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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

           Pada awalnya adalah kata yang dicetak pada halaman kertas oleh mesin cetak ciptaan 

Johann Gutenberg. Peristiwa pada abad ke – 15 yang kemudian menjadi permulaan komunikasi 

massa. Penyebaran informasi – informasi yang kini disebut dengan “ Berita “. Semakin tinggi 

nilai sebuah berita, semakin besar kemungkinan di baca oleh khalayak pembacanya. Kebutuhan 

manusia kan akan berita menjadi salah satu dasar akan kemajuan media massa di setiap Negara.  

            Media komunikasi massa yang makin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi 

komunikasi adalah media cetak. Di tengah kemajuan teknologi dan persaingan antar media, 

media cetak merupakan media yang paling bekerja keras untuk mempertahankan eksistensinya. 

Media cetak tetap dibutuhkan oleh masyarakat sebagai salah satu media penting untuk menerima 

informasi, karena media cetak memiliki kelebihan dapat dikonsumsi berulang-ulang. Kelebihan 

ini juga akhirnya mampu mempertahankan eksistensi media cetak di tengah masyarakat. Marshall 

McLuhan, kita sekarang hidup dalam desa dunia (global village), karena media massa modern 

memungkinkan berjuta-juta orang diseluruh dunia untuk berkomunikasi ke hampir pelosok 

dunia.  

            Begitu juga di Negara Indonesia. Setiap masa meninggalkan sejarah tentang dunia 

jurnalisnya. Sejarah tentang perkembangan pers yang jatuh bangun dalam menghadapi berbagai 
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masalah – masalah politik maupun ekonominya. Mulai dari masa perjuangan, masa orde lama, 

masa orde baru, hingga sekarang masa reformasi. 

            Dan sekarang Era reformasi telah bergulir. Demokratisasi untuk berbicara semakin 

berkembang. Terlepasnya Indonesia dari era orde baru menjadikan Negara ini semakin maju 

seiring berkembangnya media informasi cetak maupun elektronik di Indonesia. Sejarah mencatat 

bahwa era orde baru mampu membungkam media - media di Indonesia hingga 35 tahun 

lamanya. Penjajahan dari pemerintahan negeri sendiri telah menjadikan Negara ini buta. Seakan-

akan bangsa ini  seperti orang idiot yang berkata dengan lantang “ ini lah aku orang  jenius. Dan 

aku tahu isi dari Negara ini. “  

           Masa orde baru menjadi catatan hitam dalam dunia jurnalis di negara ini.  Dikeluarkanya 

SIUPP ( Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers ) telah membelenggu HAM untuk mendapat informasi. 

Berbagai pencekalan di sejumlah media hingga pembredelan Koran menjadi harga mutlak untuk 

sebuah idealisme. Kalaupun pada masa pemerintahan Presiden Suharto didengung – dengungkan 

adanya “ pers yang bertanggung jawab “. Namun pada praktiknya tetap system pers yang otoriter 

karena masih berlakunya SIUPP sehingga tampak jelas pertanggung jawaban bukan terhadap 

public, tetapi terhadap penguasa.  

          Sejak turunnya pemerintah Soeharto pada 1998, Indonesia memulai babak baru 

pemerintahan reformasi. Kebijakan presiden B. J Habibi yang menghapuskan peraturan SIUPP 

(Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) dilandasi pemikirannya bahwa SIUPP bukan merupakan 

zamannya lagi dan sangat  ”memperkosa HAM”. Dalam transisi politik ini, media Indonesia 

mulai merasakan kebebasannya. Kontrol atas media berkurang, perizinan usaha penerbitan lebih 
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mudah dan tanpa prosedur berbelit, baik bagi individu maupun perusahaan. Hanya media 

elektronik dan media milik asing yang kontrol perizinannya ditangani pemerintah.  

         Hal tersebut mendorong boomingnya bisnis media cetak. Berbagai surat kabar, 

majalah dan tabloid baru bermunculan, bersaing dengan media cetak yang sudah terbit terlebih 

dulu, untuk dinikmati oleh konsumen media. Booming penerbitan surat kabar ini, misalnya, bisa 

dilihat dari meningkatnya jumlah surat ijin yang disahkan oleh kementrian informasi yang 

dimulai sejak pemerintahan B.J Habibi dan mentri penerangannya, Yunus Yos Fia. Pada 1999, 

kementrian penerangan menerbitkan 856 surat ijin usaha penerbitan. Bandingkan dengan pada 

saat orde baru yang selama 32 tahun hanya memberikan ijin pada 321 usaha penerbitan. 

        Setiap media massa memiliki karakter sendiri dalam publikasinya. Berita yang akan di baca 

para khalayak, tidak semata-mata diterbitkan begitu saja. Namun melalui proses dalam 

penyutinganya. Tentang Headline, What, When, Where, Who, Why dan How. Tentang 

pengemasan media terhadap berita – berita yang akan diterbitkan. Semua ini berhubungan 

dengan kepentingan organisasi media tersebut. Baik yang bermotif politik, ekonomi, agama dan 

sebagainya.  

        Seperti yang dikatakan oleh Bambang Harimukti bahwa media massa merupakan kumpulan 

banyak organisasi dan manusia dengan segala kepentingannya yang beragam, bahkan termasuk 

yang saling bertentangan (dalam Septiawan, 2005). Adanya beragam kepentingan  pada media 

massa adalah hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa media massa ada yang memiliki kepentingan 

politik karena mereka didanai dan di support oleh kekuatan politik tertentu dan media massa juga 

ada yang bermotifkan ekonomi, dimana keuntungan secara materil adalah satu-satunya target 
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dari media tersebut. Begitupun yang bermotifkan agama, dimana media massa didirikan oleh 

kelompok agama tertentu untuk menyampaikan ajaran agamannya. 

         Dalam pemberitaan, mampu menciptakan ruang sendiri untuk control pengaruh sebuah 

peristiwa. Realitas yang tercipta bukan tersaji. Diantara ramainya lalu lintas informasi, berita 

mampu membentuk berbagai situasi menjadi wacana yang pengaruhnya mampu berubah menjadi 

sebuah doktrin. Pernyataan tentang salah dan benar. Doktrin tentang warna hitam dan putih.  

            Konglomerasi media mulai merebak. Monopoli kepemilikan pes merupakan jenis lain 

dari kelahiran pengekangan pers. Belum diakuinya secara penuh paham People’s Right to Know 

menjadi salah satu kendala bagi para wartawan dalam penghimpunan berita. Dan menjadi 

tantangan tersendiri untuk mempertahankan sebuah idealisme.  

            Banyaknya permasalahan issu, kasus, skandal, dan fenomena di Negara ini semakin 

memadati daftar perjalanan sejarah media cetak di Indonesia. Sebagai jembatan informasi untuk 

masyarakat kalangan yang beragam, media cetak telah memberikan berbagai macam wacana 

public untuk siap dikonsumsi. Cerita-cerita hasil dari penelusuran fakta dan realita yang di dapat, 

tersaji dengan apik. Masalah-masalah dari dalam dan luar negeri  terangkum jelas dari sudut 

pandang yang berbda-beda. Sehingga diharapkan masyarakat mendapatkan berita-berita yang 

faktual bukan dari satu sisi saja. Inilah yang seharusnya tertanam dalam menciptakan media 

massa yang idealis. Media massa yang berdiri tanpa tunggangan pihak – piahak tertentu.  

            Menurut Hall, wartawan tergantung pada sumber berita dan laporan berita yang ditulis 

mau tidak mau harus mewawancarai pihak-pihak tertentu yang ada dalam masyarakat. Dalam 

menjalankan proses kerjanya, ideologi professional menyatakan agar laporan berita menyertakan 

dua pihak dan objektif. Di titik ini, ada prinsip balance, yakni memberikan porsi yang sama 
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untuk pihak-pihak yang saling berseberangan. Prinsip ini menurut Hall, secara tidak langsung 

sebetulnya lebih menguntungkan kelompok – kelompok elit. Dalam pandangan jurnalistik 

professional (pejabat pemerintah, pengusaha, dan orang yang berpengaruh) seringkali disebut 

sebagai sumber yang kredibel (Eriyanto, 2007: 136-137). 

           Konglomerasi media di Indonesia kini juga mulai menunjukkan pengaruhnya yang 

signifikan bagi penerbitan di daerah. Sebutlah misalnya, GrupJawaPos yang diperkirakan 

memiliki lebih dari 100 media. Begitu pula GrupKompas yang diperkirakan memiliki lebih dari 

50 produk media yang beragam. Fenomena tentang konglomerasi media mulai menjamur di 

Indonesia. Monopoli terhadap media massa kian berkembang.  

             Kehadiran surat kabar merupakan pengembangan suatu kegiatan yang sudah lama 

berlangsung dalam dunia diplomasi  dan di lingkungan dunia usaha. Surat kabar pada masa awal 

ditandai oleh wujud yang tetap, bersifat komersial (dijual secara bebas), memiliki beragam 

tujuan (memberi informasi, mencatat, menyajikan adpertensi, hiburan, dan desas-desus), bersifat 

umum dan terbuka.  Selain itu, waktu terbit surat kabar menjadi bervariasi ada surat kabar harian 

dan mingguan, ada surat kabar pagi atau surat kabar sore. Juga, target distribusinya ada yang 

hendak menjangkau beberapa ratus penduduk sebuah kota kecil, ada yang hendak memasok 

seluruh rakyat di sebuah negara atau bangsa, bahkan untuk seluruh orang di dunia sebagai 

“pasar” internasional (Darmanto, membongkar ideology di balik penulisan berita dengan analisa 

framing).. 

            Manurut Van Dijk banyak informasi dalam teks tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi 

secara implicit. Kata klausa dan ekspresi tekstual boleh jadi konsep mengisyaratkan atau proposi 
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yang dapat diduga berdasarkan pengetahuan yang menjadi latar belakang. Ciri wacana dan 

komunikasi ini memiliki dimensi idiologis yang penting. Analisis atas apa yang tidak dikatakan 

terkadang lebih jelas dari studi atas apa yang sebenarnya dikatakan dalam teks. Pendeknya berita 

surat kabar merupakan suatu cara menciptakan realitas yang diinginkan mengenai peristiwa atau 

(kelompok ) orang yang dilaporkan. Dengan kata lain berita surat kabar bukan sekedar 

menyampaikan, melainkan juga menciptakan makna. (1991:113-114)  

            Gamson dan Modigliani “ wacana media dapat dikonsepsikan sebagai seperangkat 

kemasan interpretatif yang memberikan makna terhadap suatu isu. Suatu kemasan memiliki 

struktur internal. Intinya adalah suatu gagasan untuk mengorganisasikan, atau suatu kerangka 

(frame) untuk memahami peristiwa-peristiwa yang relevan.”  

             Salah satu kasus yang menarik dan hangat untuk dibicarakan adalah “ Kasus Skandal 

Bank Century “. Kasus skandal politik ini melibatkan berbagai oknum petinggi negara yang 

berpengaruh di pemerintahan.  Sehingga tak pelak kasus ini menjadi sorotan utama di berbagai 

media di Indonesia. Dari bermacam-macam media cetak nasional bersama-sama ikut menyoroti 

bergulirnya kasus tersebut. Media-media tersebut menyajikan berita dari penelusuran mereka 

masing-masing. Sehingga menimbulkan berbagai opini pro dan kontra yang beragam dalam 

masyarakat. Penilaian-penilaian yang tersaji dan gambaran tentang kasus tersebut semakin 

simpang-siur hingga terciptanya konflik horizontal antara pemerintah dengan masyarakat serta 

organisasi  berkepentingan  semakin berkepanjangan. Mulai dari opini-opini kecil, menjalar pada 

demonstrasi besar-besaran yang berujung pada kerusuhan sampai pada keputusan pe Non Akifan 
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sejumlah petinggi Negara, menjadi hasil akibat dari bagaimana kasus skandal Bank Century ini 

begitu besar imbasnya terhadap pihak – pihak yang tersangkut.  

Hikmat Kusuma Ningrat dalam bukunya Jurnalistik Teori dan Praktik (2005: 62) 

menjelaskan bahwa salah satu unsur yang diperhitungkan dalam melaporkan sebuah berita 

adalah unsur keterkenalan (prominence). Sebuah berita yang menyangkut seorang tokoh penting 

akan mampu menarik pembaca. Dalam ungkapan jurnalistiknya : “personages make news” dan 

“news about prominent persons make copy” 

            Kasus tentang Bank Century ini sangat menarik untuk dibahas. Karena kasus ini 

melibatkan para petinggi negara. Kerugian negara hingga kencapai 6,7 trilyun rupiah. Tak 

pelak kasus ini menarik perhatian dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Kasus 

bank century ini menyangkut orang-orang terkenal di negara ini. Karena kasus ini juga 

mengaitkan Boediono yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden.  

            Keterkaitan Boediono karena ikut dalam pengambilan keputusan dana talangan (bailout) 

terhadap bank Century yang saat itu mengalami krisis. Mengenai proses merger 3 bank yaitu 

Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century. BI sebagai pihak yang 

mendorong terjadinya merger 3 bank yang memang sudah buruk kondisinya tersebut karena ada 

syarat-syaratnya supaya sehat sebelum dipenuhi. Makanya dari 2001 sampai 2004, makan waktu 

3 tahun untuk memenuhi syarat – syarat tersebut . Keputusan merger 3 bank tersebut dilakukan 

melalui keputusan Rapat Dewan Gubernur yang saat itu di pimpin oleh bapak Boediono sebagai 

kepala Bank Indonesia yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden indonesia sekarang. 
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           Kasus Bank Century, sekarang bernama Bank Mutiara, mencuat akibat dugaan 

membengkaknya dana talangan (bailout) yang digulirkan oleh LPS sebesar Rp 6,7 triliun 

rupiah. jumlah dana talangan yang disetujui oleh DPR hanyalah sebesar Rp1,3 triliun rupiah. 

Selisih dari angka tersebut ditengarai oleh banyak pihak sebagai praktik penyimpangan di 

dalam proses penyelamatan Bank Century. Dugaan penyelewengan dana talangan 

berkembang secara beragam dan tidak terarah namun bermuara pada upaya mendiskreditkan 

Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia,Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), serta 

Menteri Keuangan dan pejabat di LPS. Sementara itu, terdapat dugaan lain yang mensinyalir 

bahwa kucuran dana talangan tersebut dinikmati oleh para pejabat yang berkuasa pada saat 

kasus itu terjadi sehingga mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi.  

            Pada awalnya Bank Century Akibat Manajemen Buruk dan Krisis Global. Hancurnya 

Bank Century sehingga harus diselamatkan oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS) melalui suntikan dana Rp 6,7 triliun rupiah terjadi karena perpaduan 

pengurusan bank yang mengarah pada tindak kriminal serta krisis ekonomi global yang terjadi. 

Kemudian Surat-surat berharga bodong yang ada di Century menjadi salah satu pemicu 

bobroknya kondisi bank tersebut.  

            Berdasarkan pemeriksaan awal 2005, Bank Century memang menjadi agen penjual 

produk Antaboga. Dari penelusuran BI diketahui produk yang dijual tidak mempunyai izin dari 

Bapepam-LK. Kemudian Mei 2005 BI membahas secara internal karena saat itu produk reksa 

dana sedang marak. Juli 2005 BI mengeluarkan aturan bagaimana bank bisa menjadi agen 

penjual reksa dana. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa bank dilarang menjamin pelunasan 
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bagi hasil dan nilai aktiva bersih (NAB). Bank juga wajib melapor ke BI setiap bulan mengenai 

produk reksa dana yang dijual. Selanjutnya, BI mengadakan rapat pimpinan (executive meeting) 

dan hasilnya otoritas mengeluarkan memo internal untuk menghentikan penjualan produk 

Antaboga. Memo itu disampaikan ke seluruh cabang Bank Century per 22 Desember 2005. 

            Dalam hal ini diharapkan media dapat lebih bertanggung jawab sepenuhnya dalam 

penulisan berita tersebut. Tanpa memberikan imbuhan untuk tujuan tertentu atau memperkeruh 

dan menciptakan suatu keadaan yang semakin tak terkendali. “  Good news is Bad news, Bad 

news is Good news “ walaupun demikian media diharapkan media memberikan control dalam 

merangkum suatu fakta menjadi berita yang lebih layak untuk di baca masyarakat umum. 

Dengan demikian masyarakat dapat menilai suatu permasalahan dengan lebih hati-hati dan lebih 

selektif guna memperkecil konflik horizontal yang  semakin meluas. 

           Dalam bukunya Mass Comunication Theory, Mc Quail menerangkan pandangan 

khalayak terhadap pesan media massa diantaranya, memandang media sebagai filter atau 

gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa 

memilih issue, informasi atau bentuk konten yang lain berdasarkan standar para pengelolanya. Di 

sini khalayak “dipilihkan” oleh media tentang apa yang layak diketahui dan mendapatkan 

perhatian (Jurnal ISKI, 2001: 11). 

          Berita adalah produk interaksi wartawan dengan fakta. Realitas sosial tidak begitu saja 

menjadi menjadi berita tetapi melalui proses. Diantaranya proses internalisasi dimana wartawan 

dilanda realitas yang ia amati dan diserap dalam kesadarannya. Kemudian proses selanjutnya 
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adalah eksternalisasi pada proses ini wartawan menceburkan diri dalam memaknai realitas. Hasil 

dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika ini. 

Peter L Berger dan Thomas Luckman dalam buku The Social of Construction Reality 

menyatakan, berita dalam pandangan Konstruksi sosial bukan merupakan fakta yang riil. 

Obyektivitas dalam proses produksi berita secara umum digambarkan dengan tidak mencampur 

adukkan antara fakta dengan opini. . Dalam pandangan Tuchman, objektivitas adalah „ritual‟ 

bagi proses pembuatan dan produksi berita. Ia adalah sesuatu yang dipercaya, menjadi bagian 

dari ideologi yang disebarkan oleh dan dari wartawan. Karenanya, penyaji fakta yang tidak 

proporsional berarti mengingkari kebutuhan masyarakat akan informasi yang objektif (Eriyanto, 

2002: 114).  

Jawa Pos didirikan oleh The Chung Shen pada 1 Juli 1949 dengan nama Djawa Post. 

Saat itu The Chung Shen hanyalah seorang pegawai bagian iklan sebuah bioskop di Surabaya. 

Karena setiap hari dia harus memasang iklan bioskop di surat kabar, lama-lama ia tertarik untuk 

membuat surat kabar sendiri. Setelah sukses dengan Jawa Pos-nya, The Chung Shen mendirikan 

pula koran berbahasa Mandarin dan Belanda. Bisnis The Chung Shen di bidang surat kabar tidak 

selamanya mulus. Pada akhir tahun 1970-an, omzet Jawa Pos mengalami kemerosotan yang 

tajam. Tahun 1982, oplahnya hanya tinggal 6.800 eksemplar saja. Koran-korannya yang lain 

sudah lebih dulu pensiun. Ketika usianya menginjak 80 tahun, The Chung Shen akhirnya 

memutuskan untuk menjual Jawa Pos. Dia merasa tidak mampu lagi mengurus perusahaannya, 

sementara tiga orang anaknya lebih memilih tinggal di London, Inggris. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Chung_Shen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1_Juli
http://id.wikipedia.org/wiki/1949
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Chung_Shen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Chung_Shen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Mandarin
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Chung_Shen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Chung_Shen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/London
http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
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Jawa Pos yang merupakan salah satu media massa yang menganut ideologi Perss Bisnis. 

Ideologi bisnis ini dianut oleh Dahlan Iskan dan dituangkan dalam Visi Misinya yaitu, 

memperluas dan memperlebar perusahaan untuk kepentingan perusahan. Dahlan Iskan juga 

merupakan tokoh yang sukses dalam hal bisnisnya, ini juga dibuktikan ketika Jawa Pos yang 

saat itu di kelola oleh The Chung Sen mengalami kebangkrutan yang kemudian dapat bangkit 

setelah Jawa Pos diserahkan pada Dahlan Iskan. 

Pemilihan harian Jawa Pos bukan tanpa alasan, Jawa Pos merupakan Surat kabar yang lahir 

di Surabaya dan kemudian mengembangkan jangkauan wilayahnya hingga hampir ke seluruh 

wilayah Indonesia, sehingga dapat dipastikan Jawa Pos memiliki sekmen pasar yang luas. Oplah 

yang dihasilkan oleh Jawa Pos saat ini sudah mencapai 360.000 eksemplar per hari. Dengan 

oplah yang sebesar ini Jawa Pos dapat dikatakan sebagai Surat Kabar yang besar. Maka 

penelitian ini sebagai sarana untuk lebih mengerti bagaimana media Jawa Pos sebagai media 

bisnis menunjukan eksistensinya dalam menciptakan sebuah pemberitaan yang objektif. 

Sedangkan untuk pemilihan harian Republika karena Sebagai organisasi media yang 

mengusung nilai Islam sebagai tonggak utama dalam organisasinya, menjadi pertimbangan 

tersendiri. Dengan latar belakang yang berbeda dari media – media yang di Indonesia, harian 

Republika dianggap berhasil, karena mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan media – 

media massa islam sebelumnya. 

Republika dilahirkan dengan pengelola PT Abdi Bangsa ( ABBA ) sebagai pengelolanya. 

Sebagai pers dengan latar belakang Islam, harian Republika dianggap sebagai media ” berbasis 

politik aliran ”, dalam hal ini mereka mewakili aspirasi umat islam karena sejak awal berdirinya 
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diklaim sebagai salah satu ”raison d’etre ”. Hal tersebut dapat dilihat dari kepemilikan saham PT 

Abdi Bangsa mayoritas dipegang oleh orang – orang ICMI seperti Erick Tohir, BJ Habibie, dan 

Adi Sasono. Lebih tepatnya harian Republika dianggap kurang melengkapi salah satu corak 

penafsiran islam yang lebih ” fundamentalis ” hal tersebut dipandang karena lahirnya Republika 

Ummat lahir secara Indipenden dan semangat kewiraswastaan. Dengan demikian penelitian ini 

diharapkan dapat menganalisis bagaimana objektifitas pemberitaan dari haraian Republika yang 

mengusung latar belakang keislaman. 

Untuk pemilihan berita periode 9 desember 2009 – 20 desember 2009 karena di dasari 

pandangan intensitas berita tentang ” kasus skandal bank Century ” pada kedua media Jawa Pos  

dan Republika sangat banyak. Selain itu peneliti juga melihat bahwa pada tanggal 9 desember 

2009 – 20 desember 2009 kasus skandal bank Century yang bergulir semakin memanas. Rentang 

waktu ini juga yang peneliti anggap sebagai waktu yang menunjukkan hangatnya topik ini untuk 

diulas. Hal ini ditandai pada porsi berita yang ikut memilih beberapa narasumber untuk 

memberikan opini atas kasus skandal bank Century. Oleh karena itu, moment ini merupakan 

waktu yang tepat untuk melihat cara media dalam menangkap fakta sosial sesuai dengan 

karakteristik media melalui pemberitaannya.  

B. Rumusan Masalah  

             Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah yang dikaji 

dalam penelitian sebagai berikut : 
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“ Bagaimana frame Harian Jawa Pos dan Republika  mengkonstruksi kasus  skandal Bank 

Century dalam pemberitaan – pemberitaanya. 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengintepretasi frame Harian Jawa Pos dan Republika 

tentang Kasus Skandal Bank Century 

D. Kegunaan Penelitian 

D.1 Kegunaan Akademis  

Secara akademis penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah dan melengkapi obyek 

penelitian komunikasi melalui penelitian dalam studi analisis framing mengenai 

pemberitaan media cetak, yang mengaplikasikan teori Zhongdang Pan dan Kosicki.  

D.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis, peneliti berharap bagi dunia jurnalistik dapat memberikan pandangan 

akan pentingnya penyajian berita secara lebih objektif tanpa ditunggangi oleh 

kepentingan lain. 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Konstruksi Sosial Tentang Realitas 

Istilah konstruksi sosial atas realita diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmann melalui bukunya yang berjudul The Social Construction of reality, Atreatise in the 
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Sociological of Knowledge (1996). Dia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan 

interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki 

dan dialami bersama secara subyektif (Burhan Bungin, 2001: 10). Menurut Berger manusia dan 

masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Masyarakat 

tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus-menerus mempunyai aksi kembali 

terhadap penghasilnya. Sebaliknya, manusia adalah hasil atau porduk dari masyarakat. 

Proses dialektis tersebut memiliki tiga tahapan. Pertama, eksternalisasi, yaitu usaha 

pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. 

Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia – dengan kata 

lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. Kedua, objektivasi, yaitu hasil yang 

telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Bahasa 

adalah salah satu contoh kegiatan eksternalisasi manusia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia. 

Bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif. Realitas objektif itu 

berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami 

oleh setiap orang. Ketiga, internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali 

dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh 

struktur dunia sosial (Eriyanto, 2002: 14-15) 

Dalam mengkonstruksi realitas, media menggunakan bahasa atau teks sebagai perangkat 

besarnya. Bila diamati seluruh isi pers baik elektronik maupun cetak didominasi oleh bahasa. 

Menurut Agus Sudibyo, bahasa tidak hanya sebagai alat untuk mengkonstruksi realitas sosial 

tetapi juga bisa menggambarkan citra atau image dalam benak masyarakat. Penggunaan bahasa 
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tertentu akan menghasilkan makna tertentu pula. Bahasa bukan lagi mencerminkan realitas, 

tetapi sudah berangkat menuju arah pencipta realitas.  

Terkait dengan wacana politik yang dikonsumsi oleh publik, pemberitaan pers baik 

frekuensi, maupun pemaknaan beritanya cenderung membawa dan membentuk frame pemikiran 

masyarakat. Media massa menurut Stuart Hall pada dasarnya tidak memproduksi, melainkan 

menentukan (to define) realitas melalui pemakaian kata-kata yang terpilih.  

E.2 Konstruksi Media Tentang Realitas 

Istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan 

Thomas Luckmann (1966) melalui bukunya The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the 

Sociological of Knowledge, dan kemudian diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia di bawah 

judul Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (1990). Dalam buku 

tersebut mereka menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana 

individu secara intens menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara 

subjektif. 

Berger dan Luckmann memulai penjelasan realitas sosial dengan memisahkan 

pemahaman ”kenyataan” dan ”pengetahuan”. Mereka mengartikan realitas sebagai kualitas yang 

terdapat di dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki keberadaan (being) yang tidak 

bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara, pengetahuan didefinisikan sebagai 

kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik secara spesifik. 

Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, 
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objektivati dan internalisasi. Konstruksi sosial dalam pandangan mereka tidak berlangsung 

dalam ruang hampa namun sarat dengan kepentingan-kepentingan (Sobur, 2001:91). 

Proses kontruksi realitas oleh media pada prinsipnya merupakan upaya ”menceritakan” 

(konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, termasuk masalah konflik di Aceh. Karena 

pekerjaan media massa adalah ”menceritakan” rangkaian peristiwa, maka seluruh isi media 

merupakan realitas yang telah mengalami proses kontruksi kembali. Pembuatan berita media 

massa pada dasarnya adalah penyusunan atau proses kontruksi kumpulan realitas-realitas 

sehingga menimbulkan wacana yang bermakna. Secara metaforik, Denis McQuail menunjukkan 

enam kemungkinan yang bisa dilakukan oleh media tatkala mengajukan realitas (McQuail, 

1994): 

1. Sebagai jendela (a window). Media membuka cakrawala dan menyajikan realitas dalam 

berita yang apa adanya. 

2. Sebagai cermin (a mirror). Media merupakan pantulan dari berbagai peristiwa (realitas). 

3. Sebagai filter atau penjaga gawang (a filter or gatekeeper). Media menyeleksi realitas 

sebelum disajikan pada khalayak. Realitas disajikan tidak utuh lagi. 

4. Sebagai penunjuk arah, pembimbing atau penerjemah (a signpost, guide or interpreter). 

Media mengkontruksi realitas sesuai dengan kebutuhan khalayak. 

5. Sebagai forum atau kesepakatan bersama (a forum or platform). Media menjadikan realitas 

sebagai bahan diskusi. Untuk sampai pada tingkat realitas inter-subyektif, realitas diangkat 

menjadi bahan perdebatan. 
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6. Sebagai tabir atau penghalang (a screen or barrier). Media memisahkan khalayak dari 

realitas sebenarnya. 

         Media massa bukanlah sekedar alat penyalur informasi yang bersifat pasif, namun 

sebaliknya media membentuk berita. Shoemaker dan Resse dalam bukunya, Mediating The 

Message, menjelaskan tentang perbedaan pandangan antara paradigma lama dan baru dalam 

menilai media. Paradigma lama (positivistik) memandang bahwa media berperan pasif dalam 

menentukan peristiwa (isu). Seperti yang ditunjukkan oleh model komunikasi Lasswell, 

Who/Says What/Through Wich Channel/To Whom/With What Effect. Gagasan Channel (Saluran) 

dalam hal ini media, memberi kesan bahwa media tidak lebih dari sekedar saluran atau pipa 

penyalur yang menyalurkan informasi. Sehingga media terkesan sebagai penyalur pesan yang 

netral (Shoemaker and Resse, 1996: 93).  

          Menurut paradigma baru dalam pandangan kaum konstruksionis mengatakan bahwa media 

dilihat bukan lah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, 

lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen 

konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, 

media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Media adalah agen yang secara 

aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak (Eriyanto, 2002: 23). 

Media dalam menyampaikan berita bukan hanya menyampaikan informasi semata, namun di 

dalamnya terdapat bingkai peristiwa dibentuknya. Sehingga berita media dalam menjelaskan 

peristiwa yang komplek dapat disajikan kedalam bentuk yang sederhana, beraturan dan logis. 
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Hal inilah yang menjadikan media dapat menolong atau bahkan mendistorsi khalayak dalam 

menerima informasi ke dalam kategori-kategori kata kunci atau citra tertentu. 

 Althusser dan Gramsci (Winarko, 2000) sepakat bahwa media massa bukan sesuatu yang 

bebas, independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Jelas ada berbagai 

kepentingan yang bermain dalam media massa. Disamping kepentingan ideologi antara 

masyarakat dan negara, dalam diri media massa juga berselubung kepentingan yang lain, 

misalnya kepentingan kapitalis pemilik modal, kepentingan keberlangsungan (substainabilitas), 

lapangan kerja bagi para karyawan dan sebagainya. Dalam kondisi dan posisi seperti ini, media 

massa tidak mungkin berdiri, statis di tengah-tengah, dia akan bergerak dinamis di antara 

pusaran-pusaran kepentingan yang sedang bermain. 

          Seperti dikatakan Toni Bennet, media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang 

mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya (Eriyanto, 2001: 36). Dalam proses 

konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Dalam media massa, keberadaan bahasa ini tidak 

lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas, melainkan bisa menentukan 

gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas, realitas media yang akan muncul di benak 

khalayak. Lebih jauh dicermati secara teliti, seluruh isi media entah media cetak ataupun media 

elektronik menggunakan bahasa, baik bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa 

non-verbal (gambar, foto, gerak-gerik, angka, dan tabel). 

           Perlu kita ketahui bahwa dibalik semua fungsi media (massa), sesungguhnya terdapat 

fungsi internal yang disadari maupun tidak telah ”serba menentukan” pemikiran, persepsi, opini, 

dan bahkan perilaku orang. Althusser dan Gramsci (Winarko, 2000) sepakat bahwa media 
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massa bukan sesuatu yang bebas, independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. 

Jelas ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Imaji yang di gambarkan oleh 

media tidak terbatas pada sesuatu yang konkret-visual (kasat mata), melainkan sesuatu yang 

”tampak” dan hadir pada batin. Lalu bagaimana kita menjelaskan media yang memberitakan 

suatu peristiwa dengan orientasi tertentu? Dalam studi media, terdapat tiga pendekatan untuk 

menjelaskan media (McNair, 1994 dalam Sobur, 2003 : 111-112). 

            Pertama, pendekatan politik-ekonomi berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh 

kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Faktor seperti pemilik modal, 

modal, dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-

faktor inilah yang menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam 

pemberitaan, serta ke arah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan. 

 Kedua, pendekatan organisasi bertolak belakang dengan pendekatan politik-ekonomi. 

Dalam pendekatan politik-ekonomi, isi media diasumsikan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan 

eksternal di luar diri pengelola media. Pengelola media dipandang bukan sebagai entitas yang 

aktif, dan ruang lingkup pekerjaan mereka dibatasi berbagai struktur yang mau memaksanya 

untuk memberitakan fakta dengan cara tertentu. Pendekatan organisasi justru melihat pengelola 

media sebagai pihak yang aktif dalam proses pembentukan dan produksi berita. Dalam 

pendekatan ini, berita dilihat sebagai hasil dari mekanisme yang ada dalam ruang redaksi. 

Praktik kerja, profesionalisme, dan tata aturan yang ada dalam ruang organisasi adalah unsur-

unsur dinamik yang mempengaruhi pemberitaan 
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 Ketiga, pendekatan kulturalis merupakan gabungan antara pendekatan politik ekonomi 

dan pendekatan organisasi. Proses produksi berita di sini dilihat sebagai mekanisme yang rumit 

yang melibatkan faktor internal media. Mekanisme yang rumit itu ditunjukkan dengan 

bagaimana perdebatan yang terjadi dalam ruang pemberitaan. Media pada dasarnya memang 

mempunyai mekanisme untuk menentukan pola dan aturan organisasi, tetapi berbagai pola yang 

dipakai untuk memaknai peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan 

politik-ekonomi di luar media. 

            Secara teoritis, media massa bertujuan menyampaikan informasi dengan benar secara 

efektif dan efisisen. Namun pada kenyataanya, apa yang disebut sebagai kebenaran ini sangat 

ditentukan oleh jalinan banyak kepentingan. Akan tetapi,yang paling utama tentunya adalah 

kepentingan survival media itu sendiri, baik dalam pengertian bisnis maupun politis. Dalam 

kaitan ini kerap terjadi bahwa –meminjam ungkapan Budi Susanto (1992: 62 dalam Sobur, 

2003)-”kebenaran milik perusahaan” menjadi penentu atau acuan untuk kebenaran-kebenaran 

lainnya. Atas nama kebenaran milik perusahaan itulah realitas yang ditampilkan oleh media 

bukan sekedar realitas tertunda, namun juga tersunting (Sobur, 2003: 114). 

E.3 Berita  

E.3.1.  Pengertian Berita  

 Berita berasal dari bahasa Sansekerta, yakni Vrit yang dalam bahasa Inggris disebut 

Write, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebut dengan 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 
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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 (Djuroto, 2002: 46-47). 

 Beberapa Ilmuan, penulis dan Pakar komunikasi memberikan definisinya tentang berita : 

a. Willard C. Bleyer menganggap berita adalah sesuatu yang termasa (baru) yang dipilih 

oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar. Karena itu, ia dapat menarik atau 

mempunyai makna dan dapat menarik minat bagi pembaca surat tersebut. 

b. 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. 

c. Berita itu merupakan singkatan dari NEWS. Artinya 

 1. North     = Utara. 

 2. East = Timur. 

 3. West = Barat. 

 4. South =  Selatan. 

 Dari singkatan itu diartikan, bahwa berita adalah segala sesuatu yang terjadi di Utara, 

terjadi di Timur, terjadi di Barat, dan terjadi di Selatan, yang mampu menarik perhatian pembaca 

(Widodo, 1997: 18). 
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 Berbeda dengan beberapa definisi berita diatas, menurut Nimmo(2000: 220), berita bisa 

diartikan apa yang dimungkinkan oleh ekonomi bisnis berita dalam posisi bersaing organisasi 

berita di dalamnya. Ia juga mengartikan berita sebagai apa yang membuat surat kabar dibeli 

orang, yang menaikkan penilaian khalayak terhadap siaran berita dan menghasilkan pendapatan 

periklanan. 

 Lebih lanjut lagi Nimmo menyebutkan bahwa berita adalah laporan yang bermakna 

tentang peristiwa, laporan yang menyangkut pilihan beberapa orang (terutama wartawan) yang 

melakukan pilihan, memberi nama (label) menginterpretasikan dan memberi bentuk kepada 

kejadian yang diketahui (Nimmo, 2000: 220). Pembuatan berita melibatkan pilihan banyak 

orang, pilihan yang dibuat tersebut seringkali dibuat dengan tidak memeriksa faktor-faktor yang 

mendasari peristiwa tersebut terlebih dahulu, karenanya berita harus dibedakan dari kebenaran. 

 Dari beberapa definisi diatas, berita dalam penelitian ini cenderung mengarah pada 

definisi berita menurut Nimmo. Definisi berita menurut Nimmo yaitu apa yang membuat surat 

kabar dibeli oleh khalayak sesuai dengan ideologi Jawa Pos yaitu ideologi Pers Bisnis yang 

selalu menomor satukan pangsa pasar. Sedangkan untuk harian Republika dipercaya sebagai 

harian media cetak islam yang kuat dengan idiologinya. Selain itu definisi berita yang 

dilanjutkan oleh Nimmo juga sesuai dengan definisi berita yang dimaksud pada penelitian ini. 

Definisi yang dilanjutkan oleh Nimmo merupakan definisi yang sesuai dengan paradigma 

konstruksionis. 
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E.3.2. Nilai-Nilai Berita 

 Septiawan Santana Kurnia (2005: 19-20) menyatakan ada beberapa nilai berita, yang 

mendasari pelaporan kisah berita yaitu : Immediacy, Proximity, Consequence, Conflict, Oddity, 

Sex, Emotion, Prominence, Suspense, dan Progress. Di dalam sebuah kisah berita, bisa jadi 

terdapat beberapa nilai yang saling mengisi dan terkait dengan peristiwa yang dilaporkan 

wartawan. 

a. Immediacy   

Immediacy kerap diistilahkan dengan timelines. Artinya terkait dengan kesegeraan 

peristiwa yang dilaporkan. Sebuah berita sering dinyatakan sebagai laporan dari apa yang 

baru saja terjadi. Unsur waktu amat penting di sisni. 

b. Proximity  

Proximity ialah kedekatan peristiwa dengan pembaca atau pemirsa dalam keseharian 

hidup mereka. Khalayak berita akan tertarik dengan berbagai peristiwa yang terjadi di 

dekatnya, di sekitar kehidupan sehari-harinya. 

c. Consequence  

Berita yang mengubah kehidupan pembaca adalah berita yang mengandung nilai 

konsekuensi. Lewat berita kenaikan gaji pegawai negeri atau kenaikan BBM (Bahan Bakar 

Minyak), masyarakat dengan segera akan mengikutinya karena terkait dengan konsekuensi 

kalkulasi ekonomi sehari-hari yang harus mereka hadapi.  
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d. Conflict  

Peristiwa-peristiwa perang, demonstrasi, atau criminal, merupakan berita yang 

menyedot banyak perhatian karena dapat menimbulkan banyak kerugian dan dari konflik 

tersebut dapat timbul masalah-masalah lainnya 

e. Oddity  

  Peristiwa yang tidak biasa terjadi ialah sesuatu yang akan diperhatikan segera oleh 

masyarakat. Kelahiran bayi kembar lima, goyang gempa berskala richter tinggi dan 

sebagainya merupakan hal-hal yang akan jadi perhatian masyarakat. 

f. Sex 

 Kerap seks menjadi satu elemen utama dari sebuah pemberitaan. Tapi, seks sering 

pula menjadi elemen tambahan bagi pemberitaan tertentu, seperti pada berita sports, selebriti, 

atau criminal. 

g. Emotion  

 Elemen emotion ini kadang dinamakan dengan elemen human interest. Elemen ini 

menyangkut kisah-kisah yang mengandung kesedihan. Kemarahan, simpati, ambisi, cinta, 

kebencian, kebahagiaan, atau humor.  

h. Prominence 

 Elemen ini adalah unsur yang menjadi dasar istilah “names make news”, nama 

membuat berita. Ketika seseorang menjadi terkenal, maka ia akan selalu diburu oleh pembuat 

berita. Unsur keterkenalan ini tidak dibatasi atau ditujukan kepeda status VIP semata. 

Beberapa tempat, pendapat, dan peristiwa termasuk ke dalam elemen ini. 
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i. Suspense 

 Elemen ini menunjukan sesuatu yang ditunggu-tunggu, terhadap sebuah peristiwa, 

oleh masyarakat. Adanya ketegangan menunggu pecahnya perang (invasi) AS ke Irak, adalah 

salah satu contohnya. 

j. Progress 

 Elemen ini merupakan elemen “perkembangan” peristiwa yang ditunggu masyarakat, 

kesudahan invasi militer AS ke Irak, misalnya tetap ditunggu masyarakat. Bagaimana 

masyarakat Irak seusai perang tersebut membangun pemerintahannya adalah elemen berita 

yang ditunggu masyarakat.  

 Nilai-nilai berita menentukan bukan hanya peristiwa apa saja yang akan diberitakan, 

melainkan bagaimana peristiwa itu dikemas. Nilai jurnalistik menentukan bagaimana jalannya 

peristiwa didefinisikan. Nilai berita tersebut menyediakan standar dan ukuran bagi wartawan 

sebagai kriteria dalam praktek kerja jurnalistik. Editor menentukan mana yang layak diberitakan, 

mana yang diliput, dan tidak perlu diliput. Sebuah peristiwa yang mempunyai unsur berita paling 

banyak dan paling tinggi lebih dimungkinkan untuk ditempatkan dalam headline. Sedangkan 

berita yang tidak mempunyai unsur berita akan dibuang. Pendek kata, nilai berita itu bukan 

hanya menjadi ukuran dan standar kerja, melainkan juga telah menjadi ideologi dari kerja 

wartawan (Eriyanto, 2002: 105). 

 Nilai berita memperkuat dan membenarkan wartawan kenapa peristiwa tersebut diliput 

sedangkan yang lain tidak; kenapa aspek tertentu dari porsi halaman yang besar sementara 

bagian lain dari peristiwa, porsi halaman sedikit, semua proses itu ditekankan wartawan dengan 
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pembenaran profesionalitas; semua itu berhubungan dengan nilai-nilai professional yang dianut. 

Nilai berita merupakan unsur yang pada akhirnya juga mempengaruhi bagaimana wartawan 

mengkonstruksi fakta. Fakta yang sesuai dengan nilai-nilai diatas akan ditampilkan menjadi 

sebuah berita, hal yang tidak memenuhi unsur nilai berita akan dihilangkan atau dibuang. 

Dengan adanya nilai-nilai ini, pilihan wartawan sebagai bentuk konstruksi fakta terhadap sebuah 

peristiwa untuk dimuat menjadi dilegalkan. 

                Dari beberapa teori diatas, nilai berita yang mendominasi dalam kasus skandal Bank 

Century adalah nilai conflict (Peristiwa-peristiwa perang, demonstrasi, atau criminal) dan 

prominence ( keterlibatan orang yang terkenal ). Sebagai sebuah tindakan krimial pengelapan 

dana( korupsi ) sebesar 6,7 trilyun, kasus ini juga melibatkan oknum petinggi negara yang 

menjabat di instansi – instansi terkait. Maka dengan adanya kedua nilai tersebut maka kasus 

Skandal Bank Century layak dan bahkan harus dimuat menjadi sebuah berita yang menarik.  

E.3.3. Kategori Berita 

                Adapun pembahasan nilai berita, berita itu sendiri juga di kategorikan dalam beberapa 

macam. Straight News (Berita Langsung ), Depth News ( Pengembangan Berita ), Investigation 

News (Penggalian Berita ), Interpretative News (Penjelasan Berita ), Opinion News (Opini 

Berita), Features (Karangan Khas ).  

a. Berita Langsung (Straight News) 

 Berita langsung adalah berita yang ditulis secara langsung, dimana informasi yang 

diperoleh langsung dari sumber beritanya dan tanpa adanya opini penjelas dari wartawan. Jika 
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terdapat pernyataan atau opini dari narasumber, ini hanya sebagai fakta yang diterima wartawan 

saat dilapangan. Penulisan berita berkategori berita langsung ini lebih mengutamakan aktualisasi 

informasinya (Djuroto, 2002: 49). Berita langsung dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Hard News : berita mengenai peristiwa yang terjadi saat itu, dimana berita ini 

dibatasi oleh waktu dan aktualitas. Bahkan berita dalam kategori ini 

keberhasilannya tergantung dari kecepatan penyampaian berita, karena semakin 

cepat tersampaikan maka akan semakin baik. Berita jenis ini dapat diambil dari 

peristiwa yang direncanakan seperti sidang istimewa, memorandum, resuffel 

kabinet. Ataupun berita yang tidak direncanakan, seperti kerusuhan disampit, atau 

bencana alam di suatu daerah. 

2. Spot News : Spot news merupakan subklasifikasi dari hard news, bedanya dengan 

hard news, berita kategori spot news merupakan berita langsung dari peristiwa 

yang tidak dapat diprediksi atau diduga oleh wartawan seperti, pembunuhan, 

kebakaran, kecelakaan dan lain-lain (Eriyanto, 2002: 109-110). 

b. Pengembangan Berita (Depth News) 

 Pengembangan berita atau depth news, merupakan kelanjutan atau pengembangan 

dari berita yang sudah dilaporkan. Pengembangan berita dimaksudkan untuk menjelaskan 

informasi yang kurang atau bahkan mengoreksi informasi dari berita yang sebelumnya 

telah disampaikan (Eriyanto, 2002: 110). 
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c. Penggalian Berita (Investigation News)  

 Berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai 

sumber (Romli, 2005: 11). Penggalian berita ini berawal dari informasi yang masih 

dianggap sebagai isu atau belum diketahui kebenarannya, sehingga wartawan melakukan 

penelitian dan penyelidikan untuk mengungkap isu tersebut. 

d. Penjelasan Berita (Interpretative News) 

 Penjelasan berita atau interpretative news, adalah bentuk berita yang penyajiannya 

merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi, atau berita yang dikembangkan 

dengan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan 

e. Opini Berita (Opinion News) 

 Berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana, 

ahli, atau pejabat, mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi polesosbudhankam, dan 

sebagainya (Romli, 2005: 12) 

 

f. Karangan Khas (Features) 

 Features merupakan berita yang berupa karangan. Feature bisa disebut berita namun 

bukan berita dalam arti yang biasa, bukan sekedar berita faktual, melainkan berita yang 

dibuat menarik dengan dibumbuhi unsur human-touch, sentuhan perasaan manusia. 

Feature dimuat dalam media bukan sebagai berita penting, tetapi berita berbentuk 

deskriptif yang memiliki nilai dan kemenarikan yang tinggi. 
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 Kategori diatas juga merupakan bentuk konstruksi wartawan terhadap sebuah peristiwa. 

Beberapa peristiwa menarik dapat digolongkan menjadi bentuk kategori berita tertentu. Pada 

kategori berita langsung (Straight News), wartawan dituntut untuk mendapatkan fakta tanpa 

adanya interpretasi dari wartawan itu sendiri. Opini atau kutipan hanya diambil dari orang-orang 

yang memiliki otoritas dalam memberikan tanggapan. Pada berita jenis Features, wartawan dapat 

memainkan perasaan pembaca dengan kisah yang diangkat. Kategori berita pada akhirnya 

menentukan atau mempengaruhi bagaimana wartawan menuliskan fakta menjadi berita. Dalam 

penelitian ini hampir semua kategori berita digunakan. Ini menunjukkan bahwa kasus Skandal 

Bank Century sangat menarik untuk diulas dan ditampilkan menjadi sebuah berita.   

E.3.4. Berita dalam pendekatan konstruktivis 

 Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam 

arti riil. Disini realitas bukan dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi antara 

wartawan dengan fakta. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tetapi sebaliknya, 

ia dibentuk dan dikonstruksi. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas 

suatu realitas. 

 Wilbur Schramm dalam Journalism Quarterly, September 1949 mengatakan berita 

muncul dalam benak manusia. Berita yan muncul dalam benak manusia itu bukan suatu peristiwa 

: ia adalah sesuatu yang diserap setelah peristiwa. Ia tidak identik dengan peristiwa, melainkan 

sebuah upaya untuk merekonstruksi kerangka inti peristiwa tersebut – inti yang disesuaikan 

dengan kerangka acuan yang dipertimbangkan agar peristiwa itu memiliki arti bagi pembaca. 
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Berita adalah sebuah aspek komunikasi dan memiliki karakteristik-karakteristik yang lazim dari 

proses itu. 

 Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana selalu 

melibatkan pandangan ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Oleh karena itu kaum 

konstruksionis beranggapan berita bukanlah mirror of reality. Menurut kaum konstruksionis 

berita bersifat subjektif. Hal ini karena berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas 

realitas. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang 

tentunya menghasilkan “realitas” yang berbeda pula. Walter Lippman, secara radikal 

mengatakan bahwa dalam proses kerjanya, wartawan bukan melihat terus menyimpulkan dan 

menulis, tetapi lebih sering terjadi adalah menyimpulkan dan kemudian melihat fakta apa yang 

dikumpulkan di lapangan (Eriyanto, 2002). 

E.3.5 Proses Produksi Berita 

 Proses produksi berita dapat diawali dari penentuan peristiwa yang akan diliput. Hal ini 

bisa dilakukan oleh Redaktur, namun bisa juga wartawan sendirilah yang menentukannya. Tahap 

selanjutnya adalah penugasan dari redaktur kepada wartawan (reporter), dalam penugasan ini 

terlebih dulu redaktur akan mengarahkan bagaimana wartawan meliput peristiwa tersebut sesuai 

dengan kebijakan redaksi, disamping jurnalis akan memakai interpretasinya sendiri. Dalam 

menggali berita (mengumpulkan fakta), wartawan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kepada narasumber, dimana pertanyaan tersebut diarahkan untuk mendukung interpretasi 

terhadap peristiwa yang diliputnya. Setelah tahap pengumpulan fakta, tahap selanjutnya adalah 

memilih fakta. Dalam memilih fakta selalu terkandung dua kemungkinan yakni apa yang dipilih 
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(included) dan apa yang dibuang (excluded), menekan pada aspek-aspek tertentu dengan memilih 

angle tertentu (Eriyanto, 2002: 69). Hal inilah yang membuat konstruksi berita pada tiap media 

menjadi berbeda. 

 Proses selanjutnya adalah menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana 

menyajikan fakta-fakta yang telah dipilih tersebut. Penyajian berita bisa didukung oleh foto 

maupun gambar, pemakaian kata, kalimat dan preposisi (Eriyanto, 2002: 70). Sehingga 

membentuk realitas yang sesuai dengan keinginan media dan diterima khalayak. Penempatan 

berita sebagai headline ataupun berita biasa juga mempengaruhi realitas apa yang paling 

ditonjolkan oleh media.  

 Proses memilih dan menuliskan fakta ini tidak hanya melibatkan wartawan saja namun 

juga pada tingkat lebih tinggi kedudukannya yakni editor atau redaktur yang mana bertugas 

mengedit dan memilih berita yang akan di publikasikan serta penempatan berita utamanya saat 

memilih headline, dalam proses ini pihak perusahaan (seperti, bidang iklan dan sirkulasi) juga 

dilibatkan demi kelangsungan media sendiri. Namun tidak dapat dipungkiri pemilihan berita ini 

tetap tidak lepas dari ideologi pemilik media yang sudah mempengaruhi tiap pekerjanya, hal ini 

diidentikkan dengan karakteristik organisasi media tersebut. Intinya tidak hanya wartawan 

(reporter) yang menentukan realitas, namun semua awak media berperan penting dalam 

membentuk realitas. 

E.4 Objektifitas Berita 

 Objektifitas adalah bentuk khusus dari praktek media dan juga sikap dalam tugas 

mengumpulkan informasi, memproses dan menyebarkannya. Objektifitas umumnya meliputi, 
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pertama, tidak terpengaruh dan netral terhadap objek yang dilaporkan (diberitakan), artinya tidak 

subjektif. Kedua, tidak berat sebelah dan tidak menunjukkan bias. Ketiga, objektifitas 

membutuhkan akurasi dan kriteria “kebenaran” lainnya seperti relevansi berita dan kelengkapan 

berita (McQuail, 1989: 172). 

 Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, media mengklaim bahwa pekerja media selalu 

membuat laporan dengan objektif. Namun seperti yang diungkapkan oleh Tuchman, bahwa 

sebenarnya pelaporan objektif adalah ritual, prosedur rutin yang hampir tidak ada hubungannya 

dengan penghilangan sikap memihak dari pembuatan berita (Nimmo,2000: 223). 

Objektifitas adalah ideologi yang digunakan untuk menekankan kepada khalayak bahwa 

wartawan memang menyampaikan kebenaran dan fakta. Untuk membuat berita seakan-akan 

sebuah fakta yang sesungguhnya dan benar adanya. Seperti yang dituliskan Nimmo dalam buku 

Komunikasi Politik (2000: 224-225), bahwa ada strategi yang menyesuaikan gaya dan 

meritualkan pembuatan berita menurit pedoman organisasi tentang objektifitas.  

Ada tiga hal yang harus diperhatikan, antara lain : pertama, penyajian kemungkinan yang 

bertentangan. Dalam menghadapi masalah yang tidak dapat disingkap faktanya, reporter 

mempertahankan objektifitas dengan menyajikan laporan yang bertentangan. Sebagai contoh , 

karena media tidak dapat membuktikan/menyangkal apakah bailout di gelontrkan untuk century 

ini benar apa salah, mula-mula reporter mengutip seorang pejabat, katakanlah sekertaris dalam 

negeri yang mengatakan “benar” serta pejabat lain, misalnya pihak dewam perwakilan rakyat 

yang mengatakan “tidak”. Bisa dikatakan cara ini dilakukan dengan memuat pernyataan atau 
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tanggapan pro sekaligus kontra dari sejumlah tokoh tentang kasus (peristiwa) yang menjadi topik 

berita.  

Kedua, penyajian bukti yang mendukung. Strategi ini terdiri atas penyebutan bukti yang 

biasa diterima sebagai kenyataan untuk mendukung pernyataan yang keotentikannya diragukan. 

Bukti ini berfungsi sebagai argumen bahwa berita yang ditulis bukanlah rekaan atau opini 

pribadi jurnalis. Ketiga, kebijakan penggunaan tanda kutip. Bukti yang mendukung berita 

kebanyakan terdiri atas pengutipan pendapat orang lain. Sehingga yang mengisyaratkan bahwa 

fakta tersebut bukan dibuat oleh wartawan tetapi atas pendapat sumber penting.  

Keempat, penyusunan cerita (berita) dengan urutan yang tepat, biasanya berita disajikan 

dalam format piramida terbalik, yakni menuliskan informasi terpenting di bagian awal berita 

dengan menggunakan rumus 5W+1H. Paragraf selanjutnya berisi pernyataan-pernyataan yang 

spekulatif. Kelima, pelabelan analisis berita. Dalam banyak hal reporter, kolumnis, dan editor 

tidak berbuat seakan-akan objektif, mereka memberi label laporan yang demikian dengan 

komentar atau analisis berita. Jika berita tidak ditunjukkan seperti itu maka laporan tersebut, 

adalah objektif, tidak memihak. 
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Berikut ini gambar komponen utama obyektivitas berita menurut Westersthal, 1983 : 

Gambar.1.3 

Bagan Obyektivitas Westersthal 1983 

 

      Obyektifitas 

 

 

                      Kefaktualan                                       impartialitas 

 

       

Kebenaran                                 Relefansi      Keseimbangan                            Netralitas 

 

Sumber dari Denis McQuail (1989: 130) 

Obyektifitas dalam skema tersebut mencakup 2 faktor. Faktor pertama yaitu kefaktualan, 

faktor kefaktualan berkaitan dengan penyajian berita. Sebuah berita dapat dikatakan faktual 

apabila dalam proses penyajiannya, pernyataan yang dimuat dapat dicek kebenarannya dan tanpa 

ada komentar dari penulis berita. Faktor kefaktualan mencakup 2 hal yaitu kriteria kebenaran dan 

relevansi.  

Kriteria Kebenaran tersebut meliputi : kebutuhan laporan (informasi diluar kebutuhan 

laporan tidak diikut sertakan dalam pembuatan berita), ketepatan yang dipertimbangkan secara 

mandiri tanpa ada kepentingan lain, dan tidak adanya kepentingan dari wartawan untuk 
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menyalah arahkan atau menggiring interpretasi khalayak pada makna yang ingin dibentuk oleh 

wartawan.  

Relevansi yang dimaksud adalah setiap unsur-unsur yang dicantumkan dalam berita 

memiliki hubungan yang jelas antara topik berita, misalnya topik kasus hukum, maka 

narasumber yang dipilih adalah orang dari kalangan hukum. Faktor kedua adalah imperialitas, 

faktor ini lebih dihubungkan pada sikap wartawan dalam menuliskan berita.  

Faktor kedua adalah imperialitas, faktor ini lebih dihubungkan pada sikap wartawan 

dalam menuliskan berita. Dalam melaporkan sebuah peristiwa wartawan dituntut untk 

menekankan keseimbangan fakta. Informasi dari peristiwa yang menjadi pro dan kontra, 

wartawan harus melaporkan secara seimbang, tidak ada salah satu sisi yang mendominasi dalam 

berita tersebut. Netralitas sebagai sikap yang juga harus dimiliki oleh wartawan. Sikap netral 

yang dimaksud adalah menjauhkan setiap penilaian pribadi (personal) dan subjektivitas 

wartawan. 

E.5 Faktor Yang Mempengaruhi Isi Berita 

Sebuah konsep yang menarik disajikan oleh Pamela J. Shoemaker dan Stepen D Resse, 

mereka memberikan ringkasan bagaimana sebuah media membentuk berita mereka. Kedua ahli 

ini membaginya dalam lima faktor, yang pertama adalah faktor individual, yang kedua adalah 

faktor rutinitas media (media routine), ketiga adalah faktor organisasi, keempat adalah 

ekstramedia dan yang terakhir adalah faktor ideologi (Sudibyo, 2001:7). Kelima faktor ini tidak 

hanya melihat media dalam cakupan internal media saja namun juga pada tataran ekternal media. 
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Gambar 1 

Model Hierarchy of Influence 

 

 

 

 

 

(Sumber: Shoemaker dan Reese, 1996:64) 

Shoemaker dan Reese (1991) menegaskan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi isi 

media, yaitu faktor internal dan eksternal media. Faktor internal media antara lain karakteristik 

individu pekerja media dan rutinitas yang berlangsung dalam organisasi media (media routine). 

Sedangkan faktor eksternal media adalah variabel ekstramedia dan ideologi. Variabel di tingkat 

ekstramedia mempersoalkan sumber-sumber informasi media, pengiklan, khalayak sasaran, 

kontrol pemerintah ataupun pasar media. Sementara itu variabel ditingkat ideologi (worldview) 

mempersoalkan berbagai sistem kepercayaan, nilai, dan makna yang digunakan oleh media 

massa untuk menentukan isi yang ditampilkan (kiat/ilmu penulisan, 2005).  

 

 

Tingkat Ideologi 

Tingkat Ekstramedia 

Tingkat Organisasi 

Tingkat Individu 

Tingkat Rutinitas Media 
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E.5.1 Faktor Pekerja Media (Individual Level) 

 Masih berdasarkan pernyataan Shoemaker dan Reese (1996: 102). Mereka mengatakan, 

faktor latar belakang agama, dan kepercayaan, tingkatan pendidikan, jenis kelamin, norma-

norma yang berlaku, kehidupan sosial budaya, dan politik, serta pengalaman professional adalah 

latar belakang tingkah laku personal dan professional dari wartawan, serta aturan profesional 

media. 

 Sikap, nilai, agama individu tidak secara langsung mempengaruhi isi media. Sudibyo 

menulis dalam karyanya Politik Media dan Pertarungan Wacana, bahwa latar belakang individu 

seperti jenis kelamin, umur atau agama sedikit banyak mempengaruhi apa yang ditampilkan 

media, hal ini disebabkan karena aspek personal dari wartawan yang akan mempengaruhi 

pemberitaan (Sudibyo, 2001: 8). Namun seperti yang diungkap oleh Shoemaker dan Reese, 

“…the effect of personal attitudes, value and beliefs on mass media content is indirect, operating 

only to the extent that individual hold power within their media organizations…”(Shoemaker 

Reese, 1996: 65). Bisa jadi wartawan yang dimaksud oleh Sudibyo adalah memegang jabatan 

sebagai pimpinan redaksi ataupun redaktur, maupun mereka yang posisinya berada di luar 

profesi wartawan seperti pemilik media dan penanam modal serta pemimpin bagian iklan. 

Kekuasaan mereka bahkan bisa mengesampingkan nilai professional maupun rutinitas organisasi 

yang dijalankan media. Karena nilai dan kepercayaan (agama) akan berdampak langsung 

mempengaruhi media jika individu yang memegang sikap, nilai dan agama tersebut adalah 

orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam media tersebut.  
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E.5.2 Rutinitas Media (Media Routines Level) 

 Shoemaker dan Reese (1996: 137) menyatakan, rutinitas media berpengaruh penting 

dalam sebuah produksi berita melalui isi beritanya, maka bisa terlihat bagaimana rutinitas dari 

media tersebut. Rutinitas membentuk lingkungan di sekitar tempat dimana para pekerja media 

bekerja. Dengan kuat-kuat ia menghubungkan faktor di luar individu pekerja media dengan di 

dalam diri individu si pekerja media. 

…Most attention has been directed at the day-to-day activities of lower-level media 

workers: reporters, editors, writers. The routines of media practice constitute the immediate 

environment of these media workers. Although publishers and news vice-presidents are also 

bound by routines, higher-level media workers like these are perhaps given greater range of 

movement…(Shoemaker and Reese, 1996: 107). 

Meskipun para pemilik dan wakilnya juga memiliki keterbatasan dalam rutinitas, tingkatan 

tertinggi pekerja media memberikan pengaruh terbesar. Maksudnya, pada umumnya keseharian 

aktivitas pekerja media secara langsung hanya berkutat dari tingkatan terendah, seperti, para 

reporter, editor, dan penulis. Dalam prakteknya, rutinitas media merupakan lingkungan yang 

langsung mempengaruhi para pekerja media. Menurut Tuchman (1977) dalam Shoemaker dan 

Reese (1996: 108), bahwa berita berasal dari rutinitas keseharian dan peristiwa yang terjadi. 

Shoemaker dan Reese (1996: 109) mengatakan, rutinitas media terjadi antara tiga pihak yang 

saling menguntungkan satu sama lain dan begitu pula sebaliknya, yakni, antara organisasi media, 

sumber berita, dan khalayak media.  
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E.5.3 Organisasi Media (Organizational Level) 

 Organisasi media, sangatlah mengandalkan penekanan unsur ekonomi yang ikut 

mempengaruhi segala kebijakan medianya. Dengan cara mempengaruhi bagian-bagian dari isi 

berita sebagai budaya bekerja dan hal yang menentukan standar independensi organisasi media 

dari sebuah perusahaan besar yang turut mengambil bagian dalam hal ini. Perkembangan 

kompleks banyak pengusaha media diartikan sebagai upaya mengubah dirinya untuk lebih 

berpikir bagaimana mempengaruhi satu sama lain dan organisasi media menangani 

permasalahan. 

Intinya, kekuatan organisasi media dan pemilik, sangat menentukan kebijakan media. 

Pengaruh kepemilikan media terhadap isi berita adalah fokus penting dari sebuah media itu. 

Meskipun departemen pemberitaan membolehkan organisasinya menelanjangi perusahaannya, 

tapi isi berita tetap dikontrol secara tidak langsung melalui sensor dari dalam media itu sendiri 

dan pengiklan. Pandangan organisasi media menyatakan kedalam isi berita berasal dari rutinitas 

pekerja media (Shoemaker dan Reese, 1996: 173). 

E.5.4 Pengaruh di Luar Organisasi Media (Extramedia Level) 

 Ada banyak pengaruh dari luar organisasi media yang mempengaruhi isi berita sampai 

lahirnya berita itu. Sumber berita merupakan pengaruh terpenting dalam kutipan komentar yang 

dikutip wartawan dalam berita yang ditulisnya. Walaupun kelompok kepentingan berusaha 

mempengaruhi isi berita, mereka hanya berhasil mempengaruhi isi berita yang sudah 

dikombinasikan dengan komentar dari sumber lain. Namun dalam kenyataannya, kelompok 
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kepentingan yang memiliki modal besar dapat mempengaruhi isi berita (Shoemaker dan Reese, 

1996: 219). 

Pada umumnya, para wartawan menyajikan semua informasi yang menjadi selera dan 

karakteristik khalayaknya. Tetapi, dari pihak departemen pemasaran bertindak lain, mereka 

menghitung jumlah Koran sebagai penggambaran betapa besar khalayak yang berhasil menjadi 

target pemasarannya. 

 Tetapi bagi media komersial, khalayak sangatlah penting, karena perhatian mereka 

terhadap media dapat menaikkan penjualan produk medianya, dan mendatangkan pengiklan. 

Pengiklan pun sering mengatakan pada media bahwa apa yang mereka pikirkan dan bagaimana 

besarnya keyakinan mereka terhadap pengubahan terhadap isi berita. Di lain pihak, pangsa pasar 

dan lingkungan sekitarnya juga sangat mempengaruhi isi berita. Sebagai contoh, ukuran sebuah 

pasar dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas isi berita adalah dengan memfokuskan pada 

bidang hukum dan ekonomi. Namun disisi lain, kebanyakan studi menyatakan pengaruh 

persaingan media satu dan lainnya dari isi berita yang disajikan ke khalayak juga mempengaruhi 

isi berita untuk memperluas pangsa pasar dari media tersebut. Selain itu, pengubahan isi berita 

juga berasal dari pemerintah. Di beberapa Negara, pengaruh tekanan dari pemerintah sangat 

besar terhadap media yang ada di Negara tersebut. Seperti di Inggris, pemerintah mengontrol 

aturan hukum dan norma yang membolehkan kepemilikan standar penyiaran dan isi berita apa 

saja yang diperbolehkan untuk disajikan. 
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E.5.5 Ideologi Media (Ideological level) 

  Kata ideologi menurut asal-usulnya berarti teori gagasan-gagasan. Kata tersebut lahir 

dari Napoleon seorang kaisar dari Prancis, yang menyebut lawannya sebagai “kaum ideologis”. 

Mereka adalah kaum filosofis di Prancis yang dalam Condillac menolak metafisika dan mencari 

dasar ilmu-ilmu budaya pada dasar-dasar antropologis dan psikologis (Mannheim, dalam Sobur, 

2003: 210-211). Pada perkembangannya Ideologi berkembang maknanya sebagaimana para 

pakar yang menggunakan istilah tersebut. Pada akhir abad ke-18, Ideologi dimunculkan sebagai 

istilah yang menunjuk pada “ilmu tentang gagasan” oleh Destut de Tracy, seorang Prancis yang 

punya cita-cita membangun suatu sisitem pengetahuan. Pada Abad ke-19, istilah Ideologi 

digunakan oleh Marxisme sebagai senjata melawan middle class dengan pemikiran mereka, teori 

Marxisme disebutnya “satu-satunya ideologi”. Sebaliknya, jika kata ideologi dipakai oleh 

Marxisme terhadap idea golongan lain, maka ideology mendapat arti khas, yakni “teori-teori 

yang menyembunyikan maksud tertentu”(Sobur, 2003: 211).  

Pada tataran pragmatis keberadaan media beserta output konstruksi pemberitaannya 

dalam menyikapi, memahami dan memandang suatu realitas didasarkan pada ideologi media. 

Bingkai berita yang diproduksi tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang media. Ideologi seperti 

pers industrialis, pers religi, pers ekonomi bisnis adalah beberapa misal paham yang 

mempengaruhi produk pemberitaan atas suatu peristiwa. Guna melengkapi konstruksi media atas 

suatu realitas wartawan pada tataran idealis masih harus menyertakan beberapa prinsip-prinsip 

jurnalistik untuk memberikan kredibilitas pada karya beritanya, diri sendiri, juga media tempat 

dia bernaung. 
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 Daniel Hallin mengenai peta ideologi dalam seluruh konstelasi pemahaman suatu teks. 

Dia berpendapat bahwa dunia jurnalis dibagi dalam tiga bidang ideologi, yaitu bidang 

penyimpangan (sphere of deviance), bidang kontroversi (spere of legitimate controversy) dan 

bidang consensus (sphere of consensus). Bidang-bidang ini akan mempengaruhi bagaimana para 

awak media dan media massa membingkai dan menyeleksi suatu peristiwa untuk dijadikan berita 

media. Dalam konteks pemetaan ideologis tersebut juga dapat terlihat proses dinamika perilaku 

dan realitas yang sama bisa dijelaskan secara berbeda. Hal tersebut bisa dilakukan karena realitas 

yang sama tersebut dijelaskan dalam kerangka yang berbeda (Wuryanta, 2006).  

Menurut Hall, proses kerja pembentukan dan produksi berita itu bukanlah sesuatu yang 

netral, melainkan ada bias ideologi yang secara sadar atau tidak sadar tengah dipraktikkan oleh 

wartawan. Di sini media dipandang sebagai agen konspiratif yang menyembunyikan fakta, 

menampilkan fakta tertentu yang dikehendaki, dan secara sadar mengelabuhi khalayak untuk 

kelompok dominan. Dalam menjalankan proses kerjanya, ideologi profesional menyatakan agar 

laporan berita menyertakan dua pihak dan objektif. Berikut pembagaian peta ideologi menurut 

Daniel Hallin.  
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Gambar. 1.2 

Peta Ideologi Daniel Hallin 

 

Sumber dari Eriyanto(2002: 127) 

Pakar Komunikasi dari Universitas Hassanuddin Makasar, Prof. Dr. H Anwar Arifin 

mengatakan, tidak ada media yang netral dalam menyajikan berita, karena sangat dipengaruhi 

pemilik modal dan akan berpihak pada kelompok orang mapan.  

E.6 Pengaruh Perkembangan Pers terhadap Ideologi Media 

 Selama ini masyarakat beranggapan bahwa Pers merupakan sebuah lembaga 

kemasyarakatan yang menerapkan obyektivitas dan kenetralan dalam penyampaian informasi. 

Pers sebagai lembaga yang mengelola informasi dimana informasi tersebut selalu mengatas 

namakan kepentingan masyarakat. Pers selalu menganggap dirinya sebagai lembaga 

kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab sosial, memiliki hak kontrol, kritik, dan koreksi 
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yang bersifat konstruktif namun dituangkan dalam porsi yang obyektif dan tanpa berpihak pada 

siapapun (cover both sides). 

 Namun, kita perlu mengkaji kembali istilah Media itu sendiri dan melihat padanannya 

dengan Pers. Tampaknya sudah menjadi istilah umum bahwa insan pers sering mengidentikan 

dirinya sebagai Media, sementara istilah Pers itu sendiri sepertinya tidak sebangun atau sepadan 

dengan istilah Media. Pers mungkin salah satu bagian dari Media tapi Media itu sendiri tidak 

identik dengan Pers, karena Pers akan berkonotasi kepada aktivitas jurnalistik sementara media 

adalah wujud penyelenggaraannya sebagai alat sistem komunikasi untuk mendiseminasikan 

informasi kepada publik ( Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi – FHUI, 2006). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa surat kabar sebagai bagian dari media tidak dibagi-bagikan 

secara gratis pada masyarakat. Pers yang identik dengan media massa tetap dipandang sebagai 

sebuah perusahaan yang didalamnya harus dilengkapi menejemen bisnis. Hal ini dimaksudkan 

untuk menunjang kelangsungan hidup dari Media itu sendiri. Bobot bisnis yang tumbuh dalam 

pers adalah gejala baru dalam masyarakat pers Indonesia, namun di era informasi memasuki 

millennium III masyarakat menjadikan pers sebagai lembaga bisnis yang menjual informasi, baik 

berita maupun iklan. Kemajuan teknologi informasi mampu mendorong perkembangan media 

massa dengan pesatnya sehingga memungkinkan dijadikan ajang bisnis (Djuroto, 2002: 9). 
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E.7 Pendekatan Hukum dalam Memahami kasus skandal Bank Century 

Hokum merupakan sebuah pedoman mengatur sikap, prilaku manusia dalam menciptakan 

sebuah tatanan masyarakat yang teratur. Hokum telah diciptakan manusia dan disepakati 

bersama dalam aplikasinya. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut maka akan ada 

sangsi. Selain itu hokum sifatnya memaksa dan wajib terhadap setiap manusia. Pada saat ini 

konsep hokum di Indonesia telah terkikis, dimana semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi 

tanpa adanya sangsi sebagai wujud nyata dari sebuah tindakan yang menyalahi aturan. Merujuk 

pada Kasus skandal Bank Century merupakan sebuah contoh kasus yang menarik. Di dalamnya 

terdapat berbagai factor pelanggaran yang terjadi. Salah satunya adalah sering terjadinya 

pembelokan konsep hokum dan peraturan dalam pengaplikasinya. Menggunakan celah-celah 

hokum sebagai pembelaan terhadap jeratan sanksi hokum. Kasus skandal Bank Century bermula 

dari pailitnya sebuah Bank swasta di Indonesia. Kemudian dengan kebijakan pemerintah 

memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century dari kebangkrutan dengan menggelontorkan 

dana talangan 6,7 trilyun. Namun pada kenyataanya dana tersebut telah disalah gunakan oleh 

beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Hingga sekarang kasus tersebut seakan berjalan 

ditempat. Hal ini bias dilihat pengusutan kasus Bank Century yang masih belum selesai. 

Menyoroti hal tersebut, menilai bahwa dalam penyelamatan Bank Century merupakan telah 

terjadi pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundangan yang berlaku.   
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Pelangaran tersebut telah memenuhi sebagai beberapa syarat substantive. Undang-undang 

(UU) yang dilanggar antara lain: 

1. UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 10/1998 tentang 

Perbankan Pasal 26-29 dan Pasal 50A.  

2. Kedua, UU No 8/1995 tentang Pasar Modal Pasal 5 Butir (a) Ayat 1 dan Butir (g) 

dan (i).  

3. Ketiga, UU N0 23/1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Bank Indonesia Pasal 11 dan Pasal 34. 

4. Keempat, UU No 24/2004 yang telah diubah dengan UU No 3/2008 tentang 

Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 11 Ayat 1.  

5. Kelima, UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Pasal 35 Ayat 3 dan 4.  

6. Keputusan presiden yang dilanggar adalah Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 

2004 terkait Blanket Guarantee.  

7. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilanggar adalah Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 

3. (sut) 

E.8 Framing Media 

 Gagasan mengenai framing, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955 (Sudibyo 

dalam Sobur, 2002). Mulanya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat 
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kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang 

menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas (Sobur, 2002: 162). 

 Pada dasarnya Framing adalah metode untuk melihat cara bercerita (Story telling) media 

atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” tarhadap realitas yang dijadikan 

berita. “cara melihat” ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing 

adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis 

framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media 

(Eriyanto, 2002: 10). 

 Analisis framing adalah suatu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian 

konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang 

natural, tetapi hasil dari konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma 

konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, 

dengan cara apa konstruksi itu dibentuk (Eriyanto, 2002: 37). 

 Secara sederhana Analisis ini merupakan sebuah metode penelitian yang membantu 

peneliti untuk mengetahui bagaimana cara-cara media dalam mengkonstruksi sebuah realitas 

yang terkait dengan ideologi yang mereka gunakan. Analisis ini membantu melihat penonjolan-

penonjolan fakta dalam mengkonstruksi berita oleh media, penonjolan ini terkait dengan berita 

tersebut. Analisis ini menjelaskan bagaimana sudut pandang media menyikapi berita terkait 

dengan fakta yang ditonjolkan dan dihilangkan, sehingga pada akhirnya hendak dibawa kemana 

berita tersebut. 
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E.9 Model Analisis Framing Menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Zhongdang Pan dan Kosicki dalam modelnya berasumsi bahwa setiap berita memiliki 

frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. Frame ini adalah suatu ide yang 

dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (seperti kutipan sumber, latar 

informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) kedalam teks secara keseluruhan. Frame 

berhubungan dengan makna. 

 Model ini mengoperasionalisasikan empat dimensi struktural teks berita sebagai 

perangkat framing : 

1. Sintaksis 

 Sintaksis sebagai elemen yang memberi petunjuk bagaimana wartawan memaknai 

peristiwa. Unit yang diamati dalam sintaksis adalah headline, lead, latar informasi, kutipan 

sumber, pernyataan, penutup. 

a. Headline, bagian dari berita yang memiliki kemenonjolan tinggi dimana menunjukkan 

kecenderungan berita. Headline mempunyai fungsi framing yang kuat dalam 

mempengaruhi bagaimana kisah dimengerti dan dibuat kemudian digunakan dalam 

membuat pengertian isu atau peristiwa yang dikonstruksi. 

b. Lead, umumnya memberikan sudut pandang dari berita yang menunjukkan prespektif 

tertentu dari peristiwa yang diberitakan. 

c. Latar, merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik (arti kata) yang ingin 

ditampilkan berupa keterangan mengenai ruang, waktu, peristiwa tertentu dengan maksud 

untuk mendukung pendapat wartawan dalam penulisan berita tersebut sangat beralasan. 



 

49 

 

d. Pengutipan sumber berita, pengutipan dari orang yang memiliki otoritas tertentu guna 

membangun obyektifitas berita yang seimbang dan tidak memihak. 

 

2. Skrip 

 Skrip sebagai elemen yang memberikan petunjuk bagaimana cara bercerita wartawan 

dalam menuliskan fakta. Unit yang diamati adalah unsur 5W+1H, seperti Who (Siapa), what 

(apa), when (kapan), where (dimana), why (mengapa), dan how (bagaimana). 

3. Tematik 

 Tematik sebagai elemen yang memberikan petunjuk bagaimana peristiwa itu 

diungkapkan dan dibuat oleh wartawan. Struktur Tematik berhubungan dengan bagaimana fakta 

ditulis. Unit yang diamati adalah paragraph, preposisi, kalimat dan hubungan antar kalimat. 

a. Detail, berhubungan dengan control informasi yang ditampilkan seseorang 

(komunikator). Komunikator akan menampilkan secara berlebihan, detail yang lengkap 

dan panjang lebar, informasi yang menguntungkan dirinya dan dapat menciptakan citra 

tertentu kepada khalayak. 

b. Koherensi, kata penghubung yang dipilih untuk menghubungkan proposisi atau kalimat 

sebagai suatu peristiwa pada berita tersebut dapat dipandang saling terpisah, berhubungan 

atau sebab akibat. 

1. Koherensi kondisional : pemakaian hubungan sebab akibat atau hubungan 

penjelas untuk memberikan penjelasan dan memberi label dengan kesan baik dan 
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buruk terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam peristiwa tersebut beserta 

tokoh-tokoh yang terlibat. 

2. Koherensi fungsional : Generalisasi dan spesifikasi yang ditampilkan media untuk 

mendukung suatu gagasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam berita. 

3. Koherensi pembeda : berhubungan dengan pertanyaan bagaimana dua peristiwa 

dapat dibuat seolah-olah saling bertentangan dan bersebrangan (contrast) 

c. Bentuk kalimat, struktur kalimat bisa dibuat aktif dan pasif yang menentukan apakah 

tokoh-tokoh dalam berita tersebut di ekspresikan secara eksplisit atau implisit sehingga 

menentukan makna yang dibentuk oleh susunan kalimat tersebut. 

d. Kata ganti, penggunaan kata ganti untuk menciptakan imajinasi posisi seseorang dalam 

wacana berita, apakah diposisikan sebagai sendiri atau jamak. 

4. Retoris 

 Retoris sebagai elemen yang memberikan petunjuk pembuatan citra untuk meningkatkan 

kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. 

Unit yang dianalisis adalah kata, idiom, gambar/foto, grafik. 

a. Leksikon, pemilihan kata dari berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Maka pilihan 

kata yang dipakai tidak semata hanya kebetulan atau secara ideologis tetapi pemaknaan 

seseorang terhadap fakta atau realitas 

b. Grafis, bagian tulisan yang dibuat berbada dengan yang lain, sehingga khalayak menaruh 

perhatian pada bagian tersebut. Misalnya foto, tabel, bentuk tulisan yang dicetak miring. 
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c. Metafora, penggunaan ungkapan atau kiasan sebagai bumbu berita sebagai alasan 

pembenar atas pendapat atau gagasan, yang termasuk di dalamnya adalah kepercayaan 

masyarakat, ungkapan sehari-hari. 

F. Kerangka Konseptual 

F.1 Konstruksi Media 

 Konstruksi sosial atas realitas adalah penafsiran seseorang terhadap suatu realitas yang 

ada disekitarnya. Setiap orang menafsirkan realitas sosial sesuai dengan pengalaman, pendidikan 

dan lingkungan pergaulan sosial tertentu. Sehingga teks yang sama mungkin ditafsirkan secara 

berbeda oleh khalayak. Realitas yang dikonstruksi oleh masyarakat tersebut dikenal dengan 

nama opini publik 

Konstruksi media berangkat dari realitas sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat. Proses 

konstruksi realitas yang dilakukan oleh media pada perinsipnya adalah suatu upaya penyusunan 

sebuah peristiwa, realitas, atau keadaan yang acak dan tidak beraturan menjadi sebuah cerita 

yang runtut, mudah dipahami dan bermakna.  Konstruksi media atas sebuah realitas pada 

akhirnya akan menentukan makna yang ada dalam sebuah berita. Sikap mendukung, negatif 

ataupun positif yang muncul dari media dalam memberitakan sebuah realitas adalah efek dari 

bingkai yang dikembangkan oleh media. Konstruksi media atas sebuah berita ini tentunya tidak 

bisa dilepaskan dari peran wartawan dan pengaruh karakteristik ataupun ideologi dari pemilik 

media 

Salah satu contoh konstruksi media atas realitas dapat kita amati dari peristiwa 

demosntrasi. Peristiwa demonstrasi merupakan realitas objektif dari manusia. Peristiwa ini dapat 
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bermakna sebagai bentuk perjuangan masyarakat namun juga dapat bermakna sebagai bentuk 

anarkisme yang timbul dari masyarakat yang putus asa. Hal ini sangat bergantung dari 

pemaknaan atas peristiwa tersebut. Bagi media yang membingkai peristiwa tersebut sebagai 

bentuk perjuangan nasib rakyat maka ia akan cenderung mengangkat apa yang isi dari tuntutan 

dalam demonstrasi tersebut dan mengapa masyarakat melakukan demonstrasi, media akan 

mengankat hal-hal yang menyebabkan terjadinya demonstrasi. Sedangkan jika media 

membingkai peristiwa demonstrasi adalah bentuk anarkisme maka media cenderung 

menampilkan kekerasan yang terjadi dalam demonstrasi. 

F.2 Kekuatan Berita dalam Mengkonstruksi Fakta 

Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang 

menarik minat atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berskala, seperti surat 

kabar, radio, televisi, atau media on line internet. 

Berita memiliki kekuatan yang besar dalam mengkonstruksi realitas, karena berita sebagai 

produk dari media sudah menjadi konsumsi bagi masyarakat. Informasi yang termuat dalam 

berita meski tidak sepenuhnya membentuk pemikiran masyarakat, namun isinya cukup 

mempengaruhi orang untuk memikirkan dan memperhatikan sesuatu hal atau peristiwa. 

F.3 Pendektan Hukum memahami Kasus Skandal Bank Century.  

Hokum merupakan sebuah pedoman mengatur sikap, prilaku manusia dalam menciptakan 

sebuah tatanan masyarakat yang teratur. Hukum telah diciptakan manusia dan disepakati 

bersama dalam aplikasinya. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut maka akan ada 
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sangsi. Selain itu hokum sifatnya memaksa dan wajib terhadap setiap manusia. Pada saat ini 

konsep hokum di Indonesia telah terkikis, dimana semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi 

tanpa adanya sangsi sebagai wujud nyata dari sebuah tindakan yang menyalahi aturan. Merujuk 

pada kasus skandal Bank Century merupakan sebuah contoh kasus yang menarik. Di dalamnya 

terdapat berbagai factor pelanggaran yang terjadi. Kasus skandal Bank Century bermula dari 

pailitnya sebuah Bank swasta di Indonesia. Kemudian dengan kebijakan pemerintah 

memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century dari kebangkrutan dengan menggelontorkan 

dana talangan 6,7 trilyun. Namun pada kenyataanya dana tersebut telah disalah gunakan oleh 

beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Hingga sekarang kasus tersebut seakan berjalan 

ditempat. Hal ini bias dilihat pengusutan kasus Bank Century yang masih belum selesai. 

Menyoroti hal tersebut, menilai bahwa dalam penyelamatan Bank Century merupakan telah 

terjadi pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundangan yang berlaku. 

Dalam kasus skandal Bank Century, sebagian masyarakat menilai kasus tersebut terjadi 

karena rekayasa dari pejabat pemerintah yang menyelewengkan dana talangan sebesar 6,7 

trilyun. Sebagian lagi menilai kasus Bank Century merupakan sebuah kasus yang menarik untuk 

di ikuti dalam penyelesaianya. Dari kenyakinan tersebut juga beberapa media dan dua 

diantaranya yaitu Jawa Pos dan Republika. Jawa Pos cenderung memberitakan sosok Boediono 

dan Sri Mulyani sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Sedangkan Republika lebih 

memberitakan berjalanya mekanisme pengusutan dari kasus skandalBank Century. 
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G. Fokus Penelitian 

penelitian ini berfokus pada unsur – unsur framing yang terdapat pada pemberitaan kasus 

Skandal Bank Century di harian Jawa Pos dan Republika edisi 9 Desember 2009 – 20 Desember 

2009. Dimana pada pada rentang waktu tersebut pemberitaan Kasus Skandal Bank Century, 

Jawa Pos memuat 33 berita. Sedangkan untuk Republika memuat 39 berita. Kemudian dalam 

pemfokusan penelitian ini telah di pilih 4 berita dari masing – masing media. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara kerja yang dilaksanakan peneliti dengan 

menggunakan aturan-aturan baku (sistem dan metode) dari masing-masing disiplin ilmu yang 

digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis framing 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

H.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif  interpretatif, dimana dalam 

penelitian ini peneliti menggali maksud atau makna dan latar belakang dari produk yang 

dihasilkan, produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teks berita. Teks berita tersebut 

merupakan bahasa berupa kumpulan kalimat sebagai simbol yang kemudian dijadikan alat untuk 

mengungkapkan makna dari pemikiran penulis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

interpretasi subyektifnya, namun disesuaikan dengan data-data yang ada, yaitu secara 

kontekstual pemaknaan suatu pesan dalam fakta-fakta dari teks yang diteliti.  
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H.2 Prosedur Analisis 

 Dalam penelitian ini, terdapat prosedur analisis yang harus dilalui sebelum melakukan 

analisa data. Prosedur tersebut dapat membantu peneliti melakukan penelitian secara sistematis. 

Prosedur yang harus dilalukan oleh peneliti antara lain: 

1. Mengamati peristiwa-peristiwa yang hangat diberitakan oleh media. 

2. Menentukan sebuah peristiwa yang diberitakan dan memilih topik tersebut untuk 

dianalisa. 

3. Mengumpulkan surat kabar, mengkliping teks berita yang membahas tentang peristiwa 

dengan topik yang dipilih dan menentukan metode penelitian untuk membantu penelitian. 

4. Mengklasifikasikan teks berita pada jenis berita masing-masing. 

5. Membaca dan menganalisis teks berita dengan alat dari metode penelitian yang dipilih. 

6. Memberikan kesimpulan atas hasil dari analisis pada teks tersebut 

Berita yang diteliti bukan cuma tentang Headline, tetapi semua jenis berita pada surat kabar yang 

menyangkut informasi tentang Kasus Skandal Bank Century. Sedangkan sampelnya adalah 

dimana peristiwa itu dimuat pada surat kabar Jawa Pos dan Republika edisi 9 Desember – 20 

Desember 2009. Pemilihan waktu ini didasarkan pada pandangan bahwa dugaan akan semakin 

panasnya Kasus Skandal Bank Century dengan pengusutan yang berbelit- belit. Oleh karena itu 

moment ini merupakan waktu yang tepat untuk melihat cara media membingkai suatu peristiwa 

sosial yang disajikan kedalam bentuk berita sesuai karakteristik setiap media dalam 

pemberitaannya. 
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Berikut tabel dengan judul-judul berita yang dianalisis oleh peneliti pada harian Jawa Pos 

dan  Republika. 

Tabel Judul berita pada Jawa Pos 

 Judul berita Tanggal dimuat 

1 Golkar setuju Boediono dan Sri Mulyani Nonaktif 10 Desember 2009 

2 KY : Boediono dan Sri Mulyani Sebaiknya Nonaktif 15 Desember 2009 

3 SBY tolak Wapres Nonaktif  19 Desember 2009 

4 DPR Sesalkan Sikap SBY 20 Desember 2009 

 

                Table Judul berita pada Republika 

 

 Judul berita Tanggal dimuat 

1 Boediono dan Sri Mulyani dibawah tekanan 10 Desember 2009 

2 Desak Sri dan Boediono mundur terus bergulir 16 Desember 2009 

3 SBY tolak Nonaktifkan Boediono 19 Desember 2009 

4 Secara moral Boediono dan Sri Mulyani harus nonaktif 20 Desember 2009 

 

H.3 Teknik Analisis Data   

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik analisis framing. Yaitu analisis teks 

yang dimaksudkan untuk membongkar konstruksi teks media tentang kasus skandal Bank 

Century. Dalam penelitian, peneliti mengunakan model Pan dan Kosicki yang merupakan 

modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana Van Dijk. 
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Dalam teknik metode analisis Framing model Pan dan Kosicki mengoperasikan empat 

dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing, antara lain : sintaksis, skrip, tematik, 

dan retoris. Keempat struktur tersebut merupakan rangkaian yang menunjukkan framing dari 

suatu media. Berikut keempat perangkat framing tersebut:  

a. Sintaksis 

 Secara umum sintaksis adalah susunan kata atau frasa dalam kalimat. Dalam wacana 

berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dari bagian berita antara lain, headline, lead, 

latar informasi, kutipan sumber, penutup dalam kesatuan teks berita secara keseluruhan. 

b. Skrip 

 Laporan berita disusun sebagai sebuah cerita. Hal ini karena banyak laporan berita yang 

berusaha menunjukan peristiwa yang ditulis merupakan kelanjutan dari peristiwa 

sebelumnya. Selain itu karena berita mempunyai orientasi untuk menghubungkan lingkungan 

dan pembaca. 

 Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah pola 5W + 1H (who, what, when, where, 

why, dan how). Meski pola ini tidak selalu dapat dijumpai dalam berita yang ditampilkan, 

kategori informasi ini yang diharapkan diambil oleh wartawan untuk dilaporkan dan dimuat 

dalam teks berita. Penekanan-penekanan pada salah satu unsur tersebut juga dapat 

mengambarkan bagaimana Jawa Pos dan Republika memandang kasus Skandal Bank 

Century 
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c. Tematik 

 Struktur Tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkap atau dibuat oleh 

wartawan. Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta ditulis oleh wartawan yang 

kemudian ditempatkan pada skema atau bagan berita.. Ada beberapa elemen yang dapat 

diamati dari perangkat tematik ini. Diantaranya adalah koherensi: pertalian atau jalinan antar 

kata, proposisi atau kalimat. Detail dari peristiwa apa yang ditulis oleh Jawa Pos dan 

Republika atas kasus Skandal Bank Century, Kalimat aktif ataukah pasif yang digunakan 

Jawa Pos dalam memberitakan kasus Skandal Bank Century dan kata ganti apa yang 

digunakan akan menekankan pemaknaan Jawa Pos dan Republika pada kasus Skandal Bank 

Century. 

d. Retoris 

 Struktur retoris dapat digunakan untuk menggambarkan pilihan gaya atau kata yang 

dipilih oleh wartawan untuk menekan arti kata yang ingin ditonjolkan oleh wartawan Jawa 

Pos dan Republika pada kasus Skandal Bank Century. Wartawan menggunakan perangkat 

retoris untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan 

meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu teks berita. 
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Berikut penjelasan tehnik analisa framing model Pan dan Kosicki mengoperasikan empat 

dimensi struktural teks berita diskemakan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 1. 3  

Analisis Framing Pan-Kosicki 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG 

DIAMATI 

Sintaksis 

Cara wartawan menyusun 

fakta 

1. Skema berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan sumber, 

penutup 

Skrip 

Cara Wartawan 

mengisahkan fakta 

2. Kelengkapan Berita 5 W + 1H 

Tematik 

Cara wartawan menulis 

fakta 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk kalimat 

6. Kata ganti 

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Retoris 

Cara wartawan menekan 

fakta. 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 

Kata, Idiom, gambar/ foto, 

grafik 

 


