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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 
 

Indonesia mengenal sembilan macam bahan pokok atau yang sering 

dikenal dengan sembako. Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok 

masyarakat. Bahan pokok dalam sembako itu diantaranya adalah beras, gula pasir, 

sayur-sayuran, dan buah-buahan, daging sapi, ayam, ikan, minyak goreng, susu, 

telur,minyak tanah, atau gas ELPIJI dan garam. Sembilan bahan pokok menjadi 

sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena berkaitan dengan hajat hidup 

orang banyak. Diantara sembako tersebut salah satunya beras yang merupakan 

sumber karbohidrat sebagian besar masyarakat Indonesia walaupun ada makanan 

alternatif seperti ketela dan jagung. Menurut Kementerian Perindustrian Republik 

Indonesia Tahun 2014, beras merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan 

bagi masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan 

dan distribusi beras menjadi sangat penting dalam rangka ketahanan pangan, 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, dalam rangka stabilitas 

kepentingan konsumsi masyarakat secara umum. Beras sebagai sumber 

karbohidrat sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikannya penting karena 

beras dijadikan nasi sebagai sumber energi masyarakat untuk dapat melakukan 

aktifitas sehari-hari. Ada ungkapan orang Indonesia, “belum kenyang kalau belum 

makan nasi”.   
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Sebagai sumber makanan pokok masyarakat Indonesia, beras banyak 

ditanam di Indonesia. Menurut aneihira.com terdapat jenis beras di Indonesia 

diantaranya adalah pandan wangi, IR 64 setra ramos, Rojolele dan IR 42 dan beras 

merah. Mengingat pentingnya bahan pokok ini ketika terjadi sesuatu yang 

berhubungan dengan beras, maka akan menimbulkan gejolak di masyarakat. 

Kelangkaan dan kenaikan harga beras menjadi hal yang sering terjadi di 

Indonesia. Fenomena tersebut selalu menimbulkan pertentangan dari masyarakat 

dikarenakan hampir semua masakan Indonesia menggunakan beras sehingga jika 

ada kelangkaan dan kenaikan harga beras maka akan berpengaruh terhadap harga 

makanan lainnya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian kompas.com 

dan Republika.co.id sebagai perbandingan. Alasannya adalah karena pada 

penelitian terdahulu kompas selalu lebih pro terhadap pemerintah sedangkan 

Republika lebih kontra terhadap pemerintah. Maka dari itu peneliti menggunakan 

kedua media ini sebagai objek penelitian. Peneliti mengambil beberapa artikel dari 

kedua media yang berkaitan dengan masalah kenaikan harga beras dan penyebab 

kenaikan harga beras sesuai dengan interpretasi kedua media.  

Pertengahan Februari 2015 terjadi pergolakan naiknya harga beras lokal di 

pulau jawa. Berikut adalah kutipan salah satu  media online nasional di Indonesia 

berkaitan dengan kenaikan harga beras di bekasi yaitu Republika.co.id dengan 

judul “ Harga beras di Bekasi terus melonjak”. 

“Di Kota Bekasi harga beras terus melonjak. Kisaran kenaikan 
harganya rata-rata mencapai Rp 2.000. Bahkan beras dengan kualitas 
bagus harganya tembus sampai Rp 14 ribu”. ( 24/02/2015, 12:48 WIB) 
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Menurut sumber, kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia khusunya 

di pulau jawa dikarenakan oleh berbagai sebab. Beberapa menyebutkan kenaikan 

harga beras dipicu oleh pasokan beras lokal yang semakin menipis. Seperti 

kutipan pada berita berikut yang berjudul “Bulog: Kenaikan Harga Beras karena 

Kekosongan Stok” pada Kompas.com.  

“Perum Bulog mengungkapkan kenaikan harga beras disebabkan 
kekosongan stok dalam tiga bulan sebelumnya, yakni periode November-
Desember 2014 dan Januari 2015. Leli menjelaskan, kondisi pada akhir 
2014 itu, dikarenakan stok November dan Desember sudah ditarik terlebih 
dahulu pada Februari dan Maret 2014, sehingga menyebabkan kekosongan 
sebesar 462.000 ton. Akibatnya, pada Desember 2014 dan Januari 2015, 
Bulog hanya menggelontorkan 71.000 ton beras, sehingga kurang efektif 
menurunkan harga.”. (1/3/2015, 08:28 WIB) 

 

 Menurut kutipan berita tersebut kenaikan harga beras dipicu oleh 

kosongnya pasokan beras sehingga kebutuhan akan beras menjadi tidak tercukupi 

dimasa yang akan datang. Namun, salah satu sumber dari media online di 

Indonesia menyampaikan sebab yang berbeda mengenai kenaikan harga beras. 

Menurut Republika.co.id dengan judul berita “Komisi IV DPR: Kenaikan Harga 

Beras Dikondisikan Pihak Tertentu” dengan kutipan berita sebagai berikut: 

“Kenaikan harga beras menjelang panen raya ditengarai karena 
dikondisikan secara sistemik oleh pihak tertentu agar dikeluarkan 
kebijakan impor yang merugikan petani Ada pihak-pihak tertentu, yang 
kuat, yang mengondisikan beras agar melakukan kebijakan impor," kata 
anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Ahad (1/3). Menurut anggota 
Fraksi PKB daerah pemilihan Kalbar ini, ketika kebijakan impor dilakukan 
sekarang, maka beras-beras tersebut akan datang saat musim panen raya. 
Kalau impor terus dilakukan, petani yang akan tertekan, karena harga 
bakal terpengaruh”. (01/3/2015, 08:20 WIB) 

  

Kutipan berita tersebut menjelaskan bahwa kenaikan harga beras disinyalir 

akibat adanya permainan sistemik oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kenaikan harga 

beras tidak dipicu oleh kurangnya pasokan.  
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 Berdasarkan kutipan berita pada kedua media tersebut menunjukkan 

adanya perbedaan sudut pandang dalam menyampaikan penyebab kenaikan harga 

beras. Mengingat pentingnya isu ini karena berhubungan dengan kebutuhan 

masyarakat indonesia maka sangat penting diketahui informasi yang berhubungan 

dengan kenaikan harga beras oleh berbagai media sebagai sumber informasi 

masyarakat. Perbedaan sudut pandang media dalam menyampaikan informasi 

kepada masyarkat memicu perbedaan pemahaman bagi masyarakat termasuk 

persoalan kenaikan harga beras. Dengan demikian terjadi pembingkaian berita 

pada masing-masing media untuk menyampaikan sebuah fakta kepada 

masyarakat. 

 Menurut Sobur (2012:29) media sesungguhnya berada di tengah realitas 

sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks 

dan beragam. Oleh sementara orang, media (pers) acap disebut sebagai the fourth 

estate (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik. Hal ini 

terutama disebabkan oleh suatu persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh 

media dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dan 

politik masyarakat. Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau 

gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai untuk berperan sebagai 

institusi yang dapat membentuk opini publik, antara lain, karena media juga dapat 

berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu idea tau gagasan, dan bahkan 

suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam 

konteks kehidupan yang lebih empiris.  

 Perbedaan sudut pandang yang terjadi pada media online Kompas dan 

Republika dicurigai peneliti karena adanya kepentingan didalamnya. Menurut 
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situs alexa.com (10/04/2015, 21:37 WIB), Kompas.com menduduki urutan 11 

website yang paling sering di akses di Indonesia memungkinkan tingkat 

keterbacaan yang tinggi oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan Republika 

menduduki urutan 48 website yang paling sering diakses di Indonesia. Dibanding 

media online lainnya, temuan sementara peneliti pada berita yang berkaitan 

dengan kenaikan harga beras pada kedua media tersebut menunjukkan adanya 

pandangan yang sangat berbeda satu sama lain seperti pada kutipan yang telah 

disampaikan oleh peneliti. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menjadikan 

Kompas.com dan Republika.co.id sebagai objek penelitian dalam membingkai 

pemberitan tentang kenaikan harga beras di Indonesia khusunya di pulau jawa. 

 Untuk menginterpretasi pembingkaian berita pada kedua media tersebut 

diperlukan analisis framing. Menurut Eriyanto (2011), analisis framing suatu 

metode dari analisis teks yang berbeda didalam kategori penelitian konstruksionis. 

Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang 

natural, tetapi hasli dari konstruksi.  

 Berdasarkan pemaparan yang peneliti kemukakan maka peneliti tertarik 

untuk meneliti Republika dan Kompas.com dalam membingkai pemberitaan 

tentang kenaikan harga beras di Indonesia khusunya pulau jawa yang terjadi pada 

pertengahan Februari hingga Maret 2015. Pada akhirnya diharapkan penelitian ini 

akan memberikan gambaran yang merupakan hasil interpretasi peneliti terkait 

pembingkaian informasi mengenai kebutuhan pokok bagi masyarakat di 

Indonesia.   

B. Rumusan masalah 



6 
 

“Bagaimana pembingkaian berita pada Kompas.com dan Republika.co.id 

mengenai kenaikan harga beras lokal Indonesia di pulau jawa pada periode 20 

Februari sampai 20 Maret 2015?” 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menginterpretasi Bagaimana Kompas.com dan Republika.co.id 

membingkai pemberitaan yang berkaitan dengan kenaikan harga beras lokal pada 

20 Februari-20 Maret 2015 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

a. Untuk menguji tentang keberpihakan dan kebijakan media online 

Kompas.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan kenaikan harga 

beras lokal.  

b. Menambah dan melengkapi objek penelitian ilmu komunikasi melalui 

penelitian kebijakan redaksional media online terlebih pada ranah 

analisis teks media. 

c. Untuk lebih memahami sudut pandang pemberitaan dan memperoleh 

data akurat 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan 

keilmuan komunikasi terkait keberpihakan dan kebijakan media. Selain 

itu penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan dan 

landasan bagi para jurnalis yang secara tidak sadar maupun sadar 

memuat berita yang mengandung pelabelan negatif.  


