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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi saat ini semakin mempermudah masyarakat untuk 

mengakses internet. Akses internet yang sangat mudah dan bisa dilakukan dimana 

saja, bisa di akses melalui komputer ataupun handphone di mana saja dan kapan 

saja. Berbagai kemudahan yang dimiliki untuk mengakses internet membuat 

masyarakat semakin melek internet dan mencari berbagai informasi serta 

kebutuhan yang diperlukan melalui internet, bahkan saat ini apapun yang 

dibutuhkan semua tersedia di dunia maya ataupun internet. Berbagai kemudahan 

yang ada di internet tentu saja membuat masyarakat saat ini lebih banyak 

menghabiskan waktu di dunia maya, terutama untuk mendapatkan informasi. 

Informasi yang ada di dunia maya bahkan saat ini disebut dengan istilah up to date 

(selalu terbaru).    

Informasi yang disajikan selalu baru dan dengan pilihan yang beragam. Selain 

terdapat informasi yang beragam, internet juga saat ini mejadi tempat edukasi dan 

pembelajaran. Penyajian informasi dan berita bisa dijadikan sebagai pembelajaran. 

Berita-berita yang disajikan bisa memuat sesuatu kejadian yang sedang terjadi 

ataupun berita yang membuka wawasan untuk pemahaman baru. Berita sendiri 

merupakan istilah “news”, istilah Inggris untuk maksud “berita”, berasal dari “new” 

(baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru. Dalam hal ini segala yang baru 

merupakan bahan informasi bagi semua orang yang memerlukannya. Dengan kata 

lain, semua hal yang merupakan bahan informasi yang dapat disampaikan kepada 

orang lain dalam bentuk berita (news) (Suhandang, 2010). 

 Berita tentang suatu event termasuk dalam softnews, yakni sebagai features 

news. Bentuk features news juga dikenal dengan sebutan interpretative news. Jenis 

tersebut menonjolkan maksud pemberitaannya secara tersirat, dalam arti 
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memberikan kesempatan kepada para pembaca atau pendengar, atau penonton, 

untuk menafsirkannya sendiri, pesan yang terkandung dalam berita itu  

(Suhandang, 2010). 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, terdapat beberapa unsur 

penting yang nantinya akan menjadi salah satu fokus penelitian. Unsur-unsur 

penting tersebut yaitu “konstruksi realitas melalui berita, informasi, dan sebuah 

pesan”. Hal itu sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti, yaitu peneliti 

memilih untuk mengangkat topik tentang konstruksi realitas melalui pemberitaan 

multi-event Asian Games 2018, karena event ini adalah event bergengsi dan 

terbesar dibidang olahraga yang pernah diselenggarakan oleh Indonesia. Asian 

Games sendiri adalah sebuah multi-event olahraga yang mempertandingkan 

berbagai macam cabang olahraga dan diikuti oleh seluruh kontestan dari Asia. 

Penggemar olahraga tentu saja datang dari berbagai penjuru dunia, terlebih lagi di 

dalam multi-event Asian Games terdapat 5 cabor (cabang olahraga) yang paling 

diminati dan disaksikan di dunia, berdasarkan  data dari Pledge Sport pada tahun 

2017, yaitu voli, tenis lapangan, hoki lapangan, kriket dan yang terakhir sepakbola. 

Kelima cabang olahraga tersebut memiliki catatan angka yang besar, dari segi 

jumlah penonton dan event olahraga paling banyak disaksikan. Jika 

diakumulasikan, terdapat angka sebesar 13 juta penonton dari seluruh dunia.  Hal 

tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia, karena Asian Games 2018 juga 

mempertandingkan 5 cabang olahraga tersebut dan sebagai tuan rumah, multi-event 

ini menjadi ajang perbaikan olahraga nasional untuk mencapai prestasi yang lebih 

baik. Sebagai tuan rumah Asian Games 2018.  

Indonesia berupaya untuk menunjukan kesiapan dan profesionalitas 

penyelenggaran event internasional kepada dunia. Hal ini berkaitan sebagai strategi 

“nation branding” dan pembentukan “citra positif Indonesia di mata dunia”. 

Nation branding seperti yang dijelaskan oleh Simon Anholt dalam media online 

alinea.id mencakup beberapa dimensi, yaitu yang pertama adalah export yaitu 

persepsi masyarakat internasional mengenai kualitas produk suatu Negara, 

governance yaitu persepsi masyarakat internasional mengenai pemerintahan yang 
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jujur, dan bersih dalam mengelola suatu Negara. Ketiga yaitu culture & heritage, 

persepsi masyarakat internasional tentang kekayaan budaya, warisan nenek 

moyang yang dimiliki oleh suatu Negara. Keempat yaitu people, persepsi 

masyarakat internasional mengenai kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh suatu Negara. Dimensi kelima adalah tourism, yaitu ketertarikan wisatawan 

dari seluruh dunia untuk mengunjungi suatu Negara karena kekayaan budaya, 

ataupun keindahan alamnya. Dimensi yang terakhir adalah investment & 

immigration, kemapuan untuk menarik adanya investasi, atau tinggal dan menetap 

di suatu Negara. Melalui penjelasan nation branding tersebut bisa dilihat bahwa 

melalui multi-event olahraga ini, Indonesia tidak hanya berupaya untuk 

menunjukan citra positif serta kesiapannya sebagai tuan rumah, tetapi juga 

berusaha menunjukan identitas bangsa melalui budaya, kekayaan alam, serta 

dampak ekonomi jangka panjang. Tidak hanya Indonesia, tetapi Negara-negara 

berkembang lainnya di Asia Tenggara maupun di Benua Asia, sedang berupaya 

untuk menyelenggarakan event-event internasional untuk membuat citra yang baik 

dan memiliki dampak positif jangka panjang bagi suatu Negara. 

Di Indonesia sendiri bisa kita rasakan bersama bagaimana antusiasme 

masyarakat terhadap sebuah ajang olahraga, hal ini karena olahraga adalah suatu 

cara untuk mempersatukan bangsa. Seperti Indonesia yang menjadi tuan rumah 

untuk perhelatan terbesar se Asia ini, yaitu Asian Games. Ajang ini dilaksanakan 

pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 2 September 2018, di Jakarta dan 

Palembang. Perhelatan Asian Games 2018 ini sendiri, berada dibawah naungan 

Kemenpora sebagai institusi perwakilan pemerintah. Selain itu yang bertugas 

sebagai penyelenggara utama yaitu, INASGOC (Indonesia Asian Games 

Organizing Comitte). Untuk tahun ini, ada 40 cabor (cabang olahraga) yang 

dipertandingkan. Selain itu ada cabang olahraga baru, seperti skateboard dan e-

sport.  

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah membuat masyarakat sangat antusias 

dan juga bangga akan negaranya. Ajang olahraga terbesar se-Asia ini, menjadi 

salah satu kesempatan tidak hanya bagi Indonesia sebagai tuan rumah, melainkan 
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bagi masyarakat yang ikut mendukung Negaranya bertanding, masyarakat 

Indonesia ingin menunjukan kepada Negara-negara lainnya yang ada di Asia, 

bahwa pendukung Indonesia merupakan pendukung yang kompak dan ramah 

terhadap sahabat dari Negara lainnya. Tentu, hal ini menjadi semangat untuk 

masyarakat guna mendukung kebangkitan olahraga nasional di kancah 

internasional. Serta menjadi ajang untuk mempersatukan berbagai macam lapisan 

masyarakat untuk mendukung Negaranya yang sedang berjuang mengharumkan 

nama bangsa.  

Sejarah penyelenggaraan Asian Games di Indonesia sendiri, yaitu pernah 

menjadi tuan rumah pada tahun 1962. Saat itu prestasi yang dicapai Indonesia 

sangat baik dengan berada di peringkat ke-2 dari seluruh Negara Asia lainnya, 

prestasi tersebut sangat baik dan mengharumkan nama Indonesia. Tetapi, prestasi 

yang pernah di raih Indonesia ternyata mengalami penurunan, yaitu ketika 

perhelatan Asian Games 2014, di Incheon, Korea Selatan. Indonesia hanya 

menempati urutan ke-17 dari seluruh Negara-negara Asia lainnya. Artinya, hal ini 

menjadi penurunan prestasi yang sangat jauh dibandingkan keikutsertaan Indonesia 

sebagai tuan rumah yang pertama. Melihat sejarah panjang Asian Games, ini 

artinya selama 56 tahun Indonesia belum pernah kembali terpilih menjadi tuan 

rumah, dan hal ini harus menjadi pemicu awal untuk kebangkitan olahraga serta 

prestasi yang harus dicapai dan ditingkatkan. Semangat dan dukungan yang 

diberikan oleh masyarakat membuat Indonesia semakin berbenah dari segi 

olahraga, karena hal itu merupakan salah satu cara untuk menyatukan perbedaan 

dan kemajemukan yang ada di Indonesia. Sejarah penyelenggaraan Asian Games 

sendiri pada awalnya ketika itu India sebagai tuan rumah pertama perhelatan Asian 

Games, dan dilaksanakan di New Delhi, India 4-11 Maret 1951. Diikuti 491 atlet 

dari 11 komite Olimpiade Nasional (NOC) yakni Afghanistan, Burma, Srilangka, 

India, Indonesia, Iran, Jepang, Nepal, Filipina, Singapura, dan Thailand. Asian 

Games pertama ini secara resmi dibuka Presiden Rajendra Prasa di Stadion 

Nasional Dhyan Chand, dengan memperebutkan 169 medali emas dan 

mempertandingkan enam cabang olahraga : atletik, akuatik (renang, loncat indah, 
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dan polo air), bola basket, balap sepeda (jalan raya dan trek), sepak bola dan angkat 

besi (Asian Games, 2018).  

Setelah itu Asian Games kedua diselenggarakan di Manila, Filipina. Kemudian 

secara berkelanjutan Negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, Thailand, Iran, 

dan Korea Selatan. Penyelenggaraan juga dari masa ke masa selalalu memiliki 

format baru dan diikuti oleh berbagai cabang olahraga yang baru, contohnya di 

tahun 2018 ini Indonesia menambahkan cabang olahraga skateboard dan juga e-

sport, yang sebelumnya tidak ada di Asian Games.  Event berskala Asia tentunya 

menarik berbagai media untuk memberitakan dan tidak hanya dari lokal saja, 

melainkan dari mancanegara. Pemberitaan bisa datang dari Negara-negara lainnya, 

dan bahkan bisa berasal dari seluruh penjuru dunia yang tertarik untuk 

memberitakan multi-event ini.  Tentunya, hal ini agar masyarakat bisa terus 

mendapatkan update informasi dan menambah wawasan baru dari event tersebut.  

Dari banyak perhelatan internasional dibidang olahraga, penulis sangat tertarik 

untuk membahas seputar penyelenggaraan multi-event Asian Games 2018. 

Mengapa Asian Games 2018, karena untuk kedua kalinya, Indonesia terpilih 

menjadi tuan rumah semenjak 56 tahun lalu, yaitu tahun 1962. Selain itu peneliti 

tertarik untuk melihat citra Indonesia di media-media online internasional. Hal ini 

karena Asian Games adalah multi-event olahraga terbesar se Asia. Selain itu 

kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018, membuat media-

media asing ikut memberitakan dan menggambarkan citra Indonesia di mata dunia. 

Dibalik kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan Asian Games 2018, 

ternyata juga menuai berbagai pro dan kontra, hal ini karena berbagai faktor yang 

juga membuat topik ini menarik untuk diteliti.  

Faktor lainnya yaitu adanya pandangan negatif dari penyelenggaraan multi-

event ini, seperti yang dilansir portal berita online tirto.id, Indonesia sedang 

menghadapi berbagai macam hambatan, terutama berasal dari faktor kemananan 

sendiri, yaitu berkaitan dengan ancaman terorisme yang kian gencar di Indonesia, 

mulai dari ancaman bom di 3 gereja di Surabaya, baku-tembak polisi dengan teroris 

di Yogyakarta, sampai ledakan bom ikan yang ada di Jawa Timur. Berbagai isu 
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kemananan tersebut terjadi menjelang diselenggarakannya Asian Games 2018.  

Selain itu, faktor yang kedua adalah bencana alam yang terjadi di Indonesia, 

dimana sebelum adanya Asian Games 2018, Indonesia mengalami bencana gempa 

bumi, yang berada di Lombok. Banyak pihak yang menyayangkan diselenggarakan 

Asian Games 2018, karena terkesan membuang-buang uang Negara, dan harusnya 

disalurkan kepada permasalahan yang masih belum terselesaikan di Indonesia, 

seperti kemiskinan, pengangguran. Selain itu juga pihak-pihak menyarankan agar 

dana lebih baik di alokasikan kepada korban bencana yang ada di Lombok. Faktor 

yang terakhir adalah  kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah.  

Persiapan event bergengsi sebesar Asian Games sendiri harusnya sudah 

dipersiapkan 5 tahun sebelum diselenggarakannya event. Tetapi waktu yang 

dimiliki oleh Indonesia hanya 3,5 tahun. Hal ini tidak terlepas dibalik mundurnya 

Vietnam sebagai tuan rumah. Oleh karena itu terjadi percepatan pembangunan 

infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dilansir portal berita 

online tirto.id,  dana yang dikucurkan pemerintah hampir sebesar 32 triliun. Hal ini 

digunakan dalam menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan segela 

fasilitas multi-event tersebut. Berbagai persoalan tersebut yang membuat penulis 

tertarik untuk meneliti perhelatan Asian Games 2018, dan melihat bagaimana 

konstruksi realitas melalui pembingkaian media online terhadap penyelenggaraan 

multi-event itu sendiri.  

Seiring dengan penyelenggaraan multi-event Asian Games 2018 yang telah 

dilakukan, tentunya banyak berita ataupun pemberitaan bermunculan terkait 

dengan event ini. pemberitaan berasal dari media-media nasional maupun 

mancanegara. Berbagai informasi yang disediakan tentu juga dari angle atau sudut 

pandang yang berbeda-beda. Pembahasan yang dimuat oleh media nasional 

maupun internasional juga menjadi suatu hal yang menarik, karena bisa kita lihat 

bagaimana media mengkonstruksikan realitas melalui pemberitaan dan informasi 

yang disajikan bisa bermacam-macam. Informasi yang disajikan oleh media 

membuat suatu pandangan baru di lingkungan masyarakat, terlebih lagi media 

online yang memberitakan sebuah peristiwa ataupun kejadian dengan sangat cepat. 
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Tidak jarang media-media membuat suatu ulasan berita yang mengangkat sisi 

menarik atupun sisi kontroversi. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk 

memilih media-media online daripada media yang lain.  

Media-media online yang ada di Indonesia maupun mancanegara bermacam-

macam, dan disertai dengan gaya ataupun karakteristik yang berbeda-beda. Disini 

peneliti memilih media mancangera yang terlibat dalam pemberitaan/publisitas 

tentang multi-event Asian Games 2018. Alasan peneliti memilih media luar negeri 

dilandasi dengan beberapa pertimbangan, yang pertama karena Asian Games 

adalah ajang multi-event terbesar se Asia dan berskala internasional, sehingga 

peneliti tertarik untuk melihat pembingkaian media internasional terkait Asian 

Games 2018. Pertimbangan kedua adalah karena media luar Indonesia masih belum 

diketahui apakah memiliki kepentingan terhadap Indonesia dan Asian Games atau 

tidak. Beberapa point tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti media 

internasional. Pemberitaan dari perspektif media internasional adalah suatu hal 

yang menarik untuk diteliti, disini peneliti memilih dua media online internasional, 

yang pertama adalah New York Times (New York, Amerika), dan Channel News 

Asia (Singapura, Asia).  

Dua media tersebut ikut memberitakan mengenai event Asian Games 2018, 

tetapi memiliki perspektif yang berbeda. kedua media tersebut juga adalah dua dari 

media terbesar yang ada di dunia, dan dengan karakter yang berbeda. Media yang 

pertama adalah New York Times, sebagai media yang berlokasi di New York, 

Amerika. New York Times sendiri dikenal dengan deretan penghargaan Pulitzer 

(penghargaan tertinggi Amerika untuk dunia jurnalistik) yang banyak diraih para 

wartawan New York Times  (Haryanto, 2006). Memiliki karakter yang lugas dengan 

slogan “menulis berita tanpa takut atau memihak”. Disini peneliti memilih salah 

satu berita yang ada di New York Times karena mengulas berita tentang Asian 

Games 2018 dengan pengambilan angle yang berbeda. Sedangkan media kedua 

untuk diteliti yaitu Channel News Asia. Media ini berada di Singapura, dan berada 

dibawah naungan perusahaan Media Corporation.  
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Alasan memilih salah satu media yang ada di Singapura, karena berbagai 

faktor, selain ikut memberitakan tentang Asian Games 2018, media Singapura ini 

adalah media dengan penerima penghargaan Asian Digital Media Award 2018. 

Prestasi tersebut menunjukan kualitas media yang ada di Singapura. Pemilihan 

media yang ada di Singapura sebagai perwakilan Asia juga mempunyai beberapa 

pertimbangan, salah satunya seperti yang disebutkan dalam portal berita online 

tirto.id,  Negara ini memiliki prestasi sebagai Negara visi digital dan dijuluki 

sebagai “rumah data”, bagi Asia. Perusahaan sekelas Google,Facebook,Amazon, 

dan banyak perusahaan digital dan teknologi terbesar dunia lainnya membuat data 

center di Singapura. Seperti juga dilansir The Straits Time, ketika perusahaan 

sekelas Google membuat “data center” di Singapura, dan menghabiskan dana 

sebesar $850 juta. Hal ini membuktikan bahwa Singapura tengah berusaha untuk 

menjadi Negara digital nomor satu di Asia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, 

bahwa kedua media tersebut merupakan media besar  yang berasal dari dua benua 

yang berbeda, dan memiliki latar belakang yang juga berbeda. Hal ini yang 

kemudian membuat peneliti tertarik untuk meneliti kedua media tersebut dalam 

mengkonstruksikan realitas melalui pemberitaan multi-event Asian Games 2018.  

Peneliti ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana kedua media tersebut 

dalam mengkonstruksikan realitas melalui pemberitaan tentang multi-event Asian 

Games 2018, dengan perspektif yang berbeda-beda. Perbedaan penyajian berita 

dari kedua media tersebut akan semakin menarik minat pembaca. Dengan 

menggunakan analisis framing dalam menganalisis suatu realita dan dituangkan 

menjadi sebuah berita.  Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik 

analisis framing yang dipahami sebagai proses bagaimana seseorang 

mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya 

untuk mengerti dirinya dan relitas diluar dirinya dalam Zhondhang Pan dan Gerald 

M Kosicki  (Machmud, 2016). Penggunaan teknik analisis framing akan membantu 

peneliti untuk membandingkan kedua media  tersebut dalam membingkai berita. 

Dengan tujuan yang sudah disampaikan diatas, maka peneliti menggunakan 
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Analisis Framing untuk menganalisis pemberitaan “multi-event Asian Games 

2018”, pada media online New York Times dan Channel News Asia.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas oleh peneliti adalah : Bagaimana konstruksi realitas melalui 

pemberitaan tentang multi-event Asian Games 2018, pada New York Times dan 

Channel News Asia pada periode Agustus sampai dengan September 2018.  

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media online “New York 

Times” dan “Channel News Asia”  dalam mengkonstruksi realitas melalui 

pemberitaan “Asian Games 2018” pada  periode Agustus sampai dengan September 

2018.  

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

D.1 Manfaat Akademis 

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif 

dalam bidang Ilmu Komunikasi, dan bisa dijadikan sebagai referensi khususnya 

bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam memahami konstruksi realitas melalui 

pemberitaan pada media massa, dan Analisis framing pada portal media online. 

Penelitian ini juga bisa memberikan pengetahuan tentang studi dan kajian efek 

media, dengan penggunaan metode analisis framing dari Zhondang Pan dan Gerald 

M. Kosicki. 

 

D.2 Manfaat Praktis  

1. Memberikan manfaat bagi penulis sebagai peneliti dan pembaca dalam 

tahapan analisis framing sebuah pembingkaian berita terutama pada media online. 
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2. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya serta diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan dalam melihat berita dengan perspektif kritis dan 

menemukan nilai-nilai di setiap pemberitaan peristiwa ataupun isu tertentu.  

 

 

 


