
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi dan informasi yang 

melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat 

secara luas1. Masyarakat memerlukan media massa untuk mengetahui informasi-

informasi apa saja yang sedang naik daun. Apalagi di era demokrasi ini, masyarakat 

bisa mengontrol kinerja pemerintahan dalam mengatur negara lewat media massa. 

Pesan yang disampaikan oleh media massa melalui cetak, elektronik, maupun 

online dapat diakses secara serempak oleh masyarakat yang sedang menggunakan 

media tersebut.  

Media massa pada hakikatnya dalam memberikan informasi haruslah bersikap 

netral dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Media massa sebenarnya harus 

menjalankan fungsi yang sama. Seperti yang dikemukakan oleh Harold Laswell, 

bahwa fungsi media massa itu untuk menginformasikan (to inform), mendidik (to 

educate), dan untuk menghibur (to entertain)2. Sedangkan menurut Undang-undang 

no. 40 tahun 1999 pasal 6 tentang Pers, mengatakan bahwa fungsi pers adalah untuk 

menginformasikan, mendidik, menghibur, dan melakukan pengawasan sosial 

(social control) baik pada perilaku publik maupun pada penguasa3. 

Namum kenyataannya  sebagian besar cenderung lebih berpihak kepada siapa 

yang lebih berperan besar terhadap perusahaan media. Pemilihan berita apa yang 

                                                           
1 Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal 13 
2 Nurrudin, Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hal.80. 
3 Anonim a. “Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 1999 tentang Pers”, 
(http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_40_90.htm diakses 10 April 2016) 

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_40_90.htm
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menjadi headline, siapa narasumbernya, pemilihan kata dalam berita, atau sudut 

pandang yang dipakai dalam membaca fakta, semua itu tidak lepas dari pengaruh 

pemilik media. Seperti contohnya TvOne dan Metro Tv, dalam jelang Pilpres tahun 

2014 lalu, TvOne yang cenderung mendukung pasangan Prabowo-Hatta dalam 

pemberitannya lebih condong dengn isu-isu positif pada pasangan Prabowo-Hatta. 

Sedangkan Metro Tv yang cenderung lebih mendukung pasangan Jokowi-JK dalam 

pemberitaannya cenderung memilih isu positif pada pasangan Jokowi-JK. 

Apalagi jika sudah bersangkutan dengan politik, bisa diibaratkan media massa 

dengan politik itu seperti dua sisi mata uang. Media massa memerlukan 

karakteristik berita seperti politik. Begitu pula dengan politik, politik memerlukan 

media massa sebagai wadah dalam mengelola pesan yang akan diciptakan. 

Komunikasi politik di media massa erat kaitannya dengan opini publik. Opini 

publik yaitu upaya membangunkan sikap dan tindakan khalayak mengenai suatu 

masalah politik atau aktor politik4. Maka dari itu, media massa menjadi saluran 

yang sering digunakan dalam menyampaikan informasi politik. 

Semenjak era reformasi Soeharto hingga sekarang, media massa bukan sekedar 

menampilkan peristiwa politik yang sesuai fakta kepada publik. Tetapi tergantung 

kepada kelompok dan ideologi yang mendominasinya. Dengan demikian, apapun 

yang dihasilkan oleh media massa merupakan representasi dari ideologi media 

massa tersebut.  

Kekuatan media massa memang sangat mendominasi dalam merubah pola pikir 

masyarakat. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh media massa, maka lembaga-

                                                           
4 Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1993) 
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lembaga politik seperti partai politik, organisasi pemerintahan, kelompok 

kepentingan, serikat buruh, LSM, dan sebagainya, seringkali memanfaatkan media 

massa untuk tujuan-tujuan politik dan sebagian besar media massa di Indonesia 

memiliki kepentingan dari medianya tersendiri dalam setiap pemberitaannya.  

Berita politik saat ini sedang ramai diekspose oleh media. Apalagi mengingat 

situasi politik di Indonesia yang sedang ramai membahas isu tentang pemilihan 

gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Salah satu sosok yang sering kali muncul 

di pemberitaan politik ini adalah Gubernur DKI Jakarta, yakni Basuki Tjahaja 

Purnama atau yang sering disapa Ahok. 

Sosok Ahok yang sering menjadi sorotan, tidak lepas dari keturunan dan agama 

yang dianutnya. Ahok yang lahir dari keturunan Tionghoa dan bergama Kristen ini 

menjadi sorotan publik dimana sosoknya yang bukan dari kaum mayoritas di 

Indonesia yang beragama Islam. Selain itu Ahok juga dikenal sebagai pemimpin 

yang tegas, keras, dan berani.  Namun karena sikapnya itu pula berbagai dukungan 

maupun sindiran ditujukan kepadanya. 

Pemberitaan mengenai Ahok terus ada sampai saat ini. Sudah banyak sekali 

kasus-kasus di tahun 2016 ini dimana Ahok dituduh ikut bagian didalamnya. 

Contohnya saja dalam pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras, Ahok dituduh 

ikut ambil andil dalam kasus korupsi didalamnya5. Ditambah masalah penggusuran 

lokalisasi Kalijodo dan juga kasus reklamasi pantai utara Jakarta. Apalagi dalam 

pemilu Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 mendatang, Ahok kembali 

mencalonkan diri. 

                                                           
5 Friski Riana, “Gubernur DKI Jakarta ...Kasus Sumber Waras” Read News, 
(https://m.tempo.co/read/news/2016/03/11/063752624/kpk-tegaskan-belum-ada-korupsi-di-kasus-
sumber-waras diakses 10 April 2016) 

https://m.tempo.co/read/news/2016/03/11/063752624/kpk-tegaskan-belum-ada-korupsi-di-kasus-sumber-waras
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/11/063752624/kpk-tegaskan-belum-ada-korupsi-di-kasus-sumber-waras
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Industri media yang tidak sejalan dengan Ahok,  berusaha membuat image Ahok 

buruk dan mambuat pemberitaan yang dapat menurunkan elektabilitasnya dengan 

cara membuat pemberitaan dengan sudut pandang dan pemilihan kata-kata yang 

bisa menjatuhkan Ahok. Tetapi tidak semua media memberikan image buruk Ahok 

kepada masyarakat. Ditambah Ahok yang saat ini sudah mengumumkan bahwa 

dirinya maju sebagai calon dengan pengusung partai politik. Bisa dipastikan banyak 

pemberitaan yang pro dan kontra mengenai pernyataan Ahok sebelumnya yang 

akan maju sebagai calon perseorangan. Berikut adalah kutipan pemberitaan yang 

cendenrung menjatuhkan elektabilitas Ahok: 

Republika.co.id (19 September 2016)- Bagi Nadhtaul Ulama 
(NU), menolak Ahok karena dia bukan non-Muslim adalah tindakan 
yang tidak pas. “Tapi bagi kami, menolak Ahok adalah karena ia tidak 
pro terhadap rakyat kecil. Penggusuran dengan dalih relokasi adalah 
contoh konkretnya, ujar koordinator Gerakan Kebangkitan Aspirasi 
Warga Jakarta (Gerbang Aswaja) Husny6. 

 
Fenomena Ahok menarik untuk diteliti, megingat tema politik merupakan salah 

satu isu sensitif. Terutama pada pemberitaannya di media online yang masing-

masing media memberitakannya dengan sisi yang berbeda. Media online memiliki 

kelebihan diantaranya yaitu sangat cepat dalam menyampaikan pesan dan dapat 

diakses dimana saja dan kapan saja. Dari banyaknya media online yang ada di 

Indonesia, peneliti memilih kompas.com dan mediaindonesia.com sebagai subjek 

penelitian. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kedua media online tersebut dalam 

memberitakan elektabilitas Ahok sebagai salah satu kandidat calon gubernur DKI 

2017 mendatang.  

                                                           
6 Qommarria Rostanti, “NU: Penolakn terhadap Ahok Bukan karena Non-Muslim tapi...” Berita, 
(http://m.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/16/09/19odr0wb330-nu-penolakan-terhadap-ahok-
bukan-karena-nonmuslim-tapi diakses 22 September 2016) 

http://m.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/16/09/19odr0wb330-nu-penolakan-terhadap-ahok-bukan-karena-nonmuslim-tapi
http://m.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/16/09/19odr0wb330-nu-penolakan-terhadap-ahok-bukan-karena-nonmuslim-tapi
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Adapun alasan peneliti memilih dua media online tersebut adalah, Kompas.com 

yang masuk dalam perusahaan Gramedia Group dianggap media yang netral 

dikarenakan pendirinya, P.K. Ojong dan Jakob Oetama yang tidak masuk dalam 

koalisi politik manapun7. Tetapi pemberitaan kompas.com terlihat bahwa 

mendukung Ahok. Sedangkan mediaindonesia.com yang masuk dalam perusahaan 

media Media Group yang didirikan oleh Surya Paloh selaku ketua umum partai 

Nasdem yang dalam pemilihan pilgub DKI 2017, Nasdem telah mengumumkan 

mendukung Ahok8.  

Analisis framing menjadi metode penelitian yang paling tepat untuk kasus 

politik semacam ini, karena analisis framing merupakan teknik yang dapat 

mengetahui bagaimana sebuah kasus dibingkai kedalam sebuah pemberitaan. 

Analisis framing juga bukan menonjolkan “apa” melainkan lebih ke “bagaimana”, 

artinya analisis framing lebih memiliki kelengkapan analisa yang lebih lengkap.  

Terdapat dua hal pokok utama dari analisis framing, yaitu: 1. Bagaimana 

peristiwa dimaknai, ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan tidak 

diliput. 2. Bagaimana fakta ditulis, ini berhubungan dengan pemaknaan kata, 

kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. Melalui analisis framing juga, bisa 

diketahui siapa mengendalikan siapa, siapa lawan siapa, siapa kawan siapa, dsb. 

Kesimpulan-kesimpulan seperti itu sangat mungkin didapati dalam analisis 

framing.  

                                                           
7 Intisari, “Biografi P.K. Ojong – Foto, Video, Riwayat Hidup – Jurnalis Berpikir Mulia”Biografi 
Article, (http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2147-jurnalis-berpikir-
mulia diakses 10 April 2016) 
8 Prambodo, “Partai Nasdem Mendeklarasikan Dukungannya Beberapa Waktu Lalu” Read News, 
(http://nasional.kompas.com/read/2016/03/17/16442931/Dukung.Ahok.Nasdem.dan.Hanura.Dinila
i.Dapat.Banyak.Keuntungan diakses 11 April 2016 

http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2147-jurnalis-berpikir-mulia
http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2147-jurnalis-berpikir-mulia
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/17/16442931/Dukung.Ahok.Nasdem.dan.Hanura.Dinilai.Dapat.Banyak.Keuntungan
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/17/16442931/Dukung.Ahok.Nasdem.dan.Hanura.Dinilai.Dapat.Banyak.Keuntungan
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Berdasarkan latar belakang diatas, fenomena Ahok jelang Pilgub DKI 2017 yang 

banyak menuai pro dan kontra menjadi menarik untuk diteliti menurut dua media 

online yaitu kompas.com dan mediaindonesia.com, yang kita sudah ketahui 

bagaimana kedua media tersebut dalam membingkai suatu fakta khususnya politik. 

Dengan judul penelitian: “Bingkai Media Online dalam Pemberitaan Elektabilitas 

Ahok Jelang Pemilihan Gubernur DKI 2017 (Analisis Framing pada Kompas.com 

dan Mediaindonesia.com). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: “Bagaimana pembingkaian kompas.com dan mediaindonesia.com dalam 

pemberitaan elektabilitas Ahok yang akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI 

Jakarta tahun 2017?” 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagimana pembingkaian 

media terhadap pemberitaan elektabilitas Ahok yang maju sebagai calon Gubernur 

DKI tahun 2017. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya sumber 

wacana dalam ruang lingkup Ilmu Komunikasi. Serta menjadi masukan bagi 

peneliti selaanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai analisis 

framing dengan model milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang 

penggunaan analisis framing untuk mengetahui bagaimana sebuah media 

membingkai suatu isu, khususnya di ruang lingkup politik. 

 


