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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jakarta merupakan sebuah kota yang bermula dari sebuah bandar kecil di 

daerah bantaran sungai yang kini dikenal sebagai Sungai Ciliwung. Berabad-abad 

telah dilewati, hingga akhirnya Jakarta menjadi Kota Bandar dengan pusat 

perdagangan internasional yang ramai. Jakarta memperoleh predikat resmi sebagai 

Ibukota Republik Indonesia pada tahun 1961 (Lubis, 2008). Sejak saat itu, Jakarta 

mengalami perkembangan yang pesat dalam menjadi sebuah kota berbasis 

metropolitan modern hingga abad ke-21 saat ini.  

Sejak ditetapkan sebagai sebuah provinsi, DKI Jakarta menjadi wilayah 

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus yang dikepalai oleh Gubernur dan Wakil 

Gubernur, beserta struktur pemerintahan di dalamnya. Dalam kepemimpinannya, 

seperti tertulis dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 19 Tahun 2010, setiap 

Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan yang 

mengatur kewenangannya.  Salah satu kewenangan tersebut adalah bahwa 

Gubernur dapat menjalankan penerimaan dan pengeluaran daerah, kemudian 

menganggarkannya ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), 

yang kewenangan pengelolaannya bagi Gubernur telah tertuang dalam PP No. 58 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kewenangan mengelola 

APBD bagi Gubernur telah tertuang dalam PP No. 58 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Depkeu, 2015). 
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APBD merupakan alat operasional yang digunakan oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kegiatan dan program pemerintahannya. 

Penetapan APBD harus dimulai dari analisa strategi pencapaian target pemerintah 

daerah, sebagaimana yang direncanakan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah). Pelaksanaan APBD pun harus disertai proses pengawasan serta evaluasi 

dan pertanggungjawaban.  Maka, setiap pengeluaran keuangan daerah yang 

dianggarkan ke dalam APBD harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang mengatur hal tersebut.  

Pengelolaan keuangan negara merupakan sebuah persoalan vital yang 

menyangkut maslahat perekonomian suatu negara. Adanya kesalahan dalam 

pengelolaan keuangan negara akan mengakibatkan lahirnya penyalahgunaan 

kekayaan dan keuangan negara, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai 

tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), merujuk pada UU No. 28 

Tahun 1999: 

1) Korupsi merupakan penggelapan atau penyelewengan harta milik dari 

perusahaan atau pun milik negara untuk kepentingan diri sendiri (pribadi) 

maupun untuk kepentingan orang lain; 

2) Kolusi merupakan kerja sama atau permufakatan melawan hukum antar 

penyelenggara negara atau juga antara penyelenggara negara dengan pihak 

lain yang merugikan masyarakat, negara, atau orang lain; 

3) Nepotisme merupakan setiap perbuatan penyelenggaraan melawan hukum 

yang di mana itu menguntungkan kepentingan kroni atau keluarganya di 

atas dari kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 
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Melalui pengertian KKN di atas, sesungguhnya telah tercermin esensi 

transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam 

mengelola keuangan negara. 

Memahami esensi transparansi, akuntabilitas, dan patuh perundang-

undangan, maka dibentuklah sebuah lembaga khusus yang bersifat independen 

dan objektif dalam memeriksa setiap laporan keuangan pemerintah.  Lembaga 

tersebut bernama BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).  

Diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK 

merupakan lembaga tertinggi negara yang mewakili wewenang dalam 

pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab pada keuangan negara.  Dapat 

disimpulkan, BPK secara umum bertugas memeriksa rekapitulasi penggunaan 

uang negara di tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. 

Berkaitan dengan tindak pengelolaan keuangan di tingkat Provinsi DKI 

Jakarta, pada bulan Mei 2014 lalu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku Plt 

(Pelaksana Tugas) Gubernur DKI Jakarta berniat membeli lahan Yayasan 

Kesehatan Sumber Waras dengan anggaran 1,5 triliun dari APBD-P (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan) tahun 2014.  Akan tetapi, usaha 

pembelian lahan ini menjadi sebuah sengketa karena BPK menganggap usaha 

tersebut telah menyalahi prosedur negara.  Sengketa ini berangkat dari Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) milik BPK di bulan Juli 2015 terhadap laporan 

keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2014.  Pada 

LHP tersebut, negara diasumsikan mengalami kerugian sejumlah 191,33 miliar 

rupiah dari total pembelian lahan sejumlah 800 miliar yang dilaporkan kepada 
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BPK.  Pada hasil audit tersebut, BPK juga menemukan perbedaan penetapan Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) antara yang dikalkulasikan oleh BPK dengan yang 

ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. 

Pada titik perbedaan perhitungan dan penetapan NJOP inilah media massa 

Indonesia hadir di tengah-tengahnya.  Baik melalui kanal berita cetak maupun 

berita elektronik, media massa mulai menyajikan berita yang mengusung tema 

besar “Ahok vs. BPK” setiap merujuk pada kasus perbedaan perhitungan dan 

penetapan NJOP „versi Ahok‟ dan „versi BPK‟ di atas.  Dalam caranya 

membangun dua kubu yang berseberangan ini, media menggunakan realitas 

simbolik tertentu, seperti bahasa, simbol, atau gambar/foto.   

Asumsi realitas simbolik muncul dalam elaborasi pemberitaan “Ahok vs. 

BPK” ini dikarenakan berita sesungguhnya dianggap tidak cukup menampilkan 

kondisi nyata dari sebuah peristiwa, melainkan membangun kondisi simbolik 

semata.  Asumsi ini berangkat dari kesadaran kritis akan kemampuan media untuk 

membingkai berita sebagaimana kepentingan dan/atau tujuan masing-masing 

media tersebut.  Herbert Gans dalam tulisannya (1980, h. 80) juga menyatakan 

bagaimana media mampu mentransmisi sebuah berita kepada khalayak: 

News as information which is transmitted from sources to audience, with journalist 

– who are both employees of bureaucratic commercial organization and members of 

a profession – summarizing, refining, and altering what becomes available to them 

from sources in order to make the information suitable for their audiences. 

 

Dari pernyataan di atas, Gans berusaha menjelaskan bahwa ketika sebuah 

media massa memberitakan suatu peristiwa, sesungguhnya ia bergantung pada 

beberapa hal, yakni ideologi, sistem nilai, dan tujuan media itu sendiri.  Sehingga, 
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pola pembingkaian yang dilakukan setiap media massa akan berbeda-beda akibat 

perbedaan nilai-nilai yang mengikatnya. 

 

1.2 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan latar pengangkatan kasus Ahok vs. BPK di atas yang terbukti 

pelik, penelitian ini mengidentifikasi adanya beberapa masalah yang menunjang 

diangkatnya analisa ini. 

Poin pertama adalah adanya ideologi, sistem nilai, dan tujuan tersendiri 

yang dimiliki setiap media, yang berujung pada cara mereka menyajikan sebuah 

berita.  Menurut Reese & Shoemaker (1996, h. 60),” setiap berita yang disajikan 

suatu media sesungguhnya telah dirancang sedemikian rupa berdasarkan 

kepentingan yang dimiliki media tersebut, baik secara internal maupun eksternal”.  

McCombs & Shaw dalam tulisannya (1997, h. 247) juga mengonfirmasi cara 

media menyajikan sebuah informasi, sebagai berikut “The media may not only tell 

us what to think about, they also may tell us how and what to think about it, and 

perhaps even what to do about it”. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa media 

memiliki kemampuan dalam menggiring masyarakat untuk sampai pada suatu 

opini tertentu atas suatu permasalahan yang sedang terjadi; bahkan mampu 

menumbuh-kembangkan serta menggiring agenda publik.  Maka, logikanya, 

media sebagai sebuah platform penyampai berita sangat bergantung penuh pada 

ideologi, nilai, dan tujuan yang dianutnya dalam setiap pemberitaan mereka. 

Poin kedua, yang menarik dari konflik Ahok vs. BPK adalah hadirnya 

sejumlah media modern di Indonesia, yang selanjutnya disebut media online, 
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sebagai pihak yang juga dominan dalam menyiarkan pemberitaan ini.  Media 

online yang dimaksud dalam penelitian ini adalah versi virtual dari media massa 

yang tadinya bersifat konvensional sebelum mereka menginkorporasikan 

platform-nya dengan infrasturktur internet.  Inkorporasi ini didasari oleh 

peningkatan kebutuhan khalayak dalam mendapatkan informasi, sehingga media-

media massa di Indonesia mulai mengadopsi sistem siar berita online tersebut.  

Bahwa justifikasi utama dalam pemilihan pengangkatan media online 

dibandingkan media konvensional adalah pada kecepatannya menjangkau 

masyarakat, ketika media konvensional masih memerlukan platform atau kanal 

fisik (seperti koran cetak atau televisi) untuk menyiarkan pemberitaan.  Menurut 

Margianto & Syaefullah (2012), sederhananya, media online adalah media yang 

mudah diakses dan datanya tidak dapat dihapus dari tautan world wide web 

(WWW).  Berdasarkan penjelasan tersebut, satu karakteristik menarik dari media 

online adalah bahwa ia menawarkan kemudahan akses informasi, karena dapat 

diakses dari mana saja dan tersimpan otomatis dalam jejaring digital.   

Meski terdapat keunikan media online yang ditinjau dari cepat sajinya 

sebuah pemberitaan kepada masyarakat, sesungguhnya setiap analisa 

pembingkaian berita diperlakukan sama bagi semua jenis media, baik analisa 

terhadap media konvensional maupun media online.  Robert N. Entman (dikutip 

dari Eriyanto, 2001) membagi analisa framing ke dalam dua dimensi besar.  

Pertama, pada proses seleksi isu, dan kedua, pada penekanan atau penonjolan 

aspek-aspek tertentu dari realitas/isu yang diberitakan.  Secara keseluruhan, 

elemen pentingnya adalah pada tajuk berita, angle, headline, dan lain-lain.  
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Namun logikanya, ketika sudah masuk pada ranah cepat-saji khas media online, 

tentu akan terdapat tendensi pembingkaian berita yang berbeda dengan cara 

pembingkaian berita milik media konvensional.  Penelusuran pembingkaian berita 

yang berujung pada konstruksi realitas melalui pemberitaan Ahok vs. BPK dalam 

ruang online yang dinamis itulah yang hendak menjadi keistimewaan penelitian 

ini.  Karena itu, penelitian ini menentukan dua kanal berita online yang hendak 

dianalisa, yakni Kompas.com, dan Okezone.com. 

Selain dua tendensi dan keistimewaan yang telah dijelaskan di atas, 

penelitian ini juga menitikberatkan kebaruan dan keistimewaannya pada sejumlah 

penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, 

terdapat beberapa penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan penelitian ini. 

Di antaranya adalah milik Ismira Lutfia yang menganalisa konstruksi Harian 

Jakarta Globe terhadap sidang tipikor (tindak pidana korupsi) Billy Sindoro; 

penelitian milik Tri Wahyuti tentang analisa framing media online Sinar Harapan 

terhadap isu terorisme dalam penangkapan Abu Bakar Ba‟asyir dan aksi 

kekerasan di Medan; tulisan milik M. Hendrik Al Zen tentang analisa framing dan 

politik komunikasi media Kompas dan Suara Karya seputar rapimnas (rapat 

pimpinan nasional) IV Partai Golkar tahun 2008; serta karya Dimas Adrianto I.P 

yang meneliti tentang framing dan propaganda yang dilakukan Kompas.com dan 

Tempo.co.id terkait kasus korupsi Gayus Tambunan. Berdasarkan tinjauan 

pustaka tersebut, berikut adalah poin-poin pembeda literatur terdahulu dengan 

penelitian ini. 
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1) Poin-poin pembeda: 

a) Keempat penelitian terdahulu hanya berfokus kepada bagaimana isi 

pembingkaian berita yang dilakukan media online, tetapi tidak melihat 

bagaimana ideologi korporasi suatu media di dalam melakukan 

pembingkaian berita seperti yang hendak dibedah dalam penelitian ini.   

b) Sejumlah penelitian di atas lebih menitikberatkan pada pembingkaian 

berita yang dilakukan oleh media online dengan menganalisis 

informasi dalam berita yang mereka bagikan ke khaayak.  Pada 

akhirnya, poin ini kembali mengantarkan pada alasan poin pertama, 

yakni menjustifikasi ramainya penelitian yang hanya fokus pada isi 

pembingkaian – bukan pada ideologi media yang dalam penelitian ini 

diasumsikan menjadi faktor terjadinya pembingkaian berita. 

Kedua poin di atas menjadi referensi kebaruan yang ditawarkan penelitian 

ini.  Poin kebaruan yang dimaksud adalah pada sudut pandangnya, yang berusaha 

melihat bagaimana ideologi suatu korporasi media di dalam pembingkaian suatu 

berita.  

Berdasarkan penjelasan di atas, keunikan media online, serta poin 

kebaruan yang belum pernah disentuh para peneliti framing sebelumnya, maka 

penelitian ini merumuskan sebuah masalah penelitian, yakni: “Bagaimana 

ideologi masing-masing korporasi media jika dilihat dari pemberitaannya terkait 

konflik politik Ahok vs. BPK?” yang akan dibedah ke dalam dua sub-rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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a. Bagaimana Kompas.com mengonstruksi berita mengenai konflik Ahok vs. 

BPK pada 13-17 Juni 2016? 

b. Bagaimana Okezone.com mengonstruksi berita mengenai konflik Ahok 

vs. BPK pada 13-17 Juni 2016? 

 

1.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang berawal dari metode penelitian. 

Guna menganalisa kasus pembelian lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras 

antara Ahok vs. BPK, penelitian ini hanya mengambil dua media online yang 

sama-sama memberitakan kasus tersebut dalam kurun waktu 13-17 Juni 2016, 

yakni Kompas.com dan Okezone.com. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui cara media online 

mengonstruksi berita konflik Ahok vs. BPK. Tujuan tersebut akan didapatkan dari 

hasil peninjauan cara Kompas.com, dan Okezone.com dalam mengkonstruksi 

berita tersebut. Dari cara masing-masing media online memberitakan konflik 

tersebut akan didapatkan gambaran ideologi dari masing-masing media, yang 

merupakan tujuan utama dari penelitian ini. 

 

1.5 Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Melalui kajian terhadap kedua media online di atas, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada dunia akademis dengan menguji 
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kembali dan memperluas pengetahuan terkait analisis framing sehubungan dengan 

pemberitaan atas konflik politik yang terjadi antara Ahok vs. BPK.  Kedua, 

kepada dunia praktis, penelitian ini diharapkan dapat membukakan pintu bagi 

peneliti selanjutnya dalam memahami bagaimana media membingkai suatu berita, 

khususnya yang berkaitan dengan isu politik.  Dan terakhir, penelitian ini 

diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat akan pembingkaian berita yang 

dilakukan pelaku media, yang sekaligus menggambarkan ideologi korporasinya, 

bahwa media massa tidak pernah bebas nilai. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sebagai sebuah tulisan kosntruktivistik atas media yang dipandang sebagai 

sebuah realitas sosial atas konflik politik yang terjadi, pada Bab I, penelitian ini 

mengangkat garis historis dari 2 (dua) kekuatan politik yang berdiri.  Bab ini 

dimulai dengan menjelaskan secara singkat ranah politik Ahok dan BPK terhadap 

kasus pembelian lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras, hingga 

mengidentifikasi adanya tendensi media-media Indonesia untuk membingkai 

berita. Sifat media yang tidak lagi objektif ini tentu melahirkan subjektivitas 

dalam pemberitaan. Terutama tentang bagaimana kepemilikan dua korporasi 

media yang besar, Kompas dan Okezone, yang menaungi kedua media online 

dalam mempengaruhi pembingkaian berita mengenai kasus Ahok vs. BPK. 

Pada Bab II Subjek dan Objek Penelitian akan dijabarkan secara rinci 

subjek dan objek dalam penelitian ini. Sebagai penelitian yang menggunakan 

analisis framing, subjek penelitian ini adalah korporasi media yang menaungi 
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media online, yakni Kompas.com, dan Okezone.com. Sedangkan objek 

penelitiannya adalah cara pembingkaian yang dilakukan oleh kedua media online 

(melalui tajuk, angle, gambar/foto, dan lain-lain) yang membuatnya bertendensi 

framing. 

Bab III akan menjelasan secara rinci tentang tinjauan pustaka dan 

kerangka pemikiran yang menjadi landasan penelitian ini.  Tinjauan pustaka akan 

terdiri dari kerangka teoritis dan kerangka konseptual, sedangkan kerangka 

pemikiran merupakan pola berpikir dalam penelitian ini yang akan menggiring 

pengaplikasian analisa framing terhadap kedua media online. 

Bab IV Metodologi Penelitian akan menjelaskan prosedur penelitian yang 

dilakukan.  Penelitian ini berada pada ranah kualitatif dengan paradigma 

konstruktivisme menggunakan analisis framing model Pan & Kosicki.  Maka, 

dalam Bab IV tersebut akan dijelaskan secara rinci kekhasan analisa framing Pan 

& Kosicki, cara pemilihan sumber data dan teknik pengumpulannya, rencana 

proses keabsahan data, hingga cara pengolahan datanya. 

Bab V akan berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan.  Hasil 

penelitian atas perangkat-perangkat analisa yang telah ditentukan sebelumnya 

pada Bab IV akan diuraikan secara rinci dalam lingkup analisa framing model Pan 

& Kosicki.  Perangkat-perangkat dari setiap pemberitaan dari masing-masing 

media online akan dikategorisasikan sebagai bagian dari proses reduksi data 

kemudian digabungkan dan dianalisa dengan konsep-konsep dan teori-teori yang 

ada dalam penelitian ini. 



12 
 

Universitas Pelita Harapan 

Terakhir, Bab VI akan menggambarkan simpulan dan saran dari penelitian 

dalam kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan 

sebelumnya dalam Bab I, serta memberikan saran agar penelitian selanjutnya 

dapat mengisi kekosongan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




