
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu media komunikasi massa yang makin berkembang pesat 

seiring kemajuan teknologi komunikasi adalah media online. Media online 

merupakan salah satu jenis media massa yang popular dan bersifat khas. 

Kekhasan media online terletak pada keharusan memiliki jaringan teknologi 

informasi dengan menggunakan perangkat komputer. Keunggulan media 

online adalah informasi bersifat up to date, real time, dan praktis. Up to date 

karena media online dapat melakukan upgrade informasi dari waktu ke waktu. 

Real time karena media online dapat langsung menyajikan informasi dan 

berita saat peristiwa berlangsung. Praktis, karena media online dapat diakses 

dimana saja dan kapan saja sejauh didukung oleh teknologi internet (Yunus, 

2004:32).  

Berbicara tentang media online memang erat kaitannya dengan 

aktualitas dan akurasi, dimana media online lebih mengutamakan aktualitas 

dibandingkan akurasi dari berita-berita yang disuguhkannya. Senjata utama 

media online adalah kecepatan atau aktualitas. Kecepatan yang ditawarkan 

oleh media berbasis internet ini mampu menjaring masyarakat untuk beralih 

mencari informasi di internet. Orang tidak perlu menunggu hingga esok pagi 

untuk mendapatkan berita terbaru, namun hanya dengan menggunakan 
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komputer dan koneksi internet atau bahkan hanya dengan telepon selular saja, 

kini informasi sudah bisa diakses dengan sangat cepat. 

 Peristiwa hukum, dalam konteks ini kasus prostitusi online yang 

melibatkan Kalangan Artis, selalu menarik perhatian media massa sebagai 

topik liputan. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang saling berkaitan. 

Pertama, dewasa ini hukum berada di era mediasi, yakni media massa, 

sehingga hampir mustahil kasus tindak Prostitusi Kalangan Artis luput dari 

pemberitaan di media massa. Hal ini tentu sangat relevan dengan kandungan 

Undang-undang Pers Nomor 40/1999 pasal 6, yang menyebutkan bahwa 

media harus bisa menjalankan fungsi kontrol perilaku, kritik, koreksi, dan 

saran terhadap hal-hal yang menjadi keprihatinan publik. Karena itu, kasus 

hukum yang meliputi tindak pidana prostitusi online yang melibatkan 

Kalangan Artis sudah seharusnya menjadi bidikan media massa. 

Kedua, peristiwa hukum dalam bentuk tingkah laku pelaku 

pelanggaran hukum lazimnya selalu mempunyai nilai berita. Nilai berita 

menjadi sangat penting untuk diketahui karena akan menjadi panduan bagi 

seorang wartawan untuk memutuskan suatu kejadian, informasi atau keadaan 

layak diberitakan atau tidak. Assegaff (1982, dalam Mondry, 2007) 

menjelaskan beberapa nilai berita, diantaranya harus memenuhi unsur aktual 

dan unsur penting. 

Kasus Prostitusi online di kalangan para artis terungkap ketika seorang 

wanita dengan inisial AA (Amel Alvi) ditangkap jajaran kepolisian dari Polres 

Metro Jakarta Selatan karena terlibat kasus prostitusi online. AA yang disebut 



3 

 

seorang artis diduga telah melakukan praktik prostitusi tersebut melalui 

Blackberry Messenger. Ketika ditangkap, AA sedang berada di salah satu 

kamar di hotel tersebut. Sementara si mucikari sedang menunggu AA di lobi 

hotel tersebut (kompas.com, Sabtu, 9 Mei 2015, 14:28 WIB). 

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama bulan Mei Hingga bulan 

Agustus 2015, Kasus prostitusi online banyak diberitakan oleh berbagai media 

massa nasional antara lain. Kompas.com, Detik.com, Liputan6.com dan 

Republika.com. Kompas.com menampilkan berita sebanyak 110 berita atau 

33% dai total berita, Detik.com menampilkan  90 berita atau 27% dari total 

berita, Liputan6.com menampilkan 75 berita atau 22% dan Republika.com 

menampilkan 62 berita atau 18% dari total selutruh berita. Prosentase 

pembertitaan tertinggi selama bulan Mei hingga Agustus 2015 dilakukan 

Kompas.com dan Detik.com. Kedua media tersebut bahkan menempatkan 

berita tentang kasus prostitusi online pada halaman depan (headline). 

Meskipun demikian, tidak semua surat kabar memberitakan secara intens 

kasus prostitusi online tersebut, seperti halnya Jawa Pos dan Media Indonesia. 

Dari beberapa media massa tersebut, Kompas.com dan Detik.com merupakan 

media yang cukup intens memberikan konflik tersebut. 

Setiap media massa memiliki karakter dan latar belakang tersendiri, 

baik dalam isi dan pengemasan beritanya, maupun dalam tampilan serta tujuan 

dasarnya. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda dari 

masing-masing media massa, baik yang bermotif politik, ekonomi, agama dan 

sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Bambang Harimukti bahwa media 
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massa merupakan kumpulan banyak organisasi dan manusia dengan segala 

kepentingannya yang beragam, bahkan termasuk yang saling bertentangan 

(dalam Santana, 2005). Adanya beragam kepentingan  pada media massa 

adalah hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa media massa ada yang memiliki 

kepentingan politik karena mereka didanai dan di support oleh kekuatan 

politik tertentu dan media massa juga ada yang bermotifkan ekonomi, dimana 

keuntungan secara materil adalah satu-satunya target dari media tersebut. 

Begitupun yang bermotifkan agama, dimana media massa didirikan oleh 

kelompok agama tertentu untuk menyampaikan ajaran agamannya. 

Secara holistik, media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial 

yang sarat dengan kepentingan, konflik, fakta yang kompleks dan beragam. 

Media dalam kaitannya dengan kekuasaan memiliki atau menempati posisi 

strategis terutama akan adanya anggapan akan kemampuannya sebagai sarana 

legitimasi dan sebagai terompet penguasa. Seorang tokoh filsafat, Antonio 

Gramsci mengatakan bahwa media mengabaikan resistensi (daya tahan) 

ideologis kaum tersubordinasi dalam ruang media. Menurutnya, media tidak 

lebih dari arena pergulatan ideologis yang saling berkompetisi. Ada banyak 

ideologi yang direpresentasikan media. Media bisa menjadi sarana penyebar 

ideology penguasa, alat legitimasi dan pengontrol wacana publik (Sobur, 

2009:30). 

Detik.com dan Kompas adalah dua portal berita online yang sama-

sama memiliki perhatian cukup tinggi terhadap sebuah realitas hukum. 

Namun, tidak dapat dipungkiri juga perbedaannya dalam mengkonstrusi 
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sebuah realitas hukum. Meskipun masing-masing media memberitakan topik 

yang sama, akan tetapi dapat dicermati ada pembingkaian yang berbeda 

dalam penulisan berita-berita tersebut sehingga memberikan maksud dan arti 

yang berbeda pula 

Dalam mengisahkan fakta berita,  Kompas.com sebagai media online  

lebih mengutamakan netralitas  dan  tidak  memasukkan  opini  wartawan  ke  

dalamnya  demi  menghindari keberpihakan. Berita  tetap  dibuat  dengan  

unsur  5W+1H.  Kompas.com  juga  lebih  seimbang  dalam  memilih  tema  

berita  (judul  berita),  menentukan  narasumber,  dan  mengutip  pernyataan  

dari  narasumber.  Dalam  menekankan fakta yang ada, Kompas.com lebih 

menekankan lewat foto, tidak melalui kata-kata, grafis, pengandaian, ataupun 

perumpamaan (metafora). (Windya dan Susanto, 2011: 3). 

Kompas.com menampilkan Bintang film dan model perempuan 

berinisial AA yang ditangkap polisi pada Jumat (8/5) menjadi pemicu riuhnya 

kicauan terkait hal tersebut. Seperti dikutip dari portal berita kompas.com, AA 

ditangkap bersama dengan RA yang berperan sebagai mucikari di suatu hotel 

bintang lima di Jakarta. Detik.com, seperti yang ditemukan Anshori (2010) 

dalam kajiannya tentang analisis framing empat portal berita online di 

Indonesia, bahwa konstruksi berita-berita yang disajikan Detik.com lebih 

menggunakan tata bahasa yang jelas demi dipahami khalayak umum dengan 

konteks kecenderungan waktu dalam peliputan. Hal ini terkait dengan konsep 

kanalisasi yang lebih memperhatikan konteks kecepatan sebagai ciri 

jurnalistik online.  
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Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti tertarik mengkaji Media 

online Kompas.com dan Detik.com yang merupakan dua media online di 

Indonesia dalam mengkonstruksi berita prostitusi online di Kalangan Artis.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan 

masalah yang dikaji dalam penelitian sebagai berikut: Bagaimana media 

online Kompas.com dan Detik.com mengkontruksi pemberitaan tentang 

prostitusi online di kalangan Artis periode bulan Mei - Agustus 2015 ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 

media online Kompas.com dan Detik.com mengkontruksi pemberitaan tentang 

prostitusi online di kalangan Artis. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah 

dan melengkapi obyek penelitian komunikasi melalui penelitian dalam 

studi analisis framing mengenai pemberitaan media online, yang 

mengaplikasikan teori Zhongdang Pan dan Kosicki. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Media Massa  

Penelitian ini dimaksudkan menjadi bahan masukan bagi Media online 

Kompas.com dan Detik.com agar dalam menampilkan berita lebih 

objektif tanpa ditunggangi oleh kepentingan lain. 
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b. Bagi Pembaca atau Masyarakat 

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi 

pengetahuan pada masyarakat agar bisa mengolah informasi dari 

media massa khususnya media online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


