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BAB I 

LATAR BELAKANG 

1.1  Latar Belakang 

Pesatnya penggunaan internet berpengaruh secara meluas tidak hanya pada 

bidang teknologi, tetapi juga pada aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya, serta 

media massa. Stanley J. Baran (2011: 4) mengatakan, media begitu memenuhi 

keseharian hidup yang tanpa disadari akan kehadirannya dan juga pengaruhnya. 

Media memberi informasi, menghibur, menyenangkan, kadang mengganggu. 

Mereka menggerakan emosi, menantang, ataupun menghina kepintaran kita. 

Media sering menurunkan derajat kita menjadi komoditas yang dapat dijual pada 

penawar tertinggi. Media membantu mendefinisikan kita, mereka membentuk 

realitas kita. Hal ini tentu tidak pernah lepas dari kekuatan kapitalisme. Karena 

kekuatan sebuah media ujung tombaknya adalah kaum kapitalisme itu sendiri.  

Media sebagai kekuatan ke-4 mempunyai kemampuan untuk melakukan 

perubahan sosial melalui masyarakat sosial. Pemikiran inilah yang menempatkan 

banyak pemerintahan demokratis diatur oleh media. Tidak sedikit suara yang 

lemah tidak akan ditonjolkan dalam aspek media, namun sebaliknya yang 

memiliki kekuatan, dialah yang menang dan menjadi sorotan media untuk meraup 

keuntungan materiil dari media itu sendiri. Karena itu, kaum elit ikut berperan 

penting dalam terbentuknya ideologi suatu media. Kekuatan media dalam 

mengarahkan kecenderungan-kecenderungan pada masyarakat tentunya 

dipengaruhi oleh konten media sebagai medium menentukan gagasan pada 

masyarakat. Realitas yang dibentuk oleh media adalah realitas simbolik yang 
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dibentuk oleh media. Pada nyatanya realitas yang dibentuk oleh media tidak ada 

yang murni hal itu hanyalah realitas simbolik yang dibentuk dan dimaknai 

kemudian didistribusikan ke masyarakat hingga berpengaruh pada citra. Sehingga 

dari citra yang terbentuk tersebut hanyalah berupa realitas yang dibingkai oleh 

media sehingga membentuk opini publik.  

Dengan adanya perkembangan teknologi media yang cepat dengan 

kemampuan konvergensinya, secara perlahan tapi pasti akan berdampak pada 

sistem kerja media massa, terutama praktik jurnalistik. Meskipun prinsip-prinsip 

yang berkaitan dengan etika dasar tetap dipertahankan sesuai nilai universal 

jurnalisme yaitu akurat, objektif, fair, seimbang, dan tidak memihak, namun 

dalam praktiknya, kehadiran jurnalisme online yang difasilitasi internet sedikit 

banyak mereduksi teknik-teknik jurnalisme konvensional yang selama ini berlaku. 

Perubahan itu tampak dari peran jurnalis, fungsi gatekeeper, karakteristik 

medium, hingga perilaku audiensnya. 

Dengan munculnya Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. 

Kebebasan pers dari kalangan media mulai menyuarakan aspirasinya, dan 

mulailah bermunculan berbagai nama media massa baru di masyarakat dan seiring 

perkembangan zaman dan maraknya penggunaan internet di lingkungan 

masyarakat, maka lahirlah pula apa yang disebut dengan jurnalisme online. 

Beberapa situs berita online yang ada di Indonesia saat ini diantaranya 

Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id, Vivanews.com, Okezone.com, 

Tempo.com dan lainnya. Dari sumber Alexa.com  Kompas dan Republika adalah 

dua berita online yang paling sering diakses oleh khalayak media. Pada tanggal 18 
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januari 2017 Kompas berada pada peringkat 11 dan Republika pada peringkat 41. 

Kedua media ini saling memiliki visi dan misi berbeda sesuai dengan tujuan 

masing-masing media. Dengan adanya perbedaaan dari setiap media, hal ini akan 

terlihat bagaimana sudut pandang wartawan dalam membingkai beritanya.  

Salah satu peristiwa besar yang menyita perhatian publik dan media pada 

akhir tahun 2016 adalah pemberitaan kasus Ahok mengutip surah Al Maidah ayat 

51. Hal ini tentu mengundang banyak reaksi publik baik yang pro ataupun yang 

kontra terhadap Ahok. Pada tanggal 27 September Gubernur DKI Jakarta non-

aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berkunjung ke Kepulauan Seribu untuk 

menyampaikan sambutan dihadapan warga disana.  

Namun, saat menyampaikan sambutannya Ahok mengutip ayat suci 

Alquran  pada Surah Al Maidah ayat 51. Peristiwa tersebut menjadi topik yang 

hangat dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, 

sehingga isu yang berkaitan dengan SARA terkesan sensitif tersebut sehingga 

dengan cepat tersebar pada khalayak luas yang menjadi faktor lainnya adalah 

dikarenakan Ahok seorang Gubernur DKI Jakarta terkesan memiliki sifat arogan, 

temperamental, dan berkata ceplas-ceplos, sehingga hal ini lah yang membuat 

masyarakat muslim merasa tidak senang dengan Ahok ketika mengutip surah Al 

Maidah terkesan merendahkan ayat suci tersebut sehingga banyak pihak yang 

melaporkan Ahok untuk ditangani melalui jalur hukum. Berikut Surah Al Maidah 

ayat 51:  
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“Hai orang-orang yang beriman,  janganlah kamu mengambil orang-orang 

Yahudi dan Nasrani menjadi auliya bagimu; sebahagian mereka adalah auliya 

bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka 

menjadi auliya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. 

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.” 

(QS. Al-Maidah: 51). 

Yang menjadi masalah adalah ketika Ahok mengatakan kepada 

masyarakat yang hadir untuk tidak memilih pemimpin kafir (non muslim) dengan 

menyinggung surah Al Maidah tersebut. Sehingga video Ahok mengutip surah Al 

Maidah ayat 51 menjadi viral di media sosial. Pada tanggal 16 November Ahok 

ditetapkan sebagai tersangka. Ia dikenai dakwaan alternatif Pasal 156 huruf a 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 156 KUHP. Sehingga pada 13 

Desember 2016 Ahok menjalani sidang perdananya terkait kasus tersebut. Media-

media massa termasuk media online Kompas.com dan Republika.co.id secara 

bersama-sama menyebarluaskan peristiwa ini.  

Kompas.co.id yang telah berdiri sejak tahun 1995 ini mempunyai tagline 

“rayakan perbedaan” yang artinya wujud semangat menghargai perbedaan dan 

keberagaman dalam memenuhi kebutuhan berita berbagai pembacanya. 

Begitupula dengan Republika.co.id yang telah hadir sejak 17 agustus 1995 

menjadi salah satu portal berita Islam yang ada di Indonesia, sehingga dalam 
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pemberitaannya mengamalkan  nilai-nilai Islam. Kedua media membenarkan 

Ahok menjalani sidang perdananya pada tanggal 13 Desember 2016, dari judul 

berita yang dituliskan terlihat adanya indikasi perbedaan seperti pada media 

Kompas.com, edisi 13 desember 2016 memberitakan “Jaksa Dakwa Ahok dengan 

Pasal Penodaan Agama”, sedangkan Republika.co.id  menuliskan “Misteri „Jalan 

Keluar‟ Ahok Usai Sidang Kasus Penistaan Agama”. Dilihat dari Kompas.com 

menuliskan di setiap pemberitaan dengan mengunakan kata “penodaan agama” 

yang terkesan lebih halus dalam  penggunaan kata, sedangkan Republika.co.id 

menuliskan “penistaan agama” berawal dari kata “ nista” yang menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menghina, merendahkan, dan mencela. 

Dari kedua media tersebut terlihat berbeda dari angle penulisan baik judul maupun 

isi teks berita dengan  memiliki maksud dan  tujuan tertentu yang sesuai dengan 

visi dan misi yang dianut media itu sendiri.  

Pembingkaian media terhadap suatu isu/peristiwa yang sama saling 

berbeda, karena dipengaruhi oleh ideologi dan kondisi media yang bersangkutan. 

Perbedaan  tersebut terlihat dari pemilihan dan penggunaan kata, gambar, atau 

angle tulisan. Konstruksi realitas yang dilakukan media dapat dilihat melalui 

pemilihan narasumber, pemilihan narasi cerita, dan penonjolan nilai/bagian 

tertentu sesuai dengan kepentingan media tersebut.  

Pengambilan Kompas.com dan Republika.co.id karena Kompas.com 

adalah media yang mapan karena telah berdiri sejak tahun 1995 dan kompas pula 

media nasionalis cenderung menurunkan berita-berita yang berorientasi pada 

kepentingan orang banyak, sedangkan Republika.co.id salah satu media Islam, 
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sehingga pemberitaan cenderung berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Peneliti ingin 

melihat kedua media apakah tetap mempertahankan dirinya berdasar pada 

kejujuran dan objektivitas dalam pemberitaan tanpa memihak.  

Periode yang dipilih peneliti dimulai dari kasus sidang perdana Ahok 

hingga sidang kedua kasus Ahok yang berlangsung selama kurun waktu satu 

minggu. Pada penelitian ini peneliti mengambil media berita online. Alasan 

memilih media berita online adalah dalam permasalahan kasus ini peneliti menilai 

media berita online mempunyai beberapa kelebihan dibanding media lain yaitu 

dapat dibaca berulang kali dan menjangkau  khalayak  luas, karena pembaca tidak 

dikenakan biaya. Kemudian yang kedua karena media Kompas.com dan 

Republika.co.id adalah dua portal media online yang sebelumnya bergerak pada 

bidang media cetak (surat kabar), sehingga keakuratan dalam menuliskan 

informasi berita dapat dijadikan rujukan. Dari berbagai pembahasan diatas, 

peneliti ingin melihat sejauh  mana pembingkaian yang dilakukan Kompas.com 

dan Republika.co.id tentang sidang kasus Ahok edisi 13 Desember - 20 Desember 

2016. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: “Bagaimana Perbedaan Bingkai Media pada Pemberitaan Sidang Kasus 

Ahok Dilihat dari Model Framing Robert N. Entman?” 

1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan bingkai media pada pemberitaan sidang 

kasus dilihat dari Model Framing Robert N. Entman. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

Ilmu Komunikasi khususnya mahasiswa dengan konsentrasi Jurnalistik 

mengenai pembingkaian berita pada media online. Serta dapat menjadi 

masukan berupa gambaran, data, maupun referensi bagi penelitian 

selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang analisis teks 

media menggunakan analisis framing bagi peneliti dan pembaca, dan 

mampu menjadi masukan media khususnya portal media online tanpa 

adanya keberpihakan dalam menuliskan berita.  

 


