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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Keberagaman menjadi penggambaran Indonesia yang memiliki perbedaan 

seperti suku, agama, ras, budaya, bahasa bahkan adat istiadat. Keberagaman 

tersebut di gambarkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya untuk 

dijadikan panduan hidup rukun diantara perbedaan yang ada. Dibalik 

kebanggaannya yang memiliki keberagaman itu, Indonesia tidak akan lepas dari 

keberagaman permasalahan yang ditimbulkan dari keberagaman tersebut seperti 

permasalahan isu-isu SARA yang rentan terjadi diantara perbedaan. Menurut 

Jamuin (1999) menyatakan bahwa klaim kebenaran menjadi akar semua masalah 

yang memicu munculnya berbagai konflik baik inter maupun antar – agama.  

Salah satu isu kontroversial yang terjadi pada tahun 2016 lalu yaitu isu 

menyangkut agama dengan terlibatnya tokoh politik Basuki Tjahaja Purnama 

atau biasa dipanggil Ahok tentang kalimatnya yang menyinggung Surah Al-

Maidah ayat 51 dalam Kitab Suci Al-Quran. Kalimat Ahok yang menyinggung 

surah tersebut menimbulkan konflik dari penafsiran ayat tersebut. Karena dalam 

arti surah Al-Maidah ayat 51 tersebut menyinggung tentang masalah dalam 

memilih pemimpin.  

Dua media televisi seperti Metro TV dan TV One merupakan media yang 

sebagian besar isi kontennya adalah hard news dan sisanya adalah soft news 

seperti berita olahraga, talkshow atau film dokumenter. Karena dua media 

tersebut lebih besar pemberitaan newsnya maka aspek mendukung seperti 

politisi, tokoh masyarakat atau agama, narasumber, pihak kepolisian lebih 
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banyak keterlibatannya. Apabila dilihat dari aspek ekonomi tentu kedua televisi 

tersebut kalah dari televisi hiburan lainnya. Namun walaupun konten pada kedua 

media tersebut adalah berita-berita namun kedua media tersebut tetap eksis dan 

aktif dalam memberikan informasi berita hingga saat ini.   

Jika dilihat media televisi di Indonesia sebagian besar media televisi adalah 

milik pengusaha yang juga terjun ke politik. Menurut Lim (2012) dalam 

penelitiannya yang berjudul The League of Thirteen, Media Concertration in 

Indonesia, TV One dengan tagline utamanya yaitu “memang beda” berusaha 

menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan penyajian yang 

berbeda dan belum pernah ada dengan menayangkan program unggulan Apa 

Kabar Indonesia yang merupakan program informasi dalam bentuk diskusi 

ringan dengan topik-topik terhangat bersama para narasumber dan masyarakat 

yang disiarkan langsung pada pagi hari. TV One dengan nama televisi 

sebelumnya yaitu Lativi, memiliki pemberitaan dengan komposisi berita news 

sebanyak 70 persen berita. Sisanya gabungan program olah raga dan hiburan. 

Pada tahu ke-dua setelah televisi tersebut mengudara, tag line TV One berubah 

menjadi “terdepan mengabarkan” sebagai pembuktian sharing dan rating 

kepermisa dalam kurun 2 tahun yang memberikan berita breaking news terdepan 

daripada televisi yang lain. TV One sendiri berada di bawah naungan Grup 

Bakrie and Brothers yang mana dipimpin oleh Aburizal Bakrie yang pernah 

terjun ke dunia politik sebagai mantan ketua umum Partai Golkar. 

Metro TV berada di bawah naungan Media Grup yang dipimpin oleh Surya 

Paloh memiliki tag line “knowledge to elevate” yang memperlihatkan identitas 
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Metro TV dan visi misi yang tertuang dari tagline tersebut. Ia juga merupakan 

ketua dari partai politik Nasdem. 

Bagi pihak media, isu tentang politik termasuk isu yang memiliki nilai berita 

yang tinggi, sehingga isu tentang politik hampir selalu menjadi perhatian media 

massa dan juga khalayak yang menontonnya. Sama halnya dengan isu agama 

atau suku, isu tersebut walaupun jarang muncul dipermukaan berita namun pada 

saat muncul isu tersebut amat menjadi pusat perhatian, karena pada isu tersebut 

menghasilkan konflik pada dua pendapat yang berbeda. 

Pada kasus isu penistaan agama oleh Ahok ini, termasuk ke dalam lingkup 

agama juga politik, sehingga media menganggap berita ini memiliki nilai berita 

yang tinggi. Satu sisi berada pada isu konflik agama, disisi lain berhubungan 

dengan aktor politik yang ingin mencalonkan diri sebagai Gubernur.  

Dalam kasus ini, media beranggapan bahwa korban maupun massa banyak 

yang terlibat menjadi dua pihak utama yang menjadi narasumber berita. 

Pengonstruksian pemberitaan mereka lakukan sedemikian rupa sehingga 

khalayak yang menonton berusaha untuk digiring pada pemahaman tertentu.  

Sebuah peristiwa yang sama akan diberitakan secara berbeda oleh media. 

Metro TV dan TV One dalam  thesis Muhammad Akram M (2015) tentang 

Pemberitaan Kampanye Presiden 2014 menyatakan bahwa dalam kedua media 

televisi tersebut memiliki perbedaan dalam membingkai berita. dalam thesis 

tersebut, Akram (2015) menyatakan bahwa Aburizal Bakrie pada tahun 2014 

masih sebagai ketua umum partai Golkar merupakan pemilik televisi swasta 

yaitu TV One yang bekerja sama dengan partai Gerindra, sehingga dalam 

pemberitaannya TV One cenderung kepada Prabowo. Dalam pemberitaannya, 
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TV One setiap kali menyiarkan ulasan tentan capres, cuti atau mundur pada 

Jokowi yang masing menjabat sebagai gubernur disiarkan TV One secara 

berulang-ulang. Selain itu TV one juga menayangkan survei yang unggul pada 

kubu Prabowo-Hatta. 

 Sedangkan Surya Paloh ketua umum Partai Nasdem dan juga CEO dari 

Metro TV menjalin hubungan dan kerjasama dengan PDI Perjuangan yang 

mengusung Jokowi sebagai calon presiden, sehingga pemberitaan Metro TV 

lebih banyak porsinya pada Jokowi. Metro TV juga berkali-kali mengangkat 

kasus bencana lumpur lapindo, korupsi dana haji, kasus pelanggaran HAN, dan 

surat pemberhentian Prabowo. 

Peristiwa isu penistaan agama juga begitu, perbedaan  yang dapat dilihat 

pada pemberitaan Metro TV dan TV one pada isu penistaan agama tersebut dapat 

dilihat yaitu dari narasumber yang mereka pilih. Pada pemberitaan  Metro TV 

pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan judul berita Isu Penistaan Kitab Suci, 

presenter berita mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama membantah 

menistakan agama dan isu tersebut itu disalahartikan oleh orang lain. Berita 

tersebut kemudian didukung dengan pemilihan narasumber dari politisi Partai 

Golkar Nusron Wahid. Nusron Wahid mengatakan bahwa Ahok tidak 

menistakan agama dan tidak ada satupun kata-katanya yang menistakan agama. 

Selain itu Metro TV juga memasukkan dalam berita yaitu Ahok sebagai 

narasumbernya untuk mengklarifikasi tentang isu yang beredar tersebut.   

Sedangkan pada pemberitaan TV One pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan 

judul berita Geger Pernyataan Ahok, TV One memilih sejumlah forum anti 

penistaan agama seperti Syamsul Hilal Chaniago sebagai ketua forum anti 
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penistaan agama, pemuda Muhammadiyah, dan juga pernyataan dari Kadiv 

Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar tentang laporan isu tersebut. Dilihat dari 

narasumber yang mereka pilih, sudah memperlihatkan perbedaan dalam 

membentuk berita tentang isu penistaan agama tersebut. 

Dalam pemberitaan tentang Ahok pada isu penistaan agama bisa jadi berita 

tersebut dipengaruhi oleh dua pemilik sekaligus aktor politik Surya Paloh dan 

Aburizal Bakrie sesaat sebelum kasus tersebut terjadi, bisa karena dukungan 

mereka, bisa pula karena dukungan dari partai politik yang mereka pimpin atau 

pernah membawa nama mereka. 

Seperti pada beberapa berita berikut. Pada bulan Mei 2016, Surya Paloh 

secara blak-blakan memberikan dukungannya terhadap Ahok untuk maju 

menjadi calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Berita tersebut 

berjudul Nasdem Dukung Ahok yang berada di berita headline news Metro TV. 

Seperti yang diketahui, Ahok sendiri didukung pada pencalonannya dari tiga 

partai politik pada saat itu yaitu Nasdem, Hanura dan Golkar.  

Selain itu dalam berita televisi swasta tersebut pada siaran berita dengan 

judul Menuju Kursi DKI Satu pada bulan Maret 2016, Metro TV juga 

menyiarkan pendapat dari Aburizal Bakrie tentang partai Golkar yang 

kemungkinan akan mendukung Ahok. dalam beritanya Partai Golkar menurut 

Aburizal Bakrie tidak menutup kemungkinan akan mendukung petahana Basuki 

Tjahaja Purnama sebagai calon Gubernur 2017.  

Apabila di Metro TV mengambil kesempatan dengan cara menyiarkan 

berita pendapat Bakrie tentang partai Golkar yang mungkin akan mendukung 

Ahok. Disisi lain, TV One memberitakan dengan cara berbeda. Pada bulan Mei 
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2016 TV One memberitakan tentang Partai Gerindra yang menghormati 

keputusan dari Partai Golkar ke pemerintah dengan judul berita KMP Pecah. 

Partai Golkar dan Gerindra awalnya termasuk ke dalam partai KMP atau Kualisi 

Merah Putih.  

Setelah pemberitaan tersebut, TV One lagi memberitakan tentang 

pencalonan Gubernur tersebut dengan judul berita Rebut Kursi DKI-1 pada bulan 

Agustus 2016 dengan diawal berita mengatakan bahwa partai Golkar, Hanura 

dan Nasdem yang resmi mendukung calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 

Purnama disanding dengan beberapa partai politik yang memilih untuk mencari 

kriteria calon pemimpin yang baru seperti PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, 

PKB, PPP dan PDIP.  

Uniknya dari pemberitaan tersebut, TV One memilih narasumber dalam 

pemberitaan ini adalah aktor politik dari partai PDIP.  Seperti diketahui 

sebelumnya, partai PDIP merupakan partai yang melekat pada pemerintahannya 

Jokowi dan juga Basuki. Namun disini, posisi ini diambil kesempatannya oleh 

TV One untuk memberitakan bahwa partai PDIP juga termasuk ke dalam salah 

satu partai yang mencari calon pemimpin baru. 

TV One dan Metro TV menjadi dua media televisi yang dikenal dengan 

memberikan informasi berita lebih besar daripada televisi lain. Namun, 

semenjak pemilihan pilpres 2014 lalu, kedua televisi tersebut memperlihatkan 

bahwa berita tidak lagi bersifat netral, namun lebih kepada terpengaruh pada 

kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan media tersebut. Seperti 

menurut Antonio Gramsci (dalam Sobur, 2015) yang melihat media sebagai 

ruang dimana berbagai ideologi direpresentasikan. Di satu sisi media bisa 
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menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas 

wacana publik. Namun disisi lain juga sebagai alat resistensi terhadap 

kekuasaan. Ketidaknetralan tersebut membuat KPI melayangkan teguran 

terhadap TV One dan Metro TV terhadap siaran yang mereka tayangkan.  

Maka dari itu, untuk mengetahui permasalahan tersebut penelitian 

melakukan analisis framing untuk mengetahui pemberitaan TV One dan Metro 

TV tentang Basuki Tjahaja Purnama dalam Penistaan Agama periode 7- 14 

Oktober 2016 yang menjadi fokus penelitian. Periode 7-14 Oktober 2016 dalam 

selain memudahkan peneliti dalam meneliti dan mengumpulkan video tersebut, 

rentang periode tersebut juga mempengaruhi isi maupun hasil penelitian apabila 

di luar dari tanggal tersebut baik itu sebelum atau sesudah dari tanggal tersebut 

seperti apabila sebelum dari tanggal tersebut, TV One dan Metro TV akan fokus 

pemberitaan tersebut pada isu politik, dukungan politik, dan hal hal yang berbau 

politik karena isu tersebut pada saat suasana pilkada sedangkan sesudah dari 

tanggal penelitian tersebut isu tersebut berubah menjadi isu hukum karena lewat 

dari tanggal tersebut Basuki Tjahaja Purnama akan keluar statusnya menjadi 

tersangka dan kedua media tersebut akan fokus pada proses hukum yang dijalani 

Ahok. Rentang 7-14 Oktober 2016 adalah rentang dimana pada tanggal 7 isu 

tersebut pertama kali diberitakan oleh kedua media televisi tersebut, dan dugaan-

dugaan yang dilakukan oleh kedua media tersebut dalam status Ahok tersebut 

baik itu menjadi tersangka atau tidak terjadi para rentang waktu tersebut. 

 Analisis framing ini digunakan untuk melihat bagaimana wartawan 

menyusun peristiwa, opini, pernyataan, pengamatan ke dalam bentuk susunan 

berita agar mengetahui ke arah mana berita tersebut akan dibawa dan bagaimana 
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sebuah realitas dibingkai media. Melalui analisis ini akan dapat diketahui siapa 

mengendalikan siapa, siapa lawan siapa, mana kawan mana lawan, siapa yang 

diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa yang menindas dan siapa yang 

tertindas pada pemberitaan isu penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama 

tersebut. Model analisis framing pada penelitian ini mengambil model Model 

Robert N. Entman yaitu melihat dari seleksi isu dan penekanan atau penonjolan 

aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Model tersebut bertujuan untuk 

melihat baik itu dari segi bahasa dan penggambaran yang diambil dalam 

menyikapi isu tersebut. Melalui struktur tersebut maka dapat membandingkan 

pemberitaan  Metro TV dan TV one tentang Basuki Tjahaja Purnama tentang 

penistaan agama.  

Selain itu dari pemberitaan isu penistaan agama tersebut tentunya media  

memiliki tujuan dalam memberitakan pemberitaan yang ingin dicapai. 

Pencapaian media akan terlihat apabila dilihat dari teori hirarki level milik 

Soemaker dan Reese yang memiliki lima faktor yang mempengaruhi media yaitu 

level individu, level ritual, level oraganisasional, level ekstramedia dan level 

ideologi. 

1.2.Rumusan Masalah 

Dalam rumusan masalah ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana TV One dan Metro TV membingkai isu penistaan agama 

dilihat dari model Robert N.Entman? 

2. Pada elemen framing manakah yang mencerminkan adanya perbedaan 

dan persamaan pembingkaian antara kedua TV berita tersebut? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini agar peneliti dapat fokus pada beberapa bagian 

diantaranya: 

a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan gambaran

perbandingan bingkai berita pada media televisi terutama TV One dan

Metro TV sebagai media dengan wajah news.

b. Untuk mengetahui posisi TV One dan Metro TV dalam berita isu

penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.

c. Untuk melihat bagaimana TV One dan Metro TV mengonstruksi sebuah

peristiwa menjadi sebuah berita.

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi 

bermanfaat bagi referensi Ilmu Komunikasi, khususnya dalam melihat 

konstruksi berita dalam sebuah media dengan menggunakan analisis 

framing sebagai konsepnya. 

1.4.2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi khalayak dalam 

menanggapi berita yang dibangun oleh sebuah media serta dapat 

menunjukkan kepada khalayak mengenai berita yang dibangun atau 

dikonstruksi oleh media massa sehingga khalayak bisa lebih memilih 

atau memilah dan dapat menyaring berita yang ditayangkan oleh media 

massa. 




