungi 

masyarakat Indonesia.
4
 Viva.co.id yang sebelumnya bernama VIVAnews. Adalah 

news online media yang dikelola oleh PT. Viva Media Baru, anak perusahaan PT 

Visi Media Asia Tbk. Diluncurkan pada 2008 news online media yang memiliki 

tag line “indepth trust” ini dibuat untuk dapat diakses melalui telepon seluler, 

komputer tablet, dan PDA. Viva.co.id merupakan portal kepada situs-situs seperti, 

VIVAnews (news.viva.co.id), VIVAbola (bola.viva.co.id), VIVAlife 

(life.viva.co.id), VIVAlog (log.viva.co.id), VIVAforum (forum.viva.co.id), dan 

VIVAsocio (socio.viva.co.id). Saat ini, Rizal Mallarangeng berkedudukan sebagai 

presiden komisaris VIVA.co.id dan anak Abu Rizal Bakrie (ARB) yaitu Anindya 

N. Bakrie berkedudukan sebagai salah satu komisaris. Sedangkan Ardiansyah 

Bakrie menjabat sebagai Presdir atau CEO.
5
 Dalam penelitian ini, peneliti akan 

fokus pada berita-berita yang dimuat oleh VIVAnews.  

Pemilihan kedua news online media tersebut didasari pada alasan-alasan 

sebagai berikut: Detik.com sebagai situs berita terbaik di Indonesia berdasarkan 

kunjungan, tentunya berita yang disuguhkan oleh Detik.com dibaca oleh seluruh 

masyarakat Indonesia dan memberikan pengaruh yang besar pada pembentukan 

opini publik masyarakat Indonesia. 

                                                 
4
 http://www.alexa.com/siteinfo/viva.co.id (akses, 14 Desember 2014). 

5
 Wikipedia.org, VIVA.co.id,  http://id.wikipedia.org/wiki/VIVA.co.id (akses, 6 Oktober 2014). 

http://www.alexa.com/siteinfo/viva.co.id
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Kedua adalah Viva.co.id, walaupun menempati posisi ke 6 sebagai situs 

berita yang sering di kunjungi masyarakat Indonesia versi Alexa, alasan 

diambilnya situs ini karena Viva.co.id yang merupakan  bagian dari Bakrie 

Brother Grup milik ARB Ketua Umum Partai Golongan Karya. Saat itu, partai 

berlambang pohon beringin ini memilih menjadi oposisi dalam sistem politik di 

Indonesia. Viva.co.id dikenal sebagai salah satu kanal berita ARB. Sebuah berita 

juga bisa dibuat dengan tujuan untuk kepentingan perorangan, kelompok, atau 

golongan. 

Dalam ekonomi politik media massa, ada banyak hal yang 

mempengaruhi bagaimana sebuah media bekerja. Salah satunya iklan. Iklan akan 

memberikan dukungan ekonomi pada media massa, bagaimana sebuah media 

akan hidup juga dipengaruhi seberapa banyak iklan yang masuk. Sebagai 

penyandang ekonomi media massa, sangat memungkinkan media massa tidak 

memberitakan berita yang membahayakan pengiklan, terlebih mereka akan 

menyuguhkan berita yang disukai pembaca dan menguntungkan pengiklan. Saat 

kita membuka situs Detik.com kita akan melihat banyaknya iklan dan hal tersebut 

akan berpengaruh pada frame pelaporan berita Detik.com.  

Pemilik media massa dan ideologinya juga mempengaruhi kehidupan 

media massa. Apalagi sudah kita ketahui bersama bagaimana kerja media massa 

di Indonesia yang pemiliknya terjun dalam kegiatan politik. Secara terang-

terangan mereka memanfaatkan media yang dimilikinya untuk kegiatan politik 

dan hal tersebut tidak dapat kita sangkal kebenarannya. Pemanfaatan media massa 

untuk kepentingan pemilik media juga akan berpengaruh pada frame pemberitaan 

media tersebut. 
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Pada pembahasan sebelumnya, paradigma konstruktivis memandang 

tidak ada fakta/realitas yang tiba-tiba ada. Fakta/realitas adalah buatan manusia. 

Begitu pula dengan fakta/realitas kinerja kabinet kerja Jokowi-JK. Peristiwa 

tersebut telah direkam oleh wartawan. Lewat sudut pandangnya wartawan 

menuliskan, setelah di utak-atik didalam ruang redaksi dengan banyak tujuan dan 

kepentingan yang ingin dicapai oleh stasiun berita, akhirnya berita sampai kepada 

pembaca.  

Dalam mengungkapkan realitas kepada masyarakat, stasiun berita 

menggunakan framing sebagai cara untuk membuat masyarakat lebih mudah 

menerima informasi. Isu-isu tertentu sengaja di pilih untuk di tonjolkan dan dalam 

proses penyederhanaan ini, media massa memasukkan ideologi mereka.  Dengan 

cara inilah media berusaha menggiring frame berfikir masyarakat untuk melihat 

suatu realitas berdasarkan frame media massa karena masyarakat melihat 

peristiwa melalui media.  

Pembaca adalah orang yang akan menerima berita dan akan 

mempercayai berita tersebut. Entah benar atau salah sebuah berita, dalam analisis 

framing yang dilakukan pertama kali adalah melihat bagaimana media 

mengkonstruksi realitas. Peristiwa dipahami bukan sebagai sesuatu yang tinggal 

diambil (taken for granted). Sebaliknya, wartawan dan medialah yang secara aktif 

membentuk realitas.  

Jadi, dalam penelitian framing, yang menjadi titik persoalan adalah 

bagaimana realitas/peristiwa dikonstruksi oleh media. Lebih spesifik, bagaimana 

media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu. Sehingga yang menjadi 

titik perhatian bukan apakah media memberitahukan negatif atau positif, 
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melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media. Jadi dalam 

komunikasi, bingkai berita tidak hanya untuk memberikan informasi tapi 

sekaligus mempersuasi pembaca media. Pada dasarnya framing adalah metode 

untuk melihat cara bercerita (story  telling) media atas peristiwa. „cara melihat‟ ini 

berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas.
6
 

Dalam memberitakan kinerja kabinet kerja Jokowi-JK selama dua bulan 

ini, bagaimana kedua news online media tersebut membingkai semua peristiwa 

dan kegiatan yang di lakukan presiden, wakil presiden beserta kabinetnya yang 

baru. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian 

“Konstruksi Pemberitaan Media Online Tentang Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-

JK: Analisis Framing Pada News online media Detik.com & Viva.co.id Edisi 26 

Oktober - 31 Desember 2014. Judul ini diambil dengan berbagai alasan yang telah 

peneliti utarakan di atas. Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan batasan 

atau ruang lingkup yang dapat dilihat pada bab III Metode Penelitian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perbandingan konstruksi 

pemberitaan pada detik.com dan Viva.co.id tentang Kinerja Kabinet Kerja 

Jokowi-JK edisi 26 Oktober - 31 Desember 2014?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perbandingan konstruksi pemberitaan 

                                                 
6
 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik Media (Yogyakart: LKiS, 2012) 

hlm. 7.  
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pada detik.com dan Viva.co.id tentang Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK edisi 26 

Oktober - 31 Desember 2014. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Terdapat tiga manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat akademis, praktis 

dan manfaat sosial. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan bemanfaat bagi pengembangan ilmu 

komunikasi terutamanya dalam bidang jurnalistik untuk melihat konstruksi news 

online media yang menerapkan model analisis framing Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi praktisi komunikasi terutamanya dalam bidang jurnalistik, 

penelitian ini memberikan manfaat sebagai pengingat bahwa pekerjaan jurnalis 

dalam mengkonstruksi realitas sangat mendapat perhatian para akademisi 

terutamanya dalam riset komunikasi.  

1.4.3 Manfaat Sosial 

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat dapat 

mengetahui bahwa penulisan sebuah berita tidak hanya ditentukan pada benar atau 

salah sebuah fakta/realitas. Melainkan ditentukan oleh konstruksi dari wartawan 

dan media massa. Melalui pilihan tema, teks dan gambar media massa berusaha 

meyakinkan khalayak atas sebuah peristiwa.  

Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat mengetahui bahwa pers yang di 

dominasi oleh kelompok tertentu, terkadang melupakan masyarakat. Kelompok 
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yang men-dominasi ini akan menjadikan media massa sebagai alat untuk 

melakukan hegemoni kepada kebutuhan masyarakat atas berita. 

 


