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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Permasalahan 

Sepanjang sejarah manusia, munculnya penyakit menular merupakan suatu 

fase yang tidak lepas dari bagian kehidupan manusia. Penyakit menular sendiri telah 

cukup banyak menyebabkan terjadinya kekacauan dan ketakutan di kalangan 

masyarakat dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO-World Health 

Organization), dunia telah menyaksikan munculnya beberapa wabah penyakit dan 

epidemi yang disebabkan oleh lebih dari 20 agen infeksi selama dekade terakhir 

(Balkhair, 2020: 1).  

Beberapa epidemi sebagaimana disebutkan di atas disebabkan oleh agen 

infeksi baru seperti H1N1 (Flu babi) dan MERS (Middle East Respiratory 

Syndrome). Selama dua dekade terakhir, munculnya penyakit yang berhubungan 

dengan coronavirus (SARS dan MERS) menimbulkan tantangan global terhadap 

sistem kesehatan masyarakat. SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2) sebagai agen penyebab penyakit coronavirus COVID-19 

(coronavirus disease-19) adalah tambahan terbaru untuk daftar agen baru penyebab 

epidemik di tahun 2020 ini. WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat 

kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional pada 30 Januari 2020 

dan naik status menjadi pandemik pada 11 Maret 2020 (Balkhair, 2020: 1). 

Kasus COVID-19 terindentifikasi pertama kali pada 30 Desember 2019, di 

mana pada waktu-waktu sebelumnya terdapat aduan secara serentak mengenai 
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gejala infeksi paru-paru (pneumonia) di Kota Wuhan, Tiongkok. Virus corona ini 

menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Tiongkok, dan 

menggejala ke seluruh dunia, termasuk Indonesia saat ini. SARS-CoV-2 sebagai 

agen penyebaran COVID-19 utamanya menyebar melalui tetesan (droplet) air liur, 

mudah ditularkan, dan dapat menyebar melalui individu tanpa gejala atau individu 

dengan gejala minimal (Balkhair, 2020: 1).  

COVID-19 memiliki masa inkubasi rata-rata lima hingga enam hari dan masa 

infektivitas meluas dari dua hari sebelum timbulnya gejala hingga dua minggu 

setelah timbulnya penyakit pada kasus yang parah. COVID-19 adalah penyakit 

pernapasan dengan spektrum klinis penyakit ringan hingga sedang (80%), penyakit 

berat (15%), dan penyakit kritis (5%) dengan tingkat fatalitas kasus keseluruhan 

0,5-2,8% dengan angka yang jauh lebih tinggi (3,7-14,8%) pada oktogenarian. 

Kategori penyakit parah dan kritis (sekitar 20% dari semua infeksi) telah 

membanjiri sistem kesehatan di seluruh dunia (Balkhair, 2020: 2). 

Kasus penularan COVID-19 telah terjadi secara global di seluruh dunia, 

menurut informasi Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad 

Yurianto sebagaimana dikutip dalam portal berita tribunnews.com hingga Rabu, 1 

April 2020 pada pukul 12.00 WIB, kasus COVID-19 tercatat sudah menembus 

859.032 kasus di seluruh dunia. Angka kematian karena COVID-19 di seluruh 

dunia mencapai 42.333 orang dan angka kesembuhan, tercatat sudah ada 178.101 

orang yang dinyatakan bebas dari COVID-19. Di Indonesia hingga Rabu tanggal 1 

April 2020 siang, tercatat ada 149 kasus baru. Sehingga, total pasien positif virus 
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corona tercatat sebanyak 1677 kasus, di mana 103 orang di antaranya dinyatakan 

sembuh dan 157 orang meninggal dunia (Haryadi, 2020). 

Para ilmuwan di seluruh dunia masih terus menyoroti cara penanganan, 

khususnya Asia Pasifik. Dari pantauan para ilmuwan dunia, Dosen Griffith 

University Lee Morgenbesser, seorang ahli dalam politik Asia Tenggara dalam 

portal berita online suara.com menunjukan perhatiannya pada Indonesia yang 

dinilai buruk dalam penanganan COVID-19 (Novianty & Utami, 2020). Sejalan 

dengan hal tersebut, Pengamat politik dari Universitas Paramadina yang juga 

Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri 

Satrio sebagaimana diberitakan detik.com menyoroti persepsi publik terhadap 

penanganan virus Corona oleh pemerintah Indonesia. Bila dibandingkan dengan 

negara-negara tetangga, penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai buruk oleh 

publik sendiri. Hendri Satrio menyitir survei kolaboratif 12 institusi termasuk 

Harvard, Cambridge, Warwick. Sebagian negara-negara yang dipersepsikan 

publiknya punya penanganan baik terhadap COVID-19 adalah negara-negara yang 

memberlakukan karantina wilayah seperti dilakukan Tiongkok dengan membatasi 

akses keluar dan masuk atau lockdown (Damarjati, 2020). 

Kebijakan untuk tidak melakukan lockdown daerah maupun nasional oleh 

Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan merupakan sebagian kecil dari 

kontroversi atas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 di 

Indonesia. Pemerintah lebih menggaungkan penanggulangan berupa sosialisasi 

perilaku social distancing (menjaga jarak sosial) atau physical distancing (menjaga 

jarak fisik antar orang) hingga work from home (bekerja dari rumah) dengan 
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meliburkan sekolah, perkuliahan. Hingga per tanggal 31 Maret 2020 pemerintah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Azzanella, 2020). 

Di dunia media, khususnya yang bergerak di bidang pemberitaan, 

permasalahan terkait kesehatan masyarakat merupakan bagian dari news value 

(Basnyat & Lee, 2014: 944).  Penyebabnya antara lain karena kebijakan pemerintah 

pada ranah kesehatan masyarakat ini turut menentukan pandangan masyarakat atas 

kebijakan negara secara keseluruhan (Basnyat & Lee, 2014: 944). Hal tersebut 

menyebabkan tingginya tingkat perhatian masyarakat pada permasalahan terkait 

kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya segala bentuk perkembangan kasus 

COVID-19. Antusiame masyarakat ini terlihat, salah satunya, dari traffic pencarian 

informasi online terkait pencarian masyarakat atas informasi COVID-19. Tingginya 

tingkat perhatian masyarakat ini menjadikan pihak media berlomba-lomba untuk 

terus menyediakan informasi terbaru terkait COVID-19 bagi masyarakat.  

Okezone.com dan Tribunnews.com merupakah dua di antara media yang 

terus berupaya untuk menyediakan berita terbaru mengenai COVID-19 di 

Indonesia. Salah satu sub-topik dalam pemberitaan Okezone.com dan 

Tribunnews.com terkait COVID-19 di Indonesia adalah mengenai penanganan 

COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait penanganan 

COVID-19 nampaknya dinilai sebagai isu yang memiliki nilai berita tinggi bagi 

kedua media tersebut. Baik Okezone.com maupun Tribunnews.com memiliki 

kepentingannya sendiri yang tidak jarang berkaitan dengan sisi politis sebagaimana 

dalam pandangan kuasa media menurut de Vreese bahwa interaksi antara politik, 
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warga negara dan media tidaklah harmonis sebagaimana yang terlihat dipermukaan 

(de Vreese, 2007: 6). 

Penilaian atas kepentingan politik tidak dapat dilepaskan dari Okezone.com 

dan Tribunnews.com, di mana Okezone.com merupakan anak perusahaan di bawah 

MNC Group milik Hary Tanoesoedibjo. Di bidang politik, Hary Tanoesoedibjo 

juga merupakan pendiri dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Partai 

Perindo), di mana partainya masuk dalam koalisi Pemerintah pada Kabinet Kerja 

Jilid II yang mengusung Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Tribunnews.com 

merupakan unit bisnis dari Group Kompas Gramedia yang juga dibelakangnya 

berdiri konglomerat dan orang-orang yang dekat dengan lingkaran Istana serta 

kekuasaan. Alasan tersebut merupakan salah satu hal yang menjadikan peneliti 

memilih kedua media tersebut sebagai objek penelitian. Selain itu, kedua media ini 

juga merupakan media berita online teratas dalam hal akses atau traffic di Indonesia 

sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Rangking Akses Website di Indonesia 2020 
Sumber: Alexa, 2020. 



6 
 

Universitas Pelita Harapan 

Perbedaan sudut pandang dalam pemberitaan memperlihatkan bahwa media 

turut terlibat dalam proses pembangunan (konstruksi) realitas. Proses ini 

dilaksanakan melalui sebuah tindakan yang dalam ilmu komunikasi dan kajian 

media dikenal dengan istilah pembingkaian (framing). Pembingkaian berita 

menjadi cara bagi praktisi media untuk menyusupkan ideologi-ideologi tertentu 

yang menyangkut tentang kepercayaan pembaca untuk semakin mengamini fakta 

pemberitaan yang disajikan wartawan, sebagaimana diungkapkan Pan & Kosicki 

(2001: 36) bahwa obrolan publik bukan proses yang harmonis tetapi kontes 

ideologis dan perjuangan politik. Aktor di arena publik memperjuangkan hak untuk 

mendefinisikan dan membentuk masalah, serta wacana seputar masalah tersebut. 

Terkadang, para aktor berjuang keras untuk menjauhkan isu-isu penting dari agenda 

publik, di mana framing menjadi alat untuk lebih memahami kepentingan tersebut. 

Kajian mengenai framing (pembingkaian) berita kesehatan, khususnya terkait 

dengan pemberitaan media mengenai virus dan pandemik global, sebenarnya telah 

banyak dilakukan. Salah satunya dilakukan Adekunle & Adnan (2016) yang 

mengkaji mengenai framing pada wabah Ebola tahun 2014 pada media Nigeria. 

Keduanya menunjukan bahwa media massa tidak bisa menyembuhkan virus tetapi 

bisa mengatasi penyebarannya informasinya. Pembingkaian berita di media Nigeria 

jauh lebih dipengaruhi oleh motif ekonomi para jurnalis; mereka memilih sudut 

berita yang membangkitkan minat pembaca di pasar media yang kompetitif.  

Hasil kajiannya menunjukan bahwa masalah kesehatan publik sebagai 

perspektif berita yang paling menarik bagi mereka. Hasilnya menunjukan adanya 

prioritas antara kepentingan surat kabar yang bersaing untuk menjual dan tanggung 
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jawab sosial media terhadap penanggulangan wabah. Banyaknya kapitalisasi pada 

kerangka kebijakan pengobatan maupun pembatasan sosial, selain juga 

menggambarkan kepentingan surat kabar dalam membebaskan masyarakat dari 

wabah, yang mencerminkan peran tanggung jawab sosialnya (Adekunle & Adnan, 

2016: 375). 

Kajian mengenai framing media pada pandemik juga dilakukan Basnyat & 

Lee (2014) yang menunjukan bagaimana pesan kesehatan masyarakat yang 

disediakan oleh pemerintah di Singapura selama pandemik Influenza (H1N1) 

dibingkai oleh media berita untuk publik. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana 

pandemik global dibingkai sebagai peristiwa lokal, memberikan eksplorasi unik 

dinamika yang melibatkan komunikasi kesehatan masyarakat, media berita dan 

negara. 

Hasil kajiannya menunjukan bahwa siaran pers yang dikeluarkan pemerintah 

diidentifikasi sebagai sumber informasi kesehatan masyarakat yang dijadikan 

sebagai sumber berita. Keempat tema pemberitaan mengenai — penyakit impor, 

metafora perang/ pertempuran, tanggung jawab sosial dan kebijakan lockdown— 

ditemukan hadir dalam siaran pers dan liputan berita. Sementara siaran pers 

memberikan informasi faktual tentang risiko infeksi, langkah-langkah yang tepat 

untuk diambil dan jadwal waktu pandemikc. Bahasa militeristis digunakan dalam 

membingkai informasi kesehatan masyarakat untuk menekankan tanggung jawab 

sosial, penyakit dari luar negara (impor) dan perlunya kewaspadaan melalui 

kebijakan lockdown. Meskipun tidak semua berita terkait langsung dengan siaran 

pers, liputan berita selanjutnya memperkuat, mendukung dan memperluas bahasa, 
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kata-kata, frasa, dan sentimen yang ada dalam siaran pers (Basnyat & Lee, 2014: 

950). 

Kajian Basnyat & Lee (2014) di atas menunjukan kebijakan pemerintah yang 

mendapatkan sorotan selama penanganan wabah H1N1. Hal tersebut menunjukan 

bahwa kebijakan pemerintah sebagai news value penting bagi pihak media dalam 

penanganan wabah. Pemerintah bahwa memiliki caranya sendiri dalam turut 

membingkai peristiwa melalui penggunaan peristilhan dan metafora tertentu dalam 

siaran pers-nya yang dijadikan sebagai sumber pemberitaan media. Kajian 

mengenai cara pemerintah dalam membingkai kebijakan penanganan wabah pun 

telah dilakukan Ibrahim (2007) yang membahas mengenai epidemi Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS) sebagai bentuk perang untuk menggambarkan 

suasana krisis di Singapura. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana metafora perang 

digunakan sebagai “kerangka retorika” oleh pemerintah dan sebagai “kerangka 

tindakan” tersirat oleh para pembuat kebijakan.  

Kerangka perang memberikan dorongan bagi para pembuat kebijakan untuk 

memasukkan berbagai mekanisme untuk mengelola wabah SARS di Singapura, 

terlebih bahwa pemerintah memanfaatkan mentalitas krisis abadi yang disulut oleh 

partai yang berkuasa sejak kemerdekaan di mana risiko ekonomi dan sosial 

diperkuat dan dimediasi sebagai bagian dari pemerintahan politik di pulau itu 

(Ibrahim, 2007: 105). Kepentingan politik pun tidak luput dari serangkaian 

kebijakan penanganan wabah yang dibingkai fenomenanya melalui pemberitaan. 

Pembingkaian krisis dalam istilah-istilah linguistik ini menangkap asosiasi virus 

yang menyerang pertahanan tubuh terhadap pertahanan ekonomi nasional dan 
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saling ketergantungannya dengan ekonomi global. Virus itu tidak hanya dilihat 

sebagai ancaman bagi kehidupan, tetapi juga ancaman mematikan bagi kesehatan 

ekonomi negara (Tan dalam Ibrahim, 2007: 105). 

Beberapa kajian di atas mengenai wabah dan cara penanganan pemerintah 

menunjukan pentingnya berita kesehatan dari peliputan berita, dan media berita 

adalah sumber penting informasi kesehatan bagi publik di mana kebijakan 

pemerintah ada di dalamnya (Chang dalam Basnyat & Lee, 2014: 943). Berita 

kesehatan menurut dibingkai dalam media untuk dapat membentuk pemahaman 

pembaca tentang masalah kesehatan, arti-penting masalah kesehatan, dan persepsi 

tentang penyebab dan solusi masalah kesehatan. Pembingkaian berita media pada 

isu-isu kesehatan ini kemudian dianggap menarik untuk dilakukan karena 

menunjukan kepentingan publik, media, dan negara di dalamnya. Selanjutnya 

(Berry et al dalam Basnyat & Lee, 2014: 944).  

Atas alasan-alasan di atas, penelitian ini akan memberikan upaya peneliti 

dalam menganalisa bagaimana media mengkonstruksi realitas terkait penanganan 

virus corona (COVID-19) di Indonesia melalui proses pembingkaian atas berita 

mengenai fenomena di atas.  

 

1.2 Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menunjukan upaya peneliti dalam membatasi masalah 

penelitian, di mana fokus dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Berita penanganan virus corona (COVID-19) dalam penelitian ini difokuskan 

hanya pada penanganan yang dilakukan di Indonesia di bawah kewenangan 

Pemerintah Republik Indonesia, meskipun kasus COVID-19 ini merupakan 

pandemik sehingga bersifat global dan juga dilakukan penanganan di berbagai 

negara yang terdampak. 

2. Pemberitaan terkait penanganan virus corona (COVID-19) difokuskan pada 

media online Okezone.com dan Tribunnews.com, utamanya pada pemberitaan 

periode Maret-April 2020. Kedua media online tersebut berdasarkan informasi 

dari Alexa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang analisis website dan 

pengembangan SEO (search engine optimization) merupakan dua media online 

dengan akses tertinggi di Indonesia untuk periode Maret hingga Mei 2020. 

 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latarbelakang penelitian sebagaimana 

dipaparkan di atas, maka rumusan masalah ini yakni, “Bagaimana media online di 

Indonesia melakukan pembingkaian atas berita penanganan virus corona (COVID-

19) di Indonesia?”  

Terhadap pertanyaan penelitian di atas, peneliti akan menetapkan dua media 

online untuk menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu, yaitu Okezone.com dan 

Tribunnews.com. Kedua media online tersebut dipilih mengingat keduanya berada 

di posisi satu dan dua sebagai media online yang paling banyak diakses oleh 

masyarakat Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan peringkat Alexa sebagaimana 

telah dipaparkan pada latarbelakang penelitian di atas. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa cara media online di Indonesia melakukan pembingkaian berita 

penanganan COVID-19 di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis proses pembingkaian pemberitaan mengenai penanganan COVID-19 

di Indonesia pada media online Okezone.com dan Tribunnews.com.   

 

1.4  Siginifikansi Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Akademis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dan dapat dijadikan 

sebagai sumber referensi bagi penelitian sejenis lainnya dalam memahami 

konstruksi realitas media dalam membingkai berita, dengan menjadikan fenomena 

sosial yang ada dalam sebuah masyarakat, sebagai sumber datanya. Penelitian ini 

juga memperkaya literatur mengenai framing media yang secara khusus membahas 

mengenai tindakan framing pada berita berite tertentu, seperti pemberitaan 

mengenai wabah penyakit yang menyerang kelompok masyarakat maupun global. 

 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada masyarakat 

mengenai fenomena framing dalam media massa yang dapat digunakan untuk 

memaknai pesan-pesan laten di balik isi berita media massa agar lebih kritis dan 

cerdas dalam memahami berita sebagai sekumpulan kepentingan yang dapat 

dipilah.


