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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Studi media penting dijadikan sebagai bahan penelitian untuk mengetahui 

bagaimana media itu mengonstruksi sebuah berita. Denis McQuail (1994, 3) 

memaparkan bahwa media massa – pers, televisi, radio dan media lainnya, serta 

proses komunikasi massa (peran yang dimainkannya) banyak dijadikan sebagai 

obyek studi. Gejala ini dikarenakan semakin meningkatnya peran media massa itu 

sendiri. Media massa merupakan sumber kekuatan – alat kontrol, manajemen, dan 

inovasi. Selain itu, media dijadikan alat yang memiliki peran untuk menampilkan 

peristiwa kehidupan masyarakat. Media massa juga telah menjadi sumber yang 

dominan bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial. Bagi 

masyarakat dan kelompok secara kolektif, media massa menyuguhkan nilai-nilai 

dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita serta hiburan.  

Alex Sobur (2001, 31) menyatakan, sebagai suatu alat untuk 

menyampaikan berita, media memiliki kemampuan untuk berperan sebagai 

institusi yang dapat membentuk opini publik karena media juga dapat berkembang 

menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan dan juga citra yang 

direpresentasikan. Media dapat memberikan pengaruh “positif” maupun “negatif”. 
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Pada kenyataannya, RUU Pers memungkinkan media memiliki peranan 

sebagai kekuasaan keempat, disamping kekuasaan legislatif, yudikatif, dan 

eksekutif. Alex Sobur (2001, 30) menyatakan:  

 Bagi sebagian orang, media (pers) acap disebut sebagai the fourth estate dalam 

 kehidupan sosial – ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan suatu persepsi tentang peran 

 yang dimainkan oleh media dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan 

 masyarakat.  

Itu berarti, media memiliki peranan penting dan dapat memberikan pengaruh 

kepada masyarakat. The fourth estate memang belum resmi diberikan oleh media. 

Namun, hal ini dapat menjadi relevan karena pembuatan undang – undang baru 

yang menjamin kebebasan media massa tanpa tindakan preventif atau tanpa izin 

(Muis 1999, 222). Sehingga, dapat dikatakan pers itu memiliki kebebasan yang 

sebebas – bebasnya.  

Selanjutnya, media dijadikan masyarakat sebagai acuan atau sebagai 

contoh untuk kehidupan mereka. Media juga ditempatkan sebagai variabel 

determinan dan dalam posisinya sebagai pemberi informasi. Media dapat 

dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses perubahan sosial 

– budaya dan politik karena media dianggap sebagai institusi informasi, Karl 

Deutsch (dalam Effendy 2000, 325) menyatakan media sebagai “urat nadi 

pemerintah” (the nerves of government). 

Menurut Louis Althusser dalam Sobur (2001, 30) media dalam 

hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi yang strategis, terutama 

karena anggapan akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi. Namun, di sisi 

lain media juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Media bisa 
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menjadi alat untuk membentuk kultur dan ideologi dominan bagi kaum dominan 

sekaligus menjadi instrumen perjuangan untuk kaum tertindas.  

Setelah Orde Baru, pers sudah benar - benar menjadi bebas dengan diikuti 

adanya hukum kebebasan pers yang diatur dalam UU No. 40 tahun 1999, 

berbunyi: 

Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan 

menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran 

dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus 
dijamin. 

 Tidak ada lagi pembredelan yang terjadi pada masa reformasi sekarang ini 

terhadap media massa, selama pemberitaan tersebut mengikuti alur yang sudah 

dibuat oleh Dewan Pers melalui sistem perundang – undangan. Pers harus 

semakin menjunjung tinggi kebenaran sebuah berita, bukan membuat berita 

berdasarkan konstruksi realitas masing – masing. Pers itu independen tetapi juga 

memiliki keterkaitan dengan realitas sosial.  

Terkait hal – hal yang telah diulas secara jelas, penulis ingin menganalisis 

konstruksi pemberitaan media massa yang disebarkan kepada khalayak. Eriyanto 

(2008, 27) memaparkan bahwa berita adalah produk dari konstruksi dan 

pemaknaan atas realitas. Pemaknaan atas realitas, dalam hal ini mengenai kasus 

korupsi yang terjadi di Indonesia dapat berbeda-beda antara satu individu dengan 

individu lainnya, sehingga dapat menghasilkan konstruksi yang berbeda pula oleh 

berbagai media massa. Eriyanto juga mengatakan bahwa fakta yang disampaikan 

melalui media massa adalah hasil konstruksi dan bersifat subjektif. Fakta tersebut 

terbentuk berdasarkan sudut pandang tertentu dari jurnalisnya. Fakta yang sama 
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bisa menghasilkan fakta yang berbeda jika dilihat dan dipahami dengan cara yang 

berbeda (Eriyanto 2008, 30). 

Analisis framing menjadi metode yang digunakan penulis untuk 

mengetahui bagaimana media memahami dan memaknai realitas, dan dengan cara 

apa realitas itu ditandakan  (Eriyanto 2002, 3). Analisis framing dapat membantu 

penulis untuk mengetahui bagaimana fakta peristiwa yang sama dikemas secara 

berbeda oleh wartawan sehingga menghasilkan berita yang berbeda. Dalam 

penelitian framing, yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana 

realitas/peristiwa dikonstruksi oleh media. Sehingga, yang menjadi titik perhatian 

adalah bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media. Hal ini mengundang 

keingintahuan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai konstruksi berita dari 

dua media, yaitu Harian Kompas dan Koran Tempo terhadap pemberitaan kasus 

dugaan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) baru saja 

menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam 

kasus penyalahgunaan dana proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat.  

I.2. Identifikasi Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana dua media 

cetak nasional, yaitu Harian Kompas dan Koran Tempo mengonstruksi 

pemberitaan mengenai kasus korupsi di Indonesia.  

Menurut Suyatno (2005, 15), korupsi dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Korupsi merupakan salah satu dari penyakit birokrasi yang mengganggu sistem 

pembangunan. Keberadaannya tidak bisa dipungkiri, namun sulit untuk dibuktikan atau 

diberantas. Korupsi bisa berkaitan dengan norma hukum, sosial, ekonomi, psikologi, 

bahkan spiritual  
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Korupsi yang merupakan pelanggaran hukum ini juga sudah bukan hal 

baru lagi di Indonesia. Titik awal terjadinya korupsi di Indonesia diduga sejak 

adanya nasionalisasi perusahaan Belanda dan asing pada tahun 1958 yang 

kemudian terjadi terus hingga saat ini.  

Kasus korupsi menjadi menarik untuk diliput oleh media massa karena 

nilai berita yang terkandung di dalamnya. Sebut saja nilai aktualitas, proximity, 

berdampak, kontinuitas, serta adanya konflik. Media, dalam mengonstruksi isinya, 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Shoemaker dan Reese (1996) merumuskan lima 

faktor yang mempengaruhi media massa dalam menentukan isinya, dimana salah 

satunya adalah ideologi. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai 

kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian), yang 

memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Media massa yang 

bersandar pada ideologi dapat tercermin dari visi dan misi yang ada. Visi dan misi 

tersebut pada akhirnya akan terlihat dari produk jurnalistik yang dihasilkan Harian 

Kompas dan Koran Tempo sebagai media massa juga mempunyai ideologinya 

masing-masing. Harian Kompas dan Koran Tempo memiliki ideologi yang sama, 

yakni liberal dan nasionalis. Namun, Harian Kompas memiliki kecenderungan 

ideologi yang nasionalis, sedangkan Koran Tempo memiliki kecenderungan 

ideologi yang liberal. 

Pemberitaan mengenai penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka 

kasus korupsi proyek Hambalang dalam Harian Kompas diberi judul “Anas 

Terancam Hukuman Seumur Hidup” (Harian Kompas, 23 Februari 2013). Judul 
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tersebut mengindikasikan penyampaian berita Kompas dilihat dari judul tidak 

terkesan frontal.  Berbeda judul pada Koran Tempo yang juga memberitakan topik 

yang sama dan pada hari yang sama. Koran Tempo menurunkan berita dengan 

judul, yaitu “Anas Urbaningrum TERSANGKA” (Koran Tempo, 23 Februari 

2013). Judul tersebut mengindikasikan isi berita yang lebih frontal dan terkesan 

menyudutkan Anas. 

Dua media cetak nasional yang akan penulis teliti adalah Harian Kompas 

dan Koran Tempo. Kedua media ini memiliki landasan ideologi yang berbeda. 

Dari penelitian ini akan diketahui bagaimana ideologi mengarahkan masing-

masing media massa pada konstruksi berita yang berbeda, karena berita yang 

dihasilkan merupakan hasil dari subjektivitas masing-masing redaksi. Ideologi 

mengonstruksi subjektivitas redaksi di dalam melakukan framing sebuah berita. 

Dalam mengonstruksi sebuah berita, penulis memilih Harian Kompas dan Koran 

Tempo sebagai media yang akan dianalisis karena harian ini merupakan media 

cetak nasional yang fokus pada berita nasional, politik, hukum dan ekonomi dan 

aktual setiap harinya.  

Penulis juga memilih melakukan penelitian pada kedua media cetak 

nasional ini hanya di edisi bulan Februari 2013. Karena pada bulan ini, 

pemberitaan tentang isu Anas ditetapkan sebagai tersangka disebarluaskan. Selain 

itu, penulis juga memiliki pembatasan masalah dalam penelitian ini. Pembatasan 

masalah tersebut hanya pada pemberitaan mengenai Anas sebagai tersangka 

Hambalang. Sedangkan, di bulan – bulan berikutnya, pemberitaan mengenai 

penetapan Anas sebagai tersangka Hambalang ini sudah berlanjut pada masalah 
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yang terjadi dalam Partai Demokrat. Pemberitaan lainnya mengenai Anas adalah 

kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan Anas sebagai saksi dengan 

tersangka Djoko Susilo. 

I.3. Rumusan Masalah 

I.3.1.  Bagaimana konstruksi pemberitaan tentang penetapan Anas Urbaningrum 

 sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang oleh Harian Kompas

 pada bulan Februari 2013? 

I.3.2. Bagaimana konstruksi pemberitaan tentang penetapan Anas Urbanigrum 

 sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang oleh Koran Tempo 

 pada bulan Februari 2013?  

I.3.3. Apakah ada persamaan dari konstruksi pemberitaan tentang 

 penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi proyek 

 Hambalang yang dilakukan oleh Harian Kompas dan Koran Tempo? 

I.3.4. Apakah ada perbedaan dari konstruksi pemberitaan tentang penetapan 

 Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang 

 yang dilakukan oleh Harian Kompas dan Koran Tempo? 

I.4. Tujuan Penelitian 

I.4.1. Mengetahui konstruksi pemberitaan tentang penetapan Anas Urbanigrum 

 sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang oleh Harian Kompas  

I.4.2. Mengetahui konstruksi pemberitaan tentang penetapan Anas Urbaningrum 

 sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang oleh Koran Tempo  
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I.4.3. Mengetahui persamaan dari konstruksi pemberitaan penetapan Anas 

 Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang yang 

 dilakukan oleh Harian Kompas dan Koran Tempo 

I.4.4. Mengetahui perbedaan dari konstruksi pemberitaan penetapan Anas 

 Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang yang 

 dilakukan oleh Harian Kompas dan Koran Tempo 

I.5. Kegunaan Penelitian 

I.5.1. Kegunaan Teoritis 

I.5.1.1. Memberikan kontribusi terhadap berkembangnya ilmu-ilmu 

sosial, khususnya ilmu komunikasi dalam penggunaan Analisis 

Framing dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana media 

massa mengonstruksi berita mengenai penetapan status tersangka 

korupsi Anas Urbaningrum 

I.5.1.2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pemberitaan kasus 

korupsi yang dilakukan oleh pejabat, politisi atau para petinggi di 

Indonesia . 

I.5.2. Kegunaan Praktis 

I.5.2.1. Diharapkan dapat menjadi landasan dalam memahami konstruksi 

pemberitaan mengenai tindak kasus korupsi pada Harian Kompas 

dan Koran Tempo 
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I.5.2.2. Memberikan masukan bagi para jurnalis supaya dalam praktek 

jurnalistik dapat mengonstruksi tema kasus korupsi dengan tepat 

dan tidak memberikan dampak negatif pada publik 

I.5.2.3. Sebagai sarana untuk menuangkan suatu gagasan dan ide-ide 

penulis dalam bentuk skripsi yang tersusun secara sistematis. 

I.6. Sistematika Penulisan 

Skripsi berjudul Konstruksi Pemberitaan Penetapan Anas Urbaningrum 

sebagai Tersangka Kasus Korupsi Proyek Hambalang oleh Harian Kompas dan 

Koran Tempo pada bulan Februari 2013 (Analisis Framing) terdiri atas enam 

bagian atau bab.  

BAB I PENDAHULUAN, berisi pemikiran-pemikiran yang menjadi 

bahan pertimbangan peneliti dalam memilih topik penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian. 

BAB II OBYEK PENELITIAN, berisi penjelasan mengenai objek-objek 

yang akan diteliti, seperti sejarah, visi dan misi media yang digunakan, yaitu 

Harian Kompas dan Koran Tempo serta penetapan Anas Urbaningrum menjadi 

tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA, berisi penjelasan mengenai teori-teori 

yang menuntun peneliti dalam melakukan penelitian ini, seperti analisis framing 

yang menjadi inti dalam penelitian kualitatif ini dan juga teori - teori komunikasi 

yang digunakan. 
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BAB IV METODOLOGI PENELITIAN, berisi penjelasan metode-metode 

yang akan peneliti gunakan untuk menjalankan penelitian ini, mulai dari metode 

operasionalisasi konsep hingga keabsahan data.  

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi hasil 

penelitian dan pembahasan, sesuai dengan teori-teori yang digunakan peneliti 

untuk menuntun penelitian ini. 

BAB VI PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran tentang permasalahan 

yang diteliti dalam penelitian ini. 

 




