
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Independen dan objektif merupakan patokan utama setiap jurnalis 

dalam menjalankan tugasnya. Meskipun sikap independen dan objektif menjadi 

ketentuan utama setiap jurnalis, pada kenyataannya masyarakat seringkali 

mendapatkan suguhan berita yang beraneka ragam dari sebuah peristiwa yang 

serupa. Media tertentu memberitakan dengan cara memfokuskan sisi tertentu, 

sedangkan media lainnya meminimalisir, memelintir, bahkan menghilangkan 

salah satu atau beberapa aspek penting.  

Dalam pandangan konstruksionis, media tidak hanya sebagai saluran 

yang bebas,  namun juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan 

pandangan, bias, dan pemihakannya. Dalam artian lain, media dipandang 

sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Media 

menggunakan berbagai instrumen yang dimilikinya dalam memilih realitas 

mana yang dipilih dan mana yang disisihkan atau bahkan dibuang. 

Dalam pandangan positivis berita merupakan refleksi dari realitas, 

dalam artian lain berita adalah informasi yang dihadirkan kepada masyarakat 

sebagai representasi dari fakta. Namun dalam pandangan konstruksionis berita 

hanyalah konstruksi dari realitas yang diibaratkan sebagai sebuah drama. Berita 
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tidak menggambarkan realitas tetapi potret dari arena pertarungan antara 

berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa yang disuguhkan. 

Konstruksionis memandang berita sebagai hasil konstruksi sosial yang 

melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. 

Berita yang masyarakat baca selama ini adalah hasil dari konstruksi kerja 

jurnalistik, bukan aturan baku jurnalistik. Berita akhirnya bersifat subjektif, 

yang artinya opini tidak bisa dihilangkan dalam berita karena ketika meliput 

wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif (Eriyanto , 

2007: 23-27). 

Pada pendekatan positivis titik perhatiannya adalah pada bias atau 

kekeliruan, artinya wartawan harus menghindari bias. Analisis kemudian 

diarahkan untuk menemukan ada tidaknya bias dengan cara meneliti sumber 

berita, narasumber, dan sebagainya. Jika ada kekeliruan,  umumnya ditekankan 

pada sumber-sumber kesalahan yang ada seperti terbatasnya waktu bagi 

wartawan, sempitnya ruang gerak peliputan, kesalahan dari wartawan, dan 

sebagainya.  

Berbeda dengan positivis, pendekatan konstruksionis lebih sering 

menempatkan sumber berita yang menonjol dibandingkan dengan sumber 

berita yang lain, menempatkan tokoh wawancara yang lebih besar dari tokoh 

lain, liputan yang hanya menguntungkan salah satu pihak, dan secara nyata 

memihak satu kelompok. Semua hal tersebut tidaklah dianggap sebagai bias 

atau kekeliruan, namun dipandang sebagai praktik kerja yang dilakukan oleh 
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wartawan. Dengan demikian untuk mengerti mengapa praktik jurnalistik bisa 

seperti ini bukanlah dengan meneliti sumber bias atau kekeliruan, melainkan 

dengan melihat bagaimana peristiwa tersebut dikonstruksi (Eriyanto , 2007: 27-

28). 

Munculnya konglomerasi media telah menurunkan esensi jurnalisme ke 

dalam kepentingan pasar dan pemilik media. Kepemilikan media membuat 

jarak kian lebar antara idealisme pers dengan bisnis. Idealisme di sini adalah 

tanggung jawab media terhadap masyarakat dalam bentuk pelaporan berita 

yang akurat dan berimbang (Santana, 2005: 4). 

Ideologi pemilik media juga mempengaruhi bagaimana praktik 

jurnalisme berjalan pada perusahaan media di mana pemilik tersebut berkuasa. 

Bukan rahasia lagi jika beberapa konglomerat media di Indonesia juga terjun 

dalam dunia politik. Praktiknya para konglomerat tersebut menggunakan 

perusahaan medianya sebagai sarana kegiatan politik. Pemanfaatan media 

massa untuk kepentingan pemilik media juga akan perbengaruh pada framing 

pemberitaan media tersebut. 

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk 

menjelaskan skema atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini 

meneliti strategi seleksi, penonjolan, dan keterkaitan fakta ke dalam berita agar 

lebih bermakna, menarik, lebih diingat dan menggiring penafsiran masyarakat 

sesuai perspektif media. Cara pandang media pada akhirnya menentukan fakta 
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apa yang diambil, aspek mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak 

dibawa ke mana berita tersebut (Sobur, 2009:162).  

Salah satu peristiwa yang menarik untuk dianalisis pemberitaanya 

adalah kasus SMS Hary Tanoesoedibjo. Hary Tanoe dikenal sebagai salah satu 

konglomerat media di Indonesia yang menjadi tersangka karena mengirim 

pesan singkat bernada ancaman yang dikirimkan kepada Penyidik Kejaksaan 

Agung  Yulianto. Jaksa Yulianto sendiri merupakan penyidik yang menangani 

kasus restitusi pajak PT Mobile 8 tahun 2007-2009. Kasus tersebut diduga turut 

melibatkan Hary Tanoe sebagai komisaris utama perusahaan tersebut.  

Selama kasus mobile 8 berjalan, Jaksa Yulianto menerima tiga kali 

pesan singkat dari Hary Tanoe pada tanggal 5, 7 dan 9 Januari 2016. Berikut isi 

pesan singkat yang dikirimkan Hary Tanoe: 

“Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa 

yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak 

langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau 

memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang 

transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya ini, saya pasti 

jadi pimpinan negeri ini. Disitulah saatnya indonesia dibersihkan” (tanggal 5 

Januari 2016).  

Kemudian pada tanggal 7 dan 9 Januari 2016 Jaksa Yulianto menerima kembali 

pesan yang sama dengan tanggal 5 Januari dengan tambahan kalimat: 

“Kasihan rakyat yang miskin makin banyak, sementara negara lain 

berkembang dan semakin maju”. 
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Peneliti berpendapat bahwa kasus Hary Tanoesoedibjo dengan pesan 

singkat (SMS) bernada acaman kepada Jaksa Yulianto menarik untuk diteliti 

dengan alasan sekurang-kurangnya lima hal. Pertama,  Hary Tanoe adalah 

salah satu konglomerat media dan merupakan pemilik dari MNC (Media 

Nusantara Citra) Group. Selain itu Harry Tannoe juga terjun dalam dunia 

politik dengan mendirikan serta menjadi ketua umum Partai Persatuan 

Indonesia (Perindo). Sebelum kasus sms ini mencuat Hary Tanoe bersama 

partainya dikenal memiliki sikap politik sebagai oposisi pemerintah.  Kedua, 

pernyataan Hary Tanoe sebagai tersangka pertama kali dilakukan oleh seorang 

Jaksa Agung bernama HM Prasetyo dan bukan oleh penyidik Polri, sehingga 

berbuntut pelaporan oleh kuasa hukum Hary Tanoe kepada Jaksa HM Prasetyo 

ke Mabes Polri sebagai tindakan pencemaran nama baik. Ketiga, kasus dugaan 

sms berisi ancaman sebenarnya muncul pada akhir bulan Januari 2016, namun 

kepolisian baru memeriksa Hary Tanoe pada pertengahan bulan Juni 2017. Hal 

ini menandakan bahwa ada selang waktu satu tahun  lebih di mana kasus 

tersebut tidak mencuat ke permukaan. Keempat, Hary Tanoe mendapat 

dukungan dari mantan Presidium Alumni Aksi 212 Ansufri Idrus Sambo. 

Kelima, Sikap Politik Hary Tanoe yang tiba-tiba berubah mendukung Jokowi 

untuk maju kembali menjadi calon presiden pada tahun 2019. 

Peneliti kemudian tertarik untuk meneliti pemberitaan kasus sms 

bernada ancaman oleh Hary Tanoe kepada Jaksa Yulianto pada dua portal berita 
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besar di Indonesia yakni okezone.com dan tempo.co. Alasan peneliti memilih 

okezone.com karena portal berita tersebut adalah anak perusahaan dan 

sekaligus merupakan portal berita terbesar milik MNC Group. Sedangkan 

pemilihan tempo.co karena media tersebut tidak memiliki kepemilikan tunggal 

seperti media massa lainnya. Dari kedua portal berita tersebut peneliti tertarik 

untuk mengetahui bagaimana faktor kepemilikan mempengaruhi framing 

berita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya pemilihan rentang edisi pemberitaan yakni pada tanggal 19 

Juni 2017 sampai dengan 2 Agustus 2017. Pemilihan edisi tersebut berdasarkan 

pemberitaan tentang Jaksa Agung HM Prasetyo yang dilaporkan oleh kuasa 

hukum Hary Tanoe ke Badan Reserse Kriminal Polri karena dianggap 

melakukan tindakan pencemaran nama baik dengan menyatakan Hary Tanoe 

sebagai tersangka. Kuasa hukum Hary Tanoe menyatakan bahwa pernyataan 

tersebut bukan wewenang Jaksa melainkan penyidik Polri. Kemudian sampai 

Sumber: https://korporat.tempo.co/tentang/struktur_saham 
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dengan berubahnya sikap politik Hary Tanoe yang sebelumnya sangat kontra 

dengan pemerintah namun secara tiba-tiba mendukung Jokowi maju menjadi 

capres 2019.  

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, framing didefinisikan 

sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, dan menempatkan sebuah 

informasi pada posisi yang lebih tinggi dari pada informasi lainnya. Menurut 

Pan dan Kosicki, framing dapat dilihat dari bagaimana wacana publik tentang 

suatu isu atau kebijakan dikonstruksikan dan dinegosiasikan. Ada dua konsepsi 

dari framing yang saling berkaitan. Pertama dalam konsepsi psikologi. Framing 

dalam konsepsi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses 

informasi dalam dirinya. Framing berkaitan dengan struktur dan proses 

kognitif, bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan 

dalam skema tertentu. Framing di sini dilihat sebagai penempatan informasi 

dalam suatu konteks yang khusus dan menempatkan elemen tertentu dari suatu 

isu dengan penempatan lebih menonjol dengan kognisi seseorang. Elemen-

elemen yang diseleksi dari suatu isu/peristiwa tersebut menjadi lebih penting 

dalam mempengaruhi pertimbangan ketika membuat keputusan tentang 

realitas. Kedua, konsepsi sosiologis. Pandangan sosiologis lebih melihat pada 

bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Frame di sini dipahami sebagai proses 

bagaimanan seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan 

menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar 

dirinya. Frame di sini berfungsi membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi, 
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dipahami dan dimengerti karena sudah dilabeli dengan label tertentu (Eriyanto, 

2007:252-253).  

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti kemudian menggunakan analisis 

framing menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk mengetahui 

konstruksi realitas apa yang digunakan oleh okezone.com dan tempo.co dalam 

mengkonstruksi pemberitaan tentang kasus sms bernada ancaman oleh Hary 

Tanoe baik dari segi pemakaian kata, kalimat, lead, foto dan perangkat lainnya 

sehingga mampu dipahami oleh khalayak. Selanjutnya yang menjadi masalah 

dalam penelitian ini adalah pembingkaian berita tentang Hary Tanoe dalam 

kasus sms bernada ancaman kepada Jaksa Yulianto yang dilakukan oleh portal 

berita okezone.com dan tempo.co. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, peneliti memformulasikan lebih lanjut ke 

dalam rumusan masalah sebagai berikut:  

Bagaimana okezone.com dan tempo.co mengkonstruksi pemberitaan dalam 

kasus sms bernada ancaman oleh Hary Tanoe kepada Jaksa Yulianto pada 

periode 19 Juni 2017 sampai dengan 2 Agustus 2017 berdasarkan model 

framing Zhogdang Pan dan Gerald M. Kosicki ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan frame 

okezone.com dan tempo.co dalam pemberitaan kasus sms bernada ancaman 

oleh Hary Tanoe kepada Jaksa Yulianto berdasarkan model framing Zhogdang 

Pan dan Gerald M. Kosicki. 

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 konglomerat media yang tersandung kasus 

dengan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah seorang Jaksa. 

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 


