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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Kaum konstruksionis menganggap media bukan sekedar saluran yang 

bebas, akan tetapi media merupakan subjek yang mengkonstruksi realitas 

dengan segala pemihakannya. Berita tidak hanya menggambarkan realitas tapi 

juga sebuah hasil konstruksi dari media. Suatu peristiwa dapat dikonstruksi 

secara berbeda antara satu media dengan media lain. Hal ini dikarenakan 

setiap media mempunyai tata nilai yang berbeda dalam menanggapi sebuah 

peristiwa. Ada sesuatu yang harus diberitakan, dan ada pula yang harus 

dihilangkan ataupun ditonjolkan. Bagi masyarakat awam berita dianggap 

murni sebagai kontruksi atas realitas yang ada, namun bagi kalangan tertentu 

penyajian sebuah berita tentu didasari oleh ideologi yang disebabkan oleh latar 

belakang wartawan / penulis 

Masing-masing media tentunya memiliki ideologi serta visi misi yang 

berbeda. Ideologi tersebut akan mempengaruhi kebijakan redaksional media. 

Suatu wartawan yang bekerja pada suatu media dengan kebijakan redaksional 

tertentu pastinya akan mencari, meliput, menulis dan melaporkan peristiwa 

atau realitas berdasarkan kebijakan redaksional media. Kebijakan tersebut 

akan membatasi wartawan dalam memahami dan merepresentasikan sebuah 

realitas. 

Berbagai macam media cetak maupun elektronik yang terus 

bermunculan, pada akhirnya mempengaruhi masing-masing media dalam 



 
 

2

mendapatkan fakta dan mengembangkannya menjadi sebuah berita yang 

menarik bagi masyarakat. Dalam mengonstruksi realitas, antara media online 

satu dengan media lainnya tentu saja berbeda. Seperti halnya mengenai 

penyadapan Australia terhadap pejabat pemerintah Republik Indonesia. Media 

online Detik.com dan Vivanews.com menyajikan berita tersebut secara 

berbeda. Berita yang disampaikan kepada khalayak tersebut tentu saja 

disebabkan oleh perbedaan visi dan misi dari masing-masing media.  Berita 

yang menyita perhatian banyak kalangan.  

Di tengah kondisi politik yang sedang memanas karena berbagai kasus 

hukum seperti makelar kasus dan keterlibatan banyak pejabat terkait korupsi 

dibeberapa institusi negara, berita ini muncul ke permukaan dan mencuri 

perhatian khalayak luas.  Banyak media massa nasional yang menempatkan 

peristiwa tersebut sebagai berita utama Pada awal terbongkarnya, Media 

Massa di Indonesia terutama media online tak henti-hentinya memberitakan 

kasus tersebut. Setiap hari masyarakat disuguhi dengan berita-berita terbaru 

tentang perkembangan kasus yang melibatkan dua negara yang 

mengakibatkan panasnya hubungan kedua belah pihak yang terlibat. Bahkan 

ada indikasi penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap pejabat-

pejabat di Indonesia terhadap sejumlah pemimpin Indonesia dalam kurun 

waktu 2007-2009. Reaksi yang bermacam - macam dari masyarakat Indonesia, 

banyak yang murka dengan tindakan tersebut, namun ada juga yang memilih 

itu lebih bijaksana dengan menyarankan agar Indonesia intropeksi diri.  

Detik.com dan Vivanews.com pun tak luput memberitakan kejadian 

tersebut, mereka berlomba-lomba menghadirkan berita terbaru, terhangat dan 
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semenarik mungkin mengenai perkembangan dari kasus penyadapan. Hal 

inilah yang menjadikan peneliti merasa tertarik untuk menanalisis kasus 

tersebut. Peneliti ingin mengetahui konstruksi dalam pemberitaan penyadapan 

ini. Media yang diambil peneliti adalah Detik.com dan Vivanews.com. Kedua 

media tersebut sama - sama memberitakan berita yang berkaitan dengan 

peristiwa penyadapan tersebut. Dari sini peneliti ingin mengetahui bagaimana 

media online dalam membingkai sebuah peristiwa dengan melihat makna apa 

yang ingin dipublikasikan kepada pembaca. Peneliti dalam melakukan kajian 

permasalahan ini dengan menggunakan media online Detik.com dan 

Vivanews.com dengan metode analisis framing. Peneliti memilih analisis 

framing karena peneliti ingin mengetahui bagaimana sebuah media online 

membingkai sebuah peristiwa yang terjadi. 

Melalui analisis framing, akan dapat diketahui siapa yang  memihak, 

diuntungkan dan siapa dirugikan, siapa menekan dan siapa tertekan, dan 

seterusnya. Kesimpulan kesimpulan seperti ini sangat mungkin diperoleh 

karena analisis framing merupakan suatu seni kreativitas yang memiliki 

kebebasan dala menafsirkan realitas dengan menngunakan teori dan 

metodologi tertentu (Eriyanto, 2001: vi). Dengan kata lain, framing adalah 

pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang 

digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara 

pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, 

bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana 

berita tersebut (Sobur, 2004:162). 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Robert N. Entmen 

karena teori ini dapat memberikan penjelasan yang cukup jelas mulai dari 

bagaimana wartawan memaknai peristiwa serta sebab dan akibat sampai pada 

pencarian jalan keluar. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “ Bagaimana Media Online Detik.com dan Vivanews.com 

membingkai pemberitaan tentang penyadapan Australia terhadap pejabat 

negara Republik Indonesia ? ” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Media Online 

Detik.com dan Vivanews.com dalam membingkai pemberitaan tentang 

penyadapan Australia terhadap pejabat negara Republik Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang analisis framing, khususnya bagi mahasiswa Ilmu 

Komunikasi konsentrasi Jurnalistik dan Studi Media. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan 

bagi media massa untuk menjadi lebih obyektif dan lebih memiliki tanggung 

jawab sosial dengan menyajikan berita yang berkualitas pada khalayak. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1.  Pemahaman Media Massa 

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan 

dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi 

mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi (Cangara, 2002:134). 

Dalam memahami Komunikasi Massa tidakan terlepas dari Media Massa 

karena obyek kajian terbesar adalah peran dan pengaruh yang dimainkan 

media massa. Media Massa atau pers adalah suatu istilah dipergunakan pada 

tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus di desain 

untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, 

istilah ini biasa disebut dengan media. Masyarakat dengan tingkat ekonomi 

rendah memiliki ketergatungan dan kebutuhan terhadap media massa yang 

lebih tinggi dari pada masyarakat dengan tingkat tinggi karena pilihan mereka 

yang terbatas. Masyarakat dengan ekonomi tingkat lebih tinggi memiliki 

banyak pilihan dan akses banyak media massa,termasuk bertanya langsung 

pada sumber ahli dibandingkan mengandalkan informasi yang mereka dapat 

dari media massa tertentu. Arti penting media massa, pernah menyodorkan 

beberapa asumsi pokok berarti : 

1. Media merupakan industry yang berubah dan berkembang yang 

menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan indutri 

lain yang terkait. Media juga merupakan indurtri sendiri yang memiliki 

peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan 

masyarakat dan institusi social lainnya. Dipihak lain media di atur oleh 

masyarakat. 
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2. Media massa merupakan sumber kekuatan alat control, managemen dan 

inovasi dalam masyarakat yang dapat di daya gunakan sebagai pengganti 

kekuatan atau sumber daya lainnya. 

3. Media merupakan lokasi ( norma ) yang semakin berperan untuk 

menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf 

nasional maupun internasional. 

4. Media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, 

bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan symbol tetapi 

juga dalam pengertian pengambangann tata cara, mode, gaya hidup dan 

norma-norma. 

5. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk 

memperoleh gambaran dan citra realitas social, tetapi juga bagi masyarakat 

dan kelompok secara kolektif. Media juga menyuguhkan nilai-nilai dan 

penilaian yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. 

E.2. Jenis – Jenis Media Massa 

E.2.1 Media Massa Tradisional 

Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan 

memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa dimana terdapat cirri-ciri 

seperti berikut : 

- Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan dan didistribusikan. 

- Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui 

saluran tertentu. 

- Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan 

menyeleksi informasi yang mereka terima. 
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- Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit. 

Macam-macam media massa tradisional : 

a)   Surat kabar. 

b)   Majalah. 

c)   Radio. 

d)   Televisi 

e)   Film ( layar lebar ). 

E.2.2. Media Massa Modern 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan social budaya, telah 

berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam 

media massa seperti internet dan telepon seluler. 

Media massa modern meliki ciri-ciri sebagai berikut : 

- Sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima 

(melalui SMS atau internet misalnya). 

- Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi namun juga 

oleh individual. 

- Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu. 

- Komunikasi mengalir (berlangsung) kedalam. 

- Penerima yang menentukan waktu inetraksi. 

E.2.3. Media Online 

Perkembangan teknologi komunikasi digital dalam kurun waktu 

sepuluh tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal 

ini telah berimbas pada menurunnya jumlah pembaca media cetak atau surat 
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kabar karena banyak orang yang mulai beralih ke media digital atau media 

online. 

Perkembangan teknologi komunikasi digital tak ayal didukung oleh 

berbagai infrastruktur, seperti kemudahan koneksi internet (berbagai 

perusahaan penyedia layanan internet kini telah memperluas jaringannya 

hampir di sebagaian besar wilayah Indonesia), munculnya berbagai gadget 

atau smartphone canggih dengan model bervariatif dan harga yang terjangkau, 

berkembangnya sosial media, dan lain sebagainya. 

Flashback 20 tahun yang lalu, saat itu koneksi internet sangat terbatas 

dan masyarakat masih awam terhadap dunia internet, belum ada smartphone 

dan pengetahuan masyarakat tentang dunia digital pun masih kurang. Saat itu 

surat kabar menjadi salah satu media komunikasi yang sangat populer, karena 

saat itu segmentasi media hanya dalam ruang lingkup televisi,  radio dan 

media cetak. 

Kehadiran media online dalam kehidupan manusia modern adalah 

salah satu bukti pesatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi 

mempunyai banyak keterlibatan terhadap seluruh bidang kehidupan manusia. 

Perkembangan di bidang teknologi yang sangat pesat pun berpengaruh pada 

eksistensi media, termasuk media online. Hal ini terjadi sebab pola 

perkembangan manusia saat ini yang bersifat serba instan. Media massa pun 

bermetamorfosa menuju ke arah yang lebih canggih. Kini, majalah, buku, 

surat kabar, dan media cetak lainnya tak hanya menggunakan kertas, tetapi 

sudah merambah ke dunia online. 
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Salah satu dampak dari perkembangan ini yaitu sejumlah perusahaan 

media massa ikut merambah dunia online, di antaranya adalah sebagai berikut. 

     Kompas.com. 

     Okezone.com. 

     Detik.com 

     Vivanews.com 

Selain itu, masih ada banyak lagi media berbasis online lainnya, baik 

itu yang berbentk forum online maupun berformat surat kabar online. 

Pengembangan ini adalah salah satu upaya para pemilik modal untuk 

merespons perkembangan teknologi. Bidang komunikasi memang tak bisa 

dilepaskan dari seluruh perkembangan teknologi yang berimbas terhadap 

perkembangan media. 

Kehadiran media berbentuk online telah mengubah pola pikir para 

pelaku bisnis media. Sebelumnya, mereka berpandangan bahwa media cetak 

sangat ideal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Sementara itu, 

televisi dan radio dianggap tak akan bisa menandingi pencapaian media cetak, 

baik dari segi kedalaman materi maupun kekebasan mengulas sesuatu. 

Meskipun mempunyai kelebihan tersendiri, tetap saja televisi dan radio tak 

menggapai apa yang sudah dicapai media cetak. 

Tapi, pada perkembangannya, ketiga jenis media ini dianggap sebagai 

media tradisional sebab kini muncul new media yang bebasis di dunia 

maya. New media ini hadir di Indonesia untuk mengganti dan menyingkirkan 

dominasi media tradisional Indonesia. Tanpa pikir panjang, para pengusaha 
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media, baik cetak maupun elektronik, ikut melebarkan sayap dengan 

merambah duniaonline. 

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan 

kepuasan kepada pelanggan setianya. Para pengusaha media ini pun tak ingin 

ditinggal pergi pelanggan setianya yang mulai berpaling dan menikmati 

kemudahan akses new media tersebut. 

A. Perbedaan Teknis Media Cetak dan Media Online 

Pada dasarnya, tidak begitu saja media tradisional (koran, televisi, dan 

radio) yang merambah dunia online bisa menerapkan apa yang ada di 

media konvensionalnya ke dalam media berbasis online sebab karekteristik 

kedua media ini berbeda. 

Berikut ini perbedaan teknis antara media cetak dan media berbasis online. 

1. Pembatasan Panjang Naskah 

 Media cetak. Panjang naskah biasanya dibatasi, misalnya 5 sampai 

7 halaman kuarto diketik 2 spasi. 

 Media berbasis online. Tak ada aturan batasan panjang naskah 

sebab halaman web dapat menampung naskah dengan panjang tak 

terbatas. Tapi untuk alasan kecepatan akses, keindahan desain, dan 

alasan teknis lain, naskah yang panjang sebaiknya dihindari. 

2. Prosedur Naskah 

 Media cetak. Naskah harus di-ACC terlebih dahulu oleh redaksi 

sebelum dimuat. 

 Media berbasis online. Prosedur naskah sama seperti aturan media 

cetak. Tapi, ada sebagian media berbasis online yang 
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mempersilakan wartawan di lapangan meng-upload langsung 

tulisan-tulisannya. 

3. Editing 

 Media cetak. Jika telah masuk proses naik cetak, naskah tidak bisa 

diedit lagi. 

 Media berbasis online. Meskipun sudah online, naskah masih bisa 

diedit dengan bebas. Namun biasanya, proses editing hanya 

berkaitan dengan masalah teknis seperti memperbaiki salah ketik 

dan sejenisnya. 

4. Tugas Layouter 

 Media cetak. Setiap edisi, layouter dan desainer harus tetap 

bekerja. 

 Media berbasis online. programmer dan desainer hanya cukup 

sekali bekerja, yaitu di awal pembuatan situs tersebut. 

5. Jadwal Terbit 

 Media cetak. Terbit secara berkala (harian, mingguan, dua 

mingguan, bulanan, dan lain sebagainya). 

 Media berbasis online. Terbit kapan saja dan tak ada jadwal 

khusus, kecuali untuk jenis-jenis rubrik atau tulisan tertentu. 

6. Distribusi 

 Media cetak. Meskipun tekah selesai dicetak, media cetak tidak 

dapat langsung dibaca oleh khalayak umum sebelum melewati 

proses distribusi. 
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 Media berbasis online. saat di-upload, senua berita bisa langsung 

dibaca oleh semua orang di seluruh penjuru dunia yang mengakses 

internet. 

B. Karakteristik Jurnalisme Online 

Selain memiliki perbedaan teknis dengan media cetak, media 

berbasis onlinepun memiliki karakteristik jurnalisme tersendiri. Berikut ini 

karakteristik jurnalisme online. 

   Bersifat real time. Peristiwa, berita, dan informasi-informasi lainnya 

dapat langsung disebarluaskan saat kejadian sedang berlangsung. Sifat 

seperti ini mungkin tak terlalu berbeda dengan jenis media tradisional 

seperti TV dan radio. 

   Cara publikasi real time ini bersifat leluasa karena tak dibatasi oleh 

batas waktu dan jadwal penerbitan atau siaran. Artinya, dapat 

dipublikasikan kapan pun dan di mana pun selama terhubung ke 

jaringan internet. Para penerbit dapat mempublikasikan peristiwa dan 

berita saat itu juga. Faktor inilah yang sangat memungkinkan para 

pengguna internet memperoleh informasi seputar perkembangan 

berbagai peristiwa terbaru. 

   Karakteristik jurnalisme online berikutnya adalah menghadirkan unsur-

unsur multimedia. Unsur-unsur multimedia tersebut membuat jurnalism 

eonline  ampu menyuguhkan bentuk serta isi publikasi yang lebih 

beragam daripada jurnalisme di media tradisional. Karakteristik ini 

terutama terdapat pada jurnalisme web. 
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   Bersifat interaktif. Dengan memanfaatkan hyperlink yang ada pada 

sebuahweb, hasil karya jurnalisme online mampu memberikan informasi 

yang tersambung ke sumber-sumber lainnya. Artinya, para pengguna 

bisa menikmati berbagai informasi dengan efektif dan efisien. Selain itu, 

faslilitascomment berupa komentar pembaca terhadap sebuah tulisan 

yang ada dalam jurnalisme online adalah nilai lebih yang tak dimiliki 

media konvensional. 

   Tidak memerlukan sebuah organisasi resmi dan legal formal sebagai 

lembaga pers. Dalam konteks tertentu, organisasi ini bahkan bisa 

dihilangkan. 

   Tidak memerlukan redaktur atau penyunting seperti pada surat kabar 

konvensional. Dengan demikian, tak ada pihak yang dapat membantu 

masyarakat untuk memilih mana informasi yang masuk akal dan tidak. 

   Tidak dikenal adanya biaya berlangganan sehingga para pengguna 

mempunyai kebebasan memilih informasi. Dalam hal ini, para pengguna 

hanya harus berlangganan untuk mengakses internet. 

   Cenderung lebih bersifat terdokumentasi sebab berbentuk jaringan 

digital. 

Meskipun isu-isu yang disajikan sama saja dengan media 

konvensional, tetapi sifatnya yang real time, menjadikan media berbasis 

online lebih up to date karena mengangkat isu yang tengah hangat 

diperbincangkan. Bahkan, saat ini banyak media konvensional yang meniru 

pemberitaan dari media berbasisonline. Jadi, dapat dikatakan media 

berbasis online mempunyai nilai lebih dibandingkan media konvensional. 
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Media berbasis online kini telah membuktikan kejayaannya. Ya, surat 

kabar cetak yang selama berpuluh-puluh tahun menguasai sebagian besar 

masyarakat sebagai pembacanya, kini tergusur oleh kehadiran media 

berbasis online. Untuk pertama kalinya dalam sejarah media, pendapatan iklan 

serta pembaca media di dunia maya sudah melampaui surat kabar cetak. 

E.3. Organisasi Media di Tengah Kekuatan Sosial 

1. Hubungan organisasi media dengan klien pemilik dan pemasok. 

 Pengamatan atas permasalahan ini akan menyajikan dua pandangan yang 

sangat bertentangan, apakah media harus sepenuhnya mengabdikan diri 

kepada kepentingan Negara atau kelas kapitalis atau apakah mereka harus 

diidentifikasi sebagai kelompok yang menjalankan profesi bebas yang 

berupaya untuk mencapai tujuan komunikasi yang ideal untuk 

menanggulangi berbagai hambatan material atau pemberi dana. Tidak ada 

satupun dari keduanya yang merupakan situasi tipikal. Lebih lanjut menurut 

Mc Quail, situasi demikian dimodifikasi dan diimbangi oleh beberapa faktor 

lain yang dapat diringankaskan sebagai berikut : 

Sumber dana, baik publik maupun pribadi dapat juga mempunyai 

tujuan-tujuan yang tidak untuk mencari untung atau tujuan-tujuan 

professional. Kebanyakan media yang berorientasi pasar memiliki sumber 

dana, dari penanam modal, pemasang iklan, konsumen, dan kadang kala 

pada subsidi dari masyarakat. Jika media berhasil menarik publik, maka 

media pun mampu menarik keuntungan financial lainnya. Media publik 

mempunyai posisi yang berbeda-beda tetapi bisa memperoleh pengaruh 
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melalui mekanisme politik, walaupun biasanya tidak melupakan untuk 

memuaskan publik mereka sampai batas tertentu yang bisa dilihat. 

2. Hubungan organisasi media dengan sumber berita. 

Dalam hubungan ini media harus melakukan seleksi terhadap begitu 

banyak bahan untuk dapat dimasukkan ke saluran yang mempunyai kapasitas 

terbatas. Sementara itu, pola hubungan antar penyeleksi (selektor) dengan 

sumber yang sangat bervariasi, sehingga peran yang berkaitan pun demikian 

pula adanya. Lebih lanjut menurut Mc Quail, beberapa situasi utama dari 

hal-hal seperti ini dapat diidentifikasikan sebagi berikut : 

Kontak kesinambungan dengan orang dalam yang mengetahui banyak 

informasi dan para ahli mengenai beberapa berita. Kontak 

berkesinambungan seperti itu juga diupayakan oleh mereka yang mungkin 

menjadi sumber berita itu sendiri, dengan maksud untuk memupuk hubungan 

baik dengan pihak-pihak yang mungkin akan memberikan manfaat. 

Pengamatan langsung dan pengumpulan informasi yang melaporkan 

peristiwa sehari-hari, juga merupakan sumber bagi media berita. 

Memanfaatkan pelayanan badan pemasok berita, terutama badan pemasok 

berita nasional maupun internasional, agen-agen berita film, pertukaran 

program televisi juga berbagai badan yang menangani kegiatan para 

seniman, pengarang atau penulis. 

3.  Hubungan organisasi media dengan khalayak 

Dalam hubungan ini public memang merupakan klien dan sumber 

pengaruh paling penting dalam lingkungan setiap organisasi media. Namun 

banyak penelitian memperlihatkan kecenderungan banyaknya komunikator 
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massa tidak menganggap publik terlalu penting padahal pihak manajemen 

selalu mengikuti eratnya angka penjualan dan tingkat penawaran publik. 

Fergusen juga melaporkan adanya sikap agak angkuh dari para 

redaktur wanita terhadap pembaca mereka. Mungkin pula masalah itu 

bersumber dari kenyataan bahwa komunikator massa harus memberikan 

pelayanan profesional dan menjual produk pada waktu bersamaan. 

Sedangkan kriteria dominan yang seringkali diinginkan oleh pihak organisasi 

adalah meningkatnya angka penjualan. Menurut Fergusen, para redaktur 

media komersial semua berpendapat bahwa keberhasilan professional harus 

dibuktikan dengan meningkatnya sirkulasi dan pendapat dari iklan. 

4. Hubungan antara organisasi media dengan kelompok penekan, Pemerintah, 

dan tekanan sosial politik. 

Dalam hubungan ini mereka merupakan kekuatan sosial budaya yang 

mempengaruhi organisasi media. Tekanan untuk menuliskan suatu berita 

oleh kepentingan sosial politik cukup tinggi. Hubungan antara organisasi 

media dan kekuatan-kekuatan sosial ini tergantung pada tujuan utama dari 

orgaisasi media. Tujuan-tujuan utam dari organisasi media khususnya surat 

kabar menurut Tunstall terbagi menjadi dua, yaitu sasaran berpendapatan 

(revenue goal) dan sasaran tidak berpendapatan (non-revenue goal). 

Sasaran tidak berpendapatan mengandung pengertian tujuan yang 

tanpa aspek keuangan langsung, percakapan prestise, penerapan pengaruh 

atau kekuasaan dalam masyarakat dan mencapai tujuan moral tertentu. 

Sasaran yang bersumber pada pemasang iklan dan berasal dari penjualan. 
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Berbagai isi dan kebijakan pers berkaitan dengan variasi sasaran yang 

disebutkan tadi. 

Selanjutnya Tunstall menyatakan bahwa bilamana terjadi konflik 

sasaran dalam surat kabar, maka sasaran target khalayak (penyenangan 

khalayak demi meningkatkan sirkulasi) dapat berfungsi sebagai sasaran 

kondisi kebanyakan orang menyikapi sasaran tersebut. Kesadaran akan 

kenyataan bahwa media memang memiliki sasaran tersebut. Kesadaran akan 

kenyataan bahwa medi memang memilki sasaran gabungan sangatlah 

penting. Dengan demikian, kita dapat memahami mdia dalam konteks 

sosialisme denagn beberapa tekanannya. 

E.4. Ideologi Media 

Kalau nilai berita berhubungan dengan prosedur apa yang bisa 

disajikan media kepada khalayak, maka standar professional berhubungan 

dengan jaminan yang ditekankan kepada khalayak, bahwa apa yang disajikan 

adalah suatu kebenaran (Michael Schudson dalam Eriyanto, 2002 : 112). 

Schudson menyatakan, objektivitas adalah ideologi jurnalis modern. Ia datang 

bersamaan dengan datangnya sirkulasi dan kapitalisme dalam industri 

percetakan dan media. Melalui instrument dan standar ini, pekerjaan 

jurnalistik dibedakan, ideologi ini adalah konstruksi untuk memberi kesadaran 

kepada khalayak bahwa pekerjaan jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. 

Apa yang diwartakan adalah benar-beanr terjadi dan bukan rekaan wartawan. 

Dengan praktek objektivitas ( Eriyanto, 2002 : 118), media hendak 

menyatakan bahwa peristiwanya memang demikian. Khalayak juga akan 

menganggap bahwa media tidak berbohong, apa yang terjadi memanglah 
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benar-benar terjadi.Dalam memisahkan fakta dan masuknya opini wartawan 

tersebut dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain: 

1. Melakukan reportase baik melalui pengamatan maupun dengan wawancara, 

seringkali pengamaan itu ditekankan pada kata-kata, seperti langsung dari 

lapangan. Sedangkan wawancara dengan sumber diberi tanda kutip kata-

kata asli yang dikemukakan sumber untuk menekankan apa yang terjadi 

disana adalah tergambar di lapangan, bukan rekaan wartawan atau 

khayalan. 

2.  Pendapat antara sumber dikontraskan dengan sumber lain. Seringkali 

dikatakan sebagai liputan dua sisi. Wartawan tidak hanya mewawancarai 

sumber tetapi juga sumber-sumber lain yang saling berhubungan. Liputan 

dua sisi (cover both side) itu menekankan bahwa wartawan tidak 

berpihak, ia hanya berfungsi sebagai juru warta yang menginformasikan 

apa adanya. Bisa juga diperkuat dengan foto, tabel dan sebagainya. 

E.5. Berita 

E.5.1 Definisi Berita 

Berita berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni virt, arti sebenarnya ialah 

ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebut Vritta, artinya “kejadian” atau 

“yang telah terjadi”. Vritta dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi berita 

atau warta. Menurut kamus bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwodarminta, 

“berita” berarti kabar atau warta, sedangkan dalam kamus besar bahasa 

Indonesia terbitan Balai Pustaka, arti berita diperjelas menjadi “laporan 

mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Jadi berita dapat dikaitkan 

dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi. 
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Dr. Hagemann menjelaskan apabila peristiwa itu memasuki isi 

kesadaran publik, dan dengan demikian menjadi pengetahuan publik secara 

aktual, maka dapat dikatakan sebagai suatu berita (Jakob Oetama, 2001: 278). 

Dough Newsom dan James A.Wollert dalam media Writing News for The 

Mass Media (1985: 11) mengemukakan secara sederhana, berita adalah apa 

saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat 

(Sumandiria H, 2005: 64). 

Para sarjana publistik maupun jurnalistik belum merumuskan definisi 

berita secara pasti, namun beberapa tokoh telah menjelaskan pengertian 

tentang berita. 

-  Dja’far H. Assegaff mengartikan berita sebagai laporan tentang fakta 

atau ide yang termasa dan dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk 

disiarkan, yang kemudian dapat menarik perhatian pembaca. Entah 

karena luar biasa; karena penting atau akibatnya; karena mencakup 

segi-segi human interest seperti humor, emosi dan ketegangan. 

-  J.B Wahyudi mendefinisikan menulis berita sebagai laporan tentang 

peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik bagi 

sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui 

media massa. Peristiwa atau pendapat tidak akan menjadi berita, bila 

tidak dipublikasikan media massa secara periodik. 

-  Amak Syariffudin mengartikan berita adalah laporan kejadian yang 

ditimbulkan sebagai bahan yang menarik perhatian publik mass media. 
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- Jakob Oetama mendefinisikan berita sebagai suatu laporan tentang 

kejadian yang aktual, bermakna, dan menarik (Jakob Oetama, 2001: 

262). 

E.5.2. Jenis Berita 

Dalam buku Panduan Menulis Berita (Husnun N.Djurait,2006: 84), 

macam-macam berita terdiri dari: 

1. Berita langsung (straight news): Berita tentang peristiwa yang penting yang 

harus segera disampaikan pembaca dan ditempatkan di halaman utama. 

Materinya berisi laporan langsung wartawan yang menyaksikan kejadian 

secara langsung dan berita yang berisi fakta yang berat. 

2. Berita ringan (soft news): Berita yang menampilkan sesuatu yang menarik, 

penting dan bersifat informatif. Penulisannya tidak terlalu panjang, 

mungkin tidak lebih dari tiga alinea. Soft news bisa merupakan bagian dari 

peristiwa penting yang diberitakan melalui straight news atau berita yang 

berdiri sendiri. 

3. Berita kisah (feature): tulisan mengenai kejadian yang dapat menggugah 

perasaan dan menambah pengetahuan pembaca melalui penjelasan yang 

rinci, lengkap, mendalam dan tidak terpengaruh waktu. Semakin 

berkembangnya media cetak dalam memenuhi kepentingan khalayak 

pembaca, hingga memberikan porsi tepat di hadapan para pembaca 

setianya. Tentu saja ini akan memberikan nilai lebih bagi media untuk terus 

mengembangkan sajian informasinya. Namun secara umum, media cetak 

harian tak lepas dari berita-berita yang sudah dibakukan dalam rubrik yang 

tetap, diantaranya : 
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-  Berita politik adalah berita mengenai berbagai macam aktifitas politik 

yang dilakukan para pelaku politik di partai politik, lembaga legeslatif, 

pemerintahan dan masyarakat secara umum. 

-   Berita ekonomi, ada dua macam berita ekonomi, ekonomi makro dan 

mikro atau bisnis. Ekonomi makro menyangkut kebijakan perekonomian 

secara nasiona, misalnya kenaikan suku bunga, kebijakan moneter dan 

sektor lain. Sedangkan ekonomi mikro berkaitan dengan masalah 

ekonomi dalam praktik langsung di lapangan. 

-  Berita kriminal, berita yang menguak kasus-kasus kejahatan seperti 

pembunuhan, perkosaan, perampokan dan tindak kekerasan yang lain, 

layak menjadi konsumsi kalangan masyarakat kelas menengah ke 

bawah. 

- Berita olahraga 

- Berita seni, hiburan dan keluarga 

- Berita pendidikan 

- Berita pemerintahan. (Husnun N. Djuraid, 2006: 55-82) 

E.6.  Penyadapan Australia Terhadap Pejabat Negara Republik Indonesia 

Penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono serta beberapa 

tokoh lainnya, membuat hubungan antara kedua berada di titik terendahnya. 

Sikap keras Perdana Menteri Tony Abbott yang enggan meminta maaf, dibalas 

oleh SBY dengan menghentikan kerja sama militer dan penanganan imigran 

gelap. Perkembangan lain yang cukup mengejutkan muncul dari Kepala 
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Badan Intelejen Negara, Marciano Norman, yang menyatakan aparat 

sejawatnya di Australia mengakui terjadi penyadapan antara 2007-2009. 

Dalam sejumlah pernyataannya sejak muncul pemberitaan di Australia 

tentang penyadapan terhadap pejabat Indonesia ini, PM Tony Abbott berkali-

kali menyebut Indoensia sebagai mitra dekat yang sangat penting bagi 

Australia, tetapi pada saat yang sama juga menegaskan “tak akan meminta 

maaf” kepada Indonesia. Menghadapi pertanyaan di Parlemen Australia hari 

ini tentang kemajuan upaya menghadapi kemarahan Jakarta, PM Abbott 

mengatakan tidak ‘berencana untuk bersikap over reaktif” saat ini. 

Kekesalan dan kemarahan bangsa Indonesia lebih memuncak ketika 

politisi Australia Mark Textor menulis, “Permintaan maaf dituntut dari 

Australia oleh seorang pria yang mirip dengan bintang film porno Filipina dan 

memiliki etika yang sama”. Ketegangan Indonesia dan Australia terkait isu 

penyadapan menjadi perhatian media internasional. Beberapa dari media 

menyoroti perkembangan terakhir dari masalah ini. Beberapa media asing 

mengikuti perkembangan dari masalah ini. Publikasi seperti Time, The New 

York Times turut memberikan tajuk mereka masing-masing, antara lain: 

- The Independent, Surat kabar Inggris ini tidak mendukung cara PM Tony 

Abbott dalam mengatasi permasalahan hubungannya dengan Indonesia. The 

Independent sebelumnya menyoroti sikap Abbott yang membuat kebijakan 

para imigran ilegal menyangkut Indonesia, tanpa melakukan konsultasi 

terlebih dahulu. “Abbott bahkan bukan sebagai pemimpin oposisi pada 2009, 

ketika dugaan penyadapan itu terjadi. Tetapi caranya mengatasi masalah pada 

hubungan diplomatiknya telah menunjukkan bentuk kebijakan luar 
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negerinya, dengan menghasilkan masalah demi masalah di percaturan dunia,” 

tulis the Independent. 

- The Diplomat, Publikasi yang lebih fokus di Asia Pasifik ini melontarkan 

spekulasi apakah Indonesia akan membatalkan traktat pertahanan yang 

disepakati dengan Australia. Traktat Lombok mengatur kerja sama termasuk 

imigran gelap, narkoba, dan senjata termasuk juga kerja sama intelijen dan 

pertahanan. “Tidak ada yang yakin apakah tuduhan penyadapan yang 

dilakukan Australia adalah pelanggaran atas traktat itu. Mungkin saja 

Indonesia kembali membatalkan kerja sama keamanannya dengan Australia, 

yang tentunya akan memberikan dampak besar dalam keamanan Asia Pasifik,” 

sebut the Diplomat. http://newindonesiaonline.wordpress.com/2013/11/23/ kisah-

lengkap-penyadapan-australia-usir-dan-ganyang-aussy/. 

 

E.7. Analisis Framing 

Framing adalah metode untuk melihat bagaimana media membingkai 

realitas dan bagaimana peristiwa yang sama diberitakan secara berbeda oleh 

media massa. Hal ini tergantung pada wartawan dalam melihat atau 

menafsirkan sebuah peristiwa. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya 

menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau 

dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Farming, seperti 

dikatakan Todd Gitlin, adalah sebuah strategi bagaimana realitas atau dunia 

dibentuk dan disederhanakan sedemikina rupa untuk ditampilakn kepada 

khalayak pembaca (Eriyanto, 2002:68). 
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Menurut Robert N. Entment, menjelaskan bahwa framing adalah 

proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. 

Penonjolan bisa berarti membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih 

bermakna,atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Entment melihat framing 

dalam dua dimensi, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari suatu 

isu. Seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta. 

Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang masuk 

atau yang keluar. Sedangkan penonjolan aspek tertentu dari suatu isu 

berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tersebut telah dipilih dan 

ditulis yang kemudian dikaitkan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan 

citra. 

Konsepsi mengenai framing dari Entment tersebut menggambarkan 

secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. 

Empat perangkat dari teori framining Robert N. Entment adalah: 

a. Problem Identification, elemen ini merupakan inti bingkai yang paling 

utama. Didalamnya ditekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh 

wartawan. Peristiwa yang sama dapat dipahami, dimaknai dan dibingkai 

berbeda oleh tiap waratwan sehingga menyebabkan realitas yang berbeda 

pula. 

b. Causal Interpretation, merupakan elemen framing untuk membingkai apa 

dan siapa yang dianggap sebagi aktor dari sebuah peristiwa. Bagaimana 

suatu peristiwa dipahami dan dimaknai akan menentukan apa dan siapa 

yang dianggap sebagai sumber masalah. 
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c. Moral Evaluation, dipakai untyuk memberi argumentasi pada pendefinisian 

masalah yang telah dibuat. Setelah masalah didefinisikan dan penyebab 

masalah sudah ditentukan maka dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk 

mendukung gagasan tersebut 

d. Treatment Recommendation, dipakai untuk menilai apa yang dikendaki oleh 

wartawan dan jalan keluar yang bagaimana yang ditawarkan untuk 

menyelesaikan masalah (Eriyanto, 2002:189191). 

 

F. Definisi Konseptual 

F.1. Bingkai Pemberitaan 

Bingkai dapat diartikan berbeda - beda pada setiap ilmu 

pengetahuan. Dapat diartikan bingkai adalah tempat untuk meletakkan foto 

agar foto menjadi lebih indah. Namun pada ilmu komunikasi, bingkai 

adalah pemetaan. Artinya, bingkai adalah bagaimana peristiwa dipetakan 

oleh media massa baik media elektronik maupun cetak. Sehingga peristiwa 

akan melewati pembingkaian dari pandangan wartawan, redaktur maupun 

misi dan visi surat kabar tersebut. Setiap peristiwa dibingkai berbeda - beda 

oleh setiap surat kabar. 

Kata bingkai sama dengan kata framing. “Mulanya, frame dimaknai 

sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang 

mengorganisir pandangan politik, kebijakn, dan wacana, serta yang 

menyediakan kategori - kategori standart untuk mengapresiasi realitas 

(Sobur, 2001: 162). 
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Bahasa adalah perangkat dari pembingkaian. Media tidak akan lepas 

dari bahasa dalam membingkai peristiwa. Baik dari media cetak sampai 

pada media elektronik tidak akan lepas dari bahasa. Penggunaan bahasa 

tertentu akan menghasilkan makna tertentu pula. Bahasa bukan lagi 

mencerminkan realitas, tetapi sudah berangkat menuju arah penciptaan 

realitas. Seperti dikatakan Peter L. Berger, bahwa realitas itu tidak dibentuk 

secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan Tuhan. Tetapi sebaliknya 

realitas dibentuk dan dikonstruksi (Eryanto, 2002:15). 

Dalam pandangan konstruksionis, realitas sosial tergantung pada 

bagaimana seseorang memahami dunia, dan bagaimana seseorang 

menafsirkannya. Penafsiran dan pemahan itulah yang kemudian disebut 

sebagai realitas. Peristiwa yang sama bisa menghasilkan konstruksi realitas 

yang berbeda-beda tergantung bagaimana wartawan mendefinisikan 

peristiwa tersebut 

F.2. Media Online 

Surat kabar merupakan bagian dari Media cetak yang paling tua dan 

populer. Meskipun pada perkembangan teknologi yang semakin pesat, surat 

kabar mampu bersaing dan tetap mendapatkan hati para pembaca. Hal ini 

dikarenakan berita yang dimuat dalam media cetak dapat dibaca hingga 

berulang-ulang. Harga yang ditawarkan surat juga relatif murah 

dibandingkan dengan majalah ataupun yang lain, sehingga seluruh lapisan 

masyarakat dapat menikmati sajian berita tersebut. 
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F.3. Penyadapan Australia Terhadap Pejabat Negara Republik Indonesia 

   Kasus penyadapan Australia memang mendapat reaksi yang 

berbeda-beda dari masyarakat Indonesia. Banyak yang murka dengan 

tindakan tersebut, namun ada juga yang memilih itu lebih bijaksana dengan 

menyarankan agar Indonesia intropeksi diri. Penyadapan yang dilakukan 

oleh Australia terhadap pejabat-pejabat di Indonesia sebagaimana 

disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman 

dilakukan sudah sangat lama. Bahkan Australia telah melakukan 

penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin Indonesia dalam kurun 

waktu 2007-2009. Alhasil, kasus yang terbongkar ini telah mengganggu 

hubungan diplomatik ke dua Negara yang berdaulat. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis framing untuk 

melihat bagaimana realitas dikonstruksi oleh media. Dengan cara dan teknik 

apa peristiwa ditekankan dan ditonjolkan. Apakah dalam berita itu ada bagian 

yang dihilangkan, luput, atau bahkan disembunyikan dalam pemberitaan. 

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk 

mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media (Eriyanto, 2009:3). 

  G.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Peneliti menganggap metodologi ini sesuai dengan tema karena 

penelitian deskriptif kualitatif mengukur data yang berbentuk kata-kata.  

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, 
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variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung 

dan menyajikannya apa adanya 

G.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah media online Detik.com dan 

Vivanews.com edisi 1 November – 5 November 2013 dengan berita seputar 

kasus penyadapan Australia terhadap pejabat negara RI. Mulai dari 

terbongkarnya kasus ini sampai dengan penyelidikan lebih lanjut terhadap 

kasus ini. 

G.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan: 

a. Data Primer: 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui dokumentasi teks berita-

berita terkait penyadapan Australia terhadap pejabat pemerintah RI pada 

edisi 1 November – 5 November 2013  pada media online Detik.com dan 

Vivanews.com 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari buku, literatur, serta data-data 

pendukung lainnya dari internet. 

 G.4. Teknik Analisis Data 

Model analisis framing yang digunakan oleh peneliti adalah model 

yang telah dikembangkan oleh Robert N. Entman. Konsep framing oleh 

Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan 

aspek tertentu dari realitas oleh media massa. Framing memberi tekanan lebih 
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pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang 

ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks (Eriyanto, 2005:186). 

Dengan menggunakan model framing Robert N. Entman bisa melihat berita 

dikonstrusi lebih rinci dengan menggunakan empat struktur, yaitu Define 

Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement dan Treatment 

Recommendation. 

Kerangka Analisis Data dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1. 2 

Kerangka Framing Robert N. Entman 

Define Problems 
(pendefinisian masalah) 

Bagaimana suatu peristiwa atau isu 
dilihat? 
Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? 

Diagnose Causes 
(memperkirakan masalah 
atau sumber masalah) 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? 
Apa yang dianggap sebagai penyebab dari 
suatu masalah? Siapa (aktor) yang 
dianggap sebagai penyebab masalah? 

Make Moral Judgement 
(membuat keputusan 
moral) 

Nilai moral apa yang disajikan untuk 
menjelaskan masalah? Nilai moral apa 
yang dipakai untuk melegitimasi atau 
mendelegitimasi suatu tindakan? 

Treatment 
Recommendation 
(menekankan masalah) 

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk 
mengatasi masalah atau isu? Jalan apa 
yang ditawarkan dan harus ditempuh 
untuk mengatasi masalah? 

Keterangan: 

- Define Problems (pendefinisian masalah), Elemen ini merupakan Master 

Frame atau Bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa 

dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana 

peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami 

secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realita yang 

berbeda. 
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- Diagnose Causes (memperkirakan penyebab masalah ), Merupakan elemen 

framing untuk mmbingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu 

peristiwa. Penyebab disini bisa berarti Apa (What), tetapi bisa juga berarti 

Siapa (Who). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan 

siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang 

dipakai secara berbeda, penyebab masalah serta tidak langsung juga akan 

dipahami secara berbeda pula. 

- Make Moral Judgement (menekankan penyelesaian), Elemen framing yang 

dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian 

masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah yang sudah didefinisikan, 

penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang 

kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan 

dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. 

- Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian), Elemen ini dipakai 

untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih 

untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung 

pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai 

penyebab masalah. 

 


