
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I. 1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi membawa dampak yang sangat besar di dalam 

kehidupan manusia. Hal itu dapat dilihat dari  kehidupan masyrakat dewasa ini, 

yang tidak dapat terlepas dari teknologi, dan sangat dipengaruhi oleh teknologi.   

Pengaruh dari perkembangan teknologi yang sangat cepat tersebut, 

mengakibatkan informasi lebih cepat dan sangat mudah diterima tanpa 

memperhitungkan jarak dan waktu. (Wahyudi, 1996, 10) 

 Perkembangan teknologi juga mempengaruhi media massa pada saat ini. 

Dimana kemajuan teknologi tersebut, menjadikan media massa lebih maju dan 

semakin berkembang dalam menyampaikan informasi. Tanpa informasi 

kehidupan manusia menjadi mati dan tidak berkembang. Oleh karena itu, dalam 

mencari informasi manusia membutuhkan media. Media sendiri dalam 

perkembangannya digolongkan dalam dua bagian, media cetak dan media 

elektronik. Media cetak terdiri dari koran, majalah, tabloid dan lain sebaginya. 

Sedangkan media elektronik terdiri dari televisi, internet dan radio. (Wahyudi, 

1996, 10) 

 Kehadiran media online dalam kehidupan manusia modern adalah salah 

satu bukti pesatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi 

mempunyai banyak keterlibatan terhadap seluruh bidang kehidupan manusia. 

Perkembangan di bidang teknologi yang sangat pesat pun berpengaruh pada 



eksistensi media, termasuk media online. Hal ini terjadi sebab pola perkembangan 

manusia saat ini yang bersifat serba instan. Media massa pun bermetamorfosa 

menuju ke arah yang lebih canggih. Kini, majalah, buku, surat kabar, dan media 

cetak lainnya tak hanya menggunakan kertas, tetapi sudah merambah ke dunia 

online. (Sandra Braman, 2004:125) 

 Pekembangan media online mulai dirasakan oleh masyarakat seiring 

dengan semakin menjamurnya internet di seluruh  daerah di Indonesia dan 

banyaknya ponsel yang dapat dengan mudah mengakses internet.  

 Kehadiran media berbentuk online ini telah mengubah pola pikir para 

pelaku bisnis media. Dimana sebelumnya, mereka berpandangan bahwa media 

cetak sangat ideal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat umum yang serat akan 

informasi. Sering perkembangan jaman dan teknologi, pandangan tersebut mulai 

berubah. 

 Seperti yang ditampilkan pada ulasan mengenai kasus korupsi Irjen Pol 

Djoko Susilo, dalam  pengadaan kendaraan simulator ujian SIM tahun anggaran 

2011. Pada kasus korupsi Djoko Susilo ini, harian kompas.com dengan seksama 

dan secara akurat membahas setiap berita yang terjadi mengenai kasus korupsi 

Djoko Susilo. Hal tersebut terbukti Kompas.com, memberikan ruang tersendiri 

terhadap kasus ini dengan menyediakan kolom yang  berjudul Topik Pilihan 

Dugaan Korupsi Korlantas Porli. 

 Didalam Topik Pilihan Dugaan Korupsi Korlantas Porli memuat semua 

kasus dan membahas seluruh konten berita dari awal KPK mendapati ada dugaan 

kasus korupsi Porli sampai vonis yang dijatuhkan kepada Djoko Susilo. 



 Hal ini membuktikan bahwa surat kabar online dapat memberikan 

gambaran yang lebih lengkap mengenai kelengkapan dan keakuratan berita yang 

saat ini sedang banyak dibicarakan dikalangan masyarakat. Dibandingkan harian 

surat kabar yang berbentuk cetak. 

 

I. 2 Identifikasi Masalah 

      Saat ini media tidak hanya dianggap sebagai saluran penyempai pesan,   

tapi juga dipandang sebagai agen konstruksi pesan. Dalam bukunya Sobur 

mengungkapkan (Sobur, 2006, 166): 

 “Pada dasarnya pekerjaan media massa adalah mengkonstruksi realitas.”  

 Media dapat mengajak pikiran para pembacanya untuk berpikir menurut 

apa yang ingin dibentuk oleh media tersebut. Setiap surat kabar memiliki visi dan 

misinya masing-masing. Hal tersebut menjadi dasar utama bagi media dalam 

membuat suatu tulisan. Termasuk dalam penulisan berita yang dimuat dalam topik 

pilihan. 

 Sebagai salah satu isi dari media massa, topik pilihan tidak luput dari 

proses konstruksi pesan yang dilakukan pekerja media. Salah satu konstruksi 

pesan yang dilakukan pekerja media, yaitu dengan menggunkan frame pada isi 

medianya. 

 Eriyanto, mengungkapkan (Eriyanto, 2002, 10) 

 Framing digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. 
Analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai 
oleh media 

 
 framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana prespektif atau cara 
pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara 
pandang atau prespektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian 
mana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana isi berita tersebut.  

 (Eriyanto, 2002, 187) 
 



  
 Hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan 

oleh Irjen Pol Djoko Susilo yang merupakan salah satu anggota petinggi polri di 

Indonesia. Berita yang berkembang di media masa baik online maupun cetak 

bahwa Djoko Susilo menjadi tersangka pelaku korupsi  dalam  pengadaan 

kendaraan simulator ujian SIM tahun anggaran 2011 dengan nilai milyaran rupiah 

dan dugaan money laundering sangat pesan pemberitaannya. Pemberitaan yang di 

angkat oleb berbagai media massa saat ini, berkembang menunjukan kebobrokan 

moral yang terjadi pada kalangan elite terhormat seperti yang terjadi pada petinggi 

Porli di Indonesia. 

 Ishwara (2005, 55) mengatakan: 

 Nama membuat berita dan nama besar membuat berita lebih besar. Ada aura 
berita sekeliling orang-orang terkenal. Apa yang mereka lakukan atau katakan sering 
membuat berita karena ada konsekuensinya. 

 
 Sesuai dengan pandangan Ishwara diatas bisa dikatakan kasus dugaan 

korupsi yang dilakukan oleh Djoko Susilo jelas memiliki nilai berita yang tinggi. 

Melihat Djoko Susilo yang berstatus sebagai perwira tinggi polri. Kasus korupsi 

Djoko Susilo menjadi wacana publik yang hangat dibicarakan sejak Djoko Susilo 

dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan 

Februari 2013. oleh karena hal tersebut berbagai media massa dengan serempak 

memberitakan peristiwa ini dan melaporkan seputar peristiwa tersebut dengan 

bingkai masing-masing. Dalam konteks pemberitaan kasus korupsi Djoko Susilo 

ini telah terjadi proses rekonstruksi realitas sosial yang dilakukan oleh berbagai 

media tak terkecuali Kompas.com yang notabene adalah koran online yang serat 

dengan berita dan informasi baik dari dunia politik, sosial, budaya, kriminalitas. 



Dan Kompas.com kerap sekali mengangkat berita seputar kasus korupsi yang 

dilakukan oleh Djoko Susilo. 

 Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menangkap bagaimana suatu 

media mengkonstrusi realitas media mereka adalah dengan framing. Analisis 

framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui 

bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, dll) dibingakai oleh media. 

Pembingkaian suatu berita dilakukan melalui proses konstruksi, dimana realitas 

sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. (Sobur 2001, 161) 

 Parenti (1993, 191) mengemukakan: 

 No communication system can report everything that happens in public life. 
Some selectivity is inevitable and by it's nature, conductive to a measure of bias. 

 
 Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu 

tertentu atau mengabaikan isu yang lain, dan menonjolkan aspek dari isu tersebut. 

Prespektif seorang wartawan akan menentukan fakta-fakta yang akan digunakan, 

dan ditonjolkan. Di balik semua ini, pengambilan keputusan mengenai sisi mana 

yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat 

dalam proses produksi sebuah berita (Sobur 2001, 163) 

 Media massa seperti institusi sosial lainnya tidak bisa lepas dari tujuan-

tujuan yang ingin dicapai, dimana hai ini berkaitkan dengan visi, misi maupun 

ideologi yang dianut media tersebut. Keseluruhan hal ini dapat menimbulkan 

kecenderungan atau bahkan keberpihakan media dalam menyikapi suatu 

pemberitaan. Analisis framing merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk 

meneliti kecenderungan ini. 

 

 



I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang saya jabarkan di atas, maka 

rumusan masalah yang ingin saya bahas adalah: 

• Bagaimana Kompas.com membingkai (mem-frame) berita kasus korupsi 

Irjen Pol Djoko Susilo, dalam pengadaan kendaraan simulator ujian SIM 

tahun anggaran 2011? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis pembingkaian pemberitaan yang dilakukan Kompas.com 

mengenai kasus korupsi Djoko Susilo melalui analisi textual menggunakan 

analisis Framing Robert N. Entman pada Topik Pilihan “Dugaan Korupsi 

Korlantas Porli” priode 1 juli sampai 30 september 2013. 

 

I. 5. Kegunaan Penelitian 

 Penenlitian ini memiliki beberapa kegunaan yang terbagi dalam tiga 

kategori, yaitu kegunaan akademis, praktis dan sosial. 

1. Kegunaan Akademis 

 Penelitian ini diharapkan berguna bagi dunia akademis dalama hal ini 

mengetahui bagaimana ideologi, visi, dan misi Kompas.com sebagai 

media massa yang mempengaruhi agenda media. Dan diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam 

rangka kemajuan ilmu komunikasi. 

2. Kegunaan Praktis 



 Penulis berharap penelitian ini dapat memberi masukan positive bagi 

harian kompas.com dalam penulisan berita pada kolom topik pilihan 

sehingga dalam pemberitaan nya dapat berpegang pada keseimbangan 

dalam mengkonstruksi fakta menjadi suatu berita. 

3. Kegunaan Sosial 

 Penulis berharap dapat memberikan informasi dan memperluas kacamata 

bagi masyarakat dan para pembaca kompas.com dalam memahami hasil 

konstruksi yang dilakukan oleh insan pers terhadap berita kasus korupsi 

Irjen. Pol. Djoko Susilo pada priode 1 Maret- 3 September 2013. 

 

I. 6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penelitan yang Penulis lakukan adalah: 

 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, Penulis akan menguraikan latar belakang alasan pemilihan 

topik kasus korupsi Irjen. Pol. Djoko Susilo. Pada bab ini penulis akan 

menguraikan bagaimana penulisan latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penelitian. 

 BAB II OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini Penulis akan membahas sejarah singkat objek yang Penulis 

jadikan penelitian yaitu harian berita Kompas dan Kompas.com. Penulis 

juga akan memaparkan kasus korupsi Irjen. Pol. Djoko Susilo. 

 BAB III TINJAUAN PUSTAKA 



Bab ini berisi Penulis mejelaskan masalah teoritis dan konsep yang sesuai 

dengan penelitian yang penlulis lakukan. 

 BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjabarkan metodologi yang penulis gunakan untuk 

menjawab rumusan dari permasalahan yang penulis teliti. 

 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini Penulis akan membahas hasil dari penelitian dan menganalisa dari 

objek penelitian yang Penulis teliti. 

 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang Penulis lakukan. Dan 

melalui kesimpulan tersebut, Penulis memberikan saran yang dapat 

bermanfaat bagi kalangan akademis, agar dapat dijadikan menjadi rujukan 

buat penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 




