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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kehadiran media massa tentu 

bukanlah sebuah instrumen yang asing di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Setiap detiknya, miliaran umat manusia tidak bisa lepas dari interaksi dengan media 

massa, seakan menjadi candu bagi para penikmatnya. Begitu mudahnya media 

mempengaruhi tingkah laku manusia. Kekuatan inilah yang menjadikan media 

massa sebagai saluran yang dimanfaatkan untuk mengendalikan arah dan 

memberikan dorongan terhadap perubahan sosial. 

Berbagai terbitan berita yang berbeda-beda dalam cara menyajikan sebuah 

informasi, menegaskan bahwa setiap pemilik media memiliki kepentingan dan 

ideologi tersendiri. Ketika berita disampaikan dengan intensitas yang cukup tinggi, 

maka akan dapat membentuk bahkan merubah pandangan khalayak masyarakat. Di 

sinilah, bagaimana media massa mulai memainkan perannya secara apik dalam 

melakukan pemberitaan terhadap sebuah isu yang terjadi.  

Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw mengemukakan, media 

(khususnya media berita), tidak selalu berhasil memberitahu yang kita pikir, tetapi 

media tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa. Media 

massa selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan. Media 

memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan 
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mengikutinya.1 Mengacu pada pernyataan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa 

seorang jurnalis atau para kapitalis media cenderung subjektivitas dalam 

menanggapi suatu isu, yang kemudian dengan kemampuannya mencoba untuk 

menyampaikan gagasan atau pemahamannya dalam bentuk sebuah berita. Dapat 

disimpulkan juga berdasarkan pernyataan kedua pakar di atas, bahwa seorang 

jurnalis atau sang kapitalis media memiliki pengalaman dan ideologi yang berbeda-

beda. Maka dari itu, kecenderungan informasi yang disajikan untuk khalayak 

masyarakat pun bersifat satu arah. Dengan kata lain, apabila seorang audiens tidak 

mampu untuk menelaah kembali informasi yang dikonsumsi, maka akan berbahaya 

jika informasi tersebut diterima secara terus-menerus. Khalayak perlu memiliki 

pemahaman yang lebih terhadap kebenaran sebuah informasi dari sebuah media 

massa. 

Berbicara tentang media massa di era digitalisasi, media massa tak lagi 

hanya sekedar media cetak dan media elektronik, namun hadir media online yang 

seolah-olah menjadi gabungan dari jenis media massa pendahulu. Hadir di tengah 

masyarakat sebuah saluran komunikasi massa baru (new media), media online 

memiliki kelebihan dalam hal kecepatan penyampaian berita dibandingkan dengan 

media konvensional seperti surat kabar. Namun, tidak berbeda dengan media 

konvensional, ideologi dan kepentingan kapitalis media juga akan tetap 

berpengaruh terhadap kecenderungan pemberitaan dalam media online. Menurut 

Antonio Gramsci, media merupakan arena pergulatan antar ideologi yang saling 

berkompetisi (the battle ground for competing ideology).2 Tidak hanya kepentingan 

ideologi, berbagai kepentingan yang lain dapat bermain dalam media massa. 

                                                           
1 Nurudin. (2011). Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 195. 
2 Alex Sobur. (2009). Analisis Teks Media. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 30. 
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Kepentingan lain yang terselubung dalam media massa adalah kepentingan 

kapitalisme pemilik modal. Kepentingan-kepentingan ini menjadikan media massa 

tidak dapat berdiri di satu titik tengah dalam posisi netral, tetapi bergerak secara 

dinamis mengikuti kepentingan-kepentingan yang sedang dimainkan. 

Ideologi atau cara pandang ini kemungkinan dapat mempengaruhi 

wartawan dalam mengkonstruk suatu fakta dan hal ini dapat dilihat pada gaya 

penulisan sebuah berita. Frame bisa dikatakan sebagai cara bercerita yang 

menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek 

suatu wacana.3 Tidak hanya media cetak dan media elektronik yang di dalamnya 

terdapat sebuah bingkai. Media online yang dapat diakses melalui internet juga 

dipastikan mengandung sebuah bingkai di dalamnya. 

Dalam proses pembuatan berita, para awak media mengemas dan 

membingkai aspek tertentu dari peristiwa lewat bantuan kata, aksentuasi kalimat, 

gambar dan perangkat lainnya. Pembingkaian (framing) adalah analisis untuk 

mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) 

dibingkai oleh media. Penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari suatu realitas, 

akan membuat bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih mudah diingat dan 

lebih mengena dalam pikiran masyarakat.4 Seorang jurnalis pasti akan memasukkan 

ide-ide mereka dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan. 

Realitas media adalah realitas yang dikonstruksi oleh media, realitas tersebut hasil 

ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi terhadap dunia sosial di 

sekelilingnya. 

                                                           
3 Eriyanto. (2005). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta: LKiS, 

hlm. 255. 
4 Ibid., hlm. 105. 
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Pembingkaian media terhadap suatu 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 bisa dilihat melalui pemilihan 

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

dengan kepentingan media tersebut. Ruang publik didominasi oleh para pemodal 

yang memiliki tujuan ekonomi, politik dan juga terselubung di dalamnya ideologi 

pemikiran. Tidak diragukan lagi bahwa pemilik organisasi media komersial 

memiliki kekuasaan besar terhadap isi media dan dapat meminta para profesional 

media untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu isi media. 

Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita akan dinilai apa adanya.  

Berita akan dipandang sebagai barang suci yang penuh dengan objektivitas. 

Khalayak pembaca tidak sadar bahkan secara otomatis merespon apa yang 

dikomunikasikan media seolah-olah media itu manusia.5 

Meskipun sikap independen dan objektif menjadi kiblat setiap jurnalis, pada 

kenyataannya masyarakat seringkali mendapatkan suguhan berita yang beraneka 

warna dan beragam model yang berbeda dari sebuah realitas yang sama. Jurnalis 

mestinya mengusung amanat dan mengesampingkan ambisi pribadi. Sebagian 

media mewartakannya dengan cara menonjolkan isi atau aspek tertentu, sedangkan 

media lainnya meminimalisir, memelintir, bahkan menutup isi atau aspek tersebut. 

Ini semua menunjukkan bahwa di balik jubah kebesaran independensi dan 

objektivitas, seorang jurnalis menyimpan tidak sedikit kepentingan tertentu. 

                                                           
5 Nurudin. Op.cit., hlm. 178. 
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Kondisi tersebut juga memungkinkan terjadi di sebagian wacana dan pemberitaan 

yang ditayangkan republika.co.id (ROL) dan detik.com (Detik) tentang isu Perppu 

Kebiri yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Melalui media yang begitu mudah 

dikonsumsi oleh masyarakat luas, lebih spesifik media online, berita tersebut 

menjadi berita yang menyita perhatian masyarakat. 

Presiden Republik Indonesia, Jokowi, melihat kekerasan seksual terhadap 

anak dibawah umur termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Merespon 

banyaknya tindakan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, beliau pun 

menganggap perlunya penambahan hukuman untuk menimbulkan efek jera pada 

para pelaku. Karena itu, beliau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu) yang salah satunya mengatur tentang kebiri kimia untuk 

pelaku kekerasan seksual dibawah umur. 

“Saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini 

dimaksudkan untuk mengatasi kegentingan yang 

diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak 

yang makin meningkat secara signifikan,” kata Jokowi, di 

Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5/2016).6 

 

Perubahan yang diatur dalam Perppu Kebiri akan memberi ruang bagi hakim untuk 

memutuskan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan seksual terhadap 

anak. Tentunya, ada ketentuan dan persyaratan khusus yang mengatur hukuman 

kebiri ini. 

                                                           
6 Silvanus Alvin. (2016). Jokowi Teken Perppu Kebiri Kimia Penjahat Seksual diakses melalui 

http://news.liputan6.com/read/2515627/jokowi-teken-perppu-kebiri-kimia-penjahat-seksual 

http://news.liputan6.com/read/2515627/jokowi-teken-perppu-kebiri-kimia-penjahat-seksual
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Mungkin, bagi masyarakat Indonesia, hukuman kebiri adalah suatu hal yang 

baru dan cukup kontroversial. Namun, sebenarnya hukuman kebiri bukanlah suatu 

hal yang baru. Praktik ini sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu.7 Beberapa 

negara di dunia pun sudah mempraktikkan hal ini. Korea Selatan, Argentina, 

Polandia, Rusia dan Amerika Serikat adalah beberapa diantara sekian negara yang 

sudah memberlakukan hukuman kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap 

anak dibawah umur atau pedofilia. 8 

Isu tentang pengesahan Perppu Kebiri banyak menyedot perhatian dari 

masyarakat Indonesia, dan secara otomatis menjadi headline news di berbagai 

media tanah air. Republika.co.id (ROL) dan detik.com (Detik) pun turut menjadikan 

berita tentang Perppu Kebiri sebagai headline news mereka selama beberapa edisi. 

“Komnas HAM: Hukuman Kebiri Rendahkan Martabat Manusia”. Judul 

pemberitaan tersebut adalah judul dari berita yang dilansir oleh ROL pada tanggal 

27 Mei 2016. Sedangkan, Detik lebih memilih “Pro-Kontra Perppu Kebiri, JK: 

Pemerkosaan Juga Melanggar HAM” sebagai judul headline news mereka pada 

tanggal rilis yang sama. Dilihat dari judul pemberitaan kedua portal berita online 

tersebut, jelas isi konten dan tujuan dari jurnalisnya sendiri memiliki pandangan 

dan ideologi yang berbeda. Terlepas dari kedua judul berita tersebut, akan menjadi 

menarik untuk dikaji lebih dalam lagi agar dapat mendeteksi apakah ada tujuan 

tersendiri dari kedua media tersebut untuk merubah pola pikir masyarakat Indonesia 

terhadap pengesahan Perppu Kebiri. 

                                                           
7 Djadjat Sudrajat. (2016). Kasim diakses melalui  

http://mediaindonesia.com/podium/read/612/kasim/2016-05-13\ 
8 Ardini Maharani. (2016). Ini 9 Negara yang Terapkan Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak 

diakses melalui http://www.bintang.com/lifestyle/read/2505665/ini-9-negara-yang-terapkan-

hukuman-kebiri-bagi-pemerkosa-anak 



7 

 

Di lain kesempatan, ROL menerbitkan berita dengan judul “LBH Jakarta: 

Perppu Kebiri tak Perlu Diterbitkan”. Hal ini tentunya menunjukkan adanya 

perbedaan pilihan headline, lead, gambar dan struktur lainnya dengan pemberitaan 

yang dimuat oleh Detik dengan berita yang berjudul “Menteri Yohana Minta DPR 

Sahkan Perppu Kebiri”. Apabila ditilik dari kedua berita tersebut, sangat tampak 

perbedaannya terlepas dari isi konten dan apapun yang mencakup berita tersebut. 

Ini perbedaan yang sangat menarik untuk ditelaah. Karena, perlu untuk diingat 

bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk pemeluk agama Islam 

terbesar di dunia.9 Sebab, secara gamblang dijelaskan di dalam ajaran Islam bahwa 

hukuman kebiri adalah haram.10 

Adapun alasan peneliti memilih kedua portal berita tersebut, karena 

keduanya selalu menduduki peringkat 15 besar portal berita online terpopuler yang 

berbasis di Indonesia, serta 50 besar situs yang paling sering diakses oleh pengguna 

internet di Indonesia.11 

Republika, seperti yang kita tahu, adalah sebuah media yang ditelurkan oleh 

komunitas Muslim dalam negeri, yakni Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau 

ICMI. Dengan begitu, otomatis Republika menjadi media massa yang 

berideologikan dan bernafaskan Islam. Republika melebarkan sayapnya dengan 

meluncurkan Republika Online (ROL) sebagai media online pertama dalam negeri 

yang siap diakses pada tanggal 17 Agustus 1995 yang menyajikan informasi 

melalui teks, audio dan video berdasar teknologi hypermedia dan hypertext. 

                                                           
9 Angga Indrawan. (2015). Inilah 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia diakses 

melalui http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-

inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia 
10 dr. Raehanul Bahraen. (2016). Bolehkah Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa? diakses melalui 

https://muslim.or.id/28041-bolehkah-hukuman-kebiri-bagi-pemerkosa.html 
11 Top Sites Indonesia diakses melalui http://www.alexa.com/topsites/countries;1/ID 

https://muslim.or.id/author/raehan
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Republika Online sebagai media massa yang memiliki ideologi politik Agamis-

Nasionalis, secara implisit menyatakan keberatan dengan keputusan Presiden yang 

meneken Perppu Kebiri, yang dimana tentu saja bertentangan arus dengan ajaran 

Islam. Serta, apabila ditilik lebih jauh dan melebar diluar isu Perppu Kebiri, ROL 

memang kerap kali menyerang dan memojokkan Presiden Jokowi beserta 

pemerintahannya dalam artikel pemberitaannya. Seolah ROL ingin menunjukkan 

kesenjangan yang terjadi antara Presiden Jokowi dengan rakyat Indonesia, 

khususnya umat Islam. 

Sedangkan, Detik merupakan media massa berideologi Nasionalis yang 

berada dibawah naungan TransCorp–salah satu unit usaha CT Corp. (Chairul 

Tanjung)–setelah diakuisisi dari PT. Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom) pada 

awal Agustus 2011.12 Jajaran direksi pun diisi oleh orang-orang dari TransCorp, 

sebagai perpanjangan tangan CT Corp. di ranah media. Detik mengekspos isu 

Perppu Kebiri tersebut layaknya media massa Nasionalis pada umumnya, dimana 

ketika mengangkat isu tentang Perppu Kebiri ini cenderung berorientasi untuk 

kepentingan orang banyak atau paling tidak berusaha mengambil jalan tengah. 

Karena memang Detik bukan media yang mempunyai misi dakwah Islam layaknya 

ROL. Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa Detik dalam memuat berita yang 

menyangkut Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya selalu “membelai” sang 

Presiden. Hal ini dikarenakan ada orang-orang penting dibalik Detik yang 

mempunyai kapasitas untuk memberikan sanjungan bagi Presiden Jokowi dalam 

pemberitaannya, Drs. Raden Suroyo Bimantoro adalah salah satunya, yang selama 

ini menduduki kursi komisaris utama Detik. 

                                                           
12 Wikipedia. detikCom diakses melalui 

https://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom#Manajemen_detikcom 
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Dalam hal ini, peneliti hanya mengkaji pembingkaian berita pada ROL dan 

Detik, yang frekuensi pemberitaan tentang isu Perppu Kebiri sangat banyak dengan 

gaya pemberitaan yang cukup kritis dan lengkap dalam mengkaji peristiwa. Dalam 

pemberitaannya, ROL dengan tegas memuat penyebab dan menonjolkan aspek-

aspek tertentu yang menguatkan pernyataan bahwa ROL keberatan dan tidak setuju 

dengan wacana Presiden untuk melegalkan hukuman kebiri di Indonesia. Seperti 

aspek-aspek pelanggaran HAM, efektivitas hukuman kebiri yang masih 

dipertanyakan serta penolakan eksekusi hukuman kebiri oleh organisasi atau 

isntansi terkait. 

Detik dalam pemberitaannya juga menonjolkan aspek-aspek seperti yang 

ditonjolkan oleh ROL, tetapi dengan arah berlawanan dan angle berbeda serta 

narasumber-narasumber yang dirasa dapat membenarkan pernyataan Detik bahwa 

hukuman kebiri cukup layak diberlakukan di Indonesia, atas nama keadilan dan 

ketegasan hukum. 

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu diteliti bagaimana ROL dan Detik 

dalam menanggapi dan memproduksi berita mengenai Perppu Kebiri yang telah 

diteken oleh Presiden dengan judul penelitian “Pembingkaian Isu Pengesahan 

Perppu Kebiri Melalui Pemberitaan di Portal Berita Online (Analisis Framing 

pada Portal Berita Online Republika.co.id dan Detik.com Periode 27 Mei-14 

Juni 2016)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Jika dilihat dari pemberitaan kedua portal berita tersebut, terdapat 2 (dua) 

arah pesan yang berbeda yang diinginkan keduanya. Berbekal asumsi ini, peneliti 
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mencoba untuk mengungkapkan rumusan masalahnya dengan rincian sebagai 

berikut: 

1) Bagaimanakah republika.co.id (ROL) membingkai pemberitaan 

terkait pengesahan Perppu Kebiri jika dianalisa menggunakan analisis 

framing model Robert N. Entman? 

2) Bagaimanakah detik.com (Detik) membingkai pemberitaan terkait 

pengesahan Perppu Kebiri jika dianalisa menggunakan analisis 

framing model Robert N. Entman? 

3) Apa perbedaan kedua media tersebut dalam pemberitaannya 

mengenai isu Perppu Kebiri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, peneliti berkeinginan untuk 

mengetahui hal berikut: 

1) Memahami kerangka pembingkaian (framing) yang dilakukan oleh 

republika.co.id (ROL) dalam memberitakan isu mengenai pengesahan 

Perppu Kebiri jika dianalisa menggunakan analisis framing model 

Robert N. Entman. 

2) Memahami kerangka pembingkaian (framing) yang dilakukan oleh 

detik.com (Detik) dalam memberitakan isu mengenai pengesahan 

Perppu Kebiri jika dianalisa menggunakan analisis framing model 

Robert N. Entman. 

3) Mengetahui perbedaan yang terjadi pada kedua media tersebut dalam 

pemberitaannya terkait isu Perppu Kebiri. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi referensi jurusan Ilmu Komunikasi dengan bidang kajian 

Jurnalistik, khususnya untuk melihat konstruksi sebuah media dengan 

menggunakan konsep analisis framing. 

 

1.4.2 Manfaat Sosial 

Diharapkan menjadi kerangka acuan khalayak masyarakat dalam 

menanggapi isi pesan sebuah berita khususnya pada portal berita online. 

Serta, memberikan wacana baru mengenai pemberitaan pada media massa 

dan menunjukkan kepada khalayak tentang konstruksi realitas sosial yang 

dilancarkan oleh media massa, agar khalayak masyarakat lebih selektif lagi 

dalam memilih, memilah serta memahami sebuah berita yang ditayangkan 

oleh media massa. 


