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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Media massa merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi 

massa, karena media massa mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan 

relatif lebih banyak, heterogen, anonim, pesannya bersifat abstrak dan 

terpencar. Media massa sendiri dalam kajian komunikasi massa sering 

dipahami sebagai perangkat-perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi 

secara terbuka dan pada situasi yang berjarak kepada khalayak luas dalam 

waktu yang relatif singkat (McQuail, 2000:17).  

Media massa pada awalnya dikenal dengan istilah pers yang berasal 

dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harafiah 

pers berarti cetak, dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak 

atau publikasi secara tercetak (print publications). Dalam perkembangannya 

pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian sempit dan pers 

dalam pengertian luas. Pers dalam arti luas adalah meliputi segala penerbitan, 

termasuk media massa elektronika, radio siaran dan televisi siaran, sedangkan 

pers dalam arti sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat 

kabar, majalah dan bulletin kantor berita (Onong, 2002:145). 
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Artinya media massa dalam memposisikan diri sebagai ruang publik 

haruslah bebas dari berbagai macam tekanan, termasuk tekanan ekonomi, hal 

ini masihlah sangat jauh dalam konteks media massa sebagai media kampanye 

di Indonesia, kode ekonomi lebih kuat dibanding kepentingan publik akan 

informasi poltik. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk 

yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian nyata, dan dapat digunakan sebagai alat bantuan untuk 

pengambilan suatu keputusan yang memiliki nilai-nilai berita. Oleh karena 

itu, jurnalisme adalah bidang disiplin dalam mengumpulkan, memastikan, 

melaporkan dan menganalisa yang dikumpulkan mengenai kejadian sekarang, 

termasuk tren, masalah dan tokoh dengan berpedoman pada formulasi 5W + 

H. Yaitu, kapan, apa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana?.  Peran 

wartawan dalam menyampaikan informasi dan data statistik, di mana posisi 

jurnalis sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

Kemajuan teknologi informasi berdampak langsung terhadap era keterbukaan. 

Saat ini setiap orang mampu menerima informasi langsung dan lebih cepat 

dari sebelumnya. Keterbukaan membuat masyarakat seakan berada dalam 

dunia tanpa batas, baik dari dimensi waktu, wilayah, profesi, agama, norma, 

realita, bahkan batas-batas susila. Keterbukaan informasi menjadi alat penting 

dalam sistem demokrasi dan era keterbukaan pemerintahan. 

Marshall McLuhan pada tahun 1962 dalam tulisannya The Guttenberg 

Galaxy: The Making of Typographic Man yang menjadi 
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dasar munculnya technological determination theory, mengatakan bahwa ide 

dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam 

cara berkomunikasi (yang kebanyakan dipengruhi media massa) akan 

membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk 

individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat. Dan 

teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk  bergerak dari satu 

abad teknologi ke abad teknologi lain. McLuhan menegaskan, ”Kita 

membentuk peralatan untuk berkomunikasi dan peralatan 

untuk  berkomunikasi yang kita gunakan itu akhirnya membentuk atau 

mempengaruhi kehidupan kita sendiri” (Nurudin 2007:184-185). 

Sejak awal perkembangannya surat kabar telah menjadi lawan yang 

nyata atau musuh penguasa mapan. Secara khusus, surat kabar pun memiliki 

persepsi diri demikian. Citra pers yang dominan dalam sejarah selalu 

dikaitkan dengan pemberian hukuman bagi para pengusaha percetakan, 

penyunting dan wartawan, perjuangan untuk memperoleh kebebasan 

pemberitaan, berbagai kegiatan surat kabar untuk memperjuangkan 

kemerdekaan, demokrasi, dan hak kelas pekerja, serta peran yang dimainkan 

pers bawah tanah di bawah penindasan kekuatan asing atau pemerintahan 

diktator. Penguasa mapan biasanya membalas persepsi diri surat kabar yang 

cenderung tidak mengenakan dan menegangkan bagi kalangan pers.  

Terlepas dari adanya kemunduran besar, sejarah juga mencatat adanya 

kemajuan yang pesat dan menyeluruh dalam rangka mewujudkan kebebasan 
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mekanisme kerja pers. Kemajuan itu kadangkala menimbulkan sistem 

pengendalian yang lebih ketat terhadap pers. Pembatasan hukum 

menggantikan tindak kekerasan, termasuk penerapan beban fiskal. Dewasa 

ini, institusionalisasi pers dalam sistem pasar berfungsi sebagai alat 

pengendali sehingga surat kabar modern sebagai badan usaha besar justru 

menjadi lebih lemah dalam menghadapi semakin banyak tekanan dan campur 

tangan. 

Saat ini sudah diberlakukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU itu mengatur aspek kebebasan 

informasi untuk menjamin dan melembagakan hak publik dalam mengakses 

informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua level birokrasi. Tujuan 

pelembagaan prinsip kebebasan informasi untuk membentuk dan mendorong 

good and clean governance. Untuk mencapai tujuan itu jelas diperlukan syarat 

adanya pers yang berkembang bebas, independen, dan profesional. 

Agus Sudibyo dalam Keterbukaan Informasi dan Pers menyatakan 

selama ini banyak problem yang dihadapi pers atau wartawan dalam 

mengakses informasi. Banyak informasi publik tidak tersedia, padahal 

informasi tersebut sangat mendesak untuk segera disampaikan kepada publik. 

Terkadang informasi terlambat diberikan sehingga kehilangan relevansi dan 

nilai, sedangkan jurnalisme menuntut kecepatan penyampaian informasi 

(Hariyanto : 2012). 
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UU Pers secara spesifik mengatur aspek kebebasan pers. Tercakup di 

dalamnya pengaturan tentang fungsi pers untuk mencari, mengolah, dan 

menyebarluaskan informasi. UU Pers tegas menyatakan hak wartawan atas 

informasi adalah bagian integral dari hak publik. Subjek dalam UU Pers 

adalah media atau wartawan, dan subjek dalam UU KIP adalah publik. Jelas 

terlihat perbedaan UU Pers dan UU KIP, dan eksistensi kedua UU tersebut. 

Beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, tidak memiliki UU Pers, tapi 

dalam prakteknya banyak menggunakan UU KIP (freedom of information act) 

untuk melindungi kerja-kerja media. Sementara itu, UU Pers hanya mengakui 

hak media untuk mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi, tapi 

tidak mengatur kewajiban narasumber, khususnya pejabat publik untuk 

memberikan informasi publik kepada wartawan. UU Pers tidak mengatur 

mekanisme pemberian informasi yang mencakup jangka waktu pemberian 

informasi, biaya akses, petugas pelayanan informasi, klasifikasi informasi, 

dan jenis-jenis medium penyampaian informasi publik. Kami berharap 

masyarakat menggunakan haknya untuk menjadi pemohon informasi sebagai 

bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Sebuah realita bisa dikonstruksi dan dimaknai secara berbeda 

olehmedia lain. Hasil dari konstruksi dari media tersebut juga akan 

berdampakbesar kepada khalayak. Dampak tersebut diantaranya yang pertama 

menggiring khalayak pada ingatan tertentuMedia adalah tempat dimana 
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khalayak memperoleh informasimengenai realitas yang terjadi di sekitar 

mereka.  

Dengan demikian konstruksi yang disajikan media ketika memaknai 

realitasmempengaruhi bagaimana. Seperti yang dikutip Eriyanto dari W.Lance 

Bennet Regina G. Lawrence dalam bukunya analisis framingmenyebutkan 

bahwa peristiwa sebagai ikon berita. Apa yang diketahuikhalayak tentang 

suatu realita disekitarnya tergantung pada bagaimanamedia 

menggambarkanya. Sebuah ikon yang ditanamkan oleh mediasebagai 

pencitraan dari sebuah realita akan diingat kuat oleh khalayak. Yang kedua 

mobilisasi Massa Media merupakan alat yang sangat ampuh dalam 

menarikdukungan public, dan berkaitan dengan opini publik. Bagaimana 

media mengkonstruk bisa mengakibatkan pemahaman khalayak yang bedaatas 

realita yang sama.  

Oleh karena itu media harus dilihat sebagaitempat dimana setiap 

kelompok yang berkepentingan terhadap suaturealitas saling bertarung 

merebutkan dukungan dari public, dan salingmengkonstruk realita sesuai 

dengan kepentingannya. Konstruksitersebut dapat digunakan untuk 

meyakinkan khalayak bahwa peristiwa tertentu adalah peristiwa yang harus 

mendapatkan perhatian yang seksama dari khalayak (Eriyanto 2006 : 21) 

Berbagai terpaan kasus besar kontroversial bahkan sensitive semakin 

marak diberbagai media massa Indonesia. Namun banyaknya kasus-kasus 

yang diungkap oleh beberapa media massa ini justru menjadi bias, tidak ada 
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fokus pasti pada pemberitaan pemberitaan dimedia, bahkan terkesan tanpa 

hasil akhir. Hambalang adalah salah satu kasus besar diindonesia yang masih 

menjadi pantauan masyarakat dan media massa. Proyek Hambalang dimulai 

sekitar tahun 2003. Proyek yang dikabarkan ada dugaan korupsi seperti 

‘nyanyian’ M. Nazaruddin ini ditargetkan selesai akhir tahun 2012 ini. Proyek 

pusat olahraga di Hambalang, Bogor- Jawa Barat menjadi sorotan, apalagi dua 

bangunan di sana ambruk karena tanahnya ambles. Secara kronologi, proyek 

ini bermula pada Oktober Tahun 2009. Saat itu Kemenpora (Kementerian 

Pemuda dan Olah Raga) menilai perlu ada Pusat Pendidikan Latihan dan 

Sekolah Olah Raga pada tingkat nasional. Maka, Kemenpora memandang 

perlu melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan proyek pusat 

pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang. Selain itu 

juga untuk mengimplementasikan UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional. 

Kasus ini semakin menyita perhatian masyarakat karna melibatkan 

beberapa politikus ataupun beberapa anggota DPR. Nilai nominal korupsi 

yang cukup besarpun semakin menjadi hal yang sepertinya tidak ingin 

dilewatkan oleh masyrakat bagaimana akhir dari kasus ini nantinya. Karna 

seperti hal yang sudah-sudah kasus besar biasanya tidak diungkap secara 

terbuka ataupun hingga tuntas oleh media-media diindonesia 

(seputarnusantara.com edisi 22-Jun-2012). 
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Sayangnya hal ini kembali tidak di imbangi dengan agenda setting 

oleh media media diindonesia, dimana media justru menjadi tameng 

pelindung bagi mereka yang bermain politik. Kompas dan Jawa Pos tentu saja 

memiliki kriteria tersendiri dalam mengungkap kasus ini melalui ruang 

publik, karna dua media ini memliki karakter sangat berbeda pada segmentasi 

untuk para pemacanya. Kompas yang khas dengan bahasa-bahasa kritisnya 

belum tentu menjadi terbuka saat memberitakan sebuah kasus besar, 

sedangkan Jawa Pos yang cenderung memliki bahasa yang mudah dimengerti 

masyrakatpun juga memposissikan hal yang sama dengan media-media lain 

Namun dibalik itu semua, media sebagai penyampai pesan kepada 

khalayak pembaca mempunyai peranan yang penting dalam membentuk 

persepsi masyarakat yang bervariatif terhadap suatu berita, keterbukaan pada 

kasus hamabalang  misalnya. Seperti diungkapkan oleh Murray Edelman 

bahwa realitas yang dipahami oleh khalayak adalah realitas yang telah 

terseleksi, khalayak didikte untuk memahami realitas dengan cara tertentu. 

Media adalah subjek yang menyeleksi dan membingkai realitas tersebut. Cara 

media menyeleksi, membingkai dan mengkontruksi inilah yang dimaksud 

dengan analisis framing.  

Framing berkaitan dengan opini publik, karena isu ketika dikemas 

dengan bingkai tertentu bisa mengakibatkan pemahaman khalayak yang 

berbeda atas sebuah isu. Dalam peristiwa ini misalnya, persepsi masyarakat 

terhadap kasus hamabalang akan berbeda sesuai dengan media yang 
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menyampaikan informasi kepada mereka. Sudut pandang permasalahan juga 

akan berbeda karena cara pandang setiap individu masyarakat berbeda-beda, 

yang akhirnya nanti solusi yang ditawarkan bagi setiap individu akan 

berlainan. Dari dasar itulah saya mencoba memberikan analisis framing pada 

kasus hambalang di dua media cetak yakni harian Jawa Pos dan Kompas. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut : Bagaimana konstruksi Harian Jawa Pos dan kompas pada 

Kasus Hambalang? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana 

Harian Jawa Pos dan Kompas melakukan konstruksi pada Kasus Hambalang 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

kalangan akademis, sebagai bahan referansi penelitian-penelitian 

selanjutnya tentang analisis framing pada pemberitaan di media 
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2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang pentingnya keterbukaan media dalam memberikan informasi pada 

masyrakat. 

E. TINJAUAN PUSTAKA  

1. Komunikasi Masaa 

Pengertian komunikasi massa, merujuk pada pendapat Tan dan 

Wright, merupakan bentuk komunkasi yang menggunakan saluran (media) 

dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah 

banyak, bertempat tinggal yang jauh (terpencar), sangat heterogen dan 

menimbulkan efek tertentu (Ardianto, 2004 : 3).  

Menurut Bittner, komunikasi massa adalah penyampaian pesan, 

informasi, gagasan dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah 

yang banyak dengan menggunakan media massa. Dari definisi tersebut 

jelaslah bahwa komunikasi massa harus menggunakan media massa, 

sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada khalayak yang banyak, seperti 

rapat akbar di lapangan luas yang dihadiri olah ribuan bahkan puluhan ribu 

orang, jika tidak menggunakan media massa, maka itu bukanlah komunikasi 

massa. Ahli komunikasi lainnya, Joseph A.Devito merumuskan komunikasi 

massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak 

yang luar biasa banyaknya. Ia juga mengatakan bahwa komunikasi massa 
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adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio atau 

visual (Effendy, 2000 : 21).  

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah penyebaran pesan 

dengan menggunakan media modern yang ditujukan kepada massa yang 

abstrak, yakni sejumlah orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan, 

misalnya pembaca surat kabar, pendengar radio, penonton televisi dan film. 

Mempelajari komunikasi massa tidak ada gunanya tanpa mengkaitkan peran 

medianya, bahkan bisa dikatakan media massa menjadi alat utama dalam 

proses komunikasi massa. 

1.1 Media Cetak  

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain 

adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa 

mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas 

(Nurudin, 2007).  

Pengertian media cetak bagi masyarakat masih dipahami secara 

sempit. Banyak orang beranggapan bahwa media cetak sama dengan 

pengertian surat kabar atau majalah. Padahal, jika diurai maknanya secara 

mendalam, media cetak tidak terbatas pada dua jenis media itu saja. 

http://www.anneahira.com/pengertian-media-cetak.htm
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Secara harfiah pengertian media cetak bisa diartikan sebagai sebuah 

media penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan 

kepentingan rakyat banyak, yang disampaikan secara tertulis. Dari pengertian 

ini, kita bisa melihat bahwa media cetak adalah sebuah media yang di 

dalamnya berisi informasi yang didalamnya terkait dengan kepentingan 

masyarakat umum dan bukan terbatas pada kelompok tertentu saja. 

Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat 

di samping media eletronik dan juga media digital. Dan di tengah dinamika 

masyarakat yang demikian pesat, media cetak dianggap sudah tertinggal 

dibandingkan dengan dua pesaingnya yakni media elektronik dan media 

digital. Meski demikian, bukan berarti media cetak sudah tidak mampu 

meraih konsumen yang menantikan informasi yang dibawanya. 

Dari pengertian media cetak tersebut, nampak ada keunggulan media 

ini dibandingkan dua pesaingnya tersebut. Media cetak bisa menyampaikan 

sebuah informasi secara detail dan terperinci. Sementara untuk media 

elektronik dan digital, mereka lebih mengutamakan kecepatan informasi. 

Sehingga tak jarang informasi yang disampaikan lebih bersifat sepotong dan 

berulang-ulang. 

1.2 Jenis Media Cetak 

Secara umum, jenis media cetak yang ada di Indonesia 

diklasifikasikan menjadi delapan bagian. Pengklasifikasian tersebut, 

didasarkan pada waktu terbit media tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang 

http://www.anneahira.com/kelemahan-media-cetak.htm
http://www.anneahira.com/elektronika.htm
http://www.anneahira.com/sistem-informasi-perpustakaan-sekolah.htm
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dikeluarkan oleh Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika, tentang pembagian 

media cetak dan pengklasifikasiannya. 

Kedelapan jenis media cetak tersebut di antaranya adalah : 

a) Surat Kabar Harian 

Ini adalah jenis media cetak yang terbit setiap hari, kecuali pada 

hari-hari tertentu seperti pada libur nasional. Jenis media cetak ini masih 

dibagi lagi menjadi Surat Kabar Harian Nasional, Surat Kabar Harian 

Daerah, dan Surat Kabar Harian Lokal. Berita yang disampaikan adalah 

jenis berita news atau informasi terkini dan disampaikan dengan sistem 

straight news atau apa adanya. 

b) Surat Kabar Mingguan 

Jenis media cetak ini lebih banyak dikenal dengan sebutan tabloid. 

Biasanya berita yang diangkat adalah berita hiburan atau juga in depth 

news atau liputan mendalam. Tulisan dalam media ini lebih banyak 

bergaya feature atau deskriptif. 

c) Majalah Mingguan 

Jenis majalah ini terbit setiap minggu sekali. Berita yang 

diangkat adalah berita in depth news dengan jenis berita adalah berita 

news atau tentang sebuah peristiwa. 

 

 

http://www.anneahira.com/museum-nasional-gajah.htm
http://www.anneahira.com/karya-seniman-indonesia-14757.htm
http://www.anneahira.com/news.htm
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d) Majalah Tengah Bulanan 

Majalah ini terbit sebulan dua kali. Berita yang ditampilkan 

lebih bersifat informatif dan biasanya memuat tentang berita life style 

atau gaya hidup. 

e) Majalah Bulanan 

Majalah bulanan terbit sekali dalam sebulan. Jenis pemberitaan 

yang disampaikan biasanya termasuk investigatif atau berita yang 

didapat dari hasil penelitian. 

f) Majalah Dwibulanan 

Majalah ini terbit sekali dalam dua bulan. Informasi yang 

disampaikan dalam majalah ini biasanya terkait dengan laporan dari 

hasil aktivitas sesuatu. Misalnya laporan neraca perusahaan atau juga 

majalah yang berisi laporan pendapatan sebuah lembaga zakat. 

g) Majalan Tribulanan 

Majalah ini berkonsep hampir mirip dengan majalah dwi 

bulanan. Yang membedakan hanya masalah waktu terbit, yang 

dilakukan setiap tiga bulan sekali. 

h) Bulletin 

Media cetak ini biasanya dibuat untuk kalangan tertentu atau 

intern saja. Dan media ini biasanya hanya terdiri dari beberapa 

halaman, serta dibuat dengan konsep sederhana. Buletin juga tidak 

dibuat untuk kepentingan komersial (Zuhdiyudharta, 2007). 

http://www.anneahira.com/berita-ufo.htm
http://www.anneahira.com/majalah-kereta.htm
http://www.anneahira.com/konsep-politik-15088.htm
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Di dalam masyarakat modern manapun, media memainkan peran 

penting untuk perkembangan politik mayrakatnya. Pers disebut-sebut sebagai 

salah satu pilar demokrasi. Kebebasan berekpresi dan menyampaikan 

informasi merupakan dasar penting untuk system demokratis. Apa persisnya 

yang dipikirkan orang tentang media? Untuk sebagian orang, media dianggap 

hanya berupaya menemukan kebenaran dan kenyataan itu. Lalu 

memberitakannya kepada publik. Media dianggap tidak lebih dari “alat 

komunikasi” yang netraldan kosong dalam dirinya sendiri. Ia hanya berisi 

apabila diisi dengan pesan oleh komunikator kepada pihak tertentu. 

Kritikus dan editor, Sam lipski, mengatakan media telah menjadi elit 

kekusaan baru. Dia mengatakan wartawan tidak lagi menjadi kelas keempat. 

Mereka merupakan kelas baru (Sobur, 2006:33) 

Media massa merupakan sebuah institusi yang memainkan peran 

dalam lingkungan publik sebagai sarana menyampaikan informasi yang dapat 

dijangkau masyarakat secara luas. Media tidak hanya dapat mempengaruhi 

apa yang seseorang ketahui tetapi media juga dapat mempengaruhi bagaimana 

seseorang belajar tentang dunianya dan berinteraksi satu sama lain. Dalam 

kehidupan sosial, media massa seharusnya berada pada posisi yang netral dan 

jauh dari tekanan politik dan elite penguasa. Tetapi pada kenyataannya meda 

massa tidak lagi menampilkan realitas yang objektif. Realitas yang 

ditampilkan oleh media cenderung berpihak pada orang-orang yang memiliki 

kepentingan-kepentingan. Sehingga media dalam mengemas berita tidak 
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hanya menampilkan realitasnya saja, tetapi juga mengkonstruksi realitas itu 

menjadi berita yang cenderung bermuatan. 

Dalam proses pembentukan realitas, ada dua titik perhatian Stuart 

Hall. Pertama, bahasa. Bahasa, sebagaimana dipahami oleh kalangan 

strukturalis, merupakan sistem penandaan. Realitas dapat ditandakan secara 

berbeda pada peristiwa yang sama. Makna yang berbeda dapat dilekatkan 

pada peristiwa yang sama (Eriyanto 2001:29). Kedua, politik penandaan, 

yakni bagaimana praktik sosial dalam membentuk makna, mengontrol, dan 

menentukan makna. Titik perhatian Hall di sini adalah peran media dalam 

menandakan peristiwa atau realitas dalam pandangan tertentu, dan 

menunjukkan bagaimana kekuasaan ideologi di sini berperan: ideologi 

menjadi bidang di mana pertarungan dari kelompok yang ada dalam 

masyarakat.  

Akan tetapi, posisi demikian juga menunjukkan bahwa ideologi 

melekat dalam produksi sosial, produksi media, dan sistem budaya. Setiap 

budaya memberikan bentuk episode pemikiran tertentu, dan menyediakan 

anggota dari komunitas tersebut sebuah pemikiran atau gagasan tertentu 

sehingga mereka tinggal menerima (taken for granted) dalam pengetahuan 

mereka. Gambaran bagaimana sesuatu ditandakan untuk kita, tergantung pada 

proses penandaan itu sendiri. Efek dari ideologi dalam media itu adalah 

menampilkan pesan dan realitas hasil konstruksi tersebut tampak seperti 
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nyata, natural, dan benar. Pengertian tentang realitas itu tergantung pada 

bagaimana sesuatu tersebut ditandakan dan dimaknai. 

 

2. Konstruksi Media Dan Realitas Sosial 

Realitas sosial adalah hasil konstruksi sosial dalam proses komunikasi 

tertentu. Membahas teori konstruksi sosial (social construction), tentu tidak 

bisa terlepaskan dari bangunan teoritik yang telah dikemukakan oleh Peter L. 

Berger dan Thomas Luckmann. Berawal dari istilah konstruktivisme, 

konstruksi realitas sosial terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger 

dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul The Social 

Construction of Reality: A Treatise in The Sociological of Knowledge tahun 

1966. Menurut mereka, realitas sosial dikonstruksi melalui proses 

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. 

Konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat 

dengan kepentingan-kepentingan (Bungin, 2008:192). Bagi kaum 

konstruktivisme, realitas (berita) itu hadir dalam keadaan subjektif. Realitas 

tercipta lewat konstruksi, sudut pandang dan ideologi wartawan. Secara 

singkat, manusialah yang membentuk imaji dunia. Sebuah teks dalam sebuah 

berita tidak dapat disamakan sebagai cerminan dari realitas, tetapi ia harus 

dipandang sebagai konstruksi atas realitas.  
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Substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi 

informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan 

sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga 

membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung 

sinis (Bungin, 2008: 203). 

Menurut perspektif ini tahapan-tahapan dalam proses konstruksi sosial 

media massa itu terjadi melalui: tahap menyiapkan materi konstruksi; tahap 

sebaran kostruksi; tahap pembentukan konstruksi; tahap konfirmasi (Bungin, 

2008: 188-189). Penjelasannya adalah sebagai berikut:  

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi: Ada tiga hal penting dalam 

tahapan ini yakni: keberpihakan media massa kepada kapitalisme, 

keberpihakan semu kepada masyarakat, keberpihakan kepada 

kepentingan umum.  

2. Tahap sebaran konstruksi: prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial 

media massa adalah semua informasi harus sampai pada khalayak 

secara tepat berdasarkan agenda media. Apa yang dipandang penting 

oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca.  

3.  Tahap pembentukan konstruksi realitas. Pembentukan konstruksi 

berlangsung melalui: (1) konstruksi realitas pembenaran; (2) kedua 

kesediaan dikonstruksi oleh media massa; (3) sebagai pilihan 

konsumtif.  
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4. Tahap Konfirmasi. Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa 

maupun penonton memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap 

pilihannya untuk terlibat dalam pembentukan konstruksi.  

2.1 Peran Dan Fungsi Media  

Sejak era reformasi meluncur di Indonesia, media bermunculan secara 

amat tinggi. Namun demikian perkembangan itu melahirkan banyak keunikan. 

Catatan Dewan Pers pada tahun 2002 (dalam hearing di parlemen 21/3/2002) 

meyatakan bahwa, dari 1.690 penerbitan SIUPP yang dikeluarkan oleh 

Deppen pada 1999 ternyata yang “tercatat aktif terbit hanyalah 551 penerbitan 

pers” .Berbagai kejadian tidak lagi tersiar lewat dongeng mulut ke mulut. 

Masyrakat diajak berpikir secara teks. Wacana mereka dikerkah ke dalam 

konteks waktu yang berjalan. Pengetahuan mereka tidak lagi terkutung oleh 

ruang dan waktu lokal (adat istiadat setempat). Mereka jadi mengenali 

suasana kesezamanan dengan daerah lainatau dengan bangsa lain. Tidak lagi 

terpuruk ke dalam wacana zaman negri antah berantah melainkan pada sebuah 

negri yang riil. Mereka diajak melakukan perbandingan. Juga, diajak membuat 

jaringan cultural atau politik dengan berbagai suku lain. 

Oleh Karena itu pula, sebuah media mesti rajin mencari feedback dari 

khalayak ramai, khalayak disini bukanlah orang orang partai atau ormas 

pendukung. Juga bukanlah khlayak yang telah terkena pelintiran spin doctor 

dari petugas humas dan think thank orang atau parpol tertentu. Dengan kerja 
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macam itulah, media menjadi berfungsi sebagai pelaporan suara dari lading 

lading kehidupan masyrakat. Dan, dengan gagah perkasa media dapat 

menyatakan dirinya “pikiran rakyat” masyrakatnya. Demokrasi, kebebasan 

pers, dan kemandirian media : ketiganya memang terkait dengan peran 

(fungsi) pers masyarakat . keadaan sosial ekonomi dan politik masyrakat 

mempengaruhinya (Santana, 2005 : 82). 

2.2  Keterbukaan Pemberitaan 

Setiap harinya kita membutuhkan informasi mengenai kejadian yang 

terjadi, baik sekeliling kita ataupun dibelahan dunia yang lain. Kebutuhan 

akan informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Dalam 

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) setiap orang diberikan 

kebebasan atas informasi. Pada pasal 19 disebutkan : “Setiap orang berhak 

atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini 

termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan 

unetuk mencari, menerim, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan 

pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”. 

Kebebasan atas informasi juga diatur dalam UUD 1945 pada pasal 

28F. Jelas bahwa kebebasan berpendapat, dalam hal ini adalah kebebasan pers 

merupakan salah satu hak dasar manusia yang dilindungi. Sebab tanpa 

informasi manusia akan sulit untuk melakukan aktifitas. Informasi diperlukan 

untuk mengambil keputusan dalam hidup. Jika kita memperoleh informasi 

yang salah maka akan mengakibatkan kita salah dalam mengambil kebijakan. 
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Pers menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers adalah 

lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan 

jurnalistik. Meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 

dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta 

data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media 

cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang ada (Fatahila 2008). 

Dalam Sembilan Prinsip Inti Jurnalisme, yang ditulis dalam buku The 

Elements of Journalism. What Newspeople Should Know and the Public 

Should Expect  

1) Jurnalisme harus memiliki kewajiban pertama pada kebenaran 

2) Jurnalisme harus memiliki loyalitas pertama pada warga 

masyarakat 

3) Jurnalisme harus memiliki kedisiplinan dalam melakukan verifikasi 

4) Jurnalisme harus menjaga independensi dari sumber berita 

5) Jurnalisme harus memfungsikan dirinya sebagai pemantau 

independen atas suatu kekuasaan tertentu 

6) Jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik dan komentar 

public 

7) Jurnalisme harus mengupayakan hal yang penting menjadi menarik 

dan relevan 

8) Jurnalisme harus menjaga agar setiap berita komprehensif dan 

proporsional 
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9) jurnalisme harus membolehkan praktisinya untuk menggunakan 

nuraninya 

Sembilan prinsip inti jurnalisme di atas sebaiknya dijadikan panduan 

bagi masyarakat dalam melakukan jurnalisme warga. Sebab kegiatan 

jurnalisme bukan kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dasar. Seseorang harus 

menerima pendidikan komunikasi dan jurnalistik agar hasil karyanya sesuai 

dengan kode etik jurnalistik (Santana, 2005 : 8). 

Pengertian istilah jurnalistik dapat ditinjau dari tiga sudut pandang: 

harfiyah, konseptual, dan praktis. Secara harfiyah, jurnalistik (journalistic) 

artinya kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasarnya “jurnal” (journal), 

artinya laporan atau catatan, atau “jour” dalam bahasa Prancis yang berarti 

“hari” (day). Asal-muasalnya dari bahasa Yunani kuno, “du jour” yang 

berarti hari, yakni kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak. 

Secara konseptual, jurnalistik dapat dipahami dari tiga sudut pandang: sebagai 

proses, teknik, dan ilmu. 

1. Sebagai proses, jurnalistik adalah “aktivitas” mencari, mengolah, 

menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui 

media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan (jurnalis). 

2. Sebagai teknik, jurnalistik adalah “keahlian” (expertise) atau 

“keterampilan” (skill) menulis karya jurnalistik (berita, artikel, 

feature) termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan penulisan 

seperti peliputan peristiwa (reportase) dan wawancara. 
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3. Sebagai ilmu, jurnalistik adalah “bidang kajian” mengenai 

pembuatan dan penyebarluasan informasi (peristiwa, opini, 

pemikiran, ide) melalui media massa.  

Jurnalistik termasuk ilmu terapan (applied science) yang dinamis dan 

terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi dan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebaga ilmu, jurnalistik 

termasuk dalam bidang kajian ilmu komunikasi, yakni ilmu yang mengkaji 

proses penyampaian pesan, gagasan, pemikiran, atau informasi kepada orang 

lain dengan maksud memberitahu, mempengaruhi, atau memberikan 

kejelasan. Secara praktis, jurnalistik adalah proses pembuatan informasi atau 

berita (news processing) dan penyebarluasannya melalui media massa. Dari 

pengertian kedua ini, kita dapat melihat adanya empat komponen dalam dunia 

jurnalistik: informasi, penyusunan informasi, penyebarluasan informasi, dan 

media massa. Informasi adalah pesan, ide, laporan, keterangan, atau 

pemikiran. Dalam dunia jurnalistik, informasi dimaksud adalah news (berita) 

dan views (opini). 

Berita adalah laporan peristiwa yang bernilai jurnalistik atau memiliki 

nilai berita (news values) –aktual, faktual, penting, dan menarik. Berita 

disebut juga “informasi terbaru”. Jenis-jenis berita a.l. berita langsung 

(straight news), berita opini (opinion news), berita investigasi (investigative 

news), dan sebagainya. Views adalah pandangan atau pendapat mengenai 

suatu masalah atau peristiwa. Jenis informasi ini a.l. kolom, tajuk rencana, 
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artikel, surat pembaca, karikatur, pojok, dan esai. Ada juga tulisan yang tidak 

termasuk berita juga tidak bisa disebut opini, yakni feature, yang merupakan 

perpaduan antara news dan views. Jenis feature yang paling populer adalah 

feature tips (how to do it feature), feature biografi, feature catatan 

perjalanan/petualangan, dan feature human interest. 

Informasi yang disajikan sebuah media massa tentu harus dibuat atau 

disusun dulu. Yang bertugas menyusun informasi adalah bagian redaksi 

(Editorial Department), yakni para wartawan, mulai dari Pemimpin Redaksi, 

Redaktur Pelaksana, Redaktur Desk, Reporter, Fotografer, Koresponden, 

hingga Kontributor. Pemred hingga Koresponden disebut wartawan. Menurut 

UU No. 40/1999, wartawan adalah “orang yang melakukan aktivitas 

jurnalistik secara rutin”. Untuk menjadi wartawan, seseorang harus memenuhi 

kualifikasi berikut ini: 

1. Menguasai teknik jurnalistik, yaitu skill meliput dan menulis berita, 

feature, dan tulisan opini. 

2. Menguasai bidang liputan (beat). 

3. Menguasai dan menaati Kode Etik Jurnalistik.Teknis pembuatannya 

terangkum dalam konsep proses pembuatan berita (news processing), 

meliputi: 

a. News Planning = perencanaan berita. Dalam tahap ini redaksi 

melakukan Rapat Proyeksi, yakni perencanaan tentang informasi 

yang akan disajikan. Acuannya adalah visi, misi, rubrikasi, nilai 
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berita, dan kode etik jurnalistik. Dalam rapat inilah ditentukan 

jenis dan tema-tema tulisan/berita yang akan dibuat dan dimuat, 

lalu dilakukan pembagian tugas di antara para wartawan. 

b. News Hunting = pengumpulan bahan berita. Setelah rapat 

proyeksi dan pembagian tugas, para wartawan melakukan 

pengumpulan bahan berita, berupa fakta dan data, melalui 

peliputan, penelusuran referensi atau pengumpulan data melalui 

literatur, dan wawancara. 

c. News Writing = penulisan naskah. Setelah data terkumpul, 

dilakukan penulisan naskah. 

d.  News Editing = penyuntingan naskah. Naskah yang sudah ditulis 

harus disunting dari segi redaksional (bahasa) dan isi (substansi). 

Dalam tahap ini dilakukan perbaikan kalimat, kata, sistematika 

penulisan, dan substansi naskah, termasuk pembuatan judul yang 

menarik dan layak jual serta penyesuaian naskah dengan space 

atau kolom yang tersedia. 

Setelah keempat proses tadi dilalui, sampailah pada proses berikutnya, 

yakni proses pracetak berupa Desain Grafis, berupa lay out (tata letak), 

artistik, pemberian ilustrasi atau foto, desain cover, dll. Setelah itu langsung 

ke percetakan (printing process). Yakni penyebarluasan informasi yang sudah 

dikemas dalam bentuk media massa (cetak). Ini tugas bagian marketing atau 
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bagian usaha (Business Department) sirkulasi/distribusi, promosi, dan iklan. 

Bagian ini harus menjual media tersebut dan mendapatkan iklan. 

Aktivitas atau proses jurnalistik utamanya menghasilkan berita, selain 

jenis tulisan lain seperti artikel dan feature. Berita adalah laporan peristiwa 

yang baru terjadi atau kejadian aktual yang dilaporkan di media massa. Tahap-

tahap pembuatannya adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang bernilai berita –aktual, faktual, 

penting, dan menarik—dengan “mengisi” enam unsur berita 5W+1H 

(What/Apa yang terjadi, Who/Siapa yang terlibat dalam kejadian itu, 

Where/Di mana kejadiannya, When/Kapan terjadinya, Why/Kenapa hal itu 

terjadi, dan How/Bagaimana proses kejadiannya) 

2. Fakta dan data yang sudah dihimpun dituliskan berdasarkan rumus 5W+1H 

dengan menggunakan Bahasa Jurnalistik –spesifik= kalimatnya pendek-

pendek, baku, dan sederhana; dan komunikatif = jelas, langsung ke pokok 

masalah (straight to the point), mudah dipahami orang awam. 

3. Komposisi naskah berita terdiri atas: Head (Judul), Date Line (Baris 

Tanggal), yaitu nama tempat berangsungnya peristiwa atau tempat berita 

dibuat, plus nama media Anda, Lead (Teras) atau paragraf pertama yang 

berisi bagian paling penting atau hal yang paling menarik, dan Body (Isi) 

berupa uraian penjelasan dari yang sudah tertuang di Lead 

(http://indicomm.wordpress.com/kode-etik-jurnalistik-2/jurnalistik-berita/). 
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Melihat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh para jurnalis dalam 

menjalankan tugasnya, maka jelas bahwa tidak semua informasi dapat 

dikatakan sebagai berita atau karya jurnalistik. Menurut The New Grolier 

Webster International Dictionary, berita adalah  

”(1) Current information about something that has taken place, or 

about something not known before; (2) News is information as 

presented by a media such as papers, radio, or television; (3) news is 

anything oranyone regarded by a news media as a subject worthy of 

treatment.” 

Artinya sebuah peristiwa layak menjadi berita ketika ia memiliki nilai 

yang dihargai dalam masyarakat, padahal belum banyak orang yang 

mengetahuinya. Hal itu tentu saja berkaitan dengan hajat hidup orang banya 

atau setidaknya mampu mengedukasi masyarakat. Sehingga, informasi itu 

harus disebarkan secara luas melalui media massa. Sebuah berita bisa 

didapatkan dari kejadian yang berlangsung secara alamiah, misalnya bencana 

alam atau kecelakaan. Berita juga bisa didapatkan dari kegiatan-kegiatan yang 

relah terencana sebelumnya seperti rapat, dan konferensi pers. Namun, ada 

juga berita yang didapat dari usaha wartawan itu sendiri, misalnya melalui 

observasi, wawancara dengan narasumber yang sekiranya memiliki informasi 

penting atau melakukan penelusuran untuk mengungkapkan fakta yang belum 

terungkap (Damayanti ika, 2008 :34 ). 
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 Dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia disebutkan 

bahwa “Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, 

mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta 

dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan 

dengan menggunakan nama jelas penulisnya.” Dari ketentuan dalam Kode 

Etik Jurnalistik itu kita dapat merumuskan tujuh unsure layak berita berikut 

cara penyampaiannya agar sebuah informasi bisa dikatakan sebagai produk 

jurnalistik. Unsur-unsur produk jurnalistik itu antara lain: 

a. Akurat 

akurasi tidak hanya dilihat dariketepatan dalam menyajikan 

data-data seperti nama, tanggal, atau angka-angka saja. Tapi harus ada 

proses verifikasi terhadap fakta yang disampaikan. 

b.  Lengkap, adil dan berimbang 

lengkap artinya tidak mengurangi fakta-fakta yang penting dan 

menambahkan fakta fakta yang tidak relevan sehingga menyesatkan 

publik. Sementara adil dan berimbang berarti bahwa seorang wartawan 

harus menyampaikan fakta yang sesungguhnya terjadi dengan proporsi 

yang wajar. 

b. Obyektif 

untuk mendapatkan berita yang obyektif, wartawan harus 

mampu menggunakan metode-metode ilmiah untuk memverifikasi 

informasi yang mereka dapatkan. 
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c. Ringkas dan jelas 

untuk memenuhiunsur ini, sebuah berita haruslahmenggunakan 

bahasa-bahasa yang efektif, segar dan jelas. 

d. Hangat.  

Sebuah berita menarik dan penting untuk disampaikan apabila 

belum banyak orang yang mengetahuinya. Maka unsur ketepatan 

waktu sangat memengaruhi khalayak untuk menyimak sebuah berita 

yang disampaikan (Kusumaningrat 2006:40-48). 

Selain tentang berbagai aspek tentang keterbukaan pemberitaan kasus 

hambalang, hal yang membedakan dengan penelitian lain adalah fokus 

penelitian ini bepedoman pada UU keterbukaan informasi. Pemilihan dua 

media sebagai objek penelitian yakni Jawa Pos dan Kompas tentu saja juga 

mempengaruhi hasil dari akhir penelitian.selanjutnya tentang profil Jawa Pos 

dan Kompas akan dikemukakan pada gambaran umum di bab 2. 

3. Ideologi Dan Kapitalis Media 

Ideologi media massa yang takluk di bawah cengkeraman kapitalisme 

pers membentuk sikap dan perilaku pekerja pers yang memposisikan 

informasi semata-mata sebagai komoditas. Informasi tanpa bobot komoditas 

dinilai jauh dari rasa ingin tahu (sense of curiosity). Padahal, pemenuhan 

keingintahuan manusia itu pada umumnya sangat bergantung kepada kemauan 

baik pengelola lembaga media massa dalam menyajikan informasi. 
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Konflik kapitalisme pers dan ideologi media massa mengakibatkan 

buramnya nilai-nilai pragmatisme dalam pers. Salah satu risikonya adalah 

pemberitaan pers yang cenderung tidak bertanggung jawab terhadap berbagai 

dampak pemberitaannya. Itu sebabnya tidak mengherankan bila tanggung 

jawab sosial pers lantas nyaris tidak dihiraukan oleh pekerja pers. Pada 

gilirannya, pertanggungjawaban pers berada di luar kerangka profesionalisme 

media massa dan tanggung jawab kemanusiaan. 

Impitan kepentingan komersial dan ideal dalam pers mempersulit 

peran publik di dalam ikut menentukan warna media massa yang dipilihnya 

(untuk dibaca, didengar, dan dipirsa). Di tengah kecenderungan demikian, 

sulit bagi kita mengharapkan sajian pers bermoral. Terutama pers yang 

berupaya memprioritaskan kepentingan obyektif, bila secara komersial 

merugikan. Atau pers yang memparadigmakan kepentingan orang-orang 

tertindas, tetapi bertentangan dengan ideologi media massa yang bersangkutan 

(Harian Kompas, 15 April 2010). 

Media massa mengalami kontradiksi sebagai institusi kapitalis yang 

berorientasi pada keuntungan dan akumulasi modal. Karena media massa 

harus berorientasi pada pasar dan sensitif terhadap dinamika persaingan pasar, 

ia harus berusaha untuk meyajikan produk informasi yang memiliki 

keunggulan pasar antara lain informasi politik dan ekonomi. Di lain pihak 

media massa juga sering dijadikan alat atau menjadi struktur politik negara 

yang menyebabkan media massa tersubordinasikan dalam mainstream negara. 
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Contohnya, pada masa Orde Baru media massa menjadi agen hegemoni dan 

alat propaganda pemerintah.  

Bahasan tentang konsekuensi sistem kapitalisme terhadap media 

massa tidak lepas dari industri media massa itu sendiri dan prospek 

kebebasannya. Media massa berkembang diantara titik tolak kepentingan 

masyarakat dan negara sebelum akhirnya terhimpit di antara kepungan modal 

dan kekuasaan. 

Dalam masyarakat yang sistem sosial politiknya demokratis, akan 

menyediakan informasi yang layak bagi rakyatnya sebaliknya dalam 

masyarakat yang tidak demokratis, sistem komunikasi (dalam hal ini media 

massa) yang ada digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. 

Penguasaan terhadapmedia massa adalah aspek utama penguasaan politik dan 

ekonomi. Secara politik kalangan industri media dan komunikasi dapat 

menentang dan bahkan sekeras mungkin berupaya mengurangi berbagai 

intervensi negara dalam aktivitas mereka. Kekuatan ini akan segera bereaksi 

apabila pemerintah berencana mengeluarkan suatu usulan atau kebijakan 

terhadap sistem media dan komunikasi. Kebijakan pemerintah ini dipandang 

sebagai kejahatan besar terhadap praktek pasar bebas dalam industri media, 

tak peduli apakah maksud dibalik kebijakan tersebut. 

Ketika modal dan kekuasaan mengepung media massa, kalangan 

industri media massa lebih menyerupai “pedagang”, mengendalikan pers 

dengan memanfaatkan kepemilikan saham atau modal untuk mengontrol isi 
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media atau mengancam institusi media yang “nakal”, daripada menyerupai 

“politisi”, mengendalikan pers dengan merekayasa. Sebagai capitalist venture 

media massa beroperasi dalam sebuah struktur industri kapitalis yang tidak 

selalu memfasilitasi tetapi juga mengekang. Menurut Smythe“…Fungsi utama 

media adalah menciptakan kestabilan segmen khalayak, bagi monopoli 

penjualan pengiklan kapitalis”.  

Pada dasarnya media massa adalah institusi yang mementingkan 

masalah sosial dan politik dalam bermasyarakat dan bernegara serta 

mencerdaskan khalayak dengan informasi-informasi yang mendidik bahkan 

meluruskan berbagai problem kemasyarakatan hingga pemerintahan pada 

media massa modern saat ini. Namun, lahir fenomena baru tentang kuatnya 

karakter kapitalisme media dalam proses berkembangan media massa yang 

sudah merambah ke arah pemilikan modal tunggal yang hanya mementingkan 

keuntungan saja.  

Media massa sebagai institusi ekonomi, dalam hal ini erat kaitanya 

dengan kapitalisme media dan liberalisme media. Media modern sekarang 

kurang memperhatikan kepentingan sosial, budaya, bahkan politik, tapi 

kepentingan merauk keuntungan yang sebesar -besarnya tanpa memperhatikan 

positif dan negatif pemberitaan dan informasi yang dicerna masyarakat. 

Hanya mengejar tayang dan mengejar popularitas latar perusahaannya 

(Nasution, 2009).   
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4. Framing 

Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat 

bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis ini juga digunakan untuk 

melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 

2007:10). Ada dua esensi framing utama, yakni bagaimana peristiwa 

dimaknai dan bagaimana fakta ditulis. 

Analisis framing merupakan metode analisis teks sebagaimana analisis 

isi kuantitatif, namun keduanya mempunya perbedaan karakteristik. Dalam 

analisis isi kuantitatif yang ditekankan adalah isi dari suatu pesan/teks 

komunikasi. Sementara pusat perhatian analisis framing adalah pembentukan 

pesan/makna dari teks. Framing melihat bagaimana teks/pesan dikonstruksi 

oleh wartawan dan media serta bagaimana menyajikannya kepada khalayak 

4.1. Konsep framing 

Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari 

pndekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. 

Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh beterson tahun 

1995. Mulanya framing dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat 

kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana 

serta yang menyediakan wacanakategori-kategori standar untuk mengapresiasi 

realitas. Dalam prespektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk 

membedah cara-cara atau ideology media saat mengkonstruksi fakta. Analisis 

ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam 
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berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, 

untuk mengiring iterpretasi khalayak sesuai prespektifnya. 

Dengan kata lain framing adalah pendekatan untuk mengetahui 

bagaimana prespektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika 

menyeleksi isu dan menulis berita (Sobur, 2006:162). 

4.2. Tehnik framing 

Secara tekhnis, tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk mem-

framing seluruh bagian berita. Artinya, hanya bagian dari kejadian-kejadian 

(happening) penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek framing 

jurnalis. Namun, bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah 

satu aspek yang sanagat ingin diketahui oleh khalayak. Aspek lainnya adalah 

peristiwa atau ide yang diberitakan. 

Menurut Entman framing dalam berita dilakukan dengan empat cara 

yakni : pertama, pada identifikasi masalah (problem identification), yaitu 

peristiwa diihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatife apa; kedua, 

pada identifikasi penyebab masalah (causal interpretation) yaitu, siapa yang 

dianggap sebagai penyebab masalah; ketiga, pada evaluasi moral (moral 

evaluation), yaiutu penilaian dari penyebab masalah; dan keempat, saran 

penanggulangan masalah (treatmen recomendation), yaitu menawarkan suatu 

cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya. Jika 

misalnya seorang wartawan ingin memframing berita  tentang kekerasan 

terhadap perempuan dengan berempati pada korban, tidak berarti ia harus 
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melupakn kaidah jurnalistik yang paling elementer, seperti nilai berita, layak 

berita, dan bias berita. 

Menurut Abrar, sekurangnya ada tiga bagian berita yang bisa menjadi 

objek framing seorang wartawan, yakni : judul berita, fokus berita, dan 

penutup berita. Judul berita di framing dengan menggunakan tehnik empati 

yaitu menciptakan “pribadi khayal” dalam diri khalayak, sementara khalayak 

diangankan menempatkan diri mereka seperti korban kekerasan atau keluarga 

dari korban kekerasan, sehingga mereka bisa merasakan kepedihan yang luar 

biasa. Kemudian, fokus berita diframing dengan tehnik asosiatif, yaitu 

mennggabungkan kebijakan aktual dengan fokus berita. Kebijakan. Kebijakan 

yang dimaksud adalah penghormatan terhadap perempuan. Dengan 

menggabungkan kebijakan tersebut dalam fokus berita, khalayak akan 

memperoleh kasadaran bahwa masih ada kekerasan bagi perempuan. 

Selanjutnya, penutup berita di framing dengan menggunkan tehnik 

packing, yaitu menjadikan khalayak tidak berdaya untuk menolak ajakan yang 

dikandung berita. Analisis framing bisa dilakukan dengan bermacam-macam 

fokus dan tujuan, tentu saja karna hal ini berkaitan dengan berbagai definisi 

dan ruang lingkup framing sendiri yang cukup kompleks. 

4.3. Model analisis framing 

Terdapat dua rumusan atau model tentang perangkat framing yang kini 

kerap digunakan sebagai metode framing untuk melihat upaya media 

mengemas berita. Pertama, model Pan dan kosicki yang merupakan 
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modofikasi dari dimensi operasional analisis wacana Van Dijk. Kedua, model 

Gamson dan Modigliani. Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki (1993) 

mengoperasionalisasikan empat dimensi structural teks berita sebagai 

perangkat framing: sintaksis, skrip, tamatik, dan retoris. Keempat dimensi 

structural ini membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen 

semantik narasi berita dalam suatu koherensi global (sobur alex 2006:175). 

Rumusan atau model Gamson dan Modiglani didasarkan pada 

pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media berita dan artikel, 

terdiri atas package interpretative yang mengandung konstruksi makna 

tertentu. Didalam package ini tedapat dua struktur, yaitu core frame dan 

condensing symbols. Struktur pertama merupakan pusat organisasi elemen-

elemen ide yang membantu komunikator untuk menunjukkan substansi isu 

yang tengah dibicarakan. Sedangkan struktur yang kedua mengandung dua 

substruktur, yaitu frame devaice dan reasoning device. 

F. DEFINISI OPERASIONAL 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep atau istilah yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Untuk menghindari adanya makna ambigu serta 

interpretasi yang berbeda-beda, maka peneliti menganggap perlu membuat 

batasan pengertian sebagai berikut : 

a. Analisis framing merupakan salah satu cara menganalisis teks media 

untuk melihat bagaimana Koran Tempo Makassar mengangkat isu 
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tentang Nurdin Halid dan aspek apa yang ingin ditonjolkan dari 

isu/peristiwa tersebut. 

b. Pemberitaan Hambalang adalah laporan dari harian Jawa Pos dan 

Kompas yang berkaitan dengan proyek pengadaan Sport Center yang 

berada di Hambalang Jawa Barat. 

c. Harian Jawa Pos  dan Kompas adalah media cetak yang intens memuat 

berita mengenai Proyek hambalang pada bulan Juni khusunya pada 

edisi 5-16 Juni 2012 

d. Define problems adalah konstruksi dan keterbukaan pemberitaan 

harian Jawa Pos dan Kompas terhadap peristiwa atau masalah kasus 

hambalang 

e. Make moral judgement adalah nilai moral yang disajikan harian Jawa 

Pos dan Komas  untuk menjelaskan masalah banyaknya dugaan kasus 

korupsi pada proses Hambalang 

G. METODE PENELITIAN 

  Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan 

penelitian ada tiga macam yaitu : penemuan, pembuktian dan pengembangan. 

Penemuan berarti data yang diperoleh dari peneliti adalah data yang benar-benar 

baru yang sebelumnya belum ernah dipakai. Pembuktian berarti data yang 

diperoleh itu digunakan untuk membuktikan keraguan-keraguan terhadap 
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informasi atau pengetahuan tertentu. Dan pengembangan berarti memperdalam 

dan memperluas pengetahuan pengetahuan yang ada (Sugiono, 2007 : 3). 

1. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Metode ini berusaha mengerti dan menafsirkan makna dari suatu teks 

dengan jalan menguraikan mengenai bagaimana media membingkai isu. Hal ini 

sesuai dengan kenyataan bahwa pada dasarnya framing merupakan suatu metode 

yang digunakan untuk melihat cara bercerita media atas peristiwa tertentu. 

Mengenai metode deskriptif dikemukakan oleh Isaac dan Michael seperti dikutip 

Jalaluddin Rakhmat sebagai berikut: 

“Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta 

atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara faktual dan 

cermat. Jadi, penelitian deskriptif bertujuan memaparkan situasi atau 

peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji 

hipotesis atau membuat prediksi”. 

 

Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa penelitian dengan sifat 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai 

keadaan saat ini dan melihat kaitan kaitan\ data-data yang ada. Serta, sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

menuliskan 

Analisis Framing adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis 

isi kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Jika analisis kuantitatif lebih 
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menekankan pada pertanyaan “apa” (what), analisis Framing lebih melihat pada 

“bagaimana” (how) dari pesan atau teks komunikasi. 

2. Objek Penelitian 

Peneliti menggunakan dua surat kabar nasional sebagai objek dari 

penelitian yaitu surat kabar Jawa Pos dan Kompas edisi juni 2012. Permasalahan 

yang akan dibahas hanya dibatasi pada pemberitaan kedua media massa cetak 

tersebut mengenai keterbukaan pemberitaan kasus hambalang.  

Alasan peneliti memilih edisi 6-15  juni pada kedua media tersebut adalah, 

pada tanggal itu kesensitifan berita sudah sangat tinggi, dimana nominal angka 

telah disebutkan oleh pihak KPK. Namun tentu saja apa yang diulas Jawa Pos dan 

Kompas berbeda walaupun pada edisi yang sama. 

3. Tehnik pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi 

dan jenis datanya adalah: Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, berupa pemberitaan kasus hambalang pada Jawa Pos dan Kompas 

edisi 6-15 Juni 2012 

4. Tehnik Analisis Data 

Sugiono (2007:90) menyatakan bahwa melakukan analisis adalah 

pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif 

serta kemampuan inetektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat 

diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri 

metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya  
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Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis framing dari 

William model analisis framing menurut Pan & Kosicki. Dalam tulisan mereka 

Framing Analysis: An Approach to News Discourse, Pan & Kosicki 

mengoperasionalisasikan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat 

framing, yaitu: sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Keempat dimensi struktural 

tersebut membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen 

semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa 

setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. 

Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda 

dalam teks berita kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat 

tertentu kedalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna. 

Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat 

tanda yang dimunculkan dalam teks. 

a) Struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan 

dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa pernyataan, opini, 

kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah berita. 

Dengan demikian struktur sintaksis dapat diamati dari bagan berita 

(headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar informasi yang dijadikan 

sandaran, sumber yang dikutip dan sebagainya).  

b) Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita. Struktur ini melihat 

gaya bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa. 
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c) Struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan 

pandangannya atas peristiwa kedalam proposisi, kalimat, atau hubungan 

antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan 

melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam bentuk yang lebih 

kecil. 

d) Sedangkan struktur retoris berhubungan dengan cara wartawan 

menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, struktur retoris melihat 

pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar yang digunakan untuk 

memberi penekanan pada arti tertentu (Sobur 2006:178). 
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Tabel 1.1 

Tabel Kerangka Framing Pan dan Kosicki 

 

STRUKTUR 

 

PERANGKAT 

FRAMING 

 

UNIT YANG DIAMATI 

 

SINTAKSI: 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema Headline, lead, latar 

informasi, sumber, 

pernyataan, penutup 

SKRIP: 

Cara wartawan 

mengisahkan cerita 

2. kelengkapan berita 5W+1H 

TEMATIK: 

Cara wartawan 

menulis fakta 

3. Detail 

4. Maksud Kalimat 

5. Hubungan antar 

kalimat 

6. Nominalisasi 

7. Koheransi 

8. Bentuk Kalimat 

9. Kata Ganti 

 

Paragraf, Proporsi 

RETORIS: 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

10.  Leksikon 

11. Gambar 

12. Metaphor 

13. Pengandaian 

Kata, Idiom, gambar/ 

foto, grafis 

Sumber : (Sobur 2006 : 176). 

 

 


