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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Media massa telah menjadi fenomena tersendiri dalam proses komunikasi 

dewasa ini. Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang 

melakukan penyebaran informasi secara massa dan dapat diakses oleh masyarakat 

secara massal. Bahkan ketergantungan manusia pada media massa sudah 

sedemikian besar dan menjadi suatu gaya hidup yang tidak dapat dihindari oleh 

masyarakat pada umumnya. Dengan adanya media, masyarakat akan menjadi 

semakin memahami dan mengetahui apa yang terjadi di lingkungan mereka 

tersebut dan sulit untuk dihindarkan. Ketergantungan yang tinggi pada media 

massa tersebut akan mendudukkan media sebagai alat yang akan membentuk apa 

dan bagaimana masyarakat. (Nurudin, 2007). 

Keberadaan media sangat mempengaruhi bagaimana suatu berita dapat 

diketahui dan diterima oleh masyarakat. Seperti halnya dalam konflik pemberitaan 

pemblokiran jasa transportasi berbasis aplikasi Uber dan Grabcar dengan 

transportasi konvensional seperti taxi berplat kuning. Menurut mereka dengan 

adanya jasa transportasi berbasis aplikasi saat ini akan merugikan mereka sebagai 

pengemudi jasa transportasi konvensional, hal ini terlihat karena jasa transportasi 

berbasis aplikasi  lebih digemari oleh masyarakat luas. Karena menurut beberapa 

pihak transportasi berbasis aplikasi banyak dirasakan manfaat dan kemudahannya 

oleh masyarakat sebagai penunjang dalam beraktivitas sehari hari sehingga hal ini 

diperlukan sarana dan prasarana yang lebih menunjang kegiatan mereka. 
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Oleh karena itu, menurut mereka para sopir transportasi konvensional 

merasa dengan adanya jasa transportasi aplikasi tersebut seolah olah telah 

mengambil sebagian matapencaharian mereka. Sementara itu, banyak pro dan 

kontra yang terjadi karena hadirnya jasa transportasi publik berbasis aplikasi ini. 

Kemudian hal ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh 

para pengemudi angkutan konvensional di depan Balai Kota DKI Jakarta. Seperti 

yang dilansir oleh merdeka.com menjelaskan sebagai berikut:  

Merdeka.com - Ratusan sopir angkutan umum, mulai dari taksi hingga 

bajaj melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Dalam aksinya 

mereka menuntut, Pemrov DKI Jakarta untuk menutup aplikasi transportasi online 

seperti Grab dan Uber Taxi. 

"Saya minta kepada pejabat berwenang untuk gubernur, presiden, atau kominfo 

untuk menutup aplikasi Uber dan Grab," kata Sodikin, perwakilan pengunjuk rasa 

dari Express Taxi, Senin (14/3). Sodikin menjelaskan, aplikasi taksi online telah 

melanggar Undang-Undang Lalu Lintas tahun 1992, tentang Angkutan Umum dan 

Jalan Raya. Taksi online, lanjutnya, juga tidak memiliki izin usaha angkutan. 

"STNK bukan tanda lega suatu usaha, tapi surat pertanda nomor kendaraan. 

Bukan izin legal," ujarnya. 

Dalam melakukan aksinya, ratusan sopir itu tampak menutup Jalan Medan 

Merdeka Selatan. Penutupan itu pun mengakibatkan arus lalu lintas menjadi 

tersendat. Diketahui sebelumnya, menurut Ketua Paguyuban Pengemudi 

Angkutan Darat (PPAD), Cecep Handoko mengatakan aksi mogok para sopir 

angkutan lantaran hadirnya moda transportasi berbasis aplikasi online yang 

dianggap merugikan. 

"Kami akan melakukan mogok, terdapat 10 ribu armada angkutan darat yang 

mogok masal se-Jabodetabek dan bisa jadi armada akan lebih banyak yang 

mogok. Kami akan melakukan demonstrasi pada Senin (14/3) di Balai Kota, 

Istana Negara serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)," 

katanya ketika dihubungi merdeka.com, Minggu (13/2). 

Cecep menjelaskan, pihaknya menuntut kepada pemerintah agar transportasi 

berbasis aplikasi online dibekukan. Tidak hanya itu pihaknya juga meminta agar 

pemerintah meninjau kembali Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang batas usia 

kendaraan. "Mengusulkan untuk Pemerintah DKI Jakarta agar merevisi Perda 

Nomor 5 tahun 2014 terkait masa pakai kendaraan," tandasnya. 
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Adanya unjuk rasa dan demo besar besaran yang dilakukan para 

pengemudi angkutan konvensional yang tak kunjang padam beberapa waktu lalu 

ini, kian menjadi konsumsi publik dan sangat fenomenal yang tentu saja 

mendapatkan perhatian khusus dari banyak pihak dan berbagai media di 

Indonesia, tak terkecuali media online Kompas.com dan Detik.com. Adanya 

konflik perseteruan yang tak kunjung mereda dan semakin menjadi viral tersebut, 

kemudian hal itu begitu penting dan sangat membutuhkan penanganan atau 

keputusan yang cepat dari pemerintah. Disinilah kemudian menjadi sebuah topik 

yang sangat mudah bagaimana opini dibentuk kepada publik dengan pesan pesan 

yang telah berbagai media beritakan tersebut. Sehingga timbul berbagai opini dan 

pertanyaan dari masyarakat. Disinilah kemudian berbagai opini dapat membentuk 

dukungan dan masyarakat seolah olah juga berlomba lomba untuk menanggapi 

konflik sosial tersebut.  

Banyak masyarakat yang Pro dan Kontra terhadap konflik pemblokiran 

transportasi konvensional dan transportasi berbasis online ini, Disisi lain kalangan 

masyarakat sangat mendukung adanya transportasi aplikasi tersebut karena 

fasilitas dan keberadaaanya sangat memudahkan kegiatan mereka sehari hari. 

Seperti yang dilansir oleh beberapa media sebagai berikut: 

Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Informatika 

(Menkominfo) Rudiantara menilai bahwa transportasi berbasis aplikasi bisa 

menjadi sumber ekonomi rakyat. Menurut pria yang biasa dipanggil Chief RA ini, 

ada dua pihak yang bisa diuntungkan dengan hadirnya transportasi berbasis 

aplikasi, yakni masyarakat secara umum dan mereka yang berpotensi menjadi 

mitra dari perusahaan aplikasi. 

Rudiantara menyontohkan, sumber ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah 

mereka yang memiliki kendaraan roda empat bisa menjadi mitra dan memperoleh 

penghasilan lebih dari usaha tersebut. 
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"Ekonomi digital dengan berbasis teknologi tidak bisa dicegah. Seperti belanja 

online, tak bisa dicegah. Karenanya selain keamanan pengguna, fokus kita 

sekarang bagaimana memberdayakan ekonomi rakyat dan memberi manfaat untuk 

masyarakat," kata Rudiantara ditemui dalam Diskusi HUT Lalu Lintas ke-61 di 

Jakarta, Kamis (8/9/2016). 

Pro dan Kontra mengenai pemblokiran transportasi berbasis aplikasi ini 

jelas terdapat adanya konflik dalam masyarakat. Dan pemberitaan mengenai 

konflik ini menjadi semakin menarik untuk diikuti karena masyarakat seakan akan 

diarahkan untuk menuju hasil dari keputusan yang diambil pemerintah dalam 

penanganan konflik tersebut. Dengan hal ini juga tidak terlepas dari peran 

komunikasi massa sebagai media informasi dan edukasi kepada masyarakat 

Indonesia.  

Seperti dikutip Nurudin (2007), komunikasi massa adalah komunikasi 

yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini 

tidak berarti bahwa semua masyarakat mengikuti pemberitaan baik di televisi, 

media cetak maupun media online. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi 

yang disalurkan melalui pemancar pemancar audio visual. Untuk lebih mudah 

dipahami komunikasi massa menurut bentuknya dapat dipahami yaitu seperti 

televisi, radio, media cetak (koran) atau portal media online. 

Menurut Nurudin (2007:77) jika kita membicarakan fungsi media massa 

sebagai penyatu masyarakat, kita juga dapat membicarakan peluang munculnya 

permusuhan dan konflik di masyarakat akibat pemberitaan di media massa. Media 

massa mampu meliput beritanya dengan teknik cover both sides (meliput dua sisi 

yang berbeda secara seimbang) atau bahkan all sides (meliput dari banyak segi 

suatu kejadian). Dilihat dari pernyatan tersebut jelas bahwa media massa memiliki 

peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Media massa memiliki pengaruh 
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yang sangat besar dalam membentuk atau mempengaruhi pola pikir dan opini 

masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif. 

Dari penulisan berita yang berbeda beda terlihat bahwa setiap media 

memiliki cara pandang tersendiri dalam menentukan dan menginterpretasikan 

berita atau informasinya. Dan interpretasi yang berbeda inilah yang membuat 

penulisan berita juga berbeda. Interpretasi dalam penulisan berita didasarkan pada 

ideologi yang dianut media dan bagaimana seorang penulis berita atau jurnalis 

menyajikan beritanya kepada publik. Jadi terdapat adanya kemungkinan bahwa 

berita yang disajikan tersebut sesuai dengan pemahaman dari penulis atau media 

itu sendiri. 

Seorang jurnalis atau pemilik media dipengaruhi oleh ideologi yang 

berbeda, pengalaman, dan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Jadi artinya seorang 

jurnalis atau pemilik media tersebut juga memiliki kecenderungan subjektifitas 

dalam menanggapi atau menyajikan suatu hal yang nanti ditulisnya dalam bentuk 

berita. Oleh karena itu, akan menjadi berbahaya jika kita sebagai pembaca tidak 

mampu menelaah informasi dan mengkonfirmasi kebenaran pada berita tertentu, 

karena jurnalis atau pemilik media menulis berita dipengaruhi pada ideologi 

media mereka. Melihat seorang jurnalis atau pemilik media memiliki ideologi 

berbeda dalam menulis berita, ini menjadi permasalahan jika informasi tersebut 

diterima secara terus menerus dan masyarakat tidak memahami serta mentelaah 

secara mentah mentah informasi yang terdapat dalam berita. Oleh karena itu, kita 

sebagai pembaca harus memiliki pemahaman yang lebih dan teliti dalam 

memahami kebenaran berita atau informasi dari sebuah media tersebut. 
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Menurut Maxwell McCombs dan Donald L.Shaw dalam Nurrudin 

(2009:195), media (Khususnya media berita) tidak selalu berhasil memberitahu 

yang kita pikir, tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu apa yang 

kita berpikir tentang apa. Media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang 

harus kita lakukan. Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, 

sedangkan masyarakat akan mengikutinya. Dari kutipan diatas dapat diketahui 

media sangat mudah untuk memberikan propaganda tersendiri kepada publik. 

Pemberitaan mengenai pemblokiran transportasi berbasis aplikasi ini 

menjadi sorotan utama setiap media massa akan tetapi pemberitaan positif pun 

masih cenderung minim. Dan tekanan dari publik pun semakin kuat dalam 

penyelesaian persoalan ini dan menjadi salah satu alasan pemberitaan ini menjadi 

sorotan di berbagai media. Dari berbagai pemberitaan media massa yang terus 

menerus dan menjadi sorotan masyarakat, dan menjadi alasan peneliti untuk 

memilih pemberitaan mengenai pemblokiran transportasi berbasis aplikasi yang 

merugikan beberapa pihak tersebut.  

Kemudian dari berbagai pemberitaan yang berbeda beda dalam 

menyampaikan informasi menegaskan bahwa setiap pemilik media memiliki 

kepentingan sendiri sendiri dalam hal menyajikan sebuah berita. Ketika berita 

yang disampaikan secara terus menerus maka akan dapat membentuk bahkan 

merubah pola pikir atau pandangan masyarakat. Disinilah bagaimana media massa 

dapat memainkan perannya dalam hal memberikan informasi khususnya 

pemberitaan. Dengan kata lain jika seorang tidak mampu untuk menelaah kembali 

informasi atau berita yang disampaikan secara terus menerus tidak menutup 
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kemungkinan akan dapat membentuk opini, pola pikir dan perilaku seseorang 

untuk dapat berubah. 

Penilaian berita atau sikap media terhadap peristiwa dipengaruhi oleh latar 

belakang ideologi media, politik media, sikap pengelola media dan konsumen 

media yang bersangkutan. Kompas.com dan Detik.com bisa saja dipengaruhi hal 

tersebut diatas dalam menentukan sikapnya, sehingga mempengaruhi konstruksi 

sebuah berita termasuk pemberitaan ini. Oleh karena itu media harus dilihat 

sebagai tempat dimana setiap kelompok yang berkepentingan terhadap suatu 

realitas saling merebutkan dukungan dari publik, dan saling mengkonstruksi berita 

sesuai dengan kepentingannya. Konstruksi tersebut dapat digunakan untuk 

meyakinkan khalayak bahwa peristiwa tertentu adalah peristiwa yang harus 

mendapatkan perhatian yang seksama dari khalayak. (Eriyanto 2002: 21). 

Dilihat dari judul berita (Kompas.com) “ Uber dan Grab Car Merampok 

Mata Pencaharian Kami” namun jika melihat judul berita dari (Detik.com) 

“Taksi vs Aplikasi, Apakah Pemblokiran Jadi Solusi?”. Jika dilihat dari judul 

berita kedua media tersebut berbeda terlepas dari isi konten yang diberikan dalam 

berita tersebut. Dari judul berita tersebut menjadi menarik untuk diteliti apakah 

ada tujuan tertentu pada kedua media tersebut dalam mempengaruhi pola pikir 

atau persepsi masyarakat. 

Kemudian alasan peneliti memilih Kompas.com dan Detik.com sebagai 

obyek penelitian karena kapasitas dari masing masing media. Kompas.com 

dikenal dengan nama Kompas Online, sebuah situs yang berisi versi online dari 

harian KOMPAS. Seiring dengan makin meluasnya penggunaan Internet di 
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Indonesia, Kompas Online kemudian berkembang di bawah naungan PT Kompas 

Cyber Media (KCM). Kompas.com yang berada di bawah kepemilikan Jakob 

Oetama ini merupakan perluasan dari harian kompas yang notabene memiliki 

idologi Nasionalis Liberal. Peneliti melihat bahwa pemberitaan yang dilakukan 

Kompas.com lebih cenderung memblow up kejadian ini secara berlebihan. 

Dengan hal ini peneliti melihat bahwa adanya sudut pandang tertentu yang ingin 

disampaikan Kompas.com yang seolah olah terlihat menyudutkan transportasi 

berbasis aplikasi yang dianggap menganggu pihak transportasi konvensional. 

Sedangkan Detik.com yang notabene berbasis pada ideologi pada profit 

oriented yang mempunyai ideologi netralitas apakah mengimplementasikan 

ideologi tersebut dalam kebijakan pemberitaan. Detik.com yang notabene 

merupakan media yang awal mulanya muncul dalam format sebagai majalah 

mingguan yang mengupas masalah politik sebagai pokok bahasan. Namun, 

kekuatan orde baru yang ketat dalam pemberitaan di media massa, memaksa 

majalah tersebut menyudahi kiprahnya untuk terbit dalam format majalah. Saat ini 

detik.com menjadi bagian dari PT. Trans Corporation, salah satu anak perusahaan 

CT Corp. Dan merupakan media yang terdepan dalam hal berita berita baru 

(breaking news) yang memiliki kredibilitas sebagai media yang akurat, inovatif 

dan independen. 

Dari beberapa survei yang telah dilakukan, portal berita media online yang 

sering dikunjungi di Indonesia adalah Detik.com yang merupakan portal berita 

yang secara terus menerus memberitakan hal ini, selain itu Detik.com juga 

merupakan portal yang saat ini menempati posisi ke lima tertinggi dari alexa.com 

untuk seluruh kontent berita di Indonesia. Alexa adalah perusahaan sumber 
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informasi website dari San Francisco, California yang berdiri sejak 1996, 

menyajikan informasi mengenai website website di seluruh dunia. Perusahaan 

tersebut bergerak dalam bidang teknologi yang merangking website website 

berdasarkan jumlah pengunjung. 

Kemudian jika dilihat dari pemberitaan terdapat dua arah pesan yang 

berbeda yang diinginkan dari kedua portal tersebut. Dengan dugaan ini peneliti 

merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana makna dan konstruksi berita dari 

kedua portal berita tersebut. Peneliti menggunakan analisis framing untuk melihat 

bagaimana pembingkaian yang dilakukan oleh kedua portal berita Kompas.com 

dan Detik.com. Dan peneliti merasa tepat menggunakan analisis framing untuk 

melihat bagaimana konstruksi kedua media tersebut. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti 

bagaimana kedua portal Kompas.com dan Detik.com dalam mengkonstruksi dan 

menyajikan berita mengenai pemberitaan pemblokiran transportasi berbasis 

aplikasi tersebut. Dengan judul penelitian yaitu Konstruksi Media Online pada 

Pemberitaan Pemblokiran Transportasi Berbasis Aplikasi (Uber dan Grab Car). 

(Analisis framing pada Kompas.com dan Detik.com periode 14 Maret 2016).  

1.2 Rumusan Masalah: 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu 

Bagaimana Kompas.com dan Detik.com melakukan konstruksi 

pemberitaan tentang pemblokiran transportasi berbasis aplikasi (Uber dan 

Grabcar) berdasarkan perspektif framing dari Zhongdang Pan dan Gerald 

M. Kosicki?  
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian: 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana Kompas.com dan Detik.com melakukan 

konstruksi pemberitaan tentang pemblokiran transportasi berbasis aplikasi 

(Uber dan Grabcar) berdasarkan perspektif framing dari Zhongdang Pan 

dan Gerald M. Kosicki.  

1.3.2 Manfaat Hasil Penelitian 

a. Manfaat Akademis

1. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada

perkembangan studi Ilmu Komunikasi dalam hal jurnalistik dan

mengenai pemberitaan di media online khususnya untuk melihat

konstruksi sebuah media dengan menggunakan konsep framing.

2. Diharapkan mampu menambah referensi mengenai kajian teks dalam

media online dan dibidang kajian jurnalistik khususnya dalam studi

analisis framing.

b. Manfaat Secara Audience

1. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat

dalam membaca dan mendalami pesan pada media online khususnya

pada hal pemberitaan.

2. Dapat memberikan wacana baru kepada masyarakat mengenai

pemberitaan pada media online, untuk dapat menelaah pesan secara

lebih selektif dalam memahami sebuah berita dan harus

memperhatikan sumber serta dikonfirmasi kebenaran berita yang

disampaikan oleh portal media tersebut.




