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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sadar atau tidak, komunikasi menjadi bagian yang tak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial yang tak dapat 

hidup sendiri, kita akan selalu melakukan berbagai aktivitas yang 

bersinggungan dengan kepentingan orang lain. Untuk menjembatani dua 

kepentingan atau lebih ini maka diperlukan sebuah komunikasi agar ide, 

maksud dan tujuan dari orang tertentu dapat dimengerti oleh orang lain. 

Komunikasi menjadi proses simbolik dalam penyampaian dan 

penerimaan pesan baik secara verbal maupun nonverbal. Rosmawati dalam 

buku Agenda Setting Media Massa karya Apriadi Tamburaka menegaskan 

bahwa komunikasi adalah sebagai proses “menghubungi” atau “mengadakan 

perhubungan.”
1
 Sehingga dalam konteks komunikasi kita mengenal 

setidaknya ada tiga unsur komunikasi, yaitu komuikator sebagai orang yang 

menyampaikan pesan, komunikan sebagai orang yang menerima pesan, dan 

pesan sebagai ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Willbur Schramm 

mengatakan bahwa komunikasi selalu menghendaki adanya paling sedikit tiga 

unsur, yaitu: sumber (source), pesan (message), dan sasaran (destination).
2
 

Berbicara komunikasi dalam konteks yang lebih kompleks, maka 

proses penyampaian pesan tak bisa hanya menggunakan tiga unsur 

                                                           
1 Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 
hal. 7 
2 Apriadi Tamburaka Loc. Cit  
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komunikasi saja. Menurut Harold Laswell, cara yang baik untuk 

menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut: Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?” 

Atau Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan 

Pengaruh Bagaimana?
3
 

Dalam konteks komunikasi massa, penggunaan media menjadi salah 

satu unsur wajib yang harus ada. Inilah yang membedakannya dengan 

komunikasi lain pada umumnya. Penggunaan media dalam komunikasi massa 

ini menjadi jembatan yang menghubungkan antara komunikator dengan 

komunikan. Mengingat jumlah komunikan yang begitu banyak, penyebaran 

informasi hanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan bantuan media yang 

disebut dengan media massa. 

Kemampuan media massa dalam menyajikan pesan secara audio, 

visual, dan audio-visual membuat proses komunikasi menjadi lebih menarik 

dan mudah untuk dipahami. Di sisi lain, dorongan akan percepatan arus 

informasi yang terus datang menghampiri, mengharuskan manusia untuk terus 

meng-update informasi yang dimiliki. Kemudian dengan segala kekuatan 

yang ada, media massa menjadi satu-satunya alternatif yang mampu 

memenuhi kebutuhan manusia akan informasi yang dibutuhkan. 

Dewasa ini, kegiatan di bidang media massa termasuk di Indonesia 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari kehadiran media 

cetak, elektronik, hingga penemuan media baru yang di sebut media online. 

                                                           
3 Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (Bandung: Rosda, 2008), hal. 69 
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Perkembangan media ini menjadi sebuah peluang bisnis yang begitu 

menjanjikan bagi kaum kapitalis. Di sini, informasi dijadikan sebagai 

komoditi dengan nilai jual yang tinggi. Inilah yang akhirnya mendorong 

mereka untuk terjun langsung dalam membangun industri media. Dengan 

masuknya unsur kapitalis, media massa mau tidak mau harus memikirkan 

pasar demi memperoleh keuntungan (revenue) baik dari penjualan maupun 

iklan.
4
 

Sadar atau tidak persaingan dalam industri media massa berpengaruh 

pada karya jurnalistik yang dihasilkan. Mengingat bahwa media massa 

memang menjadi sebuah bisnis yang dikelilingi oleh banyak kepentingan, 

maka akan mempengaruhi setiap kinerja dari pers itu sendiri. Di sini 

kebebasan pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik banyak terganjal 

berbagai kepentingan seperti ideologi perusaahaan dan kekuasaan. Sehingga 

setiap berita yang disajikan oleh setiap media massa tak akan sama untuk satu 

isu yang sama. Dengan demikian media massa mampu menghadirkan bingkai 

berita yang berbeda sesuai dengan yang diinginkan. Itu artinya tak ada satupun 

pers yang memiiki sikap independensi yang absolut. 

Media massa baik cetak maupun elektronik sama-sama memuat ragam 

berita sebagai bentuk representasi dari setiap kejadian yang memiliki nilai 

berita. Namun pada kenyataannya, berita atau informasi yang diterima 

masyarakat sebenarnya adalah hasil dari konstruksi media massa dan bukanlah 

realitas sesungguhnya. Dengan mengandalkan kekuatan agenda setting yang 

                                                           
4 Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse 
Analysis terhadap Berita-berita Politik, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 3 
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dimiliki, media massa mampu menggiring dan membentuk opini publik atas 

peristiwa yang diberitakan. Perbedaan bingkai berita yang dilempar ke tengah 

masyarakat memungkinkan adanya perbedaan pembentukan opini publik 

sesuai dengan informasi yang dikonsumsi. Istilah “berita pesanan” sekiranya 

boleh menjadi pernyataan yang pas untuk beberapa liputan yang merupakan 

permintaan para klien untuk tujuan dan motif tertentu. Bisa jadi berita yang 

seringkali kita yakini kebenarannya itu justru merupakan permintaan publikasi 

yang memang sengaja dilakukan untuk mempengaruhi opini publik. Dengan 

melakukan tiga tindakan sekaligus, seperti penggunaan simbol-simbol politik 

(language of politic), strategi pengemasan pesan (framing strategies), dan 

melaksanakan fungsi agenda media (agenda setting fungction) media massa 

sudah bisa membentuk kerangka opini publik.
5
 

Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia sempat dikejutkan dengan 

berita pengunduran diri Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen 

Agustiawan. Ia merupakan satu-satunya pemimpin wanita di salah satu anak 

perusahaan BUMN tersebut. Karen menjabat selama 6,5 tahun dengan 

perpanjangan masa jabatan yaitu selama dua periode. Ia juga dikabarkan 

memiliki banyak prestasi. Di bawah kepemimpinan Karen, Pertamina pernah 

berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp 23 triliun pada tahun 2013. 

Pencapaian kinerja tidak saja tercermin dari laba, tetapi juga pendapatan usaha 

                                                           
5Ibid., hal. 2 
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perusahaan yang mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah yakni 71,1 

miliar dolar Amerika, atau setara Rp 743,11 triliun.
6
 

Prestasi lain yang diraih Karen selama masa jabatannya tersebut adalah 

keberhasilannya membawa Pertamina masuk ke dalam 500 jajaran perusahaan 

terbesar d dunia. Menurut catatan detikFinance, dua kali Pertamina masuk 

dalam daftar 500 perusahaan terbesar dunia atau Fortune Global 500. Selain 

itu juga pernah masuk jajaran wanita paling berpengaruh di dunia pada akhir 

2013 lalu.
7
 

Namun sangat disayangkan, pada akhir Agustus 2014 lalu, wanita 

dengan nama lengkap Galaila Karen Agustiawan dikabarkan ingin mundur 

dari jabatan orang nomor satu di Pertamina dan akan resmi mundur pada 

tanggal 1 Oktober 2014. Berita pengunduran diri Karen muncul di tengah 

ramainya pemberitaan tentang pemilu 2014. Bahkan permohonan 

pengunduran diri Karen tersebut dilakukan menjelang berakhirnya masa 

jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabar ini sontak membuat 

publik bertanya-tanya prihal kemunduran Karen. Pasalnya, selama memimpin 

Pertamina, Karen nyaris tak pernah mendapatkan isu negatif terkait karirnya 

tersebut. Sebaliknya, ia dikenal sebagai sosok wanita berprestasi yang mampu 

memajukan Pertamina. Mencuatnya berita ini menimbulkan berbagai 

spekulasi tentang alasan kemunduran Karen. Inilah yang kemudian membuat 

                                                           
6http://www.pertamina.com/news-room/seputar-energi/cetak-laba-rp-32-triliun/(diakses 
pada tanggal 2 Oktober 2014, pukul 22:30) 
7http://finance.detik.com/read/2014/08/18/115213/2665036/1034/pujian-dahlan-
karen-bawa-pertamina-dua-tahun-masuk-fortune-500(diakses pada tanggal 2 Oktober 2014, 
pukul 23:00) 
 

http://www.pertamina.com/news-room/seputar-energi/cetak-laba-rp-32-triliun/
http://finance.detik.com/read/2014/08/18/115213/2665036/1034/pujian-dahlan-karen-bawa-pertamina-dua-tahun-masuk-fortune-500
http://finance.detik.com/read/2014/08/18/115213/2665036/1034/pujian-dahlan-karen-bawa-pertamina-dua-tahun-masuk-fortune-500
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berita tentang Karen banyak dipolitisi oleh beberapa pihak. Media massa yang 

turut andil dalam isu pemberitaan pengunduran diri Karen inipun mengemas 

berita dengan cara yang berbeda. Sekilas perbedaan tersebut nampak pada 

judul berita. Di dua media cetak ternama di Indonesia seperti Majalah Tempo 

dan Majalah Gatra terdapat perbedaan judul yang mencolok. Pada Majalah 

Tempo Edisi 25 - 31 Agustus 2014 mengangkat judul “ KAREN TAK SUDI 

JADI „SARDEN‟“. Sedangkan pada Majalah Gatra Edisi 21 - 27 Agustus 

2014 hanya dikemas dengan judul yang sederhana “Ada Apa dengan Karen.” 

Penggunaan kata di antara kedua judul tersebut jelas menggambarkan 

perbedaan makna yang ingin disampaikan. Penggunaan istilah “sarden” pada 

judul berita yang diusung Majalah Tempo seolah ingin menegaskan maksud 

tertentu. Sedangkan judul yang diusung Majalah Gatra terkait isu yang sama 

terkesan biasa tanpa menggunakan istilah apapun. Perbedaan judul yang 

begitu kontras inipun menarik perhatian peneliti untuk mengetahui lebih jauh 

tentang isi pemberitaan yang dimuat oleh kedua majalah berita tersebut. 

Gatra dan Tempo merupakan dua majalah besar yang sangat populer di 

Indonesia dengan jumlah oplah cetak Tempo sebanyak 180.000 eksemplar dan 

Gatra tak kurang dari 80.000 eksemplar setiap kali terbit.
8
 Sebagai majalah 

berita, keduanya lebih fokus pada pemberitaan seputar dunia politik, ekonomi, 

dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Tempo dan Gatra dikenal dengan sajian 

beritanya yang mendalam. Berita-berita tersebut diulas menggunakan teknik 

                                                           
8http://e-journal.uajy.ac.id/1461/3/2KOM02291.pdf (diakses pada 19 Maret 2015, pukul 

20.15 ) 
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in depth reporting dengan sajian fakta-fakta yang menarik. Perjalanannya 

yang panjang dalam dunia pers di Indonesia juga membuat Tempo dan Gatra 

semakin dipercaya dan digemari oleh masyarakat. Kedua media ini memiliki 

wartawan-wartawan profesional dengan jam terbang yang tak diragukan 

sehingga kualitas dari berita yang disajikanpun memiliki nilai kredibilitas 

yang tinggi dimata pembacanya. Dengan demikian peneliti menganggap 

kedua majalah berita ini layak untuk dibandingkan. Meski banyak kesamaan, 

namun Tempo dan Gatra tetap mengusung ideologinya masing-masing sesuai 

dengan latar belakang sejarah, pendiri, dan pemilik medianya. Sehingga dapat 

dipastikan bahwa dengan satu peristiwa yang sama akan menghasilkan sebuah 

pemberitaan yang berbeda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana perbedaan bingkai 

berita yang dilakukan oleh Tempo dan Gatra, peneliti menggunakan metode 

analisis framing. Cara ini digunakan untuk melihat bagaimana media 

melakukan proses konstruksi dalam berita, mulai dari seleksi isu hingga 

membangun fakta-fakta tertentu. Hal ini dapat diamati melalui pemilihan gaya 

bahasa, gambar, dan bentuk penyajian lainnya. Dengan demikian, peneliti 

dapat membuktikan bagaimana sebenarnya pengaruh ideologi dan kekuasaan 

dalam kebijakan media massa. 

Dari beberapa ulasan yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pembingkaian yang 

dilakukan oleh kedua majalah tersebut dengan mengusung judul “Konstruksi 

Media Massa Terhadap Pemberitaan Pengunduran Diri Karen Agustiawan 
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Sebagai Direktur Utama Pertamina (Analisis Framing Pada Majalah Tempo 

dan Majalah Gatra)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana cara media 

menyajikan fakta ke dalam sebuah berita. Dengan adanya konstruksi realitas 

sosial yang dibentuk oleh media massa, maka untuk satu isu pemberitaan yang 

sama akan menghasilkan berita yang berbeda. Hal ini tergantung pada 

perspektif masing masing media massa yang disajikan melalui teks, foto, 

gambar, kutipan narasumber, dan lain-lain. Sehingga, penelitian ini dilakukan 

untuk mencari jawaban atas pertanyaan: Bagaimana Majalah Tempo dan 

Gatra membingkai berita pengunduran diri Karen Agustiawan sebagai 

Direktur Utama Pertamina? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui konstruksi yang dibentuk oleh Majalah Tempo dan Majalah Gatra 

dalam memberitakan pengunduran diri Karen Agustiawan sebagai Direktur 

Utama Pertamina. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi kajian ilmu komunikasi, khususnya dibidang 

jurnalistik. Serta menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

mengkaji lebih dalam tentang konstruksi realitas yang dibentuk oleh 

media massa. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini mampu memberikan informasi dan 

gambaran kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih 

informasi yang diberikan oleh media massa. Sehingga realitas yang 

disajikan oleh media massa tidak dengan mudah dapat mempengaruhi 

opini masyarakat terkait suatu isu atau kasus tertentu. 

 


