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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Manusia mempunyai suatu dorongan dalam dirinya untuk saling 

berhubungan dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial, manusia harus 

berkomunikasi dengan sesamanya. Oetama (2001, 287) menyatakan seseorang 

perlu berkomunikasi untuk mengetahui keadaan di lingkungan sekitarnya. 

Dorongan dalam diri manusia untuk berkomunikasi menunjukkan bahwa 

seseorang tidak bisa tidak berkomunikasi. 

Pada dasarnya komunikasi merupakan penyampaian pernyataan seseorang 

kepada orang lain. Seseorang berkomunikasi secara sadar dan disengaja untuk 

menyampaikan suatu pesan. Sendjaja (1998, 41) menjelaskan bahwa komunikasi 

adalah proses pertukaran  informasi antarmanusia baik secara langsung (tatap 

muka) ataupun tidak langsung (tidak tatap muka) yaitu melalui media massa. 

Proses komunikasi tidak langsung (tidak tatap muka) dapat dilakukan 

secara praktis dengan menggunakan media massa. Seseorang dapat mengirim 

serta menerima informasi dari belahan dunia manapun dalam  jangka waktu yang 

singkat.  Media massa telah mempercepat serta mempermudah proses komunikasi 

antar manusia.  

Fungsi dasar menyebarkan informasi membuat media massa menjadi 

bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Informasi telah menjadi kebutuhan 
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manusia yang sangat penting dalam kehidupannya. Melalui informasi yang 

diperoleh, seseorang dapat memperluas pengetahuannya serta mengetahui 

mengenai keadaan di sekitar lingkungannya (Kuswandi, 2008, 11). 

Namun Sendjaja (1998, 199) menyatakan bahwa seseorang tidak hanya 

sekedar menerima informasi yang diberitakan media massa, namun juga 

menerima susunan prioritas yang diberikan media massa terhadap isu-isu yang 

berbeda. Topik yang mendapat lebih banyak perhatian dari media akan lebih 

dianggap penting dibandingkan topik yang kurang mendapat perhatian media. 

Sehingga agenda media telah mempengaruhi agenda publik yang kemudian 

memberi dampak pada opini publik. 

Tidak banyak orang yang menyadari bahwa informasi yang didapatkan 

dari media massa dapat memengaruhi opini seseorang.  McQuail (1987, 70) 

menuturkan, dalam menyajikan infromasi, media massa tidak hanya menjelaskan 

mengenai suatu peristiwa tetapi juga menafsirkan serta mengomentari peristiwa 

fenomena tersebut. Sehingga tanpa disadari media sedang membentuk opininya 

sendiri yang kemudian dapat mempengaruhi opini orang lain yang membacanya.  

Media mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan 

pemihakanya. Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang 

mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Menurut Eriyanto (2001, 

37) media bukan sarana yang netral yang menampilkan kekuatan dan kelompok 

dalam masyarakat secara apa adanya, tetapi ideologi dari kelompok yang dominan 

itulah yang akan tampil dalam pemberitaan. Fiske menyatakan (1990, 39) media 
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tidak bisa dianggap berwajah “netral” dalam memberikan jasa informasi dan 

hiburan kepada khalayak pembaca. Sejalan dengan Fiske, Sobur (2001, 94) juga 

berpendapat bahwa melalui penggunaan bahasanya saja, komunikator telah 

mengeskpresikan  pilihan, sikap, kecenderungan, disposisi dan evaluasi sang 

komunikator. Artinya, setiap media secara tidak langsung menunjukkan 

keberpihakannya termasuk media-media di Indonesia. 

Penulis meneliti surat kabar karena meliputi berbagai aspek kehidupan 

baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial. Selain itu surat kabar bersifat 

aktual serta lebih lengkap dibandingkan media lain. Oetama (2001, 289) 

menjelaskan, 

Surat kabar bersifat aktual yang artinya, kejadian dan permasalahan yang dimuat 

“baru terjadi” dan masih ramai diperbicangkan. Menyajikan isi berita dengan konteks 

yang lebih lengkap dan kaya membuat surat kabar mampu bersaing dengan televisi, radio, 

maupun internet. 

Penulis ingin meneliti bagaimana surat kabar Harian Kompas dan Koran 

Tempo mengkonstruksi pemberitaan mengenai penangkapan Wakil Ketua KPK 

Bambang Widjojanto.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Salah satu pemberitaan yang ramai diperbincangkan masyarakat pada 

bulan Januari 2015 lalu adalah kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang 

Widjojanto. Sebelum peristiwa ini, KPK telah menetapkan calon Kapolri Budi 

Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi pada tanggal 12 Januari 2015. Pihak 

KPK mendapati bahwa Budi Gunawan memiliki rekening gendut dan menduga 

Budi telah menerima hadiah dan gratifikasi. 
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Tidak lama setelah itu Personel Bareskrim Polri menangkap Bambang 

Widojanto yang saat itu menjadi Wakil Ketua KPK. Polisi menangkap Bambang 

pada tanggal 23 Januari 2015, sekitar pukul 07.30 di Depok, Jawa Barat. Malam 

harinya Bambang dinyatakan ditahan setelah dijadikan tersangka dalam kasus 

dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di sidang sengketa 

Pemilu Kepala Daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010 

(Kompas, 24 Januari 2015).   

Pemberitaan harian Kompas menyatakan bahwa kasus ini dilihat sebagai 

suatu ajang pembalasan dendam karena sebelumnya KPK telah menetapkan calon 

tunggal kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka, Zulkarnaen selaku wakil ketua 

KPK yang menjabat sejak tahun 2011 juga menyatakan bahwa penangkapan dan 

penahanan Bambang merupakan serangan langsung terhadap KPK. Serangan ini 

justru dilakukan di tengah pimpinan KPK yang sedang mempercepat penanganan 

sejumlah perkara korupsi, termasuk kasus dugaan korupsi yang dilakukan Budi 

Gunawan (Kompas, 24 Januari 2015).  

Selain itu Bareskrim Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka 

berdasarkan kasus dugaan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan 

palsu, terjadi pada tahun 2010 silam. Pada pemberitaan Koran Tempo dinyatakan 

bahwa kasus Bambang telah diklarifikasi sebelumnya dan sudah clear. Itulah 

sebabnya Bambang diloloskan untuk menjabat sebagai pimpinan KPK. Suatu 

kejanggalan apabila ada sesuatu yang clear, dipermasalahkan kembali (Koran 

Tempo, 24 Januari 2015). 
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Untuk itu penulis menggunakan analisis pembingkaian untuk mengetahui 

bagaimana media cetak harian Kompas dan Koran Tempo mengonstruksi fakta. 

Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam 

berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk 

menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.  

1.3.  Rumusan Masalah 

Penulis tertarik untuk meneliti framing pemberitaan kasus penangkapan 

Wakil Ketua Bambang Widjojanto karena pesan dalam pemberitaan harian 

Kompas dan Koran Tempo dapat memengaruhi presepsi masyarakat yang 

membacanya. Framing pemberitaan yang cenderung memihak kepada satu sisi, 

dapat mempengaruhi opini pembaca untuk memihak pada sisi yang sama pula. 

Sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana harian 

Kompas dan Koran Tempo tanggal 24-30 Januari 2015 mengonstruksi 

pemberitaan mengenai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto?  

1.4. Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti berita pada harian Kompas dan 

Koran Tempo edisi 24-30 Januari 2015 yang berkaitan dengan penangkapan 

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Pembatasan masalah ini dipilih peneliti 

karena merupakan pemberitaan selama tujuh hari pertama setelah penangkapan 

Bambang dan pada hari-hari tersebut, kedua media ini banyak membahas 

mengenai kasus Bambang. Selain itu, setelah tujuh hari pemberitaan, fokus 

permasalahan yang dibahas oleh kedua media bukan peristiwa penangkapan 
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Bambang melainkan mengenai sikap Jokowi terkait penetapan Budi Gunawan 

sebagai calon tunggal kapolri. 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Koran Tempo dan 

Harian Kompas tanggal 24-30 Januari 2015 mengkonstruksi pemberitaan 

mengenai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. 

1.6.  Kegunaan Penelitian 

1.6.1 Kegunaan Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dalam bidang 

jurnalistik bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi maupun peneliti lainnya. Selain itu 

sebagai referensi dan tambahan pengetauan bagi peneliti yang menggunakan 

analisis framing. 

1.6.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membuka pikiran pembaca bahwa media 

dapat membentuk opini publik melalui pemberitaannya sehingga pembaca dapat 

lebih kritis dan tidak secara langsung menyerap informasi begitu saja. Mencari 

lebih banyak sumber informasi serta menyesuaikan dengan sudut pandang media 

tersebut dapat membantu pembaca mendapatkan fakta yang sesungguhnya. Selain 

itu media diharapkan dapat menampilkan pemberitaan yang objektif dan tidak 

memihak karena apa yang ditulis oleh media dapat  memberi pengaruh terhadap 

opini para pembaca. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan. Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah yang diawali dengan perlunya manusia berkomunikasi, makna 

komunikasi, media massa, serta konsep media mengkonstruksi realitas; 

Identifikasi Masalah yang membahas mengenai penangkapan Wakil Ketua KPK 

Bambang Widjojanto; Rumusan Masalah; Pembatasan Masalah; Tujuan 

Penelitian; Kegunaan penelitian secara akademis dan praktis; dan Sistematika 

Penulisan 

BAB II   Objek Penelitian. Bab ini membahas mengenai objek yang akan diteliti, 

yaitu harian Kompas dan Koran Tempo mengenai sejarah, visi & misi, serta nilai 

dasar yang dipegang. Selain itu bab ini menjelaskan secara singkat mengenai 

profil Bambang Widjojanto sebelum ia menjabat sebagai wakil ketua KPK serta 

kronologi penangkapan Bambang. 

BAB III  Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang 

digunakan yaitu Teori Konstruksi Sosial serta konsep framing model Robert N. 

Entman untuk menganalisis berita pada harian Kompas dan Koran Tempo.  

BAB IV  Metodologi Penelitian. Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai 

metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan 

analisis framing model Robert N Entman; Sumber data yang diperoleh peneliti 

baik sumber data primer maupun data sekunder; Teknik pengumpulan data; Unit 

analisis; serta Uji Keabsahan Data. 
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BAB V  Hasil dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil penelitian serta 

pembahasan hasil yang ditemukan dalam penelitian. Hasil penelitian diperoleh 

melalui data pada harian Kompas dan Koran Tempo edisi 24-30 Januari 2015 

yang memberitakan mengenai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang 

Widjojanto. Pada bagian pembahasan akan menguraikan fakta yang ditemukan 

kemudian dikaitkan dengan konsep yang digunakan. 

BAB VI  Kesimpulan dan Saran. Bab ini memberikan kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah 

ditemukan melalui hasil penelitian. Selain itu peneliti akan memaparkan saran 

atau masukan terhadap hasil yang sudah ada.  
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