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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Media cetak maupun elektronik merupakan media massa yang paling 

banyak digunakan masyarakat di berbagai lapisan sosial, terutama di masyarakat 

kota. Oleh karena itu media massa sering digunakan sebagai alat 

mentransformasikan informasi diantara masyarakat itu sendiri. Media juga 

merupakan saluran yang dimanfaatkan untuk mengendalikan dorongan terhadap 

perubahan sosial. Disisi lain, persaingan antar media massa sendiri baik cetak 

maupun elektronik tidak bisa dihindari karena begitu banyaknya media massa 

yang beredar di masyarakat (Burhan Bungin, 2001: 1-2) 

Media massa adalah lembaga yang sanggup menggiring khalayak sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh media tersebut, dengan melalui berita-berita 

ataupun opini yang telah disiarkan kepada kepada masyarakatnya. Selama ini juga 

yang ada dalam media cetak maupun elektronik dianggap pelaporan realitas oleh 

media, dan media dipahami sebagai lembaga yang netral, objektif dalam 

melakukan pemberitaannya, yang sesuai dengan paradigma positivis yang berlaku 

pada mayoritas masyarakat, terutama Indonesia yang masih rendah dalam hal 

pendidikan. 

Salah satu media komunikasi yang berkembang pesat dengan seiring 

kemajuan teknologi komunikasi adalah media cetak. Media cetak tetap 

dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu media penting untuk menerima 

informasi. Media cetak juga memiliki kelebihan dapat dikonsumsi berulang-ulang, 
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mampu mempertahankan eksistensi media cetak di tengah masyarakat, bahasa 

tulisan yang digunakan surat kabar memberikan peluang yang sangat besar (jeda 

demi jeda) kepada manusia untuk berimajinasi, mengabstraksikan informasi 

apapun yang berasal dari surat kabar, lebih mudah dan cocok dibawa kemana-

mana dan dapat dibaca di banyak tempat. 

Sebuah surat kabar berbeda dari tipe publikasi lain karena kenegaraannya, 

karakteristik headline-nya, dan kenegaraan liputan yang menyangkut berbagai 

topik isu dan peristiwa. Ini terkait dengan kebutuhan pembaca akan sisi menarik 

informasi yang ingin dibacanya. Walau demikian, fungsi surat kabar bukan 

sekedar pelopor kisah-kisah human interest dari berbagai peristiwa atau kejadian 

orang seorang (Septian Santana K, 2005:86-87). 

Setiap media memiliki karakter dan latar belakang sendiri, baik dalam isi 

dan pengemasan beritanya, maupun dalam tampilan dan tujuan dasarnya. 

Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda-beda dari masing-

masing media massa. Baik bermotif politik, agama, ekonomi, dan sebagainya. 

Media massa merupakan kumpulan dari organisasi dan manusia dengan segala 

kepentingannya yang beragam, termasuk yang paling bertentangan (Septiawan 

Santana K, 2005:88). 

Dalam pandangan kaum konstruksionis, “berita” yang kita baca pada 

dasarnya adalah hasil konstruksi kerja jurnalistik, bukan kaidah buku jurnalistik. 

Semua proses konstruksi (mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian kata, 

gambar, sampai penyuntingan) memberi andil bagaimana realitas tersebut hadir 

dihadapan khalayak. Jadi, berita bukanlah “mirror of reality”. Berita yang ada 

pada media juga bukan representasi realita, melainkan produk yang telah 

dibingkai oleh media. Dan media tidak hanya sebagai “saluran” pesan, yang 
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memberitakan secara netral dan objektif, akan tetapi merupakan “agen 

konstruksi”. Karena media adalah ranah bertemunya berbagai kepentingan, baik 

internal atau wartawan dan redaksi. Atau faktor eksternal seperti pemilik modal, 

pemeritah atau nilai-nilai masyarakatnya. Disana juga pasti ada keberpihakan oleh 

media, sehingga media juga menyeleksi fakta-fakta yang akan diberitakan atau 

mana isu yang lebih ditonjolkan, ditambah, bahkan dihilangkan. 

Pekerjaan utama wartawan adalah mengisahkan hasil reporetasenya 

kepada khalayak. Dengan demikian mereka selalu terlibat dengan usaha-usaha 

mengkonstruksikan realitas, yakni menyusun fakta yang dikumpulkan kedalam 

suatu bentuk laporan jurnalistik berupa berita (news), karangan khas (feature), 

atau gabungan keduanya (news feature). Karena menceritakan berbagai kejadian 

atau peristiwa itulah, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh isi 

media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (Sudibyo, Hamad, Qodari, 

2001:65). 

James W. Carey (dalam bukunya Arikunto), menegaskan bahwa berita 

tidak datang begitu saja, sebaliknya berita atau realita itu diadakan atau dibentuk 

oleh media tentunya dalam konteks ini. Yaitu adanya penyeleksi isu serta 

penonjolan atau penghilang aspek tertentu pada teksnya, bahkan lebih lagi suatu 

peristiwa yang sama dapat dibingkai secara berbeda oleh media yang satu dengan 

yang lainnya. Media dengan sengaja mengarahkan pembacanya ke arah yang 

diinginkannya, sehingga pembaca memandang berita atau realita itu sesuai dengan 

apa yang telah dikonstruksikan oleh media. 

Sesuatu yang disajikan media, pada dasarnya adalah akumulasi dari 

pengaruh yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996:63-
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251), menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi, 

dan sebagai berikut adalah ringkasan faktor-faktor tersebut :  

Pertama, faktor individual (individual media workers). Faktor ini 

berhubungan dengan latar belakang personal dan profesional dari para pekerja dan 

pengelola media, yang sanggup mempengaruhi pemberitaan yang akan 

ditampilkan kepada khalayak. Kedua, level rutinitas media (media routine). 

Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. 

Termasuk kegiatan penyeleksian, tenggat (deadline), keterbatasan tempat (space), 

piramida terbalik dalam penulisan berita maupun kepercayaan terhadap sumber 

resmi dalam berita yang dihasilkan. Ketiga, level organisasi. Level organisasi 

berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi 

pemberitaan. Pengelolaan media, wartawa, redaksional dan siapa saja yang ada 

dalam organisasional media, masing-masing komponen itu bisa jadi mempunyai 

kepentingan sendiri-sendiri. Sehingga punya peran dalam mempengaruhi hasil 

berita yang disiarkan. 

Keempat, level ekstramedia, level ini berhubungan dengan faktor 

lingkungan di luar media. Meskipun berada di luar organisasi media, hal-hal yang 

di luar organisasi media ini sedikit banyak mempengaruhi pemberitaan media. 

Faktor ini meliputi lobi dari kelompok kepentingan terhadap isi media, seperti 

masyarakat (norma sosial), praktisi media, pemerintah dan lain sebagainya. 

Kelima, level ideologi. Ideologi abstrak, ia berhubungan dengan konsepsi atau 

posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. 

Ramainya kemunculan media akhirnya mempengaruhi tiap media 

mendapatkan fakta dan mengembangkannya menjadi menarik dan selalu diikuti 

oleh masyarakat. Salah satu berita yang cukup menarik perhatian masyarakat 
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adalah kasus korupsi wisma atlet yang menyeret nama aktris sekaligus politisi 

Partai Demokrat Angelina Sondakh, yang belakangan ditetapkan sebagai 

tersangka dalam kasus tersebut. Berikut kutipan dari salah satu media cetak di 

Indonesia : 

Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (3/2), menetapkan Angelina 

Sondakh, anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan perwakilan Rakyat, sebagai 

tersangka kasus korupsi proyek wisma atlet di Palembang. Namun, Partai 

Demokrat belum menonaktifkannya sebagai anggota DPR dan wakil sekretaris 

jenderal partai. 

Penetapan Angelina menjadi tersangka korupsi wisma atlet, Jumat, 

diumumkan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK. Abraham yang tampil 

sendiri, tak didampingi unsur pimpinan KPK lainnya, juga memastikan 

pengembangan kasus itu tak hanya berhenti pada Angelina.  

Menurut Abraham, Angelina semula berstatus sebagai saksi dalam kasus 

wisma atlet SEA Games. Proyek senilai Rp 191 miliar. “Kami menemukan fakta 

baru dan dua alat bukti sehingga berkesimpulan ada tersangka baru hasil 

pengembangan dari kasus sebelumnya”, paparnya (Sumber : Harian Kompas 

edisi 4 Februari 2012) 

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana media 

massa cetak yakni Kompas dan Jawa Pos melakukan konstruksi realitas. Peneliti 

merasa kedua media cetak tersebut memiliki bingkai yang berbeda pada 

pemberitaan tentang Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus korupsi wisma 

atlet. Maka, peneliti tertarik mengangkat judul Pemberitaan Media tentang 

Angelina Sondakh Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Wisma Atlet (Analisis 

Framing pada harian Kompas dan Jawa Pos edisi 4 – 28 Februari 2012). 

Dengan dimuatnya berita dihalaman pertama, harian Kompas dan Jawa Pos 

menganggap masalah ini menarik untuk dikaji lebih dalam. Sehingga secara 

keseluruhan berita mengenai Angelina Sondakh yang telah ditetapkan sebagai 
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tersangka dari kasus korupsi wisma atlet telah mengisi agenda Kompas dan Jawa 

Pos hampir seminggu penuh.  

Peneliti juga ingin melakukan kajian secara mendalam terhadap harian 

Kompas dan Jawa Pos dengan metode analisi framing. Dalam perspektif 

komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan 

atau perspektif multidispliner untuk menganalisi fenomena atau aktifitas 

komunikasi. Dalam bukunya Nugroho, Eriyanto, Sudiarsis (1999: 21) dikatakan: 

Framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media 

saat mengkonstruksi fakta. Anlisis ini mencermati strategi seleksi, 

penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih 

menarik, atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai 

perspektifnya. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk 

mengetahui bagaimana 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 kemana berita tersebut 

(Alex Sobur, 2006: 162)
 
 

Adapun alasan memilih media Kompas dan Jawa Pos karena kedua media 

tersebut merupakan dua media besar dan senior serta memiliki nama besar. Bukan 

rahasia lagi kalau sejak dulu Jawa Pos dan Kompas terjadi persaingan bisnis yang 

ketat. Kedua media ini juga bersaing dalam hal wilayah distribusi. Kompas 

terkenal dengan penguasaan di Jakarta berusaha masuk kedalam wilayah Jawa Pos 

dan menerbitkan Surya di Jawa Timur. Begitu juga sebaliknya, Indopos milik 

Jawa Pos juga beredar di Jakarta. Belum lagi melebarnya anak group dari kedua 

media ini yang menjangkau berbagai daerah di Indonesia. 
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Jawa Pos dengan motto “berdasarkan pancasila mencerdaskan bangsa” 

mempunyai visi bahwa terdapat pandangan masyarakat dan bangsa indonesia 

yang cerdas dan bersikap bijaksana. Sedangkan misi dari Jawa Pos berperan 

mendidik dan mencerdaskan khalayak pembaca sebagai komponen bangsa 

melalui sajian berita dan ulasannya. Sementara itu kebijakan redaksional Jawa Pos 

adalah kelayakan sebuah berita tidak dapat dimulai dari idealisme dan etika 

semata. Artinya, berita lebih bersifat pragmatis, berorientasi jangka pendek dan 

cenderung mengedepankan trend news atau berita-berita yang saat itu sedang 

diminati pembaca. Pola pemberitaan ini lebih menguntungkan relevansi bahwa 

apapun peristiwa, asalkan menarik bagi pembaca, Jawa Pos akan memuat sebesar-

besarnya. 

Disisi lain, Kompas yang mempunyai motto “amanat hati nurani rakyat” 

menggambarkan visi dan misi bagi disuarakannya hati nurani rakyat. Kompas 

ingin berkembang sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan, 

meninggalkan pengkotakan latar belakang suku, ras, agama, dan golongan. 

Kompas merupakan surat kabar yang menempatkan kemanusiaan sebagai 

transeden atau mengatasi kepentingan kelompok. 

Sebagai media yang besar, keduanya berusaha menekan hegemoni rival 

masing-masing dalam upaya mengembangkan sayap lembaga menjadi lebih luas 

lagi. Persaingan antara kedua media ini sejak berdirinya menyebabkan tiap media 

ingin menyajikan sesuatu yang lebih dalam pemberitaan peristiwa tersebut 

sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Kedua media tersebut mempunyai 

karakter dan ideologi yang berbeda terutama dalam hal pemberitaan. Perbedaan 

perkembangan dari kedua media ini menjadi relevan untuk melihat bagaimana 
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kedua media ini membingkai berita mengenai Angelina Sondakh yang telah 

ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi wisma atlet. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah pemberitaan media 

tentang Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus korupsi wisma atlet yang ada 

pada media Kompas dan Jawa Pos. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana media Kompas dan Jawa Pos membingkai pemberitaan kasus 

korupsi wisma atlet yang melibatkan Angelina Sondakh sebagai tersangka 

tersebut ? 

2. Bagaimana perbandingan bingkai media Kompas dan Jawa Pos dalam 

pemberitaan kasus korupsi wisma atlet yang melibatkan Angelina Sondakh 

sebagai tersangka ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis bingkai media Kompas dan Jawa Pos atas pemberitaan media 

tentang Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus korupsi wisma atlet. 

2. Mengetahui perbandingan  media Kompas dan Jawa Pos dalam 

membingkai berita tentang Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus 

korupsi wisma atlet. 
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2.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan refrensi di 

Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, terutama 

pada bidang analisa teks media khususnya analisis framing. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pandangan kepada 

institusi masyarakat dan praktisi media dalam menilai bingkai pemberitaan 

oleh media massa. 

 


