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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Keberadaan berbagai media massa  yang ada saat ini memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai jenis informasi yang 

diinginkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran media massa dalam 

kehidupan masyarakat. Menurut Achmadi peran media massa menjadi penting 

karena: (1) daya jangkau (coverage) yang sangat luas dalam menyebar luaskan 

informasi, (2) kemampuan melipatgandakan pesan (multiplier of message) 

yang luar biasa, (3) media dapat mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai 

pandangan mereka masing-masing, (4) fungsi agenda setting yang dimiliki 

media massa. Banyak wacana yang membincangkan hubungan realita dengan 

media massa. Singkat kata, disebutkan bahwa yang kita baca, dengar, dan 

pandang di media massa merupakan konstruksi (bangunan) atas realita. 

Dengan demikian seluruh isi media (media massa) tiada lain adalah realitas 

yang telah dikonstruksikan (constructed reality) dalam bentuk wacana yang 

bermakna. 

Media massa dapat merubah gaya hidup atau budaya lokal setempat, 

dengan cara mempengaruhi (persuade) cara berfikir suatu kelompok atau 

kalangan masyarakat tertentu agar menyukai atau mengikuti suatu hal yang 

baru atau asing bagi mereka. Pengaruh dari media massa tersebut dapat 
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berdampak positif maupun negatif dan dapat berwujud dalam suatu proses 

modernisasi ataupun westernisasi. 

Media massa berkembang begitu cepat. Seiring dengan perkembangan 

teknologi komunikasi, komunikasi massa pun semakin canggih dan kompleks, 

serta memiliki kekuatan yang lebih dari masa-masa sebelumnya. Hal ini 

ditandai dengan munculnya media baru. Istilah ‘media baru’ telah digunakan 

sejak tahun 1960-an dan telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi 

terapan yang semakin berkembang dan beragam. Menurut Denis McQuail 

dalam bukunya Teori Komunikasi Massa (2011:43), ciri utama media baru 

adalah adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu 

sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang 

beragam sebagai karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana.  

Adapun perbedaan media baru dari media lama, yakni media baru 

mengabaikan batasan percetakan dan model penyiaran dengan memungkinkan 

terjadinya percakapan antar banyak pihak, memungkinkan penerimaan secara 

simultan, perubahan dan penyebaran kembali objek-objek budaya, 

mengganggu tindakan komunikasi dari posisi pentingnya dari hubungan 

kewilayahan dan modernitas, menyediakan kontak global secara instan, dan 

memasukkan subjek modern/akhir modern ke dalam mesin aparat yang 

berjaringan. (Poster, dalam McQuail, 2011:151). 

Mundurnya Ahok dari partai gerindra menyita perhatian banyak 

kalangan politik, Kontroversialnya sikap tersebut membuat semakin menarik, 
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karena dari pihak partai sangat mengecam aksi mundurnya ahok tersebut, 

namun dari sudut pandang lain dukungan atas sikap tersebut terus mengalir, 

menarik kemudian memperhatikan hal tersebut dari ranah media, karena jika 

diperhatikan media satu dengan media lain memberikan pemaparan yang 

berbeda meskipun pada edisi yang sama, kompas.com dan vivanews.co.id 

adalah contoh media yang memiliki beberapa perbedaan berita dalam isu 

tersebut.  

Keputusan Ahok yang menentang ataupun tidak sejalan lagi dengan 

partai yang membesarkan namanya dalam ranah politik ini menimbulkan 

banyak spekulasi politik dari internal maupun eksternal partai. Ahok yang 

memutuskan mundur karena tidak sepakat akan di tetapkannya UU Pemilihan 

kepala daerah secara tidak langsung ini  jelas berseberangan dengan Partai 

Gerindra yang jelas sepakat akan UU tersebut. Hal ini kemudian yang 

dimanfaatkan oleh beberapa media untuk melakukan agenda setting isu untuk 

semata mata kepentingan ekonomi media, politik media ataupun ekonomi 

politik media massa sekaligus. Dari sisi media yang pro dengan Ahok mereka 

tentu melakukan pemberitaan yang hanya menguntungkan media tersebut dari 

ekonomi media saja, sedangkan dari sisi media yang kontra dengan Ahok, akan 

banyak kepentingan politik yang kemudian di masukkan ke dalam komposisi 

isu dalam sebuah pemberitaan Ahok dari politik media.  

Kompas.com dan viva.co.id memiliki beberapa pandangan tentang 

kasus pengunduran Ahok dari partai Gerindra tersebut, kedua media online ini 

berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat tentang bagaimana proses dan 
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imbas dari pengunduran diri Ahok tersebut. Selain itu Kompas.com dan 

viva.co.id  juga sangat intens dalam penerbitan kasus yang membuat hubungan 

kedua belah pihak memanas ini yakni antara kubu Ahok dan Partai Gerindra. 

Pemilihan dua media ini juga bukan berarti akan adanya sebuah teknik 

perbandingan atau komparasi karena pada dasarnya analisis framing bukanlah 

teknis mengkomparasikan media analisis framing murni tentang sebuah 

analisis teks dalam sebuah media. 

Pemilihan kedua media Online tersebut sebagai Objek utama penelitan 

juga didasari atas beberapa faktor, terlebih yakni tentang banyaknya 

pengunjung kedua media online tersebut. VIVA.co.id misalnya, Seiring 

dengan perkembangan pengguna internet di Indonesia, terjadi pergeseran pola 

masyarakat dalam mengkonsumsi informasi dari media cetak ke media maya. 

Jika kita perhatikan, dalam beberapa tahun terakhir kemunculan situs-situs 

portal berita online semakin menjamur. Dari sekian banyak portal berita online 

yang ada di Indonesia, VIVA.co.id dapat dianggap sebagai salah satu media 

informasi maya yang dapat diandalkan. Apalagi setelah baru-baru ini 

VIVA.co.id mengubah tampilan interface websitenya, dan semakin banyak 

kemudahan yang bisa diperoleh oleh para pembaca setianya dalam mengakses 

informasi-informasi yang dibutuhkan 

Dalam melakukan review terhadap sebuah website, ada 3 faktor yang 

harus diperhatikan, antara lain: Desain Tampilan, Fungsi Website, dan Nilai 

Pelanggan. Dari ketiga faktor ini, Nilai Pelanggan dianggap memiliki porsi 

http://viva.co.id/
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penilaian lebih besar dari dua faktor lainnya dikarenakan disini menyangkut 

semua aspek manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh para pengunjung 

yang mengakses website tersebut. Didalam faktor penilaian ini, terdapat 

beberapa item-item penilaian, meliputi: Content (30%), Product/Service 

Information (20%), Customer Service and Support (35%),Contact 

Information (10%), dan Investor Information (5%). Atas dasar inilah saya 

memfokuskan penilaian saya dari sisi konten sebagai salah satu poin penting 

penilaian karena terkait dengan kepuasan para pengunjung yang datang ke 

VIVA.co.id. Sepertinya status yang disandang sebagai salah satu portal berita 

online terbesar di Indonesia membuat VIVA.co.id harus benar-benar 

memperhatikan kualitas konten yang disajikan (Wahyudi, 2012 dalam website 

bloggerborneo.com). 

Sedangkan untuk Kompas.com sendiri Soegeng Sarjadi School of 

Goverment (SSSG) mengadakan telesurvei untuk kategori media terpopuler 

2013. Detik.com, Harian Kompas dan Majalah Tempo masuk kategori sebagai 

media terpopuler tahun ini. Survei dilakukan dengan metode wawancara via 

telepon. Nomor dipilih secara acak dari buku telepon Telkom. Populasi survei 

seluruh WNI yang tinggal di 10 kota besar yakni DKI Jakarta, Surabaya, 

Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar dan 

Balikpapan. 

Responden yang diwawancarai sebanyak 2450 orang dengan waktu 

penelitian tanggal 3 Juni-22 Juni 2013. Tingkat keyakinan 99 persen dengan 
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sampling error -/+2.61 %. Untuk kategori media online, Detik.com menduduki 

urutan pertama dengan angka 20.8%. Disusul di urutan kedua Kompas.com 

17.7%, urutan ketiga diraih Tempo.co 5.1%. Media Indonesia.com 3.6% 

masuk urutan ke empat dan menempati posisi buncit ada Okezone.com dengan 

0.5 persen. Sisanya sebanyak 17.6% menjawab tidak tahu (detik.com edisi 

Rabu, 24/07/2013). 

Dari pemilihan dua media online ini nantinya akan diketahui media 

mana yang lebih mengarah pada Ekonomi media, politik media atau bahkan 

menggunakan ekonomi politik media dalam pengkonstruksian tentang 

mundurnya Ahok tersebut. Selama ini Kompas memang dianggap lebih berani 

dalam menyoroti kasus-kasus sensitif apalagi yang berhubungan dengan berita 

politik. Sedangkan untuk Viva, faktor kepemilikan konglomerasi media 

membuat kadang pemberitaan politik media tersebut tidak berimbang. Menarik 

kemudian mengamati pola pengkontruksian pemberitaan politik Indonesia 

melalui pemberitaan-pemberitaan dari beberapa media. 

Pendekatan politik ekonomi media berpendapat bahwa isi media lebih  

ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan  

media. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapatan media dianggap 

lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang 

menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam 

pemberitaan, serta ke arah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media 

hendak diarahkan (Sudibyo, 2001:2). Dalam pendekatan politik ekonomi 

media, kepemilikan media (media ownership) mempunyai arti penting untuk 



7 
 

melihat peran, ideologi, konten media dan efek yang ditimbulkan media 

kepada masyarakat. Istilah ekonomi politik diartikan secara sempit oleh Mosco 

sebagai: studi tentang hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan 

kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber-sumber produksi, 

distribusi dan konsumsi, termasuk di dalamnya sumber-sumber yang terkait 

dengan komunikasi. Boyd Barrett secara lebih gamblang mengartikan ekonomi 

politik sebagai studi tentang kontrol dan pertahanan dalam kehidupan sosial. 

Dari pendapat Mosco di atas dan sumber ekonomi yang ada di masyarakat. bila 

seseorang atau sekelompok orang dapat mengontrol masyarakat berarti dia 

berkuasa secara de facto, walaupun de jure tidak memegang kekuasaan sebagai 

eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pandangan Mosco tentang penguasa 

lebih ditekankan pada penguasa dalam arti de facto, yaitu orang atau kelompok 

orang yang mengendalikan kehidupan masyarakat (Sudibyo, 2001:2). 

Dalam studi media massa, penerapan pendekatan ekonomi politik 

memiliki tiga konsep awal, yaitu: komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. 

Komodifikasi adalah upaya mengubah apapun menjadi komoditas atau barang 

dagangan sebagai alat mendapatkan keuntungan. Dalam media massa tiga hal 

yang saling terkait adalah: isi media, jumlah audiens dan iklan. Berita atau isi 

media adalah komoditas untuk menaikkan jumlah audiens atau oplah. Jumlah 

audiens atau oplah juga merupakan komoditas yang dapat dijual pada 

pengiklan. Uang yang masuk merupakan profit dan dapat digunakan untuk 

ekspansi media. Ekspansi media menghasilkan kekuatan yang lebih besar lagi 

dalam mengendalikan masyarakat melalui sumber-sumber produksi media 
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berupa teknologi, Selanjutnya, spasialisasi adalah cara-cara mengatasi 

hambatan jarak dan waktu dalam kehidupan sosial. Dengan kemajuan 

teknologi komunikasi, jarak dan waktu bukan lagi hambatan dalam praktek 

ekonomi politik. Spasialisasi berhubungan dengan proses transformasi batasan 

ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Dapat dikatakan juga bahwa 

spasialisasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui bentuk 

korporasi dan besarnya badan usaha media.  

Pada dasarnya, apa yang disajikan oleh media adalah akumulasi dari 

pengaruh yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam 

buku Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content 

(1996) mengemukakan ada empat level dalam media yang memengaruhi 

pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan, yaitu : 

1. Level Individu/Pekerja Media  

Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional 

dari pengelola media.  

2. Level Organisasi Media 

Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi 

yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan.  

3. Level Ekstra Media  

Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar 

media. Meskipun berada di luar organisasi media, hal-hal di luar 

organisasi media ini sedikit banyak dalam banyak kasus 

memengaruhi pemberitaan media. Ada beberapa faktor yang 
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termasuk dalam lingkungan di luar media.Pertama, sumber berita. 

Kedua, sumber penghasilan media. Ketiga, pihak eksternal. praktis 

tidak ada, justru pengaruh yang besar terletak pada lingkungan 

pasar dan bisnis.  

4. Level Ideologi  

Ideologi adalah world view sebagai salah satu kerangka 

berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu 

untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya.  

Akhirnya, komodifikasi dan spasialisasi dalam media massa 

menghasilkan strukturasi atau menyeragaman ideologi secara terstruktur. 

Media yang sama pemiliknya akan memiliki ideologi yang sama pula. 

Korporasi dan besarnya media akan menimbulkan penyeragaman isi berita 

dimana penyeragaman ideologi tidak akan bisa dihindari. Dengan kata lain, 

media dapat digunakan untuk menyampaikan ideologi pemiliknya. Dengan 

segala pertimbangan Aspek teori diatas, yakni tentang Komunikasi Massa yang 

kemudian diimplemetasikan kepada media massa dan sangat berhubungan 

dengan teori Agenda Setting dan ekonomi Politik Media massa, Menarik 

kemudian membawa Isu ini kepada analisis Framing model Pan dan Kosicky 

dalam sebuah karya Ilmiah. 

Analisis framing merupakan salah satu alternatif model analisis yang 

dapat mengungkap rahasia dibalik sebuah perbedaaan bahkan pertentangan 

media dalam mengungkapkan fakta. Analisis framing dipakai untuk 

mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Dengan demikian realitas 
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sosial dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna 

tertentu. Elemen-elemen tersebut bukan hanya bagian dari teknis jurnalistik, 

melainkan menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Inilah 

sesungguhnya sebuah realitas politik, bagaimana media membangun, 

menyuguhkan, mempertahankan, dan mereproduksi, suatu peristiwa kepada 

pembacanya. Melalui analisis framing akan dapat diketahui siapa 

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

patron dan mana klien, siapa diuntungkan dan siapa dirugikan, siapa menindas 

dan siapa tertindas, dst. Kesimpulan-kesimpulan seperti ini sangat mungkin 

diperoleh karena analisis framing merupakan suatu seni-kreativitas yang 

memiliki kebebasan dalam menafsirkan realitas dengan menggunakan teori dan 

metodologi tertentu. Ada dua esensi utama dari analisis framing yaitu, 

Pertama, bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagian mana 

yang diliput dan mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana fakta ditulis. 

Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk 

mendukung gagasan. 

Analisis framing sebagai suatu metode analisis isi media, terbilang 

baru. Ia berkembang terutama berkat pandangan kaum konstruksionisme. 

Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan 

teks berita yang dihasilkannya. Konsep mengenai konstruksionisme 

diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Beger bersama Thomas 

Luckman, yang banyak menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai 

konstruksi sosial dan realitas. Tesis utama dari Berger adalah manusia dan 
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masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-

menerus. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah tidak juga 

sesuatu yang diturunkan Tuhan, tetapi ia dibentuk dan direkonstruksi. Dengan 

pemahaman seperti itu, realitas berwajah ganda / plural. Setiap orang bisa 

mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Selain plural, 

konstruksi sosial juga bersifat dinamis. Sebagai hasil dari konstruksi sosial 

maka realitas dapat merupakan realitas subyektif dan realitas objektif. Realitas 

subyektif, menyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antar individu 

dengan objek. Sedangkan realitas objektif, merupakan sesuatu yang dialami, 

bersifat eksternal, berada di luar atau dalam istilah Berger, tidak dapat kita 

tiadakan dengan angan-angan. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut : Bagaimana media online kompas.com dan vivanews.com 

mengkonstruksi  Mundurnya Ahok dari partai Gerindra  ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan: Untuk mengetahui konstruksi 

media online kompas.com dan viva.co.id pada pemberitaan Mundurnya Ahok 

dari partai Gerindra  
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

kalangan akademis, sebagai bahan referansi penelitian-penelitian 

selanjutnya tentang analisis framing pada pemberitaan di media 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang pentingnya keterbukaan media dalam memberikan informasi pada 

masyarakat. 

 

 

 


