
1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Keberadaan berbagai media massa yang ada saat ini memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai jenis informasi yang 

diinginkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran media massa dalam kehidupan 

masyarakat. Menurut Achmadi peran media massa menjadi penting karena: (1) 

daya jangkau (coverage) yang sangat luas dalam menyebarluaskan informasi, (2) 

kemampuan melipatgandakan pesan (multiplier of message) yang luar biasa, (3) 

media dapat mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai pandangan mereka 

masing-masing, (4) fungsi agenda setting yang dimiliki media massa. Banyak 

wacana yang membincangkan hubungan realita dengan media massa. Singkat 

kata, disebutkan bahwa yang kita baca, dengar, dan pandang di media massa 

merupakan konstruksi (bangunan) atas realita. Dengan demikian seluruh isi media 

(media massa) tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (constructed 

reality) dalam bentuk wacana yang bermakna. Media saat ini mempunyai peran 

yang begitu besar dalam perubahan sosial di negara-negara berkembang, termasuk 

Indonesia. Namun diluar itu, media yang digunakan untuk kampanye politik, iklan 

maupun propaganda. Pemanfaatan media di Indonesia sebagai ajang kampanye 

politik makin jelas karena para pemilik media di Indonesia juga menjadi tokoh 

partai tertentu. Media massa yang kini benar-benar sangat membantu informasi 

adalah media online. 
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Salah satu media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik 

jurnalistik modern ini adalah berupa situs berita. Situs berita atau portal informasi 

sesuai dengan namanya merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan 

pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi online dan berita 

didalamnya. Pemeberitaan-pemberitaan kini lebih mudah di akses melalui 

berbagai pernagkat yang bisa mengakses internet secara cepat dan uptodate. Isu-

isu politik yang sedang hangat dibicarakan oleh publik pun bisa langsung diakses 

melalui media online. Salah satu pemberitaan yang cukup gencar dan sering 

diupdate oleh media-media tak terkecuali media online adalah dinamika politik 

dalam tubuh Partai Besar Golongan Karya.  

Dinamika Partai Golkar hampir selalu menarik, sehingga tidak pernah sepi 

dari berita dan sorotan media. Sebagai parpol tertua dengan segudang pengalaman 

politik, organisasi, dan pemerintahan, serta juga sumberdaya manusia relatif 

berlimpah, perilaku dan pilihan politik Golkar seringkali menjadi rujukan parpol 

lain. Tidak mengherankan jika selama lebih dari 15 tahun reformasi, Golkar 

melahirkan “golkar-golkar yunior” dalam bentuk parpol baru dengan haluan 

politik serupa atau hampir mirip Golkar. Partai-partai Gerindra, Hanura, Nasdem, 

Demokrat, dan PKPI pada dasarnya adalah duplikasi Golkar yang akhirnya 

menjadikan massa partai beringin sebagai basis elektoral mereka pada setiap 

pemilihan umum. 

Selain itu, sulit dipungkiri, Golkar adalah parpol pelopor yang mengusung 

ideologi “tengah”, tidak terperangkap ke dalam tarik-menarik ideologis yang 

bersifat “kiri” di satu pihak, dan “kanan” di pihak lain. Tidak mengherankan jika 
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parpol kepanjangan tangan tentara dan rejim otoriter Soeharto ini bisa bertahan 

meskipun Orde Baru telah runtuh. Selama empat kali pemilu legislatif pasca-

Soeharto, sejak 1999 hingga 2014, perolehan suara Golkar dapat dikatakan relatif 

stabil. Pada Pemilu 2004 Golkar berhasil menjadi pemenang pileg meskipun 

akhirnya gagal memenangkan Wiranto-Salahudin Wahid sebagai capres-cawapres 

yang diusung partai berciri warna kuning ini 

Kegagalan beruntun modal politik melimpah yang dimiliki Partai Golkar 

tersebut tidak dikelola secara cerdas, benar dan maksimal di bawah kepemimpinan 

Aburizal Bakrie, ketua umum terpilih hasil Munas (musyawarah nasional) Golkar 

di Palembang pada 2009. Akibatnya, Golkar tak hanya gagal memanfaatkan 

peluang besar ketika Partai Demokrat ditinggalkan pemilihnya pada Pileg 2014 

yang lalu. Lebih jauh dari itu, Golkar juga gagal mengusung calon presiden, atau 

sekurang-kurangnya calon wakil presiden sendiri. Dalam Pilpres 2014 yang lalu 

Golkar bergabung dengan Partai Gerindra, PKS, PPP, dan PAN mengusung 

pencalonan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa sebagai capres dan cawapres. 

Konflik berkepanjangan tentang dualisme Partai Golongan Karya ini tidak 

berhenti begitu saja, pada tahun 2015 tepatnya pada bulan Juni terdapat dualisme 

kepemimpinan di tubuh partai berlambang pohon beringin ini. Dua Munas pun 

terselenggara dengan menghasilkan dua pimpinan, Munas Bali menjadikan 

Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum sedangkan pada Munas Jakarta menjadikan 

Agung Laksono sebagai Ketua Umum.  
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Dualisme kepemimpinan tentu saja membuat kekuatan Partai tersebut 

goyah dalam kancah perpolitikan, belum lagi pada bulan Juni seluruh partai 

dihadapkan dengan persiapan Pilkada Serentak pada Desember 2015. KPU tentu 

akan melakukan verifikasi kepada seluruh partai untuk menentukan partai mana 

saja yang layak mengajukan Calon Kepala Daerah di Pilkada serentak tersebut. 

Banyak kemungkinan yang ditempuh dalam kepentingan Partai 

diantaranya mengajukan masalah tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat 

hingga pada ishlah untuk menentukan kubu mana yang berhak atas partai dengan 

dominasi warna kuning tersebut.  

Pemilihan kedua media online tersebut sebagai objek utama penelitan juga 

didasari atasa beberapa faktor, terlebih yakni tentang banyaknya pengunjung 

kedua media online tersebut. Seiring dengan perkembangan internet di Indonesia, 

terjadi pergeseran pola masyarakat dalam mengkonsumsi informasi dari media 

cetak ke media online. Jika lebih diperhatikan, dalam beberapa tahun terakhir 

kemunculan situs-situs portal berita online semakin menjamur. Pemilihan media 

online viva.co.id ini semakin menarik dikarenakan media online ini adalah milik 

Aburizal Bakrie yang merupakan Ketua Umum Partai Golongan Karya saat ini. 

Sedangkan untuk Kompas.com sendiri Soegeng Sarjadi School of 

Goverment (SSSG) mengadakan telesurvei untuk kategori media terpopuler 2013. 

Detik.com, Kompas.com dan Majalah Tempo masuk kategori sebagai media 

terpopuler tahun ini. Survei dilakukan dengan metode wawancara via telepon. 

Nomor dipilih secara acak dari buku telepon Telkom. Populasi survei seluruh 
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WNI yang tinggal di 10 kota besar yakni DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, 

Semarang, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar dan Balikpapan. 

Dalam penelitian terdahulu terdapat sebuah penelitian tentang konstruksi 

sebuah isu politik dalam media yang juga menggunakan analisis framing, yakni 

penelitian berjudul: Konstruksi Pemberitaan “Konflik Basuki Tjahaja 

Purnama (Gubernur Dki Jakarta) Dan Dprd” Di Media Online (Analisis 

Framing Pada Kompas.Com Dan Viva.co.id Edisi 28 Februari – 5 Maret 2015) 

karya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang atas 

nama Lulil Yunairti. Meskipun menggunakan media massa yang sama namun 

dalam penelitian ini tidak disebutkan bagaimana kaitan ekonomi politik dalam isu 

tersebut. Selain itu, penelitian ini lebih mengamati bagaimana konstruksi 

pemberitaan sebuah isu atas pengaruh dari kepemilikan media didalamnya, dalam 

hal ini adalah kaitan Aburizal Bakrie sebagai pemilik viva.co.id yang juga masuk 

dalam pemberitaan dinamika dualisme kepemimpinan dalam partai golongan 

karya.  

Hal yang juga membedakan adalah dalam penelitian terdahulu tersebut 

lebih pada konflik perorangan antara Basuki Djahaja Purnama sebagai gubernur 

DKI Jakrta dengan instansi pemerintah yakni DPRD yang kemudian telah  

menemukan muara atas kasus tersebut, sedangkan dalam penelitian ini, konflik 

internal dalam dualisme kepemimpinan terus berlarut dan belum menemukan 

muara atau kesepakatan atas dualisme kepemimpinan tersebut.  
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Atas dasar fenomena tersebut, maka menarik  untuk diteliti dalam sebuah 

karya ilmiah (Skripsi) dengan judul Konstruksi Pemberitaan “Dinamika 

Perpecahan Partai Golongan Karya (Golkar)” di Media Online (Analisis Framing 

pada Kompas.com dan Viva.co.id edisi Juni 2015). 

Analisis framing sebagai suatu metode analisis isi media, terbilang baru. Ia 

berkembang terutama berkat pandangan kaum konstruksionisme. Paradigma ini 

mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang 

dihasilkannya. Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog 

interpretatif, Peter L. Beger bersama Thomas Luckman, yang banyak menulis 

karya dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi sosial dan realitas. Tesis utama 

dari Berger adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, 

dinamis, dan plural secara terus-menerus. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk 

secara ilmiah tidak juga sesuatu yang diturunkan Tuhan, tetapi ia dibentuk dan 

direkonstruksi. Dengan pemahaman seperti itu, realitas berwajah ganda / plural. 

Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. 

Selain plural, konstruksi sosial juga bersifat dinamis. Sebagai hasil dari konstruksi 

sosial maka realitas dapat merupakan realitas subyektif dan realitas objektif. 

Realitas subyektif, menyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antar individu 

dengan objek. Sedangkan realitas objektif, merupakan sesuatu yang dialami, 

bersifat eksternal, berada di luar atau dalam istilah Berger, tidak dapat kita 

tiadakan dengan angan-angan. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut : Bagaimana Konstruksi pemberitaan Dinamika Perpecahan Partai 

Golongan Karya (Gokar) pada Kompas.com dan viva.co.id? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan: Untuk mengetahui Konstruksi 

pemberitaan Dinamika Perpecahan Partai Golongan Karya (Gokar) pada 

Kompas.com dan viva.co.id. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

kalangan akademis, sebagai bahan referansi penelitian-penelitian 

selanjutnya tentang analisis framing pada pemberitaan di media. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang pentingnya keterbukaan media dalam memberikan informasi pada 

masyarakat. 

 

 


