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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mencari sosok yang berjiwa kepemimpinan serta memiliki sifat 

kesederhanaan dalam era modern saat ini sangat sulit ditemui. Dahlan Iskan 

adalah salah satu sosok pemimpin yang mencerminkan kesederhanaan serta 

jiwa kepemimpinannya yang sudah tidak diragukan lagi dalam memimpin 

suatu perusahaan. Keberhasilan Dahlan Iskan dalam memimpin perusahaan 

membawanya dalam kesuksesan. Dahlan Isakan mengawali karir 

kepemimpinannya dalam Jawa Pos Group sebagai CEO lebih dari 30 tahun. 

Keberhasilan dalam memimpin suatu perusahaan menjadikannya diangkat 

menjadi Direktur Utama Perusahaan milik Pemerintah. Tidak cukup sampai 

disitu keberhasilanya Dahlan Iskan juga sempat menjadi Menteri Badan 

Usaha Milik Negara. 

Perjalanan seseorang dalam memperoleh kesusksesan tidak jauh dari 

yang namanya ujian hidup. Pada akhir bulan Oktober Dahlan Iskan yang 

merupakan orang dengan kesederhanaanya terlibat dalam satu kasus antara 

Dahlan dan PT. Panca Wira Usaha (PWU). Melalui berbagai tahapan 

Dahlan diperiksa oleh tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan pada 

27 Oktober 2016 ditetapkanlah Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus 

korupsi atas kasus penjualan aset negara. 

Penetapan tersangka Dahlan oleh KPK menimbulkan banyak 

polemik. Dahlan yang merupakan mantan Dirut pada saat itu hanya 

disodorkan berkas oleh anak buahnya untuk selanjutnya ditanda tangani 
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oleh Dahlan. Sebab itulah KPK dengan sangat tegas menetapkan tersangka 

korupsi Dahlan atas penjualan aset milik negara di Tulungagung dan Kediri. 

Kasus ini merupakan kasus yang banyak menyita perhatian publik 

terlebih yang menjadi tersangka adalah Dahlan Iskan. Pemberitaan kasus 

Dahlan ini diulas pada berbagai surat kabar maupun berbagai media yang 

ada di Indonesia. Setidaknya sebanyak 39 surat kabar di Indonesia pada 28 

Oktober 2016 kompak memberitakan tentang penetapan tersangka kasus 

korupsi Dahlan Iskan, 11 di antaranya bukan koran yang berafiliasi dengan 

Jawa Pos Grup seperti Surabaya Pagi, Kedaulatan Rakyat, Analisa Daily, 

Pos Kota, Harian Singgalang, Jakarta Post, Andalas, Solo Pos, Sindo Jatim, 

Medan Bisnis dan Media Indonesia (www.tirto.id). Jawa Pos Group 

menurunkan berita pada halaman depan juga sehari setelah penetapan 

tersangka Dahlan Iskan. Langkah yang dilakukan oleh Jawa Pos tidak lain 

yaitu sebagai bentuk profesionalisme jurnalistik untuk tidak pandang bulu 

dalam pemberitaan suatu kasus yang ada. 

Kasus Dahlan Iskan ini merupakan kasus yang memberikan dampak 

yang sangat signifikan pada Jawa Pos Group. Bagaimana tidak sebagai 

mantan CEO Jawa Pos Group kasus ini dapat menurunkan reputasi serta 

kredibilitas suatu perusahaan. Sebagai media surat kabar yang menjunjung 

tinggi suatu kebebasan dalam berpendapat, Jawa Pos tidak bisa semena-

mena memberitakan kasus ini secara gamblang. Pemberitaan yang secara 

gamblang akan menyebabkan turunnya reputasi dari Jawa Pos sendiri. 

Jawa Pos dalam kasus ini memerlukan senjata yang cukup ampuh 

untuk memberikan suatu pernyataan dimana Jawa Pos sebagai media harus 

http://www.tirto.id/
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memberitakan suatu permasalahan Nasional yang secara tidak langsung 

merupakan bagian dari permasalahan Jawa Pos. Posisi Jawa Pos dalam 

kasus ini mengibaratkan dirinya dalam ujung jurang dimana dia harus 

memilih jalan yang terbaik. Kesalahan dalam penyelesaian permasalahan 

dalam lingkup pemberitaan akan mengakibatkan menurunnya kredibilitas 

perusahaan, sebaliknya mendukung secara gamblang juga akan mengancam 

perusahaan. 

Kasus ini merupakan kasus yang melibatkan seorang mantan CEO 

media yang besar di Indonesia. Sebagai pemilik media, media tidak bisa 

semena-mena memberitakan suatu isu yang melibatkan media secara 

langsung maupun tidak dengan pemberitaan yang dikontrol. Pluralitas 

kepemilikan, dimana mengatur tentang norma yang melarang konsentrasi 

kepemilikan dan monopili kontrol, baik oleh pemerintah maupun industri 

media swasta. Pluralitas kepemilikan ini berprinsip bahwa sistem media 

tidak boleh didominasi sekelompok kepentingan yang mengkontrol 

(McQuail, 2009). 

Kasus Dahlan Iskan merupakan masalah yang cukup signifikan bagi 

Jawa Pos, bagaimana tidak perusahaan harus mengemas suatu berita dengan 

penggunaan diksi yang tepat untuk menghindari opini publik terhadap 

perusahannya. Disini peran Public Relations sangat penting, Public 

Relations harus mampu membangun komunikasi dua arah dan memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh publik guna menghindari terjadinya 

simpang siur informasi mengenai kasus yang beredar dimasyarakat dan  

menghindari krisis yang lebih dari sisi internal perusahaan.  
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Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Public Relations 

dalam menangani krisis managemen perusahaan. Salah satunya yakni 

menggabungkan antara Public Relations dengan politik, peranan tersebut 

akan memelihara hubungan dan reputasi yang menguntungkan dengan 

public sebagai kunci untuk membantu mendukung misi dan tujuan (Jesper 

Strömbäck dan Spiro Kiousis (2011)). Dalam hal ini Public Relations Jawa 

Pos melakukan salah satu tindakan dengan menjadikan rilis berita berupa 

pemberitaan yang langsung dari Dahlan Iskan sendiri untuk mengklarifikasi 

permasalahan tentang kasus tersebut. pemberitaan-pemberitaa tersebut 

secara umum memaparkan tentang keadaan saat Dahlan menjabat sebagai 

Dirut PT PWU pada tahun 2003 silam. Pemberitaan tersebut dijadikan 

tombak pemberitaan yang tidak dimiliki oleh media-media lainnya sebagai 

bentuk klarifikasi tentang permasalaan yang ada. 

Namun, terkadang pemberitaan-pemberitaan yang diterbitkan di 

koran Jawa Pos merupakan pemberitaan dengan tujuan untuk kepentingan 

atau bahkan pemberitaan tersebut sebagai langkah untuk mengalihakan 

issue yang terjadi. Sehingga memungkinkan terjadinya kecenderungan bias 

politik didalam peliputan pemberitaan-pemberitaan tersebut. Bias Politik 

yang terjadi dalam pemberitaan terkait Dahlan Iskan tersebut menjadikan 

pemberitaan untuk kepentingan perusahaan dalam mengembalikan citra dari 

Dahlan. Pada akhirnya isi dari berita tersebut akan mengarah pada bias yang 

bersifat politik, peranan tim Public Relations dalam peliputan berita tersebut 

merupakan salah satu langkah untuk mengembalikan citra Dahlan. 

Pemberitaan dalam koran Jawa Pos 62% pemberitaan mengandung unsur 
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bias politik. Pemberitaan dalam hal ini menyangkut pemberitaan yang 

ditulis oleh tim jurnalis dari Jawa Post Group, catatan Dahlan Iskan maupun 

pemberitaan release. 

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui seberapa besar 

kecenderungan bias politik yang dilakukan oleh koran Jawa Pos dalam 

menangani krisis perusahaan. Peneliti mengambil judul  “Kecenderungan 

Bias Politik pada Kasus Perusahaan Media Cetak (Studi Analisis Isi 

Pemberitaan Terkait Kasus Dahlan Iskan di Koran Jawa Pos Edisi 25 

Oktober – 10 November 2016)”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari fenomena yang telah peneliti jelaskan dalam latar 

belakang diatas, makan peneliti merumuskan dalam pertayaan penelitian ini 

yaitu “Seberapa besar kecenderungan Bias Politik pada pemberitaan di 

koran Jawa Pos terkait kasus Korupsi Dahlan Iskan dalam memanagemen 

krisis perusahaan dan citra Dahlan Iskan?”.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan peneliti, maka 

tujuan dari penelitan yang hendak peneliti capai ini yaitu ingin : 

1. Mengetahui seberapa besar bias politik pada pemberitaan di koran Jawa 

Pos terkait kasus Korupsi Dahlan Iskan dalam memanagemen krisis 

perusahaan dan mengembalikan citra Dahlan Iskan. 

2. Mengetahui bias apa saja yang muncul dalam pembertitaan terkait 

kasus korupsi Dahlan Iskan, apakah termasuk dalam bias partisanship, 

propaganda, unwriting bias, ideology. 



6 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat, 

seperti : 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, 

dan pengembangan yang lebih luas kepada mahasiswa jurusan ilmu 

komunikasi agar mengetahui tentang bagaimana kinerja 

perusahaan dalam memanagement krisis internal perusahaan 

melalui media cetak surat kabar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mengetahui bagaimana menangani 

krisis sebuah perusahaan dan juga mengembalikan citra positif bagi 

perusahaan maupun mengembalikan personal branding seseorang 

melalui peranan Public Relations. 

 

 

 

 

 

 

 

 


