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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

 

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang terjadi setiap harinya, sudah 

menjadi kebutuhan penting di setiap harinya. Media massa merupakan wadah 

bagi semua informasi yang dibutuhkan bisa melalui televisi, radio, maupun surat 

kabar. Media televisi maupun media cetak saat ini mulai banyak bermunculan 

dengan mempunyai ideologi dan ciri khas masing-masing sehingga satu kasus 

dapat diberitakan ke dalam beberapa sudut pandang tergantung dengan 

ketentuan pemilik media. Adanya keberagaman media tentu memicu pula 

keberagaman media dalam melihat suatu peristiwa, maka dari itu saat ini publik 

tidak lagi dapat memperoleh pemberitaan yang berimbang. Sehingga opini 

publik mengenai suatu peristiwa terpecah menjadi pro dan kontra. Opini pro 

terhadap pemberitaan akan memicu adanya aksi pembelaan sedangkan opini 

publik yang kontra tentu akan memicu adanya penolakan atau gugatan. 

Melihat media saat ini sesungguhnya berada di dalam sebuah realitas 

yang diliputi berbagai macam kepentingan, seperti kepentingan akan kelompok 

individu, pemilik media, politik, dan sebagainya. Munculnya konflik di dalam 

suatu permasalahan, dahulu merupakan sebagai satu acuan untuk menjadi 

sebuah fakta di lapangan kemudian ditulis menjadi sebuah informasi dan disebar 

keseluruh masyarakat, namun saat ini konflik dan fakta menjadi dua hal yang 

kompleks dan bisa dimanipulasi sesuai dengan keinganan penguasa media.  

Kekuasaan dan media menjadi dua variabel yang saling berkaitan, karena 

di dalam hubungannya media dan kekuasaan menjadi sarana legitimasi yang 

menjadi suatu alat bagi media untuk menguasai beberapa kelompok, sehingga 

opini yang dituliskan media di dalam surat kabar akan menjadi sebuah dukungan 

dan meningkatkan rasa kepercayaan akan isu yang diangkat oleh media tersebut. 

Mungkin saat ini masyarakat sudah tidak akan asing lagi jika melihat beberapa 

media memberikan satu isu yang sama namun dengan penyampaian yang 

berbeda, karena media dan kekuasaan sudah menjadi satu putaran yang tidak 

bisa dihentikan, berdirinya media berdasarkan kuatnya penguasa dalam 

mengontrol publik, media saat ini digunakan untuk kapitalisme pemilik modal, 
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sehingga mengejar rating dan perhatian masyarakat melalui isu yang ada dan 

dikemas sekreatif mungkin sehingga mendapatkan perhatian lebih dari publik.  

Media selain sebagai pemenuhan kepentingan kapitalisme pemilik 

modal, media juga dapat menjadi satu pondasi dalam mempertahankan 

kekuasaan, karena peran media saat ini tidak saja sebagai media tulis dalam 

menyampaikan informasi dan penggambaran tentang suatu kasus yang terjadi, 

namun media memiliki kekuatan dalam merubah opini publik mengenai suatu 

kasusu yang terjadi. Meninjau dari adanya kapitalisme pemilik modal dan media 

yang dijalankan, bahwa sesungguhnya media menjadi roda gerak dari 

kepentingan pemilik modal, sehingga media dapat disebut juga sebagai rantai 

yang menjalankan roda pemiliknya (penguasa media). 

Media dan realitas berita yang dituliskan wartawan di dalam surat kabar, 

menjadi garis merah dalam penelitian ini, karena banyaknya media yang beredar 

tidak semua dapat memegang penuh realita sesungguhnya yang terjadi di 

lapangan. Adanya kapitalisme dalam media membuat sisi kebenaran dalam 

berira menjadi sangat kurang. Pengaruhnya kepada masyarakat saat ini yakni 

kurangnya mendapatkan informasi yang kurang lengkap dari media. Surat kabar 

(Koran) dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai satu-satunya media 

informasi yang menyajikan berita secara lengkap jika dibandingkan dengan 

televisi dan radio. Namun konglemerasi media tidak saja menyarang pada 

bidang media massa (televisi dan radio), koran juga menjadi sarang baru bagi 

konglomerasi media. Adanya campur tangan kepentingan pemilik media 

menjadi satu ganjalan tersendiri bagi para pencari berita (wartawan) dalam 

kebebasan menulis isu yang sedang terjadi sesuai dengan realita yang ada. 

Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini juga 

dipengaruhi dari adanya penyebaran informasi di dalam media yang berbeda, 

sehingga jika media memberikan informasi ke dalam bentuk tulisan kontra, 

maka opini publik akan ikut serta menjadi kontra dan bermula dari titik itu, 

demontrasi sering kali terjadi, dan seringnya pula masyarakat menuntut keadilan 

dari pemerintahan. 

Tuchman yang dikutip oleh (Sobur, 2006) berpendapat jika tindakan 

mengkonstruksi realita itu sendiri, penggambaran berita adalah sekutu bagi 
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lembaga-lembaga yang berlegitimasi dan bahwa berita juga melegitimasi status 

quo (pandangan baru tetapi tidak mengubah/mempertahankan keadaan sekarang 

dan akan tetap seperti keadaan sebelumnya) (Servin&James, 2009) Berita yang 

tertulis di dalam surat kabar (media cetak) maupun media elektronik saat ini 

bukanlah satu media yang murni memberikan informasi sesuai dengan realita 

yang terjadi, terlebih jika isu yang sedang terkait adalah masalah politik atau 

masalah yang berhubungan dengan pemilik media. Informasi yang telah tersebar 

kepada masyarakat telah melewati beberapa tahap dan sudah disesuaikan dengan 

keinginan pemilik modal yang menguasai berjalannya alur cerita suatu berita. 

(Sobur, 2006) 

Realita di dalam berita yang saat ini sangat sulit dikuak kejadian aslinya 

adalah mengenai pemberitaan politik dan permasalahan individu pemilik media. 

Media satu dan media lainnya dapat memberitakan suatu berita namun dengan 

sudut pandang yang berbeda, sehingga memicu munculnya pro dan kontra antar 

media dengan satu kasus yang sama. Saat ini media tidak lagi menjadi suatu 

pusat informasi yang netral (apa adanya), namun media massa (surat kabar) 

sudah tercemar dengan keegoisan pemilik media dalam mengkontruksi berita. 

Media massa dianggap tidak lebih dari “alat komunikasi” yang netral dan 

kosong dalam dirinya sendiri, ia hanya berisi apabila diisi dengan pesan oleh 

komunikator kepada pihak tertentu. Nasibnya mirip bahasa yang sudah lebih 

lama dilecehkan sebagai alat komunikasi yang dikira dapat diperalat siapa pun 

yang menguasainya (Sobur, 2006). Setiap kasus yang sedang terjadi media tidak 

saja diam dan menunggu peristiwa tersebut, namun media juga mampu membuat 

sebuah peristiwa dan menjadi sebuah berita yang saling menghakimi media 

lainnya. Media massa tidak menunggu peristiwa lalu mengejar, memahami 

kebenarannya dan memberitakannya kepada publik. Ia mendahului semua itu, ia 

menciptakan sebuah peristiwa (Sobur, 2006). 

Seperti halnya kasus korupsi Dahlan Iskan, beberapa media memandang 

kasus tersebut dengan sudut pandang dan pemaknaan yang berbeda. Posisi 

Dahlan Iskan sendiri merupakan mantan CEO dari media cetak Jawa Pos. 

Adanya kasus ini menjadi sebuah daya tarik yang tinggi di kalangan media cetak 

lain, dimana permasalahan pemilik saham serta mantan CEO Jawa Pos 
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tersandung kasus korupsi, dan media lain menjadikan topik ini sebagai berita 

utama. Secara tidak sadar masyarakat akan diperlihatkan dengan konglomerasi 

media yang terjadi terkait dengan kasus ini. Di dalam penelitian ini akan 

diperlihatkan bagaimana konglomerasi media yang dilakukan. Banyak 

ditemukan perbedaan-perbedaan dari segi bahasa, judul, dan pemaknaan kasus di 

dalam surat kabar lain. 

Sehingga kasus ini layak diteliti dengan model framing (perbandingan) 

dengan media surat kabar yang lain. Jawa Pos dan Kompas menjadi topik yang 

ingin peneliti teliti menggunakan analisis framing, dimana dua media ini 

mempunyai karakteristik berbeda dalam penulisan berita. Di dalam analisis 

berita yang sedang peneliti bandingkan antara Jawa Pos dan Kompas, terdapat 

perbedaan yang mendalam dilihat dari dua sisi surat kabar yang menuliskan 

berita dengan sudut pandang yang sangat berbeda. 

Dalam kasus korupsi yang menyandang Mantan CEO Jawa Pos, sudut 

pandang berita yang dituliskan oleh Jawa Pos pada edisi 28 Oktober hingga 4 

November 2016 lebih runtut mengisahkan sosok biografi sang mantan CEO. 

Sehingga Jawa Pos lebih menyudut pandangkan pada sosok Dahlan Iskan yang 

berwibawa dan jujur sehingga kasus korupsi yang menjerat Dahlan merupakan 

kasus yang tidak tentu benar.  

“Saya tidak kaget dengan penetapan tersangka ini dan kemudian ditahan. 

Karena seperti anda semua tahu saya sedang diincar terus oleh yang lagi 

berkuasa. Dan biarlah sekali kali terjadi. Jadi, seorang yang mengabdi dengan 

setulus hati, dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah yang dulu 

seperti itu jeleknya, yang tanpa digaji selama sepuluh tahun, tanpa menerima 

fasilitas apapun, kemudian harus menjadi tersangka yang bukan karena makan 

uang, bukan karena menerima sogokan, bukan karena menerima aliran dana, 

tapi harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah.” (Jawa Pos, Edisi 

28 Oktober 2016) 

Kutipan Dahlan pada Jawa Pos di halaman utama dan dituliskan dengan 

font tebal memberikan penegasan jika kasus korupsi yang dilayangkan kepada 

Dahlan merupakan sebuah jebakan semata, serta sangat jelas digambarkan Jawa 

Pos memposisikan beritanya pada sudut pandang sosok biografi Dahlan. Namun 
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jika dilihat secara teliti kutipan “bukan karena menerima aliran dana, tapi harus 

tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah.” Sewajarnya seorang 

pemimpin haruslah mengetahui isi dokumen yang dibawakan anak buah. Namun 

alasan tersebut menurut peneliti belum cukup dijadikan sebuah sanggahan atas 

tuduhan terduga korupsi Dahlan Iskan. Jawa Pos mencoba mengklarifikikasi 

kejadian yang ada dengan menuliskan lebih banyak sisi positif kepribadian 

Dahlan Iskan dibandingkan dengan penggambaran kasus yang terjadi. Dilihat 

dari edisi Jawa Pos dari tanggal 28 Oktober hingga 4 november, 8 hari berturut-

turut Jawa Pos menuliskan tentang sosok Dahlan Iskan dan beberapa dukungan 

untuk Dahlan Iskan, hingga Jawa Pos membuat artikel berupa Momentum 

Dahlan – Catatan Dahlan yang ditulis berdasarkan suara hati Dahlan Iskan saat 

di dalam tahanan, dan diletakkan pada posisi headline berita.  

Berbeda dengan Kompas, di dalam kurun waktu penelitian 28 Oktober 

2016 hingga 04 November 2016, Kompas hanya memberitakan kasus tersebut 

pada dua edisi yakni 28 Oktober dan 29 Oktober saja. Di dalam pemberitaan 

kompas, sudut pandang yang digambarkan adalah kasus yang terjadi pada 

Dahlan. Pada Kompas lebih rinci dalam memberitakan, karena Kompas secara 

lugas dan juga kritis dalam memberitakan kasus korupsi Dahlan. 

“Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Dahlan Iskan selaku Direktur 

Utama PT Panca Wira Usaha setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam 

kasus penjualan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2003.” 

Kutipan pada lead berita Kompas, sangat menggambarkan jika Kompas sangat 

kritis dalam memberitakan kasus korupsi, dengan men-judge secara langsung 

Dahlan sebagai tersangka. 

Dari hasil penelitian mengenai pemberitaan kasus korupsi Dahlan Iskan 

terlihat perbedaan yang kemudian sangat terlihat jelas, Jawa Pos yang seperti 

banyak diketahui jika Dahlan Iskan merupakan mantan CEO Jawa Pos, maka 

Jawa Pos lebih memilih mengkonstruksi berita dengan menuliskan pemberitaan 

dengan tidak terlalu menonjol pada kasus korupsi, melainkan lebih menonjol 

pada sisi biografi Dahlan Iskan, dengan harapan jika masyarakat nantinya akan 

beropini jika sosok setulus Dahlan Iskan tidak mungkin untuk melakukan 

korupsi.  
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Namun, sangat berbeda dengan Kompas. Pada pemberitaan kompas sangat 

kritis dalam memberitakan kasus korupsi Dahlan Iskan, kompas memberikan 

pemberitaan yang sangat terbuka dan tanpa ditutupi. Banyak penggambaran dan 

pengandaian lewat teks yang sangat berani Kompas tuliskan di dalam berita. 

Data dan fakta diolah dengan konstruksi media yang begitu lengkap dan lugas. 

Meski hanya memberitakan 2 hari pasca penetapan tersangka, Kompas cukup 

memberikan gambaran sebagai surat kabar yang sangat kritis dan terbuka atas 

kasus Korupsi Dahlan Iskan. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

 Dari serangkaian penjelasan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana konstruksi pemberitaan pasca penetapan 

dugaan tersangka korupsi Dahlan Iskan edisi 28 Oktober – 4 November 2016. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah : 

Mengetahui, memahami serta memperoleh pemahaman mengenai Jawa Pos dan 

Kompas dalam memframing pemberitaan pasca penetapannya Dahlan Iskan 

dalam kurun waktu satu minggu setelah tanggal penetapan terduga, yakni 

ditanggal 28 Oktober 2016 sampai 04 November 2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Melalui penelitian ini, selaku peneliti berharap agar dapat dijadikan suatu 

rujukan atau referensi baru dalam menelaah kajian yang terkait dengan ilmu 

komunikasi, dan analisis framming pada berita, yang dapat berguna bagi 

mahasiswa Ilmu Komunikasi yang berkonsentrasi di bidang Jurnalistik. 
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2. Manfaat Kritik Sosial  

Memberikan manfaat kepada audience untuk mengetahui bingkai 

pemberitaan pada surat kabar, sehingga kesadaran kritis audience dapat 

terbentuk untuk lebih teliti dan tidak menelan mentah-mentah sebuah berita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


