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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, yang 

mana pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial artinya manusia tidak 

bisa hidup sendiri dan pasti saling membutuhkan satu sama lain, baik individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan 

kelompok. Komunikasi merupakan penyampaian pesan dari komunikator 

(pengirim pesan) ke komunikan (penerima pesan). Komunikasi yang terjadi tidak 

hanya dalam bentuk verbal namun juga non verbal untuk menyampaikan sebuah 

pesan yang berupa gagasan, ide, dan pokok pikiran. 

Menurut Rudolph F. Verderber (Mulyana,2008:5) bahwa komunikasi 

mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, 

untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara 

hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu.Sedangkan menurut 

William I. Gorden (Mulyana, 2008:5) mengemukakan bahwa empat fungsi 

komunikasi, yakni komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, 

dan komunikasi instrumental. Pada fungsi keempat yakni komunikasi 

instrumental, komunikasi yang bersifat persuasif dan komunikasi yang bertujuan 

memberitahukan dan menerangkan. Komunikasi yang bertujuan memberitahukan 

dan menerangkan ada pada media massa. 

Dalam berkomunikasi diperlukan juga peralatan tertentu. Menurut Nurudin 

(2012:52) menyatakan bahwa dalam mempraktikan komunikasi manusia 

membutuhkan peralatan-peralatan tertentu. Secara minimal komunikasi 

membutuhkan sarana berbicara, seperti mulut, bibir dan hal-hal yang berkaitan 

dengan bunyi ujaran. Ada kalanya dibutuhkan tangan dan anggota tubuh lain 

(komunikasi nonverbal) untuk mendukung komunikasi lisan. Ditinjau secara lebih 
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luas dengan penyebaran komunikasi yang lebih luas pula, maka digunakanlah 

peralatan komunikasi massa, seperti televisi, surat kabar, radio, dan lain-lain. 

Faktor media menduduki peran yang sangat penting dalam proses penyebaran 

pesan. Bahkan bisa dikatakan suatu pesan bisa efektif atau tidak, tersebar luas atau 

tidak sangat bergantung ketepatan dalam memilih media tersebut. Kesalahan 

memilih media tentu akan mengakibatkan pesan yang disampaikan kurang 

mengena untuk itu menggunakan banyak media bisa mengurangi kekurangan yang 

dimaksud. 

Menurut Nurudin (2009:7) menyatakan bahwa media massa itu tidak berdiri 

sendiri. Di dalamnya ada beberapa individu yang bertugas melakukan pengolahan 

informasi sebelum informasi itu sampai kepada audience-nya. Mereka yang 

bertugas itu sering disebut sebagai gatekeeper. Jadi, informasi yang diterima 

audience dalam komunikasi massa sebenarnya sudah diolah oleh gatekeeperdan 

disesuaikan dengan misi, visi media yang bersangkutan, khalayak sasaran dan 

orientasi bisnis atau ideal yang menyertainya.Di era modern ini informasi menjadi 

sebuah kebutuhan bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Informasi tidak hanya 

diperoleh dari mulut ke mulut saja, bisa juga informasi diperoleh dari media massa. 

Berbicara mengenai media massa, media massa merupakan bagian dari 

komunikasi massa. Definisi komunikasi massa menurut Nurudin (2009:3) adalah 

komunikasi yang melalui media massa (media cetak dan elektronik). Namun 

dalam perkembangannya media massa tidak hanya media cetak dan elektronik 

saja, internet juga merupakan bentuk komunikasi massa. 

 Dengan adanya internet mulai muncul berbagai macam media online. Media 

online memiliki kecepatan dalam mempublikasikan suatu informasi dalam bentuk 

artikel berita. Tidak diperlukan berjam-jam atau bahkan berhari-hari menunggu 

berita suatu peristiwa itu dipublikasikan, media online hanya perlu waktu beberapa 

detik saja dalam mempublikasikan berita. Mengikuti perubahan perilaku 

masyarakat yang semakin sibuk, media online memenuhi kebutuhan informasi 

masyarakat. Karena keberadaan media massa yang kuat dapat mempengaruhi 
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pemikiran masyarakat, maka apapun yang ditulis oleh sebuah media massa, baik 

itu cetak maupun elektronik tentunya akan mempengaruhi pola pikir dalam 

menentukan pilihan.  

Salah satunya media online di Indonesia yakni merdeka.com dan Detik.com. 

Media online Detik.com merupakan media online pertama di Indonesia yang 

berdiri pada tanggal 3 Agustus 2011 dibawah naungan PT. TransCorporation, 

salah satu anak perusahaan CTCorp ini menyajikan berita secara breaking 

newsyang mana Detik.com merupakan yang terdepan dalam hal-hal berita 

baru.(Dastan, 5 November 2013). Menurut alexa.com (diakses pada tanggal 30 

April 2017) Detik.com menduduki peringkat ke-4 Top Sites in Indonesia setelah 

google.com, google.co.id, dan youtube.com. Sedangkan Detik.com menurut 

alexa.com menduduki peringkat ke-128 Global Rankyang mana media online ini 

mengalami kenaikan 15 posisi bila dibandingkan 3 bulan sebelumnya. 

Gambar 1.1. 

Detik.com Traffic Statistic 

 

(Sumber: Alexa.com, Last Updated 28 April 2017). 

Sebagaimana dikutip dari forbesindonesia.com bahwa media online 

merdeka.com merupakan satu perusaahaan dengan kapanlagi.com yang dirilis 

pada tahun 2011. Pada akhir November 2013, merdeka.com menjadi situs berita 
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no. 6 yang paling sering dibaca di Indonesia dengan jumlah 2,1 juta pengunjung 

mengalahkan situs berita besar seperti Tempo dan Antara pada rentang waktu 12 

bulan setelah dirilis.  

 

“Then Steve had one of his biggest brainstorms: to take KapanLagi back to its 
roots as a general news site. After a major investment by Sugiono Wiyono from 
the Trikomsel group in 2011, KapanLagi launched Merdeka.com. Within 12 
months of its launch, Merdeka.com had phenomenal growth to become the sixth 
most- read news site in the country with 2.1 million unique visitors last 
November, according to Comscore. That traffic means Merdeka.com is ahead 
of older and more-established sites from Tempo and Antara.” 
 

Menurut alexa.com, merdeka.com menduduki peringkat ke-16 Top Sites in 

Indonesia dan peringkat ke-581 Global Rank yang mana merdeka.com turun 37 

posisi dibandingkan 3 bulan sebelumnya. 

Gambar 1.2. 

Merdeka.com Traffic Statistic 

 

 

 

 

 

Sumber: Alexa.com, Last Updated, 28 April 2017). 

Media massa dapat membentuk opini publik terhadap suatu peristiwa, media 

juga memiliki peran strategis untuk membuat realitas sosial. Konstruksi realitas 

merupakan upaya untuk menentukan gambaran atau citra yang akan ditanamkan 

kepada publik melalui bahasa yang digunakan media tersebut.Setiap media massa 
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tentu tidak sama dalam membingkai informasi dalam sebuah berita sebelum 

dipublikasikan pada khalayak. Beberapa faktor juga ikut mempengaruhi dalam 

penyajian berita setiap media massa, yakni kekuasaan dan perbedaan ideologi 

selain itu juga ada unsur ekonomi, politik, dan agenda setting yang sengaja diatur 

untuk mempengaruhi isi berita di dalam sebuah media massa. 

Dalam menyajikan sebuah berita, media tentunya sudah menyeleksi beberapa 

isu untuk ditulis sebagai berita. Cara pandang atau perspektif yang digunakan tentu 

akan berbeda pada tiap-tiap media massa, biasanya disebut dengan framing. 

Menurut Sobur (2015:162) menyatakan bahwa  framing adalah pendekatan untuk 

mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan 

ketika menyeleksi isu dan menulis berita. 

Negara Indonesia merupakan negara republik yang memiliki ideologi pancasila 

dengan menganut paham demokrasi, yang mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat. Proses pengambilan keputusan dan kebijakan juga sering menjadi sorotan 

media massa. Media massa digunakan juga sebagai parameter untuk menjadikan 

ciri suatu negara itu demokratis atau tidak. Menurut UUD 1945 pada pasal 28 

menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang, jadi siapa saja bebas untuk mengeluarkan pendapat. Media massa juga 

merupakan salah satu pilar demokrasi. 

Dalam skripsi ini, peneliti memilih fenomena tentang aksi 1000 lilin untuk 

Ahok. Sosok fenomenal Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang 

akrab disapa Ahok baru saja mendapatkan vonis dua tahun dalam kasus dugaan 

penistaan agama setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2016, 

mengundang aksi solidaritas dari berbagai daerah. Aksi ini lebih dikenal sebagai 

aksi 1000 lilin untuk Ahok. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki 

Tjahaja Purnama mengeluarkan pernyataan  yang dianggap menistakan agama 

Islam. Dilansir dari portal okezone.com dengan judul artikel MUI Menyatakan Ahok 

Lakukan Penistaan Agama (okezone.com, 11 Oktober 2016) memberitakan tentang 

http://news.okezone.com/
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pernyataan Ahok ketika di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 

September 2016 yang antara lain menyatakan: 

 

“... Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu 
enggak pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macem-
macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih 
karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya...” 

 

Aksi semacam ini telah berlanjut sejak vonis kasus penistaan agama  dijatuhkan 

kepada Ahok, Selasa (9/5) sebagaimana dilansir dari detik.com dengan artikel berita 

berjudul Vonis Ahok Lebih Berat Dibanding Tuntutan, Ini Kata Jaksa (detik,com, 9 

Mei 2017). 

 

Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 
156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau 
melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap 
suatu agama. 

Majelis hakim menyebut Ahok sengaja memasukkan kalimat terkait dengan 
pemilihan gubernur dan menyebut Surat Al-Maidah 51. Ahok, dalam 
pernyataannya di hadapan warga, menyinggung program budidaya ikan kerapu 
yang tetap berjalan meskipun tidak terpilih dalam pilkada. 

"Dari ucapannya tersebut, terdakwa jelas menyebut Surat Al-Maidah yang 
dikaitkan dengan kata 'dibohongi'. Hal ini mengandung makna yang negatif. 
Bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang 
menyampaikan Surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait 
pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat, sehingga 
terdakwa sampai berpesan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu dengan 
mengatakan jangan percaya sama orang, dan yang dimaksud yang adalah jelas 
orang yang menyampaikan Al-Maidah ayat 51," sambung hakim dalam 
putusannya. 

Ahok dituntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jaksa menyebut 
Ahok terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatur dalam 
Pasal 156 KUHP. Ahok dituntut atas pidana menyatakan perasaan permusuhan, 



7 
 

kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat 
Indonesia.   

Gerakan aksi 1000 lilin ini tidak hanya terlaksana di Jakarta saja, melainkan 

meluas ke sejumlah daerah di Indonesia seperti Medan, Surabaya, Padang, Bali, 

Manado, Toraja, Jayapura, dan lain-lain. Massa aksi tidak sekedar menyoroti vonis 

Ahok, tetapi mulai menyuarakan isu toleransi dan kebhinekaan di Indonesia. Dilansir 

dari tribunnews.com (tribunnews.com, 13 Mei 2017) dengan artikel berita berjudul 

Begini Aksi Seribu Lilin Dukung Ahok di Sejumlah Daerah di Indonesia bahwa massa 

aksi ini merasa kecewa terhadap vonis hakim yang menjatuhi hukuman dua tahun 

penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dalam 

artikel ini, juga dinyatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada 

Ahok agar kuat menjalani masa hukumannya. Turut serta juga Menteri Hukum dan 

HAM, Yasonna Laoly dalam aksi seribu lilin di Taman Ya’ahowu, Gunungsitoli, 

Sumatera Utara dengan memberi semangat dan mengingatkan pada masyarakat untuk 

menjaga suasana tetap kondusif. Selain itu, massa aksi menganggap saat ini toleransi 

kebangsaan sudah mulai mengendur. Dalam artikel berita ini juga mengemukakan 

harapan masyarakat agar hukum di Indonesia bias tegak seadil-adilnya tanpa pengaruh 

tekanan massa. 

Dalam aksi ini juga dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga 

lagu-lagu perjuangan nasional pun turut menjadi pengiring aksi. Aksi ini tidak hanya 

soal vonis Ahok melainkan juga tentang seruan anti-radikalisme dengan menjaga 

persatuan di NKRI serta meminta keadilan kaum minoritas. Aksi ini menarik untuk 

diteliti, seperti yang diketahui bahwa sosok Ahok yang tegas dan fenomenal selalu 

mengundang perhatian banyak pihak dan terutama aksi ini merupakan salah satu aksi 

solidaritas yang cukup diekspos oleh media. Aksi ini juga merupakan respon dari 

masyarakat atas dijatuhkan vonis hukuman pada Ahok, karena selama ini ada aksi 

demo berjilid seperti 411 dan 212 yang disebut-sebut sebagai perwakilan dari perasaan 

masyarakat Indonesia dengan membawa keagamaan. 
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Media massa baik cetak maupun elektronik sama-sama memuat ragam berita 

sebagai bentuk representasi dari setiap kejadian yang memiliki nilai berita apalagi di 

era yang serba instan ini masyarakat dimudahkan dengan berbagai informasi yang 

dapat diperoleh melalui media massa, terutama media online yang lebih mudah untuk 

mengaksesnya. 

Dalam penelitian ini, alasan peneliti memilih detik.com dan merdeka.com 

karena menurut peneliti detik.com merupakan media online dengan tingkat pembaca 

nomor ke-4 mengalahkan portal besar seperti google, youtube, dan lainnya. sedangkan 

merdeka.com merupakan media online dengan tingkat pembaca nomor ke-16 

mengalahkan media besar seperti tempo dan antara. Maka dari itu, peneliti tertarik 

untuk meneliti kedua portal berita tersebut apakah memang ada sikap tertentu yang 

akan membuat pemberitaan tersebut seimbang atau tidak, apakah penulisannya sudah 

berdasarkan fakta di lapangan atau tidak. Dari alasan tersebut, peneliti mencoba 

menuliskan kata kunci 1000 lilin untuk Ahok pada mesin pencarian Google, terdapat 

576.000 hasil mengenai aksi solidaritas untuk Ahok dan NKRI ini.  Kemudian peneliti 

mencoba menuliskan kembali pada mesin pencarian Google, 1000 lilin untuk Ahok 

yang diberitakan oleh merdeka.com terdapat 6 artikel berita sedangkan yang 

diberitakan oleh Detik.com terdapat 6 artikel berita tentang 1000 lilin untuk Ahok. 

Seiring berkembangnya teknologi yang semakin lama semakin canggih ini, 

seperti halnya kehadiran internet yang merupakan sebuah inovasi baru dalam bentuk 

teknologi digital dapat menjadi media baru dalam komunikasi termasuk juga 

perkembangan media massa yang hanya terdiri dari cetak dan elektronik, sekarang 

sudah hadir media online seperti merdeka.com dan Detik.com. Berita aksi 1000 lilin 

untuk Ahok ini banyak menyita perhatian publik yang mana masyarakat 

mengemukakan pendapatnya mengenai keadilan hukum bagi kaum minoritas, 

kebhinekaan, seruan anti radikalisme dan bagaimana sudut pandang media online yakni 

merdeka.com dan Detik.com terhadap fenomena aksi 1000 lilin untuk Ahok tersebut. 

Dari penjelasan diatas, akhirnya peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi 
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berjudul: KONSTRUKSI MEDIA DALAM PEMBERITAAN AKSI 1000 LILIN 

UNTUK AHOK (Analisis Framing Terhadap Berita Aksi 1000 Lilin untuk Ahok di 

Media Online Merdeka.com dan Detik.com Periode 10-14 Mei 2017). 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana media online merdeka.com dan detik.com membingkai 

pemberitaan aksi 1000 lilin untuk Ahok tersebut? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. untuk mengetahui frame merdeka.com dan detik.com terhadap pemberitaan 

Aksi 1000 lilin untuk Ahok pada periode 10-14 Mei 2017 berdasarkan 

konsep framing Robert N. Entman 

2. untuk mengetahui kecenderungan sikap merdeka.com dan detik.com 

terhadap pemberitaan Aksi 1000 lilin untuk Ahok pada periode 10-14 Mei 

2017. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber 

referensi bagaimana mengaplikasikan analisis framing, dengan mengambil 

contoh kasus pemberitaan Aksi 1000 lilin untuk Ahok pada periode 10-14 

Mei 2017.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

dan tambahan referensi bagi penelitian-penelitian serupa yang dilakukan 

oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya konsentrasi Jurnalistik. 


