
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembingkaian media merupakan upaya untuk mengkonstruksikan dan 

merepresentasikan sebuah realitas. Hal tersebut juga dapat ditemui pada media-media 

online di Indonesia. Berbagai studi mengenai pemberitaan media banyak dilakukan 

dengan  tujuan  mengetahui bagaimana media mengkonstruksi realita dalam 

pemberitaanya. Di era globalisasi saat ini media massa mampu mengarahkan, 

membimbing, dan mempengaruhi kehidupan di masa kini dan di masa mendatang. 

 Indonesia memiliki banyak situs media online yang menyajikan berbagai macam  

informasi yang dapat di akses setiap harinya. Namun  ada sepuluh media online paling 

aktif dan dikenal masyarakat karena memproduksi berita aktual, menarik, cepat, dan 

memberikan  kepuasan bagi para khalayak dengan berita yang eksklusif. Media tersebut 

adalah, Detik.com, Kompas.com, Vivanews.com, Okezone.com, Inilah.com, 

Liputan6.com, Mediaindonesia.com, JPNN.com, Tempo.co.id dan Republika.co.id. 

(Versi Alexa, www.romelteamedia.com) 

 Pengaruh media online terhadap pembentukan opini masyarakat tidak lepas dari 

bagaimana  media mengkonstruksikan sebuah informasi menjadi berita, dan setiap media 

massa memiliki perbedaan dalam mengkonstruksikan beritanya, perbedaan konstruksi 

tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan sikap media dalam memandang suatu realitas 

sosial. Sikap media secara umum terbentuk melalui interaksi antara faktor personal 

jurnalis yaitu bagaimana cara jurnalis memahami suatu  realita dan menuliskannya dalam 



berita. Tidak hanya dari sudut pandang eksternal, pandangan media juga dipengaruhi oleh 

konteks sosial politik. 

Pada dasarnya media massa merupakan tempat dan sarana diskusi publik  tentang 

suatu masalah dan peristiwa yang sedang terjadi serta  melibatkan tiga pihak: wartawan, 

sumber berita, dan khalayak atau pembaca. 

Dalam kondisi seperti itu  media dianggap mempunyai kekuatan yang kuat dalam 

mengkonstruksi dan mempresentasikan sebuah informasi dan peristiwa kepada 

masyarakat.  

Dalam mengkonstruksikan beritanya, media massa dapat mengambil sebuah isu 

maupun peristiwa tertentu, seperti masalah kebijakan politik yang  akan diterapkan 

pemerintah terkait tentang wacana sistem plat nomor kendaraan ganjil - genap  di kota 

Jakarta, jumlah  penduduk yang padat membuat arus lalu lintas menjadi macet, banyak 

pengguna jalan yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan penduduk yang 

menggunakan angkutan umum. Fasilitas dan jumlah angkutan umum yang kurang 

memadahi dianggap menjadi salah satu penyebab sering terjadinya arus lalu lintas yang 

tidak kondusif.  

Karena masalah tersebut Pemprov DKI Jakarta dan Polri memberlakukan 

kebijakan baru demi menanggulangi masalah kemacetan dan padatnya arus lalu lintas. 

Berikut adalah kutipan berita salah satu  media online nasional di Indonesia berkaitan 

dengan kebijakan lalu lintas yang di terapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Polri yakni 

okezone.com dengan judul. 

 

”Awal mula penerapan sistem ganjil-genap di Jakarta” 



JAKARTA - Hari ini, Selasa ( 28/6/2016) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 

Jakarta resmi melakukan sosialiasi terhadap sistem ganjil – genap pada kendaraan pribadi 

roda empat. Sosialisasi itu dilakukan pada kawasan yang sebelumnya diberlakukan 

sistem 3 in 1 di beberapa kawasan ibu kota Jakarta. 

Pemprov DKI Jakarta mengklaim bahwa penerapan sistem ganjil – genap adalah 

bentuk transisi sebelum diterapkannya sistem electronic road pricing (ERP).  Pasalnya, 

konsep jalan berbayar tersebut belum siap digunakan. 

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan kebijakan penghapusan sistem 3 

in 1 yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhitung Senin, 16 Mei 2016. Tetapi 

kebijakan tersebut malah membuat sebagian ruas jalan di Jakarta mengalami peningkatan 

volume kendaraan. Ahok sapaan Basuki Tjahaja Purnama, menganggap bahwa 

penghapusan sistem 3 in 1 dapat  mencegah oknum joki beredar di Jakarta. 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau H. Lulung mengatakan 

bahwa Pemprov DKI Jakarta gagal mengurai kemacetan Ibu Kota dengan menghapus 

program 3 in 1. 

"Kita sudah tahu 3 in 1 kemarin proses uji coba kan gagal, tapi saya lihat itu 

dipaksakan dan jelas tidak dikomunikasikan dengan DPRD," Kata Lulung, Minggu 15 

Mei 2016. 

Meski  mendapat kritikan, Ahok tetap bersikeras untuk menghapus 3 in 1 dan 

menggantinya dengan sistem ganjil-genap. Selanjutnya pada 16 Mei 2016, sistem 3 in 1 

resmi dihapus. 

"Sosialisasi kebijakan ganjil – genap dimulai dari 28 Juni-26 Juli 2016. 

Sedangkan  masa uji cobanya akan dimulai dari 27 Juli hingga 26 Agustus 2016 dan 



pemberlakuan mulai 30 Agustus 2016," kata Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah, 

kepada Okezone saat dikonfirnasi di Jakarta, Selasa (28/6/2016) 

Andri menambahkan, beberapa ruas jalan yang akan digunakan  untuk pembatasan ganjil 

– genap adalah ruas jalan bekas 3 in 1 yakni Jalan Merdeka Barat, Jalan Thamrin, Jalan 

Sudirman, Jalan Sisingamangaraja dan  sebagian Jalan Gatot Subroto (simpang 

Kuningan-Gerbang Pemuda). 

 Dari kutipan dan konstruksi berita di atas bisa di simpulkan bahwa media online 

okezone.com lebih mendiskripsikan tentang pemberlakuan kebijakan plat nomor 

kendaraan ganjil - genap, dengan  narasumber yaitu pelaku yang menerapkan kebijakan 

tersebut. 

 Setiap media online memiliki sudut pandang  yang berbeda, dan karena hal itu 

realitas, fakta dan informasi yang di sampaikan juga berbeda. Mengingat bahwa media 

massa merupakan salah satu sarana penting untuk memenuhi kebutuhan informasi 

masyarakat, baik itu merupakan sebuah peristiwa, isu, maupun sebuah  kebijakan politik 

pemerintah. Perbedaan sudut pandang media  dalam menyampaikan  sebuah  informasi 

mempengaruhi perbedaan pemahaman bagi masyarakat terkait kebijakan lalu lintas yang 

diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Polri. Pembingkaian  berita pada masing – 

masing media online untuk menyampaikan sebuah fakta kepada masyarakat akan 

berbeda. Dengan demikian peneliti menjadikan okezone.com sebagai objek penelitian 

dalam pemberitaan tentang kebijakan plat nomor kendaraan ganjil – genap di DKI 

Jakarta.  

Untuk menginterpretasikan pembingkaian berita okezone.com tersebut diperlukan 

analisis framing. Analisis framing adalah suatu metode dari analisis teks media yang 



berbeda di dalam  kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang  realitas  

kehidupan sosial bukanlah realitas yang akurat, tapi hasil dari konstruksi (Eriyanto, 

2012). Berdasarkan kalimat peneliti di atas, media okezone.com dapat diteliti 

menggunakan analisis framing untuk menganalisis pemberitaan kebijakan plat nomor 

kendaraan ganjil – genap di DKI Jakarta. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti  

dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah pembingkaian 

berita okezone.com mengenai berita “Kebijakan plat nomor kendaraan ganjil – genap di 

DKI Jakarta periode 20 Juni – 15 Oktober 2016?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut: “Untuk mengetahui cara okezone.com membingkai 

pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan plat nomor kendaraan ganjil – genap di 

DKI Jakarta, Periode 20 Juni – 15 Oktober 2016.” 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Akademis 

a. Untuk menguji tentang keberpihakan dan kebijakan media online  

okezone.com dalam pemberitaan kebijakan plat nomor kendaraan ganjil – 

genap di DKI Jakarta. 



b. Untuk lebih memahami sudut pandang pemberitaan dan memperoleh data 

yang akurat.  

1.4.2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

kepada khalayak tentang pembingkaian yang diproduksi oleh media massa. Serta 

penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat 

menganalisis framing media online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


