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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Penggunaan media massa pada saat ini tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan sehari-hari manusia.  Tidak lain adalah untuk mendapatkan berbagai 

informasi atau berita yang sedang up to date. Penggunaan media ini secara tidak 

langsung diharuskan jika tidak ingin tertinggal informasi atau berita. Informasi 

dalam bentuk apapun dapat disebarluaskan dengan mudah dan cepat sehingga 

mudah pula mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta budaya suatu bangsa. 

Seperti yang kita ketahui bahwa media massa dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu media cetak, elektronik, dan media online. Media cetak dan elektronik 

seperti koran dan televisi, digolongkan menjadi media massa tradisional. Jika 

media online merupakan media yang menggunakan teknologi internet, disebut 

juga sebagai media baru (new media).  

Media baru ini membuat ladang baru bagi industri media. Baik Televisi, 

Radio maupun Koran sudah memanfaatkan teknologi internet sebagai penyiaran 

berita atau program mereka dengan membuat sebuah tampilan web (World Wide 

Web). Khalayak media baru ini lebih heterogen dari pada khalayak media 

tradisional. Kemudahan penggunaan media baru ini juga membuat siapapun dapat 

menggabungkan diri dalam menelusuri informasi secara unlimited. Siapapun 

dapat merespon one-to-one, atau one-to-many, kepada siapa pun (Santana 2005, 

135). 
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Perkembangan dari media tradisional ke media baru tidak mengubah 

ideologi dari setiap organisasi media massa. Dalam proses pemberitaan, media 

massa melakukan agenda (agenda setting) menyangkut agenda yang harus 

dilaksanakan berdasarkan dengan ideologi media massa itu sendiri. Agenda media 

ini adalah memberitakan segala sesuatu yang penting bagi media dan menggiring 

masyarakat melihat hal tersebut menjadi hal yang penting juga. Sebaliknya 

apabila suatu berita dilupakan oleh media, maka akan luput juga dari perhatian 

masyarakat. Maka dari itu berita yang keluar dari media massa senantiasa 

subjektif.  

Peranan media massa menurut Gurevitch dan J.G Blumler dalam (Cangara 

2009, 137) di antaranya adalah membangun jembatan dialog antara pemegang 

kekuasaan pemerintah dan masyarakat luas dan membangun mekanisme sehingga 

masyarakat memiliki keterlibatan dalam hal kebijakan publik. 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka media massa dituntut untuk selalu 

menjadi perantara antara pemerintah dan masyarakat luas baik dalam hal 

kebijakan, peraturan maupun transparansi lain yang memang sepatutnya diketahui 

oleh masyarakat luas. Namun bagaimana realitas sosial dibangun demi 

menegakkan ideologi suatu organisasi media, karena menurut Piliang (2001, 148), 

media massa dianggap tidak menyajikan gambaran realitas yang sebenarnya, 

melainkan “realitas semu”.  

Media tidak hanya digambarkan dikuasai oleh kelompok tertentu yang 

dominan, yang berperan dan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi 

khalayak. Disini media dipandang sebagai agen konspiratif yang 
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menyembunyikan fakta, menampilkan fakta tertentu yang dikehendaki, dan secara 

sadar mengelabuhi khalayak untuk kelompok dominan. Seakan media adalah alat 

yang jahat dan wartawan tengah berkonspirasi untuk tujuan politik tertentu 

(Eriyanto 2008, 136). 

Terjadinya konstruksi realitas dan pemilihan fakta yang digunakan oleh 

media massa mengenalkan kita dengan istilah framing. Eriyanto (2008, 224), 

menjelaskan:  

Framing sebagai pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara 
pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara 
pandang atau perspektif itu akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana 
yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. 
Peneliti akan menelaah lebih dalam mengenai framing tersebut dengan 

melakukan penelitian terhadap pemberitaan di dua media massa. Media yang akan 

dijadikan objek penelitian adalah media online. Berita yang akan dijadikan 

penelitian mengenai penggusuran pemukiman Cina Benteng, Tangerang. 

Cina Benteng merupakan masyarakat Tionghoa yang telah berakulturasi, 

nasibnya sedang ditentukan oleh pemerintah daerah karena penggusuran 

pemukiman Cina Benteng telah terjadi sejak tahun 2011 dan belum berhenti 

sampai tahun 2012. Pemberitaan mengenai penggusuran ini dipaparkan oleh 

banyak media baik cetak maupun elektronik, diantaranya adalah pada media 

massa online Tangerang News dan Kabar 6. Karena kedua media ini memiliki 

latar belakang yang berbeda maka dapat mempengaruhi sudut pandang mereka 

dalam setiap pembertiaannya, khususnya pada berita penggusuran pemukiman 

Cina Benteng. 

Bagaimana cara pandang atau perspektif wartawan media online 

Tangerang News dan Kabar 6 dalam melihat masalah yang terjadi pada warga 
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Cina Benteng Tangerang. Bagaimana wartawan menentukan fakta yang 

dipilihnya, ditonjolkannya dan dibuangnya. Hal tersebut dapat mengetahui nilai 

dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi berita 

penggusuran Cina Benteng. Dikutip dari buku Analisis Teks Media, Alex Sobur 

dalam mengartikan ideologi adalah  

Pengucapan dari yang terlihat atau pengutaraan apa yang terumus di dalam 

pikiran sebagai hasil dari pemikiran (Sukarna 1981, 1).  

Wartawan bukan hanya pelapor, karena disadari atau tidak Ia menjadi 

partisipan dari keberagaman penafsiran dan subjektivitas dalam publik wartawan 

menilai sebuah peristiwa tertentu dari apa yang mereka lihat dan bagaimana 

mereka rasakan serta menulis berita sesuai dengan kepentingan kelompoknya. 

Karena inilah wartawan dipandang sebagai subjek yang tidak sepenuhnya netral. 

Pada dasarnya wartawan berasal dari kelompok tertentu didalam masyarakat yang 

tentunya mempunyai nilai dan norma tertentu yang hendak diperjuangkan yang 

dapat mempegaruhi pada setiap pemberitaanya. Pada akhirnya cenderung 

memihak kelompok sendiri dan menjatuhkan kelompok lain (Eriyanto 2003, 40).  

Tentu saja objektivitas diharapkan dalam sebuah berita namun sangat sulit 

mempertahankannya. Berger dan Luckmann (1990, 61 dalam Sobur 2001, 91) 

mengatakan bahwa: 

 Institusi masyarakat yang tercipta dan dipertahankan atau dirubah melalui 
tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata 
secara objektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif 
melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang 
yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subjektif yang sama.  
Oleh sebab itu diharapkan pada penelitian ini akan menemukan perbedaan 

antara suatu pemberitaan di media satu dengan yang lainnya. Dari perbedaan 

tersebut akan terlihat apa ideologi atau latar belakang organisasi media dalam 
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hubungannya dengan menciptakan makna pada pemberitaan yang mereka 

publikasikan. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Cina benteng adalah peranakan Tionghoa yang berada di sepanjang 

bantaran sungai Cisadane, Tangerang, Banten. Sebutan Cina Benteng mengacu 

pada benteng pertahanan yang didirikan oleh Verrenigde Oost Indische 

Compagnie atau Kongsi Dagang Belanda (VOC) yang berada di sisi timur Sungai 

Cisadane. Sejak abad ke-15 mereka menetap di Tangerang, berakulturasi dan 

melakukan kawin campur dengan warga pribumi.  

Berbagai kesenian yang telah tercampur dengan kesenian lokal merupakan 

sarana pemersatu warga Cina Benteng dan masyarakat pribumi khususnya Betawi. 

Para pemain musik, pemain wayang dan panggung lenong juga merupakan 

campuran dari warga Betawi dan Cina. Barongsai yang identik dengan simbol 

masyarakat Cina sekarang menjadi ikon budaya banten yang dinyatakan oleh 

Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah. 

Pusaka budaya tersebut diatas sebaiknya dilesatarikan agar tidak tersisih 

oleh modernisasi bangsa. Namun kenyataannya yang terjadi adalah penggusuran 

pemukiman Cina Benteng oleh pemerintah kota dengan alasan mengatur ruang 

hijau, proyek perumahan modern bahkan pelebaran jalan. Dari tahun 2010 

bayang-bayang penggusuran itu justru semakin jelas. Selain pemukiman warga, 

penggusuran ini telah menghabiskan sebagian sawah dan bangunan bersejarah 

warga Cina Benteng. 
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Penggusuran sesungguhnya bukan sekedar memindahkan orang secara 

fisik. Bagi komunitas yang hidup komunal selama berabad-abad seperti sebagian 

warga Cina Benteng, penggusuran sama dengan mancabut mereka dari ruang 

sosial, sejarah, ingatan kolektif, dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke 

generasi. Pusaka hidup atau living heritage memang sedang diuji zaman. 

Seharusnya, komunitas lokal seperti Cina Benteng benar-benar dijaga. 

Keberadaan mereka menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia mengalami proses 

sejarah yang panjang. Keberadaan Cina Benteng menyimpan jejak generasi dulu 

yang memiliki semangat multikultural, siap menerima perbedaan, dan melakukan 

dialog budaya, bahkan berakulturasi secara sempurna. Jika jejak Cina Benteng itu 

hilang ditelan zaman, berarti sebagian jati diri bangsa ini juga hilang. Barangkali 

gambang kromong, tarian cokek, dan upacara chio thau pun tinggal menjadi 

kenangan (Santosa 2010, 32-33). 

Mempertahankan wilayah Cina Benteng sama saja dengan menjaga 

peninggalan sejarah bangsa yang tidak bisa dinilai dengan jumlah materiil. 

Peranan media massa sangat dibutuhkan karena media massa mempunyai 

hubungannya dengan kebudayaan adalah medium untuk melakukan komunikasi 

sesama manusia guna mempengaruhi kebudayaan antara manusia tersebut.  

Budaya akan diwariskan kepada generasi selanjutnya atau disebarkan 

kepada individu-individu yang menjadi anggota komunitas tertentu agar memiliki 

nilai-nilai, tata aturan, dan cara pandang terhadap segala sesuatu sesuai dengan 

kebudayaan dari komunitasnya. Usaha ini dapat dilakukan salah satu yang paling 

utama adalah dengan melalui komunikasi, dan komunikasi yang dilakukan 
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dipresentasikan melalui simbol-simbol yang dipahami bersama, yaitu bahasa 

(Desideria 2007, 2.23).  

Penggusuran Cina Benteng yang terjadi sejak tahun 2010 lalu masih 

mengisahkan ancaman-ancaman penggusuran lain yang akan terjadi. Alasan yang 

sudah dipublikasikan dari awal adalah Pemerintah Daerah ingin membersihkan 

wilayah Cina Benteng untuk daerah penghijauan.  

Banyaknya pemberitaan mengenai penggusuran Cina Benteng pada media 

massa dan setiap media mempunyai framing-nya sendiri-sendiri dalam 

memberitakannya. Framing tersebut dapat dipengaruhi oleh cara pandang 

wartawan, pengiklan maupun ideologi perusahaan media yang bersangkutan. 

Sobur  (2001, 161) mendefinisikan konsep framing sebagai: 

Struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisisr pandangan 
politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk 
mengapresiasi realitas. 
Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman (1974), 

yang mengandaikan frame: 

Sebagai kepingan-kepingan perilaku (strips of behaviour) yang membimbing 

individu dalam membaca realitas. 

Maka dari itu peneliti menggunakan analisis framing dalam penelitian ini. 

Analisis framing menurut Eriyanto (2008, 10): 

Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media 
mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana 
peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. 
Pemberitaan pada media online Tangerang News dan Kabar 6 

mengindikasikan penyusunan kata yang berbeda, pengisahan fakta yang berbeda, 

penulisan fakta yang berbeda serta penekanan fakta yang berbeda pula. Penulisan 

oleh wartawan di kedua media online tersebut disajikan dengan pemakaian unit 
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tertentu; seperti pemilihan headline, lead, kutipan sumber, pernyataan, penutup, 

foto, grafik, kelengkapan 5W+1H maupun penyusunan paragraf dan propsisi. 

Masing-masing unit mempunyai arti dan pemaknaan yang berbeda. 

Peneliti akan menelaah cara pandang dari dua media online yang berbeda yaitu 

Tangerang News dan Kabar 6. Kedua media ini karena mempunyai latar belakang 

dan ideologi yang berbeda. Lull (1998, 4) mendefinisikan ideologi sebagai: 

Pikiran yang terorganisir, yakni nilai, orientasi, dan kecenderungan yang saling 
melengkapi sehingga membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui 
komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antarpribari. 
Kata ideologi menurut Sobur (2001, 65), mempunyai konotasi negatif, 

sebagai claim yang tidak wajar, atau sebagai teori yang tidak berorientasi pada 

kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. 

Propaganda menurut Laswell (1937 dalam Severin dan Tankard 2005, 128), 

merupakan teknik mempengaruhi manusia dengan memanipulasi representasi 

(penyajian). Representasi bisa berbentuk lisan, tulisan, gambar atau musik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pihak 

media yang bersangkutan, didapat ideologi mereka. Pertama yaitu pada media 

online Tangerang News, berorientasi untuk  mengabarkan berita yang bertujuan 

sebagai pengontrol pemerintahanan yang bersih. Sedangkan kabar 6 mempunyai 

orientasi untuk mengabarkan berita kriminalitas yang berkelanjutan. Orientasi 

tersebut dapat mempengaruhi kemana jalannya tujuan penulisan berita pada setiap 

artikel yang dipublikasikan. 

Nilai berita Proximity juga berpengaruh terhadap ketelitian pemberitaan 

mereka. Baik Tangerang News dan Kabar 6 merupakan media massa lokal yang 

jangkauan sumber berita hanya sebatas Kota Tangerang dan sekitarnya sehingga 
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dalam memberitakan informasi lebih concern dan men-detail. Namun kedua 

media tersebut saling berkompetisi dalam memberitakan informasi yang terdepan 

dan menjadi unggulan pembacanya maka dari itu dilihat dari latar belakang media 

massa Tangerang News dan Kabar 6 diharapkan terlihat akan kecenderungan 

mereka dalam memberitakan informasi terutama dalam masalah ini adalah berita 

penggusuran pemukiman Cina Benteng. 

 

I.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan kecenderungan media online Tangerang News dan 

Kabar 6 dalam memberitakan penggusuran Cina benteng dari tahun 2011 sampai 

2012 ? 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konstruksi pemberitaan penggusuran pemukiman 

Cina Benteng pada media online Tangerang News. 

2. Untuk mengetahui konstruksi berita penggusuran pemukiman Cina 

Benteng pada media online Kabar 6 . 

3. Untuk mengetahui kecenderungan media online Tangerang News dan 

Kabar 6 dalam pemberitaan penggusuran pemukiman Cina Benteng berdasarkan 

analisis framing.  
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I.5 Kegunaan Penelitian 

I.5.1 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menujukan bagaimana realitas yang 

dibentuk oleh media massa khususnya media online dalam sebuah pemberitaan 

terkait dengan isu kemanusiaan.  

 Selain itu diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai analisis 

media khususnya analisis framing.   

 

I.5.2 Kegunaan Teknis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

metode analisis framing dalam menganalisis teks berita di sebuah media yang 

ditujukkan oleh mahasiswa/i lain yang ingin mengajukan tugas akhir dengan topik 

sama, bagi dosen atau akademisi lainnya. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi perenungan bagi media 

massa secara luas agar meminimalisirkan adanya unsur subjektifitas dan 

mengutamakan fakta yang ada karena pada akhirnya sebuah pemberitaan akan 

memberikan dampak secara luas dalam masyarkat.  
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I.6 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang akan diteliti, 

identifikasi masalah yang terjadi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II OBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi tentang ruang lingkup topik penelitian mengeai media 

yang akan diteliti, dalam penelitian ini yaitu media online Tangerang news dan 

Kabar 6. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang konsep dan teori berikut dengan pengertian, 

fungsi, tujuan serta elemen yang terkandung, yang akan digunakan berhubungan 

dengan penelitian yang penulis lakukan. Konsep dan teori diambil dari berbagai 

buku, jurnal, hasil penelitian lain serta media yang bersangkutan dalam penelitian 

ini.  

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode apa yang digunakan dalam 

penelitian, metode pengumpulan data, unit analisis dan rencana analisis data. 

BAB V HASIL ANALISIS/ PEMBAHASAN 

Pada bab ini terdapat hasil analisis dan pembahasan. Hasil analisis 

merupakan data yang ditemukan dari hasil penelitian. Kemudian dari data yang 

ditemukan dianalisis kembali menggunakan konsep, teori dan fakta yang 

digunakan dalam penelitian 
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BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang 

rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan saran 

merupakan pendapat dan masukan dari penulis mengenai penelitian ini. 

 

 

 




