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BAB II

SIKAP POLITIK MEDIA PADA TRIBUN NEWS, JAWA POS, DAN

SUARAMERDEKA

Objek penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pemberitaan Ganjar

Pranowo setelah kasus E-KTP dan sebelumnya yang dimuat di ketiga surat kabar

online yaitu Suara Merdeka, Jawa Pos, dan Tribun News. Penelitian ini bertujuan

untuk mengkaji frame yang dikembangkan oleh Suara Merdeka, Jawa Pos, dan

Tribun News tentang pemberitaan Ganjar sebelum dan sesudah kasus E-KTP.

Dengan menggunakan metode framing, penelitian pada Suara Merdeka, Jawa Pos,

dan Tribun News ini tidak hanya berkaitan dengan skema individu wartawan saja

melainkan juga berhubungan dengan proses produksi berita, kerangka kerja, dan

organisasi media. Wartawan sebagai bagian dalam industri media dengan

seperangkat aturan dan pola kerja tertentu. Seperangkat kerja dan pola kerja yang

dimiliki oleh media akan mengontrol cara wartawan melihat suatu peristiwa. Pada

akhirnya fakta yang dipilih wartawan dilapangan sangat dipengaruhi oleh

kehendak medianya. Disisi lain, seorang wartawan sebagai bagian dari komunitas

media juga menyerap nilai-nilai yang terdapat dalam komunitasnya.

Padahal sebuah media juga bukan mustahil memiliki ideologi, sikap politik,

dan kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, dimana

faktor-faktor ini bepengaruh terhadap penggunaan simbol politik, pengemasan

pesan, dan pemberian tempat mengenai kekuatan politik tersebut. Alhasil satu
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peristiwa politik bisa menimbulkan opini publik yang berbeda-beda, tergantung

media yang memberitakannya (Nimmo, 1978 dan McQuail, 1996).

2.1 Tribun News

Tribunnews.com sendiri merupakan salah satu portal berita yang mempunyai

pembaca terbanyak diantara portal berita lain. Tribunnews dianggap sebagai

media yang layak dibaca dan juga dipercaya oleh masyarakat luas. Dalam

media online kecepatan merupakan sebuah kekuatan dan kelebihan

dibandingkan dengan media – media lainnya.

Sebagai anak perusahaan Kompas, sikap politik Tribunnews bisa dilihat

dari pemilu tahun 1999 sama seperti Jawa Pos. Pada tahun itu, Kompas

mewacanakan semua partai secara positif. Baik yang berasas Islam, Kristen,

Nasionalis, digambarkan dengan baik. Pada tabel berikut akan menunjukkan

bagaimana konstruksi partai politik oleh Kompas:

PPP PPP adalah partai reformis dengan massa pendukung yang
banyak, di antaranya ada yang bersikap urakan. PPP tak mau
kompromi dengan kekuatan statusquo

PDIP PDIP adalah partai yang besar karena memperoleh dukungan
massa yang luas di tengah masyarakat

PDKB PDKB adalah partai kecil, yang memiliki gagasan kuat untuk
membangun masyarakat khususnya di KTI dan WNI
keturunan

PAN PAN adalah partai reformis yang berusaha sekuat tenaga
melawan Golkar

PBB PBB adalah partai reformis yang memiliki kepercayaan diri
yang kuat melawan statusquo

PK PK dengan asas Islam adalah partai kecil, kurang
memperoleh suara sehingga menyetujui penggabungan suara

GOLKAR Golkar adalah partai pro status quo, tidak disukai massa dan
banyak melakukan kesalahan.

PKB PKB adalah partai reformis, dengan dukungan massa yang
banyak, anti status quo
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PKP PKP adalah partai yang tidak menyukai Orba: Golkar,
Habibie, Soeharto.

Sama dengan Jawa Pos, Kompas lebih berorientasi ekonomis, yaitu

mengembangkan wacana parpol dari sudut peristiwa faktual yang menimpa

parpol itu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembaca media dan tak

bermaksud ikut berpolemik mengenai kehidupan partai.

TribunNews sebagai anak perusahaan Kompas Gramedia, perusahaan ini

didirikan atas inisiatif dari pendirinya untuk menerbitkan sebuah berita online

untuk melawan kegiatan pers komunis di masa lampau. Dengan melihat masa

lalunya yang seperti itu, ganjil misalnya jika saat ini kita melihat anak-anak

perusahan Kompas Gramedia malah menerbitkan berita yang kadang

memihak komunis. Sejak berkembang pesatnya Kompas Gramedia, mulai

mendirikan perusahaan-perusahaan lain untuk memperkuat penyebaran

produk Kompas Gramedia. Perusahaan tersebut mulai memiliki beberapa

anak perusahaan atau bisnis yang bervariatif mencangkup media cetak,

percetakan, penerbitan buku, radio, stasiun televisi, hingga universitas,

bahkan juga hotel. Dapat kita lihat disitu perusahaan ini orientasinya telah

bergeser dari yang tampil sebagai media tandingan komunis, menjadi sebuah

perusahaan yang berorientasikan profit. Maka tidak aneh jika kita melihat

dalam satu media online misalnya TribunNews jika memberitakan isu

komunisme, ada yang isinya pro dan ada juga yang kontra. Tidak banyak

larangan dalam perspektif penulisan berita, apapun isu yang sedang

berkembang di masyarakat, selama itu dapat menarik banyak pembaca,
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walaupun bakal menuai banyak kritikan, harus diberitakan. Walaupun jika

banyak yang protes dengan pemberitaan yang diturunkan, pihak media tinggal

menulis lagi berita tandingan untuk menjaga keseimbangan informasi.

Dengan begitu, jika dapat menarik banyak pembaca maka, sponsor iklanpun

akan berdatangan dan menghasilkan profit yang besar.

(http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/696/jbptunikompp-gdl-edwarddani-34767
-1-unikom_4-l.pdf )

2.2 Jawa Pos

PT. Jawa Pos mempunyai reputasi sebagai news paper of the year.

Sebagai usaha untuk mendukung pondasi bagi industri media cetak, PT. Jawa

Pos bekerja keras untuk menyampaikan pengetahuan, berita aktual dan

teknologi untuk masyarakat luas dari berbagai kalangan. Usaha ini telah

menjadi relevan sebagai pemegang kunci untuk meningkatkan industri media

cetak nasional.

Pengenalan lebih luas di pasar global telah menjadi inspirasi PT. Jawa

Pos untuk memelihara berita - berita yang berkualitas dan informasi yang

aktual dan terpercaya.

Visi : “Menjadi perusahaan media cetak maupun online dunia yang dihormati

disegani dan patut dicontoh.”

Misi :

a) Meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pemuasan pelanggan dan

mencerdaskan bangsa dengan adanya informasi yang aktual.

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/696/jbptunikompp-gdl-edwarddani-34767-1-unikom_4-l.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/696/jbptunikompp-gdl-edwarddani-34767-1-unikom_4-l.pdf
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b) Menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan nasional

melalui media.

Kelompok media Jawa Pos sering disebut dengan Grup Jawa Pos (GJP)

merupakan salah satu dari 12 korporasi industri media tersebut. Melalui

strategi ekspansinya Grup Jawa Pos menjadi pemilik utama dari semua jenis

media. Pada tahun 1992, Jawa Pos dikejutkan dengan selembar sisipan

gambar yang berlogo Golkar. Sebelumnya Jawa Pos memposisikan diri

sebagai media massa yang netral. Pada saat itu Jawa Pos dipimpin oleh

Dahlan Iskan sebagai direktur utama “berkali-kali” menegaskan untuk

memposisikan Jawa Pos sebagai medi yang netral. Pada pemilu 1997, Jawa

Pos tidak ada ruang kepercayaan lagi di tengah-tengah khalayak karena

menerima sisipan Golkar. Pada 1999, Jawa Pos dihadapkan pada situasi yang

berbeda, yaitu pemilu pertama setelah jatuhnya Orde Baru menjelang akhir

dekade 90-an. Saat itu BJ Habibie yang menjadi presiden menggantikan Pak

Harto setelah berkuasa 30 tahun.

Jatuhnya Orde Baru menimbulkan euphoria politik yang luar biasa di

masyarakat. Orang lebih senang bicara politik dan kondisi ini pun merembet

di kalangan wartawan. Beberapa wartawan Jawa Pos tidak hanya asyik bicara

politik, tetapi terjun ke dunia politik praktis. Mereka ikut menjadi pengurus

partai-partai baru yang muncu seperti PBB, PAN, PKB, dan PDIP. Situasi ini

dipandang Dahlan tidak sehat dan menganggu independensi Jawa Pos, karena

itu Dahlan memberi kesempatan kepada wartawan yang terjun ke politik

praktis untuk tidak aktif sebagai redaksi “Jawa Pos”.
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Pada pemilu 2004 Jawa Pos tetap netral, namun CEO Jawa Pos Group

memberikan background informasi yang menarik tentang pentingnya “partai

tengah” yang kuat untuk Indonesia. Paetai tengah itu sendiri adalah solusi

politik untuk menjamin keberlangsungan pemerintahaan di negara

multikultural. Dengan partai tengah yang kuat, indonesia tidak akan mudah

dibelokkan dari track-nya.

Sikap media Jawa Pos bisa dilihat pada massa pemilu tahun 1999, media

massa Indonesia mengkonstruksikan partai politik ibarat grup musik dan

menjadikan tokohnya sebagai selebritis. Jawa Pos menggambarkan

partai-partai, (dalam Journal MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 8,

NO. 1, APRIL 2004) lebih banyak mengangkat sisi peristiwa partai itu selama

kampanye 1999 itu. Dalam mengkonstruksikan parpol, harian ini jarang

melibatkan penggambaran partai dari segi ideologi. Berikut tabel konstruksi

Parpol oleh Jawa Pos pada pemilu tahun 1999:

PPP PPP adalah partai Islam yang massanya sangat banyak
namun suka melakukan keributan (bentrokan)

PDIP PDIP adalah partai yang massanya yang besar, suka bikin
onar, dengan tokoh utama Megawati yang sangat populer di
mata massa PDIP

PDKB PDKB adalah partai kecil yang peduli pada kaum
terpinggirkan, lebih menyukai aksi nyata daripada berbicara

PAN PAN adalah partai yang memiliki massa pendukung yang
amat banyak, reformis, dan potensial memegang tampuk
kekuasaan

PBB PBB, partai yang punya konsep dan pemikiran tersendiri
dalam berpolitik dan bernegara.

PK PK adalah partai Islam, reformis, simpatik, mempunyai
kepedulian pada orang miskin.

GOLKAR Golkar adalah partai yang banyak melakukan kesalahan,
pelanggaran, tidak disukai, sehingga banyak mengalami
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gangguan dan serangan
PKB PKB adalah partai yang berbasis NU, memiliki pendukung

yang banyak dan keras terhadap Golkar
PKP PKP adalah partai yang reformis, nasionalis, peduli pada

rakyat kecil

Dari tabel diatas, Jawa Pos lebih berorientasi ekonomis, yaitu

mengembangkan wacana parpol dari sudut peristiwa faktual yang menimpa

parpol itu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembaca media dan tak

bermaksud ikut berpolemik mengenai kehidupan partai.

2.3 Suara Merdeka

Sebagai salah satu koran tertua di Indonesia yang lahir pada era pasca

kemerdekaan Republik Indonesia , misi awal Suara Merdeka yang terbit

perdana pada tanggal 11 Februari 1950 di Semarang, adalah mendengarkan

suara rakyat yang baru saja merdeka. Itu pula yang melatarbelakangi mengapa

koran terbesar di Jawa Tengah ini diberi nama Suara Merdeka. Sedikit

berbeda dari nama yang pernah dirancangkan oleh para pendirinya. Suara

Merdeka didirikan oleh Hetami, yang pada awalnya Suara Merdeka

menyajikan konten sebanyak 24 halaman dan mengusung slogan “Independen,

Objektif, dan Tanpa Prasangka”. Dari segi konten, Suara Merdeka

memberikan porsi lebih terhadap berita-berita lokal. Sekitar 60 persen konten

surat kabar terdiri atas berita dan persoalan di Provinsi Jawa Tengah.

Sebanyak 30 persen berupa berita nasional dan 10 persen merupakan berita

internasional (Bagas Pratomo dalam Adi Ekoriyono, 2005:29). Pemberitaan
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Ganjar Pranowo merupakan salah satu wujud berita lokal yang kerap

disajikan oleh Suara Merdeka.

Adapun visi misi dari media Suara Merdeka ini yakni;

b) Visi

Visi penerbitan PT. Suara Merdeka Press adalah menjadi perusahaan

pelopor industri informasi yang diakui di masyarakat dan merupakan pilihan

pelanggan karena bermutu, serta menjadi perekat komunitas Jawa Tengah.

b) Misi Sedangkan misi dari penerbitan PT. Suara Merdeka Press dalam

penerbitan Koran Suara Merdeka antara lain:

1. Mengabdi kepada masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa.

2. Memasarkan informasi yang kuat, terkini, dan bertanggung jawab melalui

media cetak dan elektronik dengan memberikan pelayanan terbaik.

3. Menghasilkan keuntungan yang optimal agar:

i. Perusahaan semakin tumbuh dan berkembang.

ii. Kesejahteraan dan profesionalisme karyawan dapat ditingkatkan.

iii. Berperan secara aktif di dalam arus utama (main stream) kehidupan sosial

masyarakat. Dengan visi dan misi tersebut PT. Suara Merdeka Press

diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dan berkesinambungan.

Seperti yang diasumsikan banyak orang selama ini bahwa Suara Merdeka

termasuk salah satu media yang dianggap takut terhadap kekuasaan dan dalam

rangka menyelamatkan dirinya, para pengelolanya melakukan manuver

penyelamatan diri dengan menempatkan diri sebagai sub ordinat penguasa.

Salah seorang wartawan kawakan dan wartawan senior Indonesia, H Rosihan
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Anwar, ia mengungkapkan (dalam buku Moderator Masyarakat Jawa Tengah,

tanpa pengarang) bahwa yang mampu membuat Suara Merdeka bertahan

adalah karena Hestami dengan Suara Merdekanya yang agak menahan diri

dalam memberitakan suatu informasi, tenang, tidak ekstrem, tidak

menggebu-gebu, dan tidak ikut-ikutan menggasak, terutama dalam hal

memberitakan masalah politik. Hal tersebut bukan berarti bahwa Suara

Merdeka tidak punya pendirian. Pernyataan Rosihan ini dibuktikan dengan

adanya pengamatan mengenai perilaku surat kabar daerah terhadap penguasa

lokal dengan melihat pada tajuk rencananya. Kesimpulannya bahwa Suara

Merdeka ini termasuk rajin memberikan kritik terhadap pemerintah namun

dengan menggunakan gaya bahasa yang lebih tergolong halus (moderat).

(Rosihan 2002:21)

Namun, salah satu artikel menyebutkan bahwa Suara Merdeka tidak

malakukan fungsinya sebagai media yang netral dan penyumbang informasi

masyarakat. Dijelaskan bahwa Suara Merdeka dalam memberitakan Ganjar

Pranowo sangat sedikit dibandingkan dengan media lokal yang lainnya. Suara

Merdeka memuat berita yang bersifat kritik untuk Ganjar Pranowo dan berita

negatif untuk Ganjar. Dalam media, agenda setting tentu saja tidak boleh

menepikan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat

atau media tidak boleh memberitakan berita sesuai dengan kepentingan

sekelompok orang. Suara Merdeka tidak melakukan tugasnya sesuai dengan

visi misi dan slogan yang sudah cukup dikenal dilingkungan mayarakat

“Independen, Objektif, dan Tanpa Prasangka”. Sedangkan pada
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Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers Pasal 3 menyebutkan

fungsi pers sebagai penyedia informasi tentang yang terjadi kepada

masyarakat, sarana pendidikan massa(mass education), fungsi hiburan, dan

kontrol sosial. Dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa Suara Merdeka tidak

melakukan fungsi pers terutama dalam pemberitaan Ganjar.

(http://www.kompasiana.com/kangsalim86/surat-terbuka-untuk-ceo-suara-merdeka_570
5c81b8323bdfd057bb97c)

http://www.kompasiana.com/kangsalim86/surat-terbuka-untuk-ceo-suara-merdeka_5705c81b8323bdfd057bb97c
http://www.kompasiana.com/kangsalim86/surat-terbuka-untuk-ceo-suara-merdeka_5705c81b8323bdfd057bb97c

