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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap harinya media massa memberitakan peristiwa. Dalam 

memberitakan suatu peristiwa, media diasumsikan tidak bebas. Media massa 

terikat pada kode etik jurnalistik yang mengatur segala pemberitaan yang 

disiarkan atau disebarluaskan oleh media massa.

Salah satunya adalah isi pemberitaan yang dianggap memuat ideologi. 

Setiap media massa memiliki kepentingan tertentu dan ideologi masing-masing 

dalam mengkonstruksi sebuah peristiwa menjadi realitas sosial. Realitas tersebut 

akan terlihat berbeda jika fakta yang dikonstruksi diolah berdasarkan kepentingan 

tertentu serta ideologi dari media masing-masing. 

Untuk itu, wartawan dalam menyajikan berita dengan mengkonstruksi 

fakta berdasarkan ideologi yang dianut. Berita yang disajikan oleh media massa 

memang berdasarkan fakta yang terjadi, namun pemilihan kata yang digunakan 

telah dibingkai berdasarkan ideologi media yang dianut atau subjektifitas 

wartawan.

Konstruksi pemberitaan tersebut akan membedakan sudut pandang dalam 

melihat fakta dan dalam menentukan angel atau menonjolkan berita. Perbedaan 

angel tersebut dikarenakan pebedaan nilai-nilai yang terkandung dalam 

pemberitaan. Dari pemberitaan yang disebarluaskan atau disiarkan oleh media 
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dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda bagi pembaca bahkan dapat 

membentuk opini di khalayak.

Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa 

yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak 

dibawa kemana berita tersebut. Karenanya, berita menjadi manipulatif dan 

bertujuan sebagai sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, atau tak 

terelakan (Sobur,2009:162)

Salah satu isu yang menarik perhatian masyarakat dan media saat ini 

adalah tentang penertiban kampung pulo. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 

Purnama atau yang biasa disebut Ahok akan menata kawasan Kampung Pulo, 

Jatinegara, Jaktim, menjadi lebih cantik pasca dilakukannya relokasi. Ahok 

berencana membangun taman dan rusun di atas lahan tersebut nantinya. Program 

dari pemerintah tersebut sempat mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, 

baik dari jajaran DPRD DKI Jakarta sendiri maupun dari warga Kampung Pulo 

atau pihak lain. Selain para warga yang menolak untuk dipindahkan, para pejabat 

pemerintah pun ada yang cenderung “membela” para warga dan menentang sikap 

Ahok yang dinilai terlalu arogan dan keras kepala. 

(http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/08/20/ahok-tertawa-dengar-

anggota-dprd-kutuk-penertiban-kampung-pulo)

Ahok mengatakan kebijakan relokasi di sejumlah daerah di Jakarta, 

khususnya yang berada di bantaran Kali Ciliwung akan terus dilanjutkan. Tidak 

hanya di Kampung Pulo. Ahok tak gentar sedikit pun terhadap pihak-pihak yang 
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menolak, termasuk DPRD DKI. (http://news.liputan6.com/read/2300225/ahok-

soal-relokasi-jangankan-dprd-dipanggil-tuhan-saya-ngadep)

Keputusan Ahok memang dinilai penuh kontroversi. Ia dianggap 

melanggar HAM dengan tetap meneruskan penggusuran apalagi seiring konflik 

dan korban dari warga, serta tidak memahami sejarah dari kawasan yang telah 

dihuni sebelum tahun 1930 tersebut. Di sisi lain, tindakan tegas Ahok patut 

diapresiasi. Ahok melakukan hal yang harus dilakukan seorang gubernur untuk 

mengatasi permasalahan di wilayahnya dan demi kepentingan umum. Tindakan 

Ahok untuk merelokasi warga yang sudah menetap selama generasi di bantaran 

Sungai Ciliwung bukannya tanpa alasan. Normalisasi Ciliwung dan semakin 

parahnya banjir di Jakarta menjadi alasan kuat pemerintah untuk segera 

menindaklanjutinya. Pemerintah juga merasa sudah terlalu lama menunda dan 

memberi waktu bagi warga Kampung Pulo untuk meninggalkan rumahnya dan 

pindah ke rusunawa yang telah disediakan oleh pemerintah. 

(http://suarakebebasan.org/id/editorial/item/476-ahok-benar-soal-kampung-pulo-

tapi)

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melihat 

bagaimana media memberitakan sosok Ahok terkait penertiban kampung pulo 

pada 2 media online yang berbeda karakteristiknya, yaitu Kompas.com dan 

Viva.co.id, karena salah satu faktor yang paling mempengaruhi sosok Ahok di 

mata masyarakat Indonesia adalah peran pemberitaan media.
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Latar belakang penulis memilih Kompas.com sebagai subyek penelitian 

adalah Kompas.com yang dikembangkan dari surat kabar terpercaya harian 

Kompas yang sudah terbit sejak tahun 28 Juni 1965 adalah situs berita yang dapat 

dipercaya, beritanya akurat karena berita yang dipublikasi dari Kompas.com 

selalu dicari tahu kebenarannya terlebih dahulu baru dapat dipublikasi ke 

masyarakat. Dalam hal ini PT. Kompas Cyber Media yang didukung oleh para 

professional di bidang komunikasi, teknologi informasi, desain grafis, dan 

pemasaran.

 Kompas.com bukan saja merupakan situs berita internet pertama di 

Indonesia yang dikelola secara 2 profesional tetapi juga telah berkembang 

menjadi sebuah media internet yang menguasai dan mengembangkan bidang 

teknologi, media, dan e-commerce di Indonesia 

(http://print.kompas.com/about/sejarahkompas.html). Selain itu, Kompas.com 

juga merupakan media yang netral dalam menyampaikan setiap berita karena PT. 

Kompas media dikelola oleh kelompok Kompas Gramedia yang tidak memiliki 

kepentingan politik apapun.

Selain Kompas.com, penulis juga memfokuskan penelitian pada media 

Viva.co.id. Berbeda dengan Kompas.com, Viva.co.id merupakan sebuah site 

portal berita yang dikelola oleh PT Viva Media Baru, yang merupakan anak 

perusahaan dari PT Visi Media Asia, Tbk yang merupakan perusahaan pengelola 

media pemberitaan televisi ANTV dan TVONE. Seperti diketahui bahwa ANTV 

dan TVONE adalah media milik Ir. H. Aburizal Bakrie, tokoh politik dari Partai 

Golkar. Sehingga dalam menyampaikan berita mengenai sosok Ahok, antara 
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Kompas.com dan Viva.co.id akan berbeda. Kompas.com adalah media yang netral 

dan tidak memiliki kepentingan politik. Bukti bahwa Kompas.com adalah media 

yang netral dapat dilihat di dalam kutipan jurnal dewan pers yaitu:

“Di okezone dan juga RCTI, berita mengenai pemilik jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan berita di kelompok Kompas. Ini menunjukkan 
bahwa media-media yang dimiliki oleh elit politik cenderung digunakan 
pemilik untuk kepentingan pribadinya dibandingkan melayani publik.”

Sedangkan Viva.co.id adalah media yang dikelola oleh salah satu tokoh 

partai politik, yang dalam hal ini sering “berseberangan” dengan Ahok.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin melihat dan memfokuskan 

penelitian pada bagaimana media Kompas.com dan Viva.co.id dalam 

memberitakan sosok Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta terkait kebijakan-

kebijakannya dalam penertiban Kampung Pulo. Bagaimana Kompas.com sebagai 

media yang netral dalam setiap pemberitaannya karena tidak memiliki 

kepentingan politik, dan Viva.co.id milik Aburizal Bakrie dalam memberitakan 

sosok Ahok, akan dapat mempengaruhi reputasi Ahok sebagai Gubernur DKI 

Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh 

peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
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Konstruksi apa yang digunakan untuk mengetahui apa makna 

pembingkaian berita tentang kasus penertiban Kampung Pulo oleh Kompas.com 

dan Viva.co.id?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui konstruksi yang digunakan dalam memaknai 

pembingkaian berita tentang kasus penertiban kampung pulo oleh Kompas.com 

dan Viva.co.id.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi civitas 

akademi sebagai tambahan referensi tentang analisis framing. Terlebih, yang 

mengaplikasikan teori Zhondang Pan dan Gerald M Kosicki. Sehingga dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan tentang dunia 

jurnalistik bagi mahasiswa ilmu komunikasi dan menanamkan kesadaran bahwa 

media massa merupakan partner dalam kontrol sosial. Sehingga nantinya, ketika 

berkecimpung dalam dunia jurnalistik, mahasiswa dapat mengaplikasikan nilai-

nilai obyektivitas dalam proses produksi berita.

 


