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ABSTRAK 

 

Amelia Dwi Kristanti, 2019. Analisis Framing Media Online Ponorogo.go.id 

dan Detik.com Tentang Pemberitaan Kunjungan Menteri PUPR ke 

Waduk Bendo Ponorogo (Edisi 30 Maret 2019). Skripsi. Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan 

Dakwah Institut Agama Isalam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

 Pembimbing Dr. Muslih Aris Handayani, M.Si. 

 

Kata Kunci: Framing, Konstruksi, Menteri PUPR, Pemerintah 

Ponorogo.go.id menjadi media pemerintah daerah. Fungsi utama adalah 

harus menjadi media informasi bagi masyarakat dan di sisi lain juga menjadi 

media humas yang mengutamakan citra. Di dalam peristiwa kunjungan Menteri 

PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) terdapat warga terdampak yang 

menyampaikan soal hak kompensasi proyek. Ponorogo.go.id harus 

menyampaikan peristiwa tersebut karena menyangkut orang penting yaitu Menteri 

PUPR, namun juga terdapat peristiwa warga terdampak yang mengadu hak 

kompensasi sehingga menjadi peristiwa sensitif dengan pemerintah daerah. 

Dengan demikian peristiwa akan di-frame oleh Ponorogo.go.id dengan konstruksi 

realitas seperti apa, karena media tersebut mendapat pengaruh dari luar organisasi 

yaitu pemerintah.  

Detik.com adalah media jurnalis secara umum. Media tersebut tidak 

memiliki pengaruh dari luar organisasi khususnya pemerintah. Sehingga dalam 

memberitakan sebuah peristiwa akan lebih terbuka, karena tidak ada tekanan-

tekanan dari pemerintah. Detik.com akan menjadi media perbandingan dalam 

penelitian ini. Ponorogo.go.id dan Detik.com memiliki karakteristik media yang 

berbeda. Dengan peristiwa yang sama yaitu kunjungan Menteri PUPR ke Waduk 

Bendo, keduanya akan membentuk frame seperti apa. 

Untuk mengetahui framing dari media Ponorogo.go.id dan Detik.com 

penulis melakukan analisis model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosikci. 

Analisis tersebut menggunakan empat elemen yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan 

retoris. Selanjutnya penulis juga akan membandingkan framing di antara kedua 

media tersebut. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Ponorogo.go.id 

memiliki frame: Kunjungan Menteri PUPR dan sikapnya untuk mempelajari 

persoalan ganti rugi. Sedangkan Detik.com memiliki frame: Kunjungan Menteri 

PUPR dan aduan dari warga terdampak terkait hak kompensasi proyek. Jika 

dibandingkan bahwa Ponorogo.go.id lebih menonjolkan pihak Menteri PUPR 

sebagai pemegang otoritas dalam pembangunan Waduk Bendo. Detik.com 

memilih sisi dari warga terdampak yang di situ menjadi pihak yang dirasa tidak 

puas dalam menerima hak kompensasi. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media dipengaruhi 5 faktor yaitu tingkat individual, tingkat rutinitas 

media, tingkat organisasi, tingkat ekstramedia, dan tingkat ideologi. Media 

online Ponorogo.go.id memiliki pengaruh dari faktor tingkat ekstramedia 

yaitu pemerintah daerah. Pengaruh tersebut membuat apa yang disampaikan 

oleh Ponorogo.go.id lebih condong kepada pemerintah. Selanjutnya dengan 

adanya kunjungan Menteri PUPR Ponorogo.go.id harus memberitakan 

peristiwa tersebut. Dalam kunjungan Menteri PUPR yang meninjau proyek 

terdapat peristiwa lagi terkait warga yang mengadu soal ganti rugi. Sensitif 

dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan demikian 

penulis memilih penelitian dengan menganilisis berita untuk diketahui 

framing dari media Ponorogo.go.id (media pemerintah) dan sebagai 

perbandingannya yaitu media Detik.com (media non-pemerintah). 

Pembangunan Waduk Bendo dimulai tahun 2015 yang merelokasi 89 

kepala keluarga. Memang sudah lama kontrak pembangunannya, yakni sejak 

tahun 2013. Pada bulan November 2015 Menteri PUPR berkunjung ke lokasi 

pembangunan, dalam kunjungan tersebut Dr.Ir.M. Basuki Hadimuljono M.sc 

menyatakan pembangunan Waduk Bendo akan dipercepat satu tahun yaitu 



 

 

tahun 2018.1 Lokasi Daerah Irigasi Bendo meliputi beberapa kecamatan yaitu 

: Kecamatan Ponorogo, Jetis, Mlarak, Sambit, Sawo untuk menuju lokasi 

tersebut dari kota Ponorogo dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 dan 

kendaraan roda dua dengan kondisi jalan beraspal.2 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah mempersiapkan rumah 

relokasi dengan spesifikasi rumah type 49 dengan 2 buah kamar hingga kamar 

mandi didalam. Per-satu rumah dianggarkan pembangunannya sebesar 180 

juta rupiah. Diluar untuk area bangunan rumah juga masih akan ditambahi 

lahan pekarangan yang ada di belakang rumah seluas 100 meter persegi.3 

Pada Januari 2018 ganti rugi telah diberikan kepada masyarakat yang 

terdampak proyek pembangunan Waduk Bendo. Berjumlah 89 rumah, Bila 

sesuai dengan jumlah rumah yang terkena dampak proyek Waduk Bendo 

terdapat 62 rumah, namun ganti rugi diberikan atas dasar jumlah KK yaitu 89 

KK.4  

Selang beberapa bulan, Satpol PP hendak menggusur secara paksa 

kepada 16 rumah warga yang sulit untuk direlokasi. Karena bila lambat untuk 

direlokasi, maka dapat menghambat progress dari pembangunan Waduk 

Bendo itu sendiri.5 

                                                           
1https://ponorogo.go.id/menteri-pu/, diakses 15 Maret pukul 21.06 WIB 
2Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Highlight, (September, 2017), 24 
3
https://ponorogo.go.id/relokasi-warga-terdampak-waduk-bendo-90-persen-selesai/, diakses 

15 Maret pukul 21.18 WIB 
4https://ponorogo.go.id/penyerahan-kunci-rumah-relokasi-warga-terdampak-pembangunan-

waduk-bendo/, diakses 20 Januari 2019 pukul 08.15 WIB 
5https://ponorogo.go.id/pemkab-akhiri-polemik-relokasi-waduk-bendo-dengan-eksekusi/, 

diakses 20 Januari 2019 pukul 08.53 WIB 

https://ponorogo.go.id/menteri-pu/
https://ponorogo.go.id/relokasi-warga-terdampak-waduk-bendo-90-persen-selesai/
https://ponorogo.go.id/penyerahan-kunci-rumah-relokasi-warga-terdampak-pembangunan-waduk-bendo/
https://ponorogo.go.id/penyerahan-kunci-rumah-relokasi-warga-terdampak-pembangunan-waduk-bendo/
https://ponorogo.go.id/pemkab-akhiri-polemik-relokasi-waduk-bendo-dengan-eksekusi/


 

 

Bulan Maret 2018 sesuai dengan informasi di Ponorogo.go.id edisi 

tanggal 29, warga terdampak (16 KK yang direlokasi paksa) proyek 

pembangunan melakukan aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Ponorogo. 

Dalam aksinya mereka menuntut hak atas ganti rugi yang layak kepada 16 

kepala keluarga.6 Sehingga ini menjadi persolan lagi untuk pemerintah 

Ponorogo di balik mega proyek yang berjalan sejak tahun 2015. 

Ponorogo.go.id dan Detik.com memiliki korporasi media yang 

berbeda. Ponorogo.go.ig menjadi media humas Kabupaten Ponorogo. Artinya 

media tersebut akan terus berhubungan dengan pemerintah, yaitu pemerintah 

Kabupaten Ponoorogo. Dalam tingkat ekstramedia, Ponorogo.go.id 

dipengaruhi dari luar organisasi media yaitu pemerintah daerah. Ini sangat 

mempengaruhi bagaimana isi berita akan di tulis. Dengan adanya pengaruh 

tersebut jika terjadi peristiwa yang sensitif menyangkut pemerintah daerah, 

pasti realitas akan dikonstruksi dengan sedemikian rupa, bahkan bisa jadi ada 

penyeleksian peristiwa. 

Berbeda dengan Detik.com, media ini tidak memiliki pengaruh dari 

luar media khususnya pemerintah. Juga tidak ada hubungan antara orang yang 

berperan di media Detik.com dengan pemerintah Ponorogo. Sehingga dalam 

memberitakan sebuah peristiwa akan jauh lebih terbuka. Apa yang terjadi di 

lapangan akan dituangkan di dalam berita, tanpa diikuti tuntutan dari berbagai 

pihak. Dalam tingkat organisasi, media Detik.com tidak dipungkiri bertujuan 

                                                           
6
https://ponorogo.go.id/didatangi-16-warga-terdampak-waduk-dprd-janjikan-hearing-

clearkan-ganti-rugi/, diakses 15 Maret 2019 pukul 21.30 WIB 

 

https://ponorogo.go.id/didatangi-16-warga-terdampak-waduk-dprd-janjikan-hearing-clearkan-ganti-rugi/
https://ponorogo.go.id/didatangi-16-warga-terdampak-waduk-dprd-janjikan-hearing-clearkan-ganti-rugi/


 

 

mencari keuntungan materil. Tujuan tersebut pasti akan berpengaruh pada 

berita yang dibuat.  

Peran public relations pasti dilakukan oleh sebuah organisasi, badan 

atau perusahaan. Begitu juga dengan media, media memerankan public 

relations dengan bahasa beritanya, lay out berita, event yang diselenggarakan 

media dan sebagainya. Semua itu bertujuan untuk membangun citra. Dalam 

praktik public relations, komunikasi ditujukan untuk menjaga keuntungan 

yang bisa dirasakan para peserta komunikasi, organisasi, dan publik, yaitu 

ada suatu keseimbangan kepentingan diantara keduanya.7 

Mengenai media online Ponorogo.go.id, fungsi utama selain menjadi 

media informasi juga menjadi media public relations. Instansi pemerintah 

contohnya pemerintah Kabupaten Ponorogo memerlukan media untuk 

membangun citra. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Ponorogo akan dipublikasikan lewat Ponorogo.go.id.  

Dengan begitu, bagaimana bila ada peristiwa yang kurang baik 

dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dan peristiwa tersebut harus tetap 

dipublikasikan, melihat begitu pentingnya seseorang yang berperan dalam 

peristiwa tersebut. Salah satunya mengenai peristiwa kunjungan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Waduk Bendo. 

Kunjungan ini bukan kunjungan yang pertama kali. Sebelum Waduk Bendo 

dibangun, Menteri PUPR sudah melakukan kunjungan guna untuk meninjau 

                                                           
7Rachmat Kriyanto, Ph.D, Teori Public Relation Persepketif Lokal dan Barat (Jakarta: 

Kencana Pranadamedia Group, 2014), 276 



 

 

lahan yang akan dijadikan mega proyek oleh Balai Besar Wilayah Sungai 

(BBWS) Bengawan Solo. 

Dalam kunjungan Menteri PUPR juga terjadi unjuk rasa dari 

masyarakat terdampak proyek. Unjuk rasa tersebut ditujukan kepada pihak 

BBWS, pemerintah Kabupaten Ponorogo, dan pemerintah pusat. Mereka 

meminta untuk segera memberikan kompensasi proyek ke 16 rumah warga. 

Dan untuk 89 kepala keluarga yang sudah menerima ganti rugi juga belum 

puas. Dikarenakan, rumah yang menjadi hunian baru belum ada sarana umum 

seperti tempat ibadah, dan air juga belum tersedia. 

Untuk membandingkan framing maka penulis memilih dua media 

ini. Ponorogo.go.id sebagai media pemerintah dan media Detik.com yang 

tidak berafiliasi dengan pemerintah. Keduanya memiliki ideologi yang 

berbeda, oleh karena itu analisis ini akan membuktikan bagaimana framing 

yang dilakukan oleh Ponorogo.go.id dan Detik.com serta perbandingan 

framing diantara keduanya. 

Ponorogo.go.id adalah media organisasi, yang mempresentasikan 

kepentingan organisasi untuk menjaga citra, dan juga memenuhi kebutuhan 

informasi publik. Dengan dua peran tersebut, akan terjadi manajemen krisis. 

Ponorogo.go.id akan melakukan manajemen krisis bila terjadi peristiwa yang 

mengancam pemerintah. Sehingga dalam membuat berita akan dikonstruksi 

sesuai dengan manajemen krisis yang dipilih. Tentunya tidak mengancam 

pemerintah akan menjadi landasan untuk mengkonstruksi realitas dalam 

pemberitaan kunjungan Menteri PUPR. 



 

 

Fokus penelitian ini adalah analisis framing pemberitaan kunjungan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Waduk Bendo 

Ponorogo. Dibalik mega proyek Waduk Bendo terdapat hal menarik terkait 

ganti rugi dan relokasi. Ada 89 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak 

pembangunan Waduk Bendo. Dari 89 KK sudah diberikan ganti rugi dan 

belum maksimal, namun untuk 16 KK yang baru direlokasi belum menerima 

hak atas ganti rugi proyek pembangunan Waduk Bendo.  

Dilihat sepintas Detik.com memilih narasumber dari masyarakat 

yang menuntut ganti rugi dalam peristiwa kunjungan Menteri PUPR. Berikut 

pernyataanya: 

“Selama ada pembangunan waduk Bendo, hak-hak kami belum 

dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, 

pemerintah pusat maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 

Solo,” tutur Didik saat ditemu di lokasi.8 

 

Sedangkan Ponorogo.go.id memilih narasumber dari Menteri PUPR. 

Berikut pernyataannya: 

“Tapi yang jelas semua itu kan ada prosesnya. Ada beberapa hal 

yang mungkin belum terlaksana seperti sertifikat rumah dan tanah, 

kemudian lahan pertanian yang dulu mereka garap. I’ts a must’ ini 

harus ini. Itu tugas saya (untuk menangani). Untuk fasum ada dari 

Pemkab. Untuk yang rumah (yang dirobohkan dan diminta diganti) 

itu saya belum tahu masalah persisnya. Saya harus tahu dari pak 

bupati ini apa masalahnya dan saya tidak berjanji (soal 

penyelesainnya),” ungkapnya usai berbincang dengan perwakilan 

warga.9 

Dalam pemilihan narasumber merupakan juga langkah framing. 

Namun selain itu juga banyak indikator yang bisa dianalisis untuk 

                                                           
8https://news.detik.com/jawatimur/3944916/warga-terdampak-waduk-bendo-ponorogo-

curhat-ke-menteri-pupr, diakses 15 Maret 2019 pukul 21.46 WIB 
9https://ponorogo.go.id/kunjungi-proyek-waduk-bendo-menteri-pu-akan-pelajari-masalah-

ganti-rugi-warga/, diakses 15 Maret pukul 22. 03 WIB 

https://news.detik.com/jawatimur/3944916/warga-terdampak-waduk-bendo-ponorogo-curhat-ke-menteri-pupr
https://news.detik.com/jawatimur/3944916/warga-terdampak-waduk-bendo-ponorogo-curhat-ke-menteri-pupr
https://ponorogo.go.id/kunjungi-proyek-waduk-bendo-menteri-pu-akan-pelajari-masalah-ganti-rugi-warga/
https://ponorogo.go.id/kunjungi-proyek-waduk-bendo-menteri-pu-akan-pelajari-masalah-ganti-rugi-warga/


 

 

mengatahui framing media. Diantaranya headline, lead, latar informasi, 

kutipan, pernyataan, penutup yang semuanya menjadi struktur framing bagian 

sintaksis yaitu cara wartawan menyusun fakta. Selain itu juga ada struktur 

lainnya yaitu skrip (cara wartawan mengisahkan), tematik (cara wartawan 

menulis fakta) dan retoris (cara wartawan menekankan fakta). 

Analisis framing bisa dilakukan dari keseluruhan struktur atau hanya 

beberapa struktur. Namun dalam penelitian ini penulis akan melakukan 

analisis dari seluruh struktur. Sehingga ada 4 struktur yang menjadi acuan 

untuk menganalisis berita kunjungan Menteri PUPR ke Waduk Bendo dari 

media online Ponorogo.go.id dan Detik.com. Setelah analisis dari 4 faktor 

selesai, maka penulis akan mengetahui kesimpulan dari framing masing-

masing media. Penulis akan menganalisis juga perbandingan  framing 

masing-masing media. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di bagian latar belakang, maka 

penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah ini 

akan menjadi acuan penelitian, agar penelitian tersusun secara sistematis. 

Berikut rumusan masalahnya: 

1. Bagaimana framing media online Ponorogo.go.id dan Detik.com tentang 

pemberitaan kunjungan Menteri PUPR ke Waduk Bendo Ponorogo? 



 

 

2. Bagaimana perbandingan framing media online Ponorogo.go.id dan 

Detik.com tentang pemberitaan kunjungan Menteri PUPR ke Waduk 

Bendo Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan berdasarkan latar belakang 

dan rumusan masalah yang telah dibuat. Tujuan yang hendak dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui framing antara media Ponorogo.go.id dan Detik.com 

tentang pemberitaan kunjungan Menteri PUPR ke Waduk Bendo 

Ponorogo, 

2. Untuk mengetahui perbandingan framing antara media Ponorogo.go.id dan 

Detik.com tentang pemberitaan kunjungan Menteri PUPR ke Waduk 

Bendo Ponorogo, 

3. Untuk mengetahui adanya penyeleksian peristiwa dalam berita yang dibuat 

oleh media Ponorogo.go.id maupun Detik.com. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini juga diharapkan bisa mempunyai manfaat, baik manfaat secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 



 

 

a. Sebagai pengembangan teori analisis framing khusunya dalam model 

Model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosickci, 

b. Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai perbandingan framing 

berita di media yang beraviliasi dengan pemerintah dan non-

pemerintah, 

c. Memberikan sumbangan pijakan dan referensi terhadap penelitian-

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan framing yang 

berdampak pada konstruksi realitas berita sebuah media. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman langsung 

bagaimana menganalisis sebuah berita. Lebih khususnya mengetahui  

latar belakang apa yang menjadikan media tersebut mengkonstruksi 

realitas dengan sedemikian rupa.  

b. Bagi Pembaca 

Dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bahwa setiap media 

itu memilik framing tersendiri dalam memberitakan suatu peristiwa. 

Bukan hanya media cetak maupun elektronik, namun media online pun 

juga akan melakukan framing. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai 

referensi ilmiah lebih khususnya dalam menganalisis berita. 

 

E. Telaah Pustaka 



 

 

Dalam menentukan judul penelitian ini, penulis telah melakukan 

telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu. Bertujuan untuk menghindari 

kesamaan dan juga sebagai perbandingan dengan penelitian ini. Banyak 

sekali penelitian baik skripsi maupun jurnal, yang membahas mengenai 

analisis framing. Namun telaah pustaka yang peneliti lakukan dalam 

penelitian ini mengenai Waduk Bendo, bukan mengenai analisis framingnya.  

Penulis menemukan satu jurnal penelitian yang membahas Waduk 

Bendo. Jurnal penelitian tersebut berjudul “Persepsi dan Karakteristik Sosial 

Ekonomi Masyarakat Area Terdampak Pembangunan Waduk di Dusun 

Bendo Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo” yang ditulis 

Anang Setyo Wibowo mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi Universitas 

Negeri Surabaya. Penulis mempunyai beberapa kesimpulan dari penelitian 

ini, salah satunya adalah Keinginan masyarakat Dusun Bendo untuk segera 

direlokasi dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kepemilikan lahan 

dan modal alam (kekayaan) yang dimiliki. Keinginan warga setelah 

pemindahan penduduk nanti selesai pihak perhutani menyiapkan lahan siap 

tanam untuk masyarakat hal ini dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan 

masyarakat setelah relokasi. Tersedianya alternatif pekerjaan sebagai 

perubahan pekerjaan sehingga menyebabkan terciptanya potensi usaha baru 

setelah waduk selesai di bangun.10 

Meskipun sedikit yang menjadikan Waduk Bendo sebagai objek 

penelitian, namun bisa menjadi perbandingan yang representatif bagi peneliti. 

                                                           
10Anang Setyo Wibowo, “Persepsi dan Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Area 

Terdampak Pembangunan Waduk di Dusun Bendo Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo,” Swara Bhumi, (2017), 29 



 

 

Penelitipun juga mempunyai peluang banyak dalam menjadikan Waduk 

Bendo sebagai objek penelitian.  

Selanjutnya terdapat penelitian yang menjadikan media Detik.com 

sebagai media pembanding dalam analisis framing. Sebagai rujukan terdapat 

skripsi yang berjudul “ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KONFLIK 

GUBERNUR DKI JAKARTA DAN DPRD DKI JAKARTA DI MEDIA 

ONLINE (Analisis Framing pada Media Online Kompas.com dan Detik.com 

Periode 27 Februari – 10 Desember 2015) yang disusun oleh Bobi Tridona 

mahasiswa Universitas Lampung jurusan Ilmu Komunikasi. Analisis framing 

ini menggunakan model framing Pan dan Kosicki dan memberikan 

kesimpulan bahwa framing yang dilakukan media online Kompas.com dalam 

konflik ini membuat pemberitaan yang cukup berimbang dengan memuat 

berita yang berisi pernyataan dari masing-masing pihak yang berkonflik. 

Sementara media online Detik.com cenderung lebih memuat framing 

mengenai dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta dengan menggambar 

sosok Gubernur DKI Jakarta sebagai sosok yang berani.11 

Dengan menelaah terhadap penelitian terdahulu, peneliti ingin 

mengambil objek berita tentang Waduk Bendo. Berita tersebut juga berkaitan 

dengan ganti rugi atas pembangunan Waduk Bendo. Oleh karena itu, peneliti 

mengajukan judul Analisis Framing Media Online Ponorogo.go.id dan 
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DKI Jakarta Di Media Online (Analisis Framing Pada Media Online Kompas.Com Dan 

Detik.Com Periode 27 Februari – 10 Desember 2015)”, (Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 
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Detik.com Tentang Pembertitaan Kunjungan Menteri PUPR ke Waduk 

Bendo Ponorogo (Edisi 30 Maret 2018). 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif mengkaji 

objek penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena 

dan kondisi objek secara alamiah. Peneliti menjadi insrtrumen kuncinya.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang paling utama dalam penelitian ini adalah berita 

kunjungan Menteri PUPR ke Waduk Bendo Ponorogo. Berita tersebut 

diambil dari media online Ponorogo.go.id dan Detikcom edisi 30 Maret 

2018. Dari Ponorogo.go.id berita berjudul “Kunjungi Proyek Waduk 

Bendo, Menteri PU Akan Pelajari Masalah Ganti Rugi Warga”, dan dari 

Detikcom berita berjudul “Warga Terdampak Waduk Bendo Ponorogo 

Curhat ke Menteri PUPR”. 

3. Teknik Pengambilan Data  

Pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi. Dokumen 

sendiri memiliki pengertian setiap catatan tertulis yang berhubungan 

dengan peristiwa masa lalu, baik dipersiapkan maupun tidak dipersiapakan 



 

 

untuk suatu penelitian.12 Dalam penelitian ini berita mengenai kunjungan 

Menteri PUPR akan didokumentasi untuk dijadikan bahan dalam mengkaji 

dan menelaah framing dan konstruksi realitas diantara kedua media 

tersebut. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis isi berita 

yang berjudul “Kunjungi Proyek Waduk Bendo, Menteri PU Akan Pelajari 

Masalah Ganti Rugi Warga” dan “Warga Terdampak Waduk Bendo 

Ponorogo Curhat ke Menteri PUPR” dengan menggunakan metode 

analisis framing Model Pan dan Kosicki. 

5. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk meningkatkan keabsahan data penelitian ini, maka 

dilakukan beberapa cara sebagai berikut: 

a. Kredibilitas (credibility) 

Kredibilitas penelitian berkaitan dengan pertanyaan “Apakah 

proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya?”. Untuk 

menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dilihat dari beberapa aspek: 

1) Memperpanjang masa penelitian memungkinkan peningkatan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan, 

2) Pengamatan terus menerus pada realitas yang diteliti, guna 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan 

                                                           
12M. Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 199 



 

 

dengan permasalahan atau isu penelitian, serta memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci, 

3) Peer debriefing (membicarakan dengan teman sejawat) yaitu 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan teman sejawat. Peer 

debriefing bisa dilakukan secara formal maupun informal. 

Tujuannya untuk menguji kreadibilitas data dan temuan penelitian 

sebelum diujikan dalam sidang skripsi. 

b. Transferabilitas (transferability) 

Transferability berkaitan dengan pertanyaan “Apakah hasil 

penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain?”. Ada dua 

strategi untuk meningkatkan derajat transferability: 

1) Ketersedian data yang memadai, 

2) Pemilihan subjek yang dipilih secara purposif 

c. Dependabilitas (depandability) 

Depandabilitas berkaitan dengan pertanyaan “Apakah hasil 

penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam 

mengumpulkan data, membentuk, dang menggunakan konsep-konsep 

ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan?”. Untuk 

menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat dilakukan dengan cara: 

1) Pengamatan oleh dua orang atau lebih, 

2) Checking data, 

3) Audit trail atau menelusuri dari data kasar 



 

 

d. Konfirmabilitas (confirmability) 

Konfirmabilitas berkaitan dengan pertanyaan “Apakah hasil 

penelitian dapat dibuktikan kebenarannya?”. Pembuktia kebenaran 

penelitian berkaitan denga  hasil penelitiannya sesuai dengan data yang 

dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan penelitian. Untuk 

mencapai konfirmabilitas dapat dilakukan dengan cara mendiskusikan 

hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan 

daam penelitian dengan tujuan agar hasilnya dapat lebih objektif.13 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi V 

BAB. Semua BAB tersebut saling bersinambungan dan mendukung satu 

sama lain. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini: 

Pertama, BAB I yaitu Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan berisi 

beberapa sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Kedua, BAB II yaitu Kajian Teori Analisis Framing. Bab ini 

menerangkan berbagai teori yang menjadi pedoman dalam penelitian, ada 

beberapa teori yaitu jurnalistik online, media online, konsep analisis framing. 

Dalam sub bab konsep analisis framing akan menerangkan pengertian 
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framing, dan tinjauan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald 

M.Kosicki. 

Ketiga, BAB III yaitu Profil Media dan Berita Kunjungan Menteri 

PUPR ke Waduk Bendo Ponorogo. Bab ini menerangkan profil dari masing-

masing media yaitu media Ponorogo.go.id dan Detik.com, profil tersebut 

berisi tentang sejarah, visi, misi dan struktur kepengurusan media. Dalam bab 

ini juga menyajikan data dokumentasi berita dari masing-masing media yang 

terunggah dalam situs online pada tanggal 30 Maret 2018.  

Keempat, BAB IV yaitu Analisis Data. Bab yang menjadi inti dalam 

penelitian, yaitu sebuah analisis dari berita kunjungan Menteri PUPR. Sub 

bab dalam bab IV yaitu menjelaskan bagaimana  framing media 

Ponorogo.go.id dan Detik.com, serta menyajikan perbandingan  framing 

antara kedua media tersebut.  

Kelima, BAB V yaitu Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan tersebut diambil untuk mempermudah pembaca 

mengetahui bagaimana inti dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Dan saran disampaikan untuk dijadikan sikap bagi orang yang akan meneliti 

pada bidang framing media dan untuk pembaca secara umumnya. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI ANALISIS FRAMING 

 

A. Media 

1. Jurnalisme Internet 

Munculnya berbagai variasi platform dan aplikasi digital 

memaksa para pengelola media di mana pun untuk beradaptasi dengan 

lingkungan media yang baru. Karena perilaku bermedia dan perilaku 

pencarian informasi dari konsumen berubah, maka produk-produk 

jurnalistik yang ditawarkan niscaya mengikuti perubahan itu, dan pada 

saat yang sama tetap mampu memikat perhatian publik konsumen. Pada 

gilirannya, sejumlah prinsip etika jurnalistik standar yang memandu 

wartawan dalam menulis berita mungkin harus dikompromikan dengan 

format media baru dan perilaku baru dari publik konsumen. 

Perubahan teknologi informasi tenyata membawa perubahan 

sangat besar dalam aktivitas jurnalisme, termasuk inovasi dalam 



 

 

teknologi ini di mana bukan hanya tulisan yang dapat dipampang, berita 

pun secara individu dapat disebarkan atau dibagi dengan media. 

Keberadaan internet dewasa ini, bahwa sejak diemukannya 

internet telah terjadi perubahan besar dalam komunikasi massa. Media 

massa lama (surat kabar, radio, televisi) bukan lagi satu-satunya sumber 

informasi. Kehadiran internet bagi pengguna merupakan sebuah media 

baru yang menawarkan keberagaman dan kebebasan akan akses 

informasi bagi pengguna tanpa harus terikat pembatasan dan sensor. 

Banyaknya dan beragamnya informasi di internet menjadi sumber daya 

informasi baru yang menarik khalayak media massa untuk berpindah dari 

media massa lama (old media) ke media baru (new media).14 

Tidak bisa dipungkiri, gaya media online soal “cepat” menjadi 

ideologi baru yang terkesan mengalahkan “nilai-nilai” yang lain. Adu 

cepat ini lantas membawa sebuah implikasi serius mengenai akurasi. 

Atas nama kecepatan, seringkali berita-berita tayang tanpa akurasi, mulai 

dari hal yang sederhana yaitu ejan nama narasumber hingga yang paling 

serius yaitu substansi berita. 

Menurut Paul Bradshaw ada lima prinsip dasar jurnalistik 

online, yang disingkat BASIC, yaitu Brevity-Adaptability-Scannability-

Interactivity-Community: 

a. Brevety (Ringkas) 
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Tulisan harus dibuat seringkas mungkin, tidak panjang dan 

bertele-tele. Sebaiknya tulisan panjang diringkas menjadi beberapa 

tulisan pendek agar dapat dibaca dan dipahami dengan cepat. Istilah 

umumnya, Keep It Short an Simple (KISS). 

b. Adaptability (Mampu Beradaptasi) 

Alam menyajikan berita/informasi, jurnalis harus bisa 

beradaptasi dengan perkembangan teknologi di bidang komunikasi. 

Jadi bukan hanya menulis berita, jurnalis juga dituntut untuk mampu 

menyajikan berita dengan keberagam cara penyajian. Bukan hanya 

tulisan, tapi juga disertai dengan gambar, atau bisa juga disajikan 

dalam format video atau suara. Jurnalis harus mampu menyesuaikan 

diri dengan kebutuhan dan preferensi pembaca. 

c. Scannability (Dapat Dipindai) 

Situs/laman web jurnalisme dituntut untuk memiliki sifat 

dapat dipindai, untuk memudahkan pembaca. Sebab sebagian besar 

penggguna situs tersebut melakukan pencarian secara spesifik, dengan 

memindai halaman web. Pembaca akan mencari informasi utama, 

subheading, link, dll untuk membantu menavigasi teks, sehingga tidak 

perlu melihat monitor dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, 

penentuan judul berita sangat penting dalam menarik minat baca, 

terutama dua kata pertama pada judul. 

d. Interactivity (Interaksi) 



 

 

Pembaca dibiarkan menjadi pengguna, dalam artian 

memberikan keleluasaan pada pembaca untuk memberikan tanggapan, 

atau komunikasi lainnya pada jurnalis melalui laman situs tersebut. 

dengan begitu pembaca akan merasa bahwa dirinya dilibatkan dan 

dihargai, sehingga mereka merasa senang membaca situs tersebut. 

e. Community and Conversation (Komunikasi dan Percakapan) 

Pembaca media online tidak hanya bersifat pasif dalam 

membaca berita, seperti ketika membaca berita pada koran atau 

televisi. Sebab media online memungkinkan pengguna untuk 

melakukan percakapan-percakapan pendek untuk menanggapi isi 

berita.15 

Jurnalistik online yang bersifat cepat dalam menyebarkan 

informasi, secara bahasa juga harus memenuhi beberapa syarat. 

Informasi harus disampaikan dengan teliti, tingkas, jelas, mudah 

dimengerti, dan menarik. Dengan kata teliti berati informasi yang 

disampaikan harus benar, akurat, dan tidak ada rekayasa berita. Dengan 

kata ringkas dan jelas berati kalimat-kalimat yang digunakan tidak 

bertele-tele, kata-kata yang digunakan tepat secara semantik dan 

gramatikal. Dengan kata mudah dimengerti berartti para pembaca tidak 

perlu buang energi (untuk membuka kamus) mencari makna kata atau 

kalimat yang digunakan. Lalu dengan kata menarik berarti berita yang 
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disampaikan disusun dalam kalimat-kalimat atau kata-kata yang menarik 

sehingga orang ingin membacanya.16 

2. Media Online 

Media online menjadi media baru dalam industri penyiaran 

berita. Dengan berkembangnya teknologi seperti gadget, maka 

mendorong manusia untuk mendapatkan informasi dari internet. 

Sehingga media online saat ini menjadi rujukan yang cepat dan mudah 

dalam mendapatkan informasi. Dengan demikian karakteristik media 

online terurai seperti berikut: 

1. Bersifat convergent, menyatukan media komunikasi dalam bentuk 

digital dan elektronik yang didorong oleh teknologi komputer dan 

diperkuat oleh teknologi jejaring 

2. Pengiriman yang cepat, karena terjadinya proses digitalisasi 

3. Adanya interaktivitas yang merupakan komunikasi dua arah anatara 

sumber dengan penerima 

4. Tidak terikat waktu terbit (dapat di update setiap waktu, dengan 

mengupload berita) 

5. Ruang elektronik yang disediakan lebih luas dan hampir tidak terbatas 

6. Berpusat pada pembaca (reader centric), sehingga media interaktif 

memberi peluang bagi setiap pengguna untuk mengambil informasi 

yang relevan bagi dirinya.17 
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17John P. Simandjuntak, dkk, Public relation (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 144-145 



 

 

B. Analisis Framing 

1. Konstruksi Realitas 

Pandangan bahwa efek media jangka panjang tanpa disengaja 

sebagai hasil dari kecenderungan organisasi media, praktik pekerjaan, 

keterbatasan teknik, dan penerapan sistematis dari nilai berita, kerangka, 

dan format tertentu. Gagasan bahwa media ‘membentuk realitas’ dengan 

cara yang sering kali dibentuk oleh kebutuhan dan kepentingan mereka 

sendiri telah sering kali diperlihatkan. Contoh awal adalah penelitian oleh 

Lang dan Lang (1953) terhadap peliputan televisi mengenai kembalinya 

Jenderal McArthur dari Korea setelah pemanggilannya. Hal ini 

menunjukkan bagaimana peristiwa yang skalanya relatif kecil dan 

cenderung rahasia, diubah (dalam peliputannya) menjadi yang mendekati 

demonstrasi sambutan dan dukungan oleh perhatian yang selektif dari 

kamera dan komentar untuk menunjuk pada sebagian besar aktivitas dan 

kepentingan. 

Bukti dari efek yang nyata dari praktik media semacam itu 

terhadap bagaimana orang-orang mendefinisikan realitas tidaklah mudah 

ditemukan. Meskipun media sering kali bertindak tanpa bias yang 

disengaja, kecenderungan mereka yang diketahui mungkin dapat 

digunakan untuk tujuan manajemen berita. Sebagian besar efek yang 

dirujuk di sini barangkali diambil dari ‘bias yang tidak disadari’ dalam 

media, tetapi potensinya untuk mendefinisikan realitas sering kali 

dieksploitasi secara sengaja. Istilah ‘peristiwa semu’ (pseudo-event) telah 



 

 

digunakan untuk merujuk pada kategori peristiwa yang kurang lebih dibuat 

untuk mendapatkan perhatian atau menciptakan kesa tertentu (Boorstin, 

1961; McGinnis, 1969). Teknik penyajian berita semu ini sekarang 

merupakan taktik yang akrab dalam banyak kampanye pemilihan (dan 

kampanye lainnya), tetapi yang lebih signifikan adalah kemungkinan 

bahwa presentase yang tinggi dari peliputan media mengenai ‘sifat aktual’ 

yang benar-benar membentuk peristiwa yang terencana yang ditujukan 

untuk membentuk kesan mendukung datu pihak ketimbang yang lain. 

Mereka mampu memanipulasi peliputan yang sesungguhnya adalah 

mereka yang paling berkuasa; sehingga bias, jika ada, dapat tidak disadari 

oleh media, tetapi tentunya tidak demikian bagi mereka yang membentuk 

‘citra’ mereka sendiri (Molotch dan Lester, 1974).18 

Sesuai dengan tujuan kegiatan jurnalistik dalam rangka 

mempengaruhi khalayaknya, unsur keindahan sajian produknya sangat 

diutamakan. Indah dalam arti dapat diminati dan dinikmati. Karena itu 

selain dibentuk dalam berbagai jenis, berita pun disajikan dengan 

konstruksi tertentu.19 

Istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan 

oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman (1966) melalui bukunya The 

Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of 

Knowlegde. Melalui penjelasan realitas sosial dengan memisahkan 

pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan” di dalam realitas-realitas, 
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yang diakui memiliki keberadaan (being) yang tidak bergantung kepada 

kehendak kita sendiri. Sementara, pengetahuan didefinisikan sebagai 

kepastian bahwa realitas-relaitasnya itu nyata dan memiliki karakteristik 

secara spesifik. 

Menurut Berger dan Luckmann, relaitas sosial dikonstruksikan 

melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Konstruksi 

sosial, dalam pandangan mereka, tidak berlangsung dalam ruang hampa, 

namun sarat dengan kepentingan-kepentingan.20 

 

2. Hierarchy of Influence Shoemaker dan Reese 

 

Tingkat individual, merupakan tingkat individu-individu pekerja 

media. Diantaranya adalah karakteristik pekerja komunikasi, latar 

belekang personal dan profesional. 

Tingkat rutinitas media, apa yang dihasilakan oleh media 

masadipengaruhi oleh kegiatan seleksi-seleksi yang dilakukan oleh 
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komunikator, termasuk tenggat (deadline) dan rintangan waktu yang lain, 

keterbatasan tempat (space), struktur piramida terbalik dalam penulisan 

berita dan kepercayaan reporter pada sumber-sumber resmi dalam berita 

yang dihasilkan. 

Tingkat organisasi, salah satu tujuan yang penting dari media 

adalah mencari keuntungan materiil. Tujuan-tujuan dari media akan 

berpengaruh pada isi yang dihasilkan. 

Tingkat ekstramedia, pengaruh dari luar organisasi media. 

Pengaruh ini meliputi lobi dari kelompok kepentingan terhadap isi media, 

pseudoevent dan praktisi public relations dan pemerintah yang membuat 

peraturan-peraturan di bidang pers. 

Tingkat ideologis, ideologi merupakan sebuah pegaruh yang 

paling menyeluruh dari semua pengaruh. Ideologi disini diartikan sebagai 

mekanisme simbolik yang menyediakan kekuatan kohesif yang 

mempersatukan di dalam masyarakat.21 

3. Konsep Framing 

Gagasan megenai framing, pertama kali dilontarkan oleh 

Betrson tahun 1955. Mulanya, frame dimaknai sebagai struktur 

konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan 

politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori 

standar untuk mengapresiasi realitas.  
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Teknik framing yang dilakukan wartawan dalam menulis berita 

dilakukan empat cara: 

 

Dalam ranah studi komunikaksi, analisis framing mewakili 

tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner 

untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Analisis 

framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat 

mengkonstruksi fakta. Melihat framing dalam dua dimensi besar yaitu 

seleksi is dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua 

faktor ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi 

isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. 

4. Analisis Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosickci 

Selanjutnya mengenai metode framing untuk melihat upaya 

media dalam mengemas berita menggunakan metodenya Pan dan 

Kosicki. Model ini meruakan modifikasi dari dimensi operasional 

analisis wacana van Dijk. Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki 

menggunakan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat 

framing, berikut penjelasannya: 

TEKNIK 
FRAMING

Problem 
Identification

Peristiwa 
dilihat sebagai 
apa

Causal 
Interpretation

Siapa 
penyebab 
masalah

Moral 
Evaluation

Penilaian atas 
penyebab 
masalah

Treatment 
Recommendat

ion

Saran 
penananggulan

gan masalah



 

 

Tabel 2.1 Analisis Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald 

M.Kosicki 

Model Pan dan Kosicki 

Struktur Perangkat 

Framing 

Unit yang Diamati 

SINTAKSIS 

(Cara wartawan 

menyususn fakta) 

Skema berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan, sumber, 

pernyataan, penutup 

SKRIP (Cara 

wartawan 

mengisahkan) 

Kelengkapan 

beritaan  

5W+1H 

TEMATIK (Cara 

wartawan 

menulis fakta) 

Detail, 

kohorensi, 

bentuk kalimat, 

kata ganti 

Paragraf, proposisi, kalimat, 

hubungan antar kalimat 

RETORIS (Cara 

wartawan 

menekankan 

fakta) 

Leksikon, grafis, 

metafora 

Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

 

 

Sintaksis. Istilah sintaksis berasal dari bahawa yunani, syntaxis 

yang berarti ‘susunan’ atau ‘tersusun’ secara bersama.22 Dalam 

pengertian umum, sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. 

Dalam wacana berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dan 

bagian berita – headline, lead, latar informasi, sumber, penutup – dalam 

satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Bagian itu tersusun dalam 

bentuk yang tetap dan teratur sehingga membentuk skema yang menjadi 

pedoman bagaimana fakta hendak disusun. 

Skrip. Laporan berita sering disusun sebagai suatu cerita. Hal ini 

karena dua hal. Pertama, banyak laporan berita yang berusaha 
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menunjukkan hubungan, peristiwa yang ditulis merupakan kelanjutan 

dari peristiwa sebelumnya. Kedua, berita umumnya mempunyai orientasi 

menghubungkan teks yang ditulis dengan hubungan komunal pembaca. 

Bentuk umum dari struktur ini adalah 5W+IH. Meskipun pola 

ini tidak selalu dapat dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan, 

kategori informasi ini yang diharapkan diambil oleh wartawan untuk 

dilaporkan. Unsur kelengkapan berita ini dapat menjadi penanda framing 

yang penting. 

Tematik. Bagi Kosicki dan Pan, berita mirip sebuah pengujian 

hipotesa: peristiwa diliput, sumber yang dikutip, dan pernyataan yang 

diungkapkan. Semua perangkat itu digunakan untuk membuat dukungan  

yang logis dengan hipotesa yang dibuat. Tema yang dihadirkan atau 

dinyatakan secara tidak langsung atau kutipan sumber dihadirkan untuk 

mendukung hipotesa. Pengujian hipotesa ini digunakan untuk menyebut 

struktut tematik dari berita. Struktur tematik dapat diamati dari 

bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Kalau 

struktur sintaksis berhubungan dengan pernyataan bagaimana fakta yang 

diambil oleh wartawan akan ditempatkan pada skema atau bagan berita, 

maka struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta ini ditulis. 

Bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis 

sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. 

Dalam menulis berita, wartawan mempunyai tema tertentu atas 

suatu peristiwa. Ada beberapa elemen yang diamati dari elemen 



 

 

perangkat tematik ini. Diantaranya adalah koherensi: pertalian atau 

jalinan kata, proposisi atau kalimat. Dua buah kalimat atau proporsi yang 

menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan dengan 

menggunakan koherensi. Sehingga fakta yang tidak berhubungan 

sekalipun dapat menjadi berhubungan ketika seorang 

menghubungkannya. 

Retoris. Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan 

pilihan gaya atau fakta yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan 

arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Wartawan menggunakan 

perangkat retoris untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada 

sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diingankan dari suatu 

berita. Struktur retoris dari wacana berita juga menunjukkan 

kecenderungan bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah suatu 

kebenaran. 

Ada beberapa elemen struktur retoris yang dipakai oleh 

wartawan. Yang paling penting adalah leksikon, pamilihan, dan 

pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan 

peristiwa.23 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Eriyanto, Analisis Framing (Yogyakarta: LkiS Group, 2012), 295-305 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PROFIL MEDIA DAN BERITA KUNJUNGAN MENTERI PUPR KE 

WADUK BENDO PONOROGO 

 

A. Profil Media Online Ponorogo.go.id dan Detik.com 

1. Profil Media Online Ponorogo.go.id 

a. Gambaran umum Ponorogo.go.id 

Ponorogo.go.id merupakan situs website pemerintah 

Kabupaten Ponorogo yang berfungsi sebagai media pelayanan 

informasi seputar Ponorogo. Adapun informasi yang disajikan sudah 



 

 

dalam bentuk berita, sehingga informasi tidak jauh beda seperti 

media online lain yang memang benar-benar menjadi media jurnalis. 

Bedanya dengan media jurnalis, bahwa media jurnalis yang 

berperan dalam menyajikan informasi bersifat personal, tetapi kalau 

Ponorogo.go.id yang berperan tidak lagi personal namun ada dinas 

terkait yang khusus bekerja dalam menyajikan informasi yaitu Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statisktik (Kominfo). Berikut tugas dan 

fungsi Dinas Kominfo: 

Pasal 2 

1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan kabupaten di bidang komunikasi, 

informatika, statistik dan persandian yang dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

2) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang 

komunikasi informatika, statistik dan persandian, 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Dinas menyelenggarakan fungsi : 

a) perumusan kebijakan urusan komunikasi informatika, 

statistik dan persandian, 



 

 

b) pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi informatika, 

statistik dan persandian, 

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi 

informatika, statistik dan persandian, 

d) pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistik, 

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas mempunyai kewenangan: 

Komunikasi dan informatika : 

a) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah 

kabupaten, 

b) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah 

kabupaten, 

c) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah 

kabupaten.24 

 

                                                           
24https://kominfo.ponorogo.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/, diakses pada 10 Mei 2019 

pukul 22.56 WIB 
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Gambar 3.1 Logo Media Ponorogo.go.id 

 

b. Susunan Redaksi 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah praktisi 

jurnalis yang bekerja untuk menyajikan infromasi seputar ponorogo. 

Informasi tersebut disajikan dalam Ponorogo.go.id, dan berikut 

susunan redaksi atau struktur organisasi dari Dinas Kominfo: 

Tabel 3.1 Susunan Redaksi Media Ponorogo.go.id 

Kepala Dinas Drs. H. Najib Susilo, M.M. 

 

Sekretaris Ir. Wahyu Paripurnawan, M.M. 

Kasubag Keuangan, Sungram 

dan Pelaporan 

Moh. Fajar Niagara, S.E. 

Kasubag Umum dan 

Kepegawaian 

Dian Indriasari K. D., S.T. 

Kepala Bidang Pengelolaan 

Informasi dan Komunikasi 

Publik 

Suharno, S.Sos., M.Si 

Kepala Bidang Saksi Layanan 

Informasi Publik  

Supriyanti 

Kepala Seksi Pengelolaan 

Komunikasi Publik 

Andri Hendratmoyo, S.T., M.T., 

M.M. 

Kepala Seksi Pengelolaan 

Informasi Publik  

Handi Setyawan, S.Kom. 

Kepala Bidang 

Penyelenggaraan E-

Government 

Dra. Wiwik Dyah Pratiwi, M.A. 

Kepala Seksi Layanan E-

Government  

Ulfa Zulqoriah Zuqsas, S.E. 

Kasi Infrastruktur dan 

Teknologi  

Joni Sulistyono, S.Kom. 

Kasi Pengembangan dan 

Pengelolaan Data dan Aplikasi 

Satria Putra Negara, S.I.P, M.M. 

Kepala Bidang Statistik dan 

Persandian 

Drs. Sugeng Priyatmoko 

Kepala Seksi Statistik - 

Kepala Seksi Persandian Erfani Eko Prasetyo, S.T. 



 

 

Kepala Seksi Pengelolaan Data 

Elekronik 

Yunita Kusrianawati, S.Kom., 

M.Eng.25 

 

2. Profil Media Online Detik.com 

a. Gambaran umum Detik.com 

Detik.com sebenarnya sudah siap diakses pada 30 

Mei 1998, namun mulai daring dengan sajian lengkap pada 9 

Juli 1998. Tanggal 9 Juli itu akhirnya ditetapkan sebagai hari lahir 

detikcom yang didirikan Budiono Darsono (eks wartawan DeTik), 

Yayan Sopyan (eks wartawan DeTik), Abdul Rahman (mantan 

wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi. Semula peliputan utama 

detikcom terfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi 

informasi. Baru setelah situasi politik mulai reda dan ekonomi mulai 

membaik, detikcom memutuskan untuk juga melampirkan 

berita hiburan, dan olahraga. 

Dari situlah kemudian tercetus keinginan membentuk 

detikcom yang update-nya tidak lagi menggunakan karakteristik 

media cetak yang harian, mingguan, bulanan. Yang dijual detikcom 

adalah breaking news. Dengan bertumpu pada vivid 

description macam ini detikcom melesat sebagai situs informasi 

digital paling populer di kalangan users internet.26 

                                                           
25https://kominfo.ponorogo.go.id/profil/struktur-organisasi/, diakses pada 10 Mei 

2019 pukul 23.00 WIB 

 
26 https://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom, diakses pada 8 Maret 2019 pukul 11.45 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/30_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/30_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1998
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https://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Detik_(tabloid)
https://id.wikipedia.org/wiki/Detik_(tabloid)
https://id.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hiburan
https://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
https://id.wikipedia.org/wiki/Breaking_news
https://kominfo.ponorogo.go.id/profil/struktur-organisasi/
https://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom


 

 

 
Gambar 3.2 Logo Media Detik.com 

 

b. Susunan Redaksi 

Detik.com memiliki sususan redaksi yang cukup banyak. 

Pada setiap jenis berita telah memiliki susunan redaksi kecil. Berikut 

adalah sususan redaksi dari Detik.com: 

Tabel 3.2 Susunan Redaksi Media Detik.com 

Direktur Konten Alfito Deannova 

Dewan Redaksi Alfito Deannova, Ardhi Suryadhi, Elvan Dany 

Sutrisno, Odillia Winneke, Sudrajat, Fajar 

Pratama, Fakih Fahmi 

Pemimpin 

Redaksi/Penangg

ung Jawab 

Alfito Deannova 

Wakil Pemimpin 

Redaksi 

Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno 

Kepala Peliputan Herianto Batubara (Jakarta), Andi 

Saputra (Daerah dan Luar Negeri) 

DetikNews Fajar Pratama (Redaktur Pelaksana), Hestiana 

Dharmastuti (Wakil Redaktur Pelaksana), 

Ahmad Toriq (Wakil Redaktur Pelaksana)  

Aditya Fajar Indrawan, Aditya Mardiastuti, 

Bagus Prihantoro Nugroho, Bahtiar Rifai, 

Danu Damarjati, Dhani Irawan, E Mei Amelia 

Rahmat, Elza Astari Retaduari, Erwin 

Dariyanto, Ferdinan, Idham Khalid, Indah 

Mutiara Kami, Jabbar Ramdhani, Kartika Sari 

Tarigan, Nograhany Widhi K, Novi 

Christiastuti Adiputri, Ray Jordan, Rina 

Atriana, Rita Uli Hutapea, Rivki, Muhammad 

Fida Ul Haq, Andhika Prasetia, Noval 

Dhwinuari Antony, Arief Ikhsanudin, Ibnu 

Haryanto, Gibran Maulana, Haris Fadhil, 



 

 

Ahmad Bil Wahid, Kanavino, Indra Komara, 

Audrey Santoso, Tsarina Maharani  

DetikFinance Angga Aliya ZRF (Redaktur Pelaksana)  

Hans Henricus B.S.A, Dana Aditiasari, Zulfi 

Suhendra, Ardan Adhi Chandra, Eduardo 

Simorangkir, Fadhly Fauzi Rachman, Hendra 

Kusuma, Danang Sugianto, Puti Aini Yasmin, 

Sylke Febrina Laucereno, Trio Hamdani, 

Achmad Dwi Afriyadi  

DetikSport Doni Wahyudi (Redaktur Pelaksana)  

Amalia Dwi Septi, Femi Diah N, Lucas 

Aditya, Mercy Raya, Mohammad Resha 

Pratama, Novitasari Dewi Salusi, Okdwitya 

Karina Sari, Rifqi Ardita Widianto  

DetikHot Nurul Ken Yunita (Redaktur Pelaksana), 

Nugraha Rodiana (Wakil Redaktur Pelaksana)  

Asep Syaifullah,Delia Arnindita Larasati, Desy 

Puspasari, Devy Octafiani, Dicky Ardian, 

Komario Bahar, Mauludi Rismoyo, Prih 

Prawesti, Tia Agnes Astuti, Febriyantino Nur 

Pratama, Dyah Paramita Saraswati, Hanif 

Hawari, Veynindia Esaloni, Niken 

Purnamasari  

DetikInet Kris Fathoni (Redaktur Pelaksana), Fino Yurio 

Kristo (Wakil Redaktur Pelaksana)  

Anggoro Suryo Jati, Rachmatunnisa, Josina, 

Adi Fida Rahman, Tri Agus Haryanto, M. 

Imron Rosyadi, Virgina Maulita Putri  

DetikHealth AN Uyung Pramudiarja (Redaktur Pelaksana)  

Firdaus Anwar, Widiya Wiyanti, Aisyah 

Kamalia, Frieda Isyana Putri, Rosmha 

Widiyani, Khadijah Nur Azizah  

Wolipop Eny Kartikawati (Redaktur Pelaksana), 

Hestianingsih (Wakil Redaktur Pelaksana)  

Alissa Safiera, Daniel Ngantung, Kiki 

Oktaviani, Rahmi Anjani, Mohammad Abduh, 

Silmia Putri 

DetikFood Odilia Winneke (Redaktur Pelaksana)  

Lusiana Mustinda, Andi Annisa Dwi 

Rahmawati, Devy Setya, Dewi Anggraini, 

Sonia Permata  

DetikTravel Fitraya Ramadhanny (Redaktur Pelaksana), 

Afif Farhan (Wakil Redaktur Pelaksana)  

Johanes Randy, Kurnia Yustiana, Wahyu Setyo 

Widodo, Ahmad Masaul Khoiri, Shinta 

Angriyana, Melissa Bonauli, Syanti Mustika  



 

 

DetikOto Dadan Kuswaraharja (Redaktur Pelaksana), M. 

Luthfi Andika (Wakil Redaktur Pelaksana)  

Dina Rayanti, Rangga Rahadiansyah, Ruly 

Kurniawan, Ridwan Arifin, Rizki Pratama, 

Luthfi Anshori 

DetikX Irwan Nugroho (Redaktur Pelaksana), Sapto 

Pradityo (Wakil Redaktur Pelaksana)  

Deden Gunawan, Ibad Durrohman, Melisa 

Mailoa , M Rizal Maslan, Pasti Liberti 

Mappapa, Gresnia Arela  

DetikFoto Dikhy Sasra (Redaktur Pelaksana)  

Rachman Haryanto, Agus Purnomo, Aries 

Suryono, Agung Pambudhy, Ari Saputra, 

Grandyos Zafna, Rengga Sancaya, M. Ridho 

Suhandi, Amanda Rahmadita, Pradita Utama  

20Detik Gagah Wijoseno (Redaktur Pelaksana), Fuad 

Fariz (Wakil Redaktur Pelaksana), Triono 

Wahyu Sudibyo (Wakil Redaktur Pelaksana)  

M. Abdurrosyid, Achmad Triyanto, Aji Bagoes 

Risang, Billy Triantoro, Deny Fitrianto, Didik 

Dwi, Esty Rahayu Anggraini, Ihsan Dana, 

Lintang Jati Rahina, Iswahyudy, Marisa, Isfari 

Hikmat, Muhammad Zaky Fauzi Azhar, 

Nugroho Tri Laksono, Okta Marfianto, Rahma 

Yoga Wedar, Raisha Anazga, Septiana 

Ledysia, Suci Prasetyoseto, Tri Aljumanto, 

Wirsad Hafiz, Abdul Haris, Ayunda Safitri, 

Clara Angelita, Yulius Dimas Wisnu, Mardi 

Rahmat, Gusti Ramadhan, Adrian Rachmadi, 

Ryan Deshana  

Redaktur Bahasa Habib Rifai, Hadi Prayuda.27 

 

B. Profil Berita di Media Online Ponorogo.go.id dan Detik.com 

1. Profil Berita di Media Online Ponorogo.go.id 

Berita terkait proyek pembangunan Waduk Bendo banyak di 

jumpai di media Ponorogo.go.id. Mulai dari perencanaan pembangunan, 

Ponorogo.go.id selalu menginformasikan lewat berita. Memang karena 

                                                           
27https://www.detik.com/dapur/redaksi, diakses pada 8 Mei 2019 pukul 11.23 WIB 
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menjadi media pemerintah, jadi selayaknya apa yang terjadi di Ponorogo 

akan terus diberitakan. Salah satu yang menjadi hal penting, bahwa 

peristiwa ini berkaitan dengan mobilitas kepemerintahan di bidang 

pembangunan. 

Berita tentang kunjungan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 

ke Waduk Bendo menjadi bagian kecil dari sebuah peristiwa proyek 

pembangunan. Berita ini telah diunggah pada tanggal 30 Maret 2018. 

Berikut profil berita Ponorogo.go.id yang sudah di dokumentasikan: 

 
Gambar 3.1 Profil Berita di Media Ponorogo.go.id Bagian 1 

 

Pada dokumentasi ini, bagian awal berita disajikan dengan 

gambar peristiwa. Dalam gambar terlihat Menteri PUPR Basuki 

Hadimuljono beserta pihak terkait dan warga terdampak yang sedang 

duduk bersama. 



 

 

 
Gambar 3.2 Profil Berita di Media Ponorogo.go.id Bagian 2 

 

Dokumentasi selanjutnya, pada bagian berita disusul dengan 

judul setelah adanya gambar peristiwa. Terdapat pernyataan seperti lead 

berita yang mengatakan Menteri PUPR menemui perwakilan warga 

terdampak yang belum sepakat dengan kompensasi proyek. Masuk pada 

bagian isi berita bahwa ada dua paragraf pada dokumentasi ini. Inti dari 

dua paragraf tersebut adalah Menteri PUPR berjanji untuk menyelesaikan 

masalah ganti rugi, dan akan mempelajarinya dengan pihak-pihak terkait. 

 
Gambar 3.3 Profil Berita di Media Ponorogo.go.id Bagian 3 

 



 

 

Terdapat pernyataan langsung Basuki Hadimuljono pada bagian 

dokumentasi berita. Pernyataan tersebut berisi tentang rumah dan tanah 

serta lahan pertanian yang tidak mudah begitu saja diberikan namun ada 

prosesnya. Selanjutnya ke-16 rumah yang baru saja dirobohkan akan 

dipelajari permasalahannya. Adapun pernyataan tidak Langsung dari 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahwa sertifikat tanah akan 

diselesaikan dengan berkoordinasi bersama Menteri Lingkungan Hidup 

dan Menteri Agraria. 

 

 
Gambar 3.4 Profil Berita di Media Ponorogo.go.id Bagian 4 

 

Kelanjutan dari pernyataan Basuki Hadimuljono untuk lahan 

pertanian akan diberikan di lokasi baru. Lahan pertanian tersebut sebagai 

sarana menyambung hidup. 

Pada bagian berita ini menjelaskan untuk proyek pembangunan 

Waduk Bendo ada keterhambatan terkait izin lahan. Target tahun 2014 



 

 

bisa dimulai pembangunan menjadi mundur ditahun berikutnya yaitu 

tahun 2015. 

Bagian terakhir, Ponorogo.go.id menjelaskan bahwa warga 

terdampak menerima atas pernyataan Menteri PUPR Basuki 

Hadimuljono soal ganti rugi. Namun mereka belum puas jika hak 

tersebut belum dipenuhi. Selanjutnya juga disusul dengan pernyataan 

langsung dari Didik sebagai perwakilan warga. 

2. Profil Berita di Media Online Detik.com 

Berbeda dengan Media Ponorogo.go.id, Detik.com tidak terlalu 

intensif dalam memberitakan peristiwa perkembangan proyek 

pembangunan Waduk Bendo. Detik.com bukan media pemerintah. Berita 

yang disajikannya pun jauh lebih beragam, bukan hanya dari daerah 

Ponorogo, namun juga dari daerah lainnya.  

Waktu unggah berita media Detik.com sama dengan 

Ponorogo.go.id. Tanggal 30 Maret 2018 berita tentang kunjungan 

Menteri PUPR ke proyek Waduk Bendo Ponorogo telah diunggah. 

Berikut profil berita di media online Detik.com: 



 

 

 
Gambar 3.5 Profil Berita di Media Detik.com Bagian 1 

 

Dokumentasi bagian pertama hanya terlihat judul berita yaitu 

Warga Terdampak Waduk Bendo Ponorogo Curhat ke Menteri PUPR. 

Disusul dengan gambar peristiwa yang akan dijelaskan pada paragraf 

selanjutnya di bagian dokumentasi bagian 2. 

 
Gambar 3.6 Profil Berita di Media Detik.com Bagian 2 

 

Sesuai dengan judul berita, gambar yang terlihat pada 

dokumentasi ini adalah seseorang yang menjadi objek berita yaitu 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan perwakilan warga. 



 

 

Selanjutnya langsung pada bagian isi berita yang menerangkan 

bahwa warga terdampak mengadu pada Menteri PUPR yang sedang 

melakukan pengecekan proyek pembangunan Waduk Bendo. 

 
Gambar 3.7 Profil Berita di Media Detik.com Bagian 3 

 

Bersambung dari dokumentasi sebelumnya. Bahwa warga 

terdampak sedang mengadu soal ganti rugi. Dalam dokumentasi ini juga 

terdapat pernyataan langsung dari Didik. Pernyataan tersebut meluapkan 

sikap bahwa hak-hak warga terdampak belum dipenuhi oleh pihak 

pemerintah Kabupaten Ponorogo, pemerintah pusat, dan Balai Besar 

Wilayah Sugai (BBWS) Solo. 



 

 

 
Gambar 3.8 Profil Berita di Media Detik.com Bagian 4 

 

Pernyataan langsung dari Didik memenuhi bagian berita pada 

dokumentasi di atas. Bisa dilihat, ada 4 pernyataan langsung. Pertama, 

kata Didik dulu dijanjikan untuk kehidupan yang lebih baik namun 

sekarang dirasa semakin susah. Kedua, Lahan pertanian warga diminta 

untuk digantikan dua kali lipat, namun oleh pihak pembangunan proyek 

tidak disanggupi. Ketiga, warga terdampak akan pindah di tempat 

relokasi jika sudah terdapat rumah, perkarangan dan tanaman. Terakhir, 

karena bencana banjir warga terpaksa di relokasi, padahal ditempat baru 

belum ada air dan tempat ibadah. 



 

 

 
Gambar 3.10 Profil Berita di Media Detik.com Bagian 5 

 

Pada media online Detik.com berita ditutup dengan pernyataan 

langsung oleh Didik. Pernyataan tersebut mengungkapkan tentang rumah 

yang dirobohkan paksa oleh satpol PP. Sesuai dengan isi berita 

sebelumnya, bahwa rumah yang roboh baru diketahui ketika kembali dari 

tempat relokasi karena adanya bencana banjir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

ANALISI FRAMING BERITA KUNJUNGAN MENTERI PUPR KE 

WADUK BENDO PONOROGO 

 

Dalam bab ini pembahasan akan diuraikan secara lengkap sesuai dengan 

analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki. Analisis yang 

menggunakan 4 struktur yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Semua struktur 

tersebut akan digunakan untuk menganalisis berita terkait kunjungan menteri 

PUPR ke Waduk Bendo Ponorogo baik dari media Ponorogo.go.id maupun 

Detik.com. 

Proyek pembangunan Waduk Bendo yang berada di Desa Ngindeng, 

Kecamatan Sawoo, Ponorogo telah berjalan sejak tahun 2015. Pada saat itu 

diperkirakan tahun 2018 proyek tersebut selesai. Dalam proyek pembangunan 

terdapat pihak-pihak terkait mulai dari Menteri PUPR, Balai Besar Wilayah 

Sungai (BBWS) Solo dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Namun yang 

mempunyai otoritas penuh dalam proyek pembangunan adalah Menteri PUPR. 

Sehingga perlu adanya kunjungan Menteri PUPR ke Lokasi proyek guna melihat 

bagaimana progresnya. 

Tanggal 30 Maret 2018, dalam berita dikatakan Menteri PUPR lakukan 

kunjungan ke lokasi proyek pembangunan, namun dalam kunjungannya Menteri 

PUPR yang bernama Basuki Hadimuljono ini mendapat sambutan kurang apik 

dari warga terdampak. Karena Basuki Hadimuljono menjadi pemegang otoritas 



 

 

sehingga warga terdampak mengambil kesempatan di sela kunjungannya untuk 

menyampaikan masalah ganti rugi. Dalam kunjungan tersebut warga terdampak 

yang di wakili Didik meyampaikan beberapa persoalan, pertama, hak kompensai 

untuk 89 warga masih belum maksimal, dan masih ada protes atas 

kekurangannya. Kedua, untuk 16 warga yang baru saja di relokasi masih belum 

ada pernyataan secara terang bagaimana kompensai yang harus diterima dari 

adanya proyek tersebut. 

Bagaimana media memaknai peristiwa ini? Media online Ponorogo.go.id 

dan Detik.com pada tanggal 30 Maret 2018 memberitakan mengenai kunjungan 

Menteri PUPR ke Waduk Bendo Ponorogo. Penelitian ini akan melihat bagaimana 

peristiwa yang sama, ditulis oleh media online sesuai dengan pandangan atau 

frame media masing-masing. 

 

A. Frame Ponorogo.go.id: Kunjungan Menteri PUPR ke Waduk Bendo 

Ponorogo 

Dari analisis sintaksis, judul berita media Ponorogo.go.id 

menekankan objek dari pihak Menteri PUPR bahwa Menteri PUPR akan 

mempelajari masalah ganti rugi warga. Yang menjadi judul bukan dari pihak 

warga yang menuntut ganti rugi melainkan Menteri PUPR. Judul semacam 

ini membawa pesan lebih halus, untuk menutupi bahwa ada warga yang 

sedang menuntut ganti rugi. 

Dalam teks berita, Ponorogo.go.id mewawancarai Menteri PUPR 

yaitu Basuki Hadimuljono dan pihak warga yaitu Didik. Namun yang 



 

 

dominan dalam teks berita adalah wawancara Basuki Hadimuljono yang 

mempunyai otoritas dalam menyelesaikan ganti rugi warga. Dengan 

dominannya wawancara dari pihak Menteri PUPR akan menekankan bahwa 

soal ganti rugi dapat terselesaikan secara prosedural. Hal ini dapat diamati 

bagaimana Ponorogo.go.id mencantumkan pernyataan wawancara Basuki 

Hadimuljono: 

“Tapi yang jelas semua itu kan ada prosesnya. Ada beberapa hal 

yang mungkin belum terlaksana seperti sertifikat rumah dan tanah, 

kemudian lahan pertanian yang dulu mereka garap. It’s a must, ini 

harus ini. Itu tugas saya (untuk menangani). Untuk fasum ada dari 

Pemkab. Untuk yang rumah (yang dirobohkan dan diminta diganti) 

itu saya belum tahu masalah persisnya. Saya harus tahu dari pak 

bupati ini apa masalahnya dan saya tidak berjanji (soal 

penyelesaiannya),” ungkapnya usai berbincang dengan perwakilan 

warga. 

 
“Untuk yang tanah garapan, kita inginkan adanya win-win solutions untuk 

kompensasinya. Yang pasti kan ada aturan dan kita pegang itu. Biasanya 

kan ganti rugi, tapi kalau mereka tinggal di tanah negara, ya kita tidak bisa 

ganti rugi. Mungkin ada uang kerahiman atau seperti apa (untuk 

kepindahan). Kalau memberi uang ganti rugi ya pasti kita yang ditangkap. 

Yang jelas di lokasi baru harus ada lahan pertaniannya lagi, kalau tidak ada 

mereka mau hidup dari mana. Kita nggak mungkin lah memindahkan 

orang dan membuat sengsara,” ujarnya.28 

Dari kutipan tersebut terlihat pernyataan Basuki Hadimuljono yang 

menilai persolan ganti rugi akan  diselesaikan dan untuk 16 rumah yang baru 

dirobohkan beberapa waktu lalu akan dipelajari dulu bagaimana 

permasalahannya. Ini mengesankan bahwa proyek Waduk Bendo dijalankan 

dengan tidak merugikan pihak-pihak terkait terutama warga yang harus 

terelokasi. 

                                                           
28https://ponorogo.go.id/kunjungi-proyek-waduk-bendo-menteri-pu-akan-pelajari-masalah-

ganti-rugi-warga/, diakses pada 8 Maret 2018 pukul 12.25 WIB 

 

https://ponorogo.go.id/kunjungi-proyek-waduk-bendo-menteri-pu-akan-pelajari-masalah-ganti-rugi-warga/
https://ponorogo.go.id/kunjungi-proyek-waduk-bendo-menteri-pu-akan-pelajari-masalah-ganti-rugi-warga/


 

 

 

Tabel 4.1 Skrip Berita Ponorogo.go.id 

What 

Dalam kunjungan proyek Waduk Bendo, Menteri PUPR 

akan mempelajari permasalahan ganti rugi warga 

terdampak proyek pembangunan Waduk Bendo 

Who Menteri PUPR yaitu Basuki Hadimuljono 

When Jumat, 30 Maret 2018 

Where Di Lokasi Proyek Waduk Bendo 

Why 

Warga terdampak proyek pembangunan Waduk Bendo 

mengemukakan persoalan ganti rugi yang dirasa belum 

maksimal. Mulai dari 89 warga yang sudah lebih dulu 

terdampak hingga 16 warga yang baru saja dilakukan 

relokasi  

How 

Menteri PUPR akan memproses persolan ganti rugi 

untuk 89 warga mulai dari sertifikat tanah, rumah 

relokasi sampai tanah garapan. Untuk 16 warga yang 

baru saja direlokasiakan, Menteri PUPR belum bisa 

menjanjikan apapun, dan akan mempelajari 

permasalahan tersebut. 

 

Tabel diatas menguraikan bagaimana kelengkapan berita 

Ponorogo.go.id (5W+1H). Atau dalam analisis framing Model Pan dan 

Kosicki disebut sebagai skrip berita. 

Frame Ponorogo.go.id yang berupa jawaban dari Basuki 

Hadimuljono terhadap warga terdampak proyek pembangunan diwujudkan 

dalam bagaimana Ponorogo.go.id mengisahkan persitiwa tersebut (Skrip). 

Peristiwa yang diangkat oleh Ponorogo.go.id adalah peristiwa dimana 

Menteri PUPR memberikan jawaban atas keresahan warga terdampak soal 

hak ganti ruginya. Sesuai dengan tabel di atas, Ponorogo.go.id mempunyai 

skenario teks berita untuk mengisahkan peristiwanya mulai dari siapa yang 

terlibat dalam perbincangan tentang kompensasi proyek, hal-hal apa saja yang 



 

 

dijadikan sebagai materi perbincangan, bagaimana jawaban Menteri PUPR 

sebagai otoritas pemegang proyek pembangunan Waduk Bendo, dan 

bagaimana kesimpulannya. 

Bagaimana cara berkisah Ponorogo.go.id dalam teks beritanya?. 

Sebenarnya tidak banyak hal yang menjadi klimaks dari teks berita tersebut. 

Dikarenakan antara Basuki Hadimuljono dan Didik tidak diperlihatkan secara 

seimbang apa yang diperbincangkan. Dalam teks berita, Basuki Hadimuljono 

terihat dominan untuk dijadikan sebagai objek. Hampir semuanya berisi 

pernyataan-pernyataan Basuki sehingga tidak memperlihatkan bagaimana 

Didik menyampaikan keluh kesahnya, dan bagaimana tanggapan dari semua 

pernyataan Basuki Hadilmuljono. Dengan demikian, sangat jelas arah berita 

tersebut berisi penjagaan atas proyek pembangunan. 

Dari struktur tematik, ada 1 tema dalam teks berita yaitu kunjungan 

Menteri PUPR ke Waduk Bendo dan kebijaksanaanya. Pertama, Menteri 

PUPR Basuki Hadimuljono akan mendalami persolan ganti rugi dan meminta 

penjelasan dari pihak-pihak terkait. Kedua, ganti rugi yag belum terlaksana 

seperti sertifikat rumah dan tanah dan lahan pertanian akan di tangani oleh 

Basuki Hadimuljono. Ketiga, untuk 16 warga yang rumahnya baru 

dirobohkan, Basuki Hadimuljono tidak berjanji soal penyelesainnya, namun 

akan diusut bagaimana permasalahannya. Terakhir, perwakilan 16 warga 

yaitu Didik belum sepakat dengan kompensasi proyek namun sudah bisa 

menerima pernyataan Basuki Hadimuljono perihal persertifikatan tanah. 



 

 

Pendapat Basuki Hadimuljono yang mengatakan terkait ganti rugi 

telah diuraikan dengan argumen yang panjang dibanding dengan argumen 

Didik. Dengan cara penulisan ini memperkuat kepada khalayak bahwa 

Menteri PUPR akan menyelesaikan persolan ganti rugi melalui pernyataan 

yang diberikan Basuki Hadimuljono.  

Elemen wacana yang dipakai adalah bentuk kalimat yang banyak 

memakai bentuk deduksi. Menguatkan inti di awal teks lalu disusul dengan 

keterangan yang mendetail. Elemen wacana lain adalah detail kalimat. 

Pendapat Basuki Hadimuljono diuraikan dengan detail kalimat penggunakan 

pihak pendukung. Kalimat itu menyertakan pihak Pemkab Ponorogo, Menteri 

Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Agraria Sofyan Djalil dalam 

menguraikan ganti rugi proyek. Dengan detail seperti itu, pembaca akan 

mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan terhadap penilaian proses 

ganti rugi proyek pembangunan. 

Frame kunjungan Menteri PUPR ke Waduk Bendo ini dalam teks 

didukung dengan penekanan-penekanan tertentu pada level retoris. Retorika 

yang banyak dipakai adalah pemakaian dominasi pernyataan untuk 

menekankan pandangan pihak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. 

Pandangan Basuki Hadimuljono yang menilai ganti rugi proyek 

pembangunan itu ada prosesnya dan akan mengurusnya dengan pihak-pihak 

terkait. Sehingga dengan retorika tersebut memperkuat jawaban persoalan 

ganti rugi dari pada penuntutan warga terdampak. 



 

 

Tabel 4.2 Frame Berita Ponorogo.go.id 

Elemen Strategi Penulisan 

Sintaksis Wawancara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang 

menyatakan kebijaksanaan atas hakganti rugi. 

Ponorogo.go.id menempatkan pendapat Basuki 

Hadimuljono sebagai pendapat yang mendominasi dalam 

teks berita. 

Skrip Dalam kunjungan Menteri PUPR, Ponorogo.go.id 

menekanan pada kebijaksanaan Basuki Hadimuljono 

terhadap hak ganti rugi. Mulai dari apa kebijakannya 

(what), siapa yang menyampaikan kebijakan (who), 

bagaimana detail kebijakan tersebut (how).  

Tematik Kebijaksanaan Basuki Hadimuljono di sampaikan melalui 

pernyataanya; (1) Untuk hak ganti yang belum terpenuhi 

akan diproses secara prosedural; (2) Untuk rumah yag 

baru dirobohkan, akan dipelajari bagaimana 

permaslahannya. 

Retoris Pemberian label otoritas kebijaksanaan Basuki 

Hadimuljono dalam hal kompensasi atas proyek 

pembangunan Waduk Bendo. 

 

Tabel 4.2 sebagai ringkasan dari analisis untuk memperlihatkan 

bagaimana frame berita Ponorogo.go.id. Ringkasan tersebut berisi 4 elemen 

analisis framing. Berita dari Ponorogo.go.id melihatkan adanya Menteri 

PUPR yang akan mempelajari masalah ganti rugi disamping peristiwa utama 

yaitu kunjungannya untuk melihat progres proyek pembangunan Waduk 

Bendo. 

 

B. Frame Detik.com: Kunjungan Menteri PUPR ke Waduk Bendo 

Ponorogo 

Detik.com memaknai peristiwa kunjungan Menteri PUPR sebagai 

kunjungan yang mencuat masalah di balik megahnya proyek pembagunan 



 

 

Waduk Bendo. Detik.com menunjukkan kurangnya suksesi pihak-pihak 

dalam memberikan kompensasi ke warga. Dapat dilihat dari judul “Warga 

Terdampak Waduk Bendo Ponorogo Curhat ke Menteri PUPR”. Judul berita 

Detik.com ini menekankan objek dari pihak warga yang menuntut ganti rugi. 

Warga tersebut menjadi target relokasi atas proyek Waduk Bendo. Dalam 

judul pun warga dikatakan curhat kepada Menteri PUPR. Sehingga 

mengesankan bahwa proyek Waduk Bendo dalam menyelesaikan soal ganti 

rugi masih belum maksimal.  

Teks berita Detik.com mencantumkan wawancara hanya dari pihak 

warga yaitu Didik. Dengan menekankan pihak warga penuntut akan 

membawa khalayak untuk menilai proyek Waduk Bendo bermasalah terkait 

ganti rugi. Dan memberi kesan tidak profesional terhadap pihak-pihak 

penyelenggara proyek seperti BBWS Solo, Pemkab Ponorogo dan pemerintah 

pusat. Hal ini dapat diamati bagaimana Detik.com mencantumkan wawancara 

Didik: 

"Selama ada pembangunan waduk Bendo, hak-hak kami belum 

dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, 

pemerintah pusat maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 

Solo," tutur Didik saat ditemui di lokasi, Jumat (30/3/2018). 

"Tahun 2013 lalu kami didatangi oleh BBWS Solo, Pemkab, dan 

pemerintah pusat, kami dijanjikan kehidupan yang lebih baik, tapi 

sekarang hidup kami makin susah," keluh Didik. 

"Kami memiliki tanah 17 hektar, kami ingin diganti tanah dua kali 

lipat, baru kami mau pindah. Tapi tahun 2015, BBWS Solo, Pemkab 

dan Pusat tidak menyanggupi dengan alasan susah mencari tanah di 

wilayah sekitar," imbuh Didik. 

"Notulen tahun 2016-2017, ada pemberitahuan rumah, pekarangan 

dan tanaman kami yang ada di wilayah pembangunan waduk diganti, 

baru kami mau pindah," tegas Didik. 



 

 

"Padahal di hunian baru ini belum ada air, bahkan tempat ibadah pun 

kami bangun swadaya dengan menggunakan bambu," tukas Didik. 

"Bahkan dirobohkan dengan menggunakan alat berat subuh buta 

pukul 03.00 WIB oleh Satpol PP," papar Didik.29 

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa Didik memaparkan sikap tidak 

puas terhadap pihak penyelenggara proyek Waduk Bendo. Pernyataan Didik 

diuraikan dalam jumah yang besar, mengesankan bahwa pihak penyelenggara 

proyek Waduk Bendo tidak memberika ganti rugi terhadap warga dengan 

baik. 

Tabel 4.3 Skrip Berita Detik.com 

What 
Warga terdampak proyek pembangunan Waduk Bendo 

curhat ke Menteri PUPR 

Who Warga terdampak proyek yaitu Didik 

When Jumat, 30 Maret 2018 

Where Di Lokasi Proyek Waduk Bendo 

Why 
Warga terdampak proyek pembangunan Waduk Bendo 

merasa tidak puas perihal ganti rugi. 

How 

Warga terdampak proyek pembangunan Waduk Bendo 

yang diwakili oleh Didik mengadukan beberapa 

persoalan. Kesemuanya berkaitan dengan kurangnya 

pemenuhan hak-hak kompensasi. 

 

Tabel 4.3 menerangkan skrip berita yang ditulis Detik.com. Unsur 

5W+1H sebagai acuan untuk melihat bagaimana kelengkapan berita 

kunjungan Menteri PUPR ke Waduk Bendo Ponorogo. 

Frame Detik.com dapat diamati kalau kita melihat bagaimana 

Detik.com mengisahkan peristiwa ke dalam berita. Pihak warga terdampak 

lebih dominan dikisahkan tanpa diimbangi dengan pihak Menteri PUPR. 

                                                           
29https://news.detik.com/jawatimur/3944916/warga-terdampak-waduk-bendo-ponorogo-

curhat-ke-menteri-pupr, diakses pada 8 Maret 2018 pukul 12.10 WIB 

https://news.detik.com/jawatimur/3944916/warga-terdampak-waduk-bendo-ponorogo-curhat-ke-menteri-pupr
https://news.detik.com/jawatimur/3944916/warga-terdampak-waduk-bendo-ponorogo-curhat-ke-menteri-pupr


 

 

Warga terdampak dikisahkan dalam 5W+1H, mulai dari apa pendapatnya 

(what), siapa yang berpendapat (who), mengapa mereka berpendapat (why), 

dan bagaimana detail pendapat mereka (how). Dengan cara mengisahkan 

hanya salah satu pihak, berita ingin menekankan kepada khayalak bahwa 

pendapat Didik sebagai perwakilan warga terdampak proyek pembangunan 

menjadi argumentasi yang paling unggul dalam peristiwa tersebut.  

Dari struktur tematik, berita ini membawa satu tema yang ingin 

ditampilkan kepada khalayak. Tema tersebut berbicara mengenai warga 

terdampak yang mengadu kepada Basuki Hadimuljono ketika kunjungannya 

ke proyek Waduk Bendo. Tema ini didukung dengan pernyataan-pernyataan 

Didik bahwa hak ganti rugi tidak maksimal terpenuhi. Pernyataan Didik yang 

mengungkap fakta terdahulu, memperkuat buruknya proses pemberian hak 

ganti rugi kepada warga. Fakta tersebut adalah pada tahun 2013 warga 

terdampak dijanjikan kehidupan yang lebih baik, selanjutnya pada tahun 2017 

terjadi bencana banjir, dan warga terpaksa harus pindah ke rumah relokasi, 

namun ketika kembali, rumah yang berada di wilayah proyek malah 

dibongkar paksa. 

Berita Detik.com ini menunjukkan bagaimana media ingin 

mengedepankan klaim Didik sebagai perwakilan warga. Klaim-klaim yang 

dilontarkan untuk mengunggulkan pandangannya akan hak-hak yang tidak 

terpenuhi. Secara tidak langsung berita ini mengkomunikasikan bahwa proses 

pembangunan Waduk Bendo melakukan penindasan hak warga.  



 

 

Detik.com dalam mengisahkan kunjungan Menteri PUPR ke Waduk 

Bendo ini menggunakan penekanan-penekanan tertentu pada level retoris. 

Retorika yang banyak dipakai adalah pemakaian dominasi pernyataan untuk 

menekankan pandangan Didik sebagai warga terdampak. Pandangan Didik 

yang menilai buruknya proses ganti rugi dapat mengesankan kepada khalayak 

bahwa proyek pembangunan Waduk Bendo selama ini tidak berjalan dengan 

bijak, yang harus mengesampingkan hak warga. 

Tabel 4.4 Frame Berita Detik.com 

Elemen Strategi Penulisan 

Sintaksis Wawancara perwakilan warga Terdampak yaitu Didik 

yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kompensasi 

yang diberikan. Detik.com juga menjadikan pendapat 

Didik sebagai pendapat mendominasi dalam teks berita.  

Skrip Detik.com mengunggulkan pendapat Didik sebagai 

perwakilan warga terdampak dalam peristiwa kunjungan 

Menteri PUPR. Apa pengaduannya (what), siapa yang 

mengadu (who), bagaimana detail pengaduannya (how). 

Tematik Didik mengadu bahwa hak ganti rugi kepada warga 

terdampak masih bermasalah; (1) Warga dijanjikan 

kehidupan yang lebih baik, namun sekarang makin susah; 

(2) Warga akan pindah bila di wilayah relokasi sudah ada 

rumah, perkarangan dan tanaman; (3) Ketika banjir di 

wilayah proyek, warga terpaksa direlokasi ke rumah yang 

disedikan Pemkab Ponorogo namun belum ada sarana 

umunya; (4) Ketika usai dari relokasi sementara karena 

banjir, rumah warga telah dibongkar paksa oleh Satpol PP 

Retoris Pemakaian klaim-klaim ketidakpuasan atas hak ganti rugi 

terhadap pihak-pihak penyelenggara proyek 

pembangunan Waduk Bendo. 

 

Tabel 4.4 adalah frame berita Detik.com. 4 elemen dalam analisis 

framing telah jelas diuraikan. Terlihat bahwa dalam kunjungan Menteri 



 

 

PUPR Basuki Hadimuljono ada warga terdampak yang mengadu soal ganti 

rugi. 

 

 

 

C. Perbandingan Frame 

Peristiwa kunjungan Menteri PUPR ke Waduk Bendo Ponorogo 

mempunya masalah kontroversi yang luar biasa, terutama dari sudut hak ganti 

rugi. Proyek yang berjalan mulai tahun 2015 ternyata masih belum tuntas 

dalam memberikan hak ganti rugi hingga tahun 2018. Sehingga pada tanggal 

30 Maret 2018, menjadi waktu untuk menyampaikan kegelisahan warga 

terdampak disamping Menteri PUPR melakukan kunjungannya. Peristiwa ini 

dimaknai bahwa proyek Waduk Bendo masih menyimpan beberapa masalah. 

Dengan demikian media akan membentuk frame berita yang bagaimana, 

melihat kunjungan Menteri PUPR yang menjadi peristiwa baik, namun 

terkesampingkan oleh peristiwa warga terdampak yang mengadu soal ganti 

rugi. Frame itu nanti akan menentukan bagaiamana fakta diambil, siapa yang 

diwawancarai, bagaimana hasil wawancara itu diperlakukan, dan bagaimana 

ia ditulis.  

Ponorogo.go.id memaknai kunjungan Menteri PUPR dengan 

memakai peristiwa kebijaksanaan Menteri PUPR ketika menghadapi warga 

terdampak. Citra yang ingin ditampilkan kepada publik adalah proses ganti 



 

 

rugi memang tidak bisa diberikan dalam waktu yang singkat. Karena didalam 

proses ganti rugi Menteri PUPR juga harus berkoordinasi dengan pihak-pihak 

terkait. Pendapat Didik sebagai perwakilan warga terdampak tidak disajikan 

dalam kuantitas yang besar. Sehingga tidak terjadi kontras pendapat. 

Ponorogo.go.id tampaknya cukup berhati-hati dalam menilai peristiwa 

tersebut. Ponorogo.go.id memilih sisi-sisi kebijaksanaan, karena dalam 

proyek inipun pihak Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga terlibat. 

Sementara Detik.com menempatkan pihak warga terdampak yang 

dominan dalam peristiwa kunjungan Menteri PUPR. Dengan cara 

menampilkan fakta demikian, frame yang muncul dihadapan khalayak adalah 

adanya masalah ganti rugi dibalik proyek Waduk Bendo. Bahkan seluruh 

peristiwa yang ditulis Detik.com tidak memuat pernyataan pihak Menteri 

PUPR. Efek yang dihasilkan dari berita Detik.com adalah peristiwa yang 

mengandung citra negatif terhadap progres proyek, yang paling utama dalam 

memberikan kompensai terhadap warga terdampak. 

Tabel 4.5 Perbandingan Frame Berita Antara Ponorogo.go.id dan Detik.com 

Elemen Ponorog.go.id Detik.com 

Frame Kunjungan Menteri PUPR 

ke Waduk Bendo dan 

Mempelajari Ganti Rugi 

Warga 

Kunjungan Menteri PUPR 

ke Waduk Bendo dan Warga 

Terdampak Mengadu Soal 

Ganti Rugi 

Skematis Wawancara Menteri PUPR 

Basuki Hadimuljono yang 

menyatakan kebijaksanaan 

atas hakganti rugi. 

Ponorogo.go.id menempatkan 

pendapat Basuki 

Hadimuljono sebagai 

Wawancara perwakilan warga 

Terdampak yaitu Didik yang 

menyatakan ketidakpuasan 

terhadap kompensasi yang 

diberikan. Detik.com juga 

menjadikan pendapat Didik 

sebagai pendapat mendominasi 



 

 

pendapat yang mendominasi 

dalam teks berita. 

dalam teks berita.  

Skrip Dalam kunjungan Menteri 

PUPR, Ponorogo.go.id 

menekanan pada 

kebijaksanaan Basuki 

Hadimuljono terhadap hak 

ganti rugi. Mulai dari apa 

kebijakannya (what), siapa 

yang menyampaikan 

kebijakan (who), bagaimana 

detail kebijakan tersebut 

(how).  

Detik.com mengunggulkan 

pendapat Didik sebagai 

perwakilan warga terdampak 

dalam peristiwa kunjungan 

Menteri PUPR. Apa 

pengaduannya (what), siapa 

yang mengadu (who), 

bagaimana detail 

pengaduannya (how). 

Tematik Kebijaksanaan Basuki 

Hadimuljono di sampaikan 

melalui pernyataanya; (1) 

Untuk hak ganti yang belum 

terpenuhi akan diproses 

secara prosedural; (2) Untuk 

rumah yag baru dirobohkan, 

akan dipelajari bagaimana 

permaslahannya. 

Didik mengadu bahwa hak 

ganti rugi kepada warga 

terdampak masih bermasalah; 

(1) Warga dijanjikan 

kehidupan yang lebih baik, 

namun sekarang makin susah; 

(2) Warga akan pindah bila di 

wilayah relokasi sudah ada 

rumah, perkarangan dan 

tanaman; (3) Ketika banjir di 

wilayah proyek, warga 

terpaksa direlokasi ke rumah 

yang disedikan Pemkab 

Ponorogo namun belum ada 

sarana umunya; (4) Ketika usai 

dari relokasi sementara karena 

banjir, rumah warga telah 

dibongkar paksa oleh Satpol 

PP 

Retoris Pemberian label otoritas 

kebijaksanaan Basuki 

Hadimuljono dalam hal 

kompensasi atas proyek 

pembangunan Waduk Bendo. 

Pemakaian klaim-klaim 

ketidakpuasan atas hak ganti 

rugi terhadap pihak-pihak 

penyelenggara proyek 

pembangunan Waduk Bendo. 

 

Secara terang tabel diatas menyajikan perbandingan antara frame 

berita di media online Ponorogo.go.id dan Detik.com. Ponorogo.go.id 

mengangkat sisi Menteri PUPR yang akan mempelajari soal ganti rugi. 



 

 

Berbeda dengan Detik.com, lebih menonjolkan sisi warga terdampak yang 

mengadu atas haknya soal kompensasi proyek. 

Memang ideologi media sangat mempengaruhi bagaimana suatu 

peristiwa akan dikonstruksi. Seperti teorinya Shoemaker dan Reese tentang 

media dipegaruhi oleh 5 faktor salah satunya adalah tingkat ideologi.30 

Ideologi menunjukkan sistem keyakinan yang mendasari tindakan orang-

orang yang memiliki kekuasaan untuk mengupayakan distorsi serta penyajian 

yang cenderung bersifat manipulatif tentang realitas.31 

Dengan menggunakan analisis framing, Ponorogo.go.id dan 

Detik.com terkesan kurang klimaks dalam mengisahkan peristiwa kunjungan 

Menteri PUPR. Ponorogo.go.id hanya berfokus pada apa yang disampaikan 

oleh Menteri PUPR yaitu Basuki Hadimuljono. Sedangkan Detik.com 

berfokus pada pengaduang warga terdampak yang diwakili oleh Didik. 

Keduanya tidak menyajikan bagaimana tanya jawab secara detail dan 

bersinambungan antara Basuki dan Didik atas persoalan ganti rugi proyek 

Waduk Bendo 

Demikianlah gambaran betapa kuat pengaruh ideologi media 

sehingga bisa menciptakan beragam warna berita. Ponorogo.go.id yang 

menjadi media pemerintah, dan Detik.com media non-pemerintah akan 

berbeda mengambil sudut pandang dalam berita. Selain itu, Ponorogo.go.id 

tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan materil dari berita yang telah 

                                                           
30 Drs. Alex Sobur, M.Si, Analisis Teks Media (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 138 
31 Pawito, “Meneliti Ideologi Media: Catatan Singkat,” Jurnal Komunikasi Profetik, 1 (April, 

2014), 6 



 

 

dibuat. Karena media difungsikan untuk pelayanan informasi bagi masyarakat 

dan sebagai media humas. Sehingga berita yang dibuat tingkat 

kemenarikannya dibawah dengan berita yang dibuat oleh media yang 

memiliki tujuan untuk mendapatkan materil. 

Detik.com media jurnalis umum. Tentu tujuan dalam membentuk 

media adalah mendapatkan materil. Para pelaku jurnalis juga hidup dari iklan-

iklan. Sehingga pada peristiwa kunjungan Menteri PUPR, Detik.com 

mengkonstruksi realitas pada sisi warga terdampak. Sisi warga terdampak 

jauh lebih menarik dan sensitif, karena disitu terdapat sikap-sikap mereka 

terhadap soal ganti rugi. Dengan demikian masyarakat akan tertarik membaca 

berita yang sensitifitasnya terhadap pemerintah tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Tentang mega proyek pembangunan Waduk Bendo, banyak sekali 

peristiwa yang tidak luput untuk diberitakan. Salah satunya peristiwa 

kunjungan Menteri PUPR sebagai orang yang mempunyai otoritas 

pembangunan. Pada tanggal 30 Maret 2018 media online Ponorogo.go.id dan 

Detik.com telah mengunggah peristiwa tersebut ditataran media online-nya. 

Berita tentang kunjungan Menteri PUPR telah diteliti menggunakan 

analisis framing. Analisis framing ini untuk mengetahui bagaimana media 

Ponorogo.go.id dan Detik.com dalam menyikapi sebuah peristiwa. Penelitian 

ini juga telah merumuskan dua masalah. Rumusan masalah yang pertama 

adalah bagaimana framing media online Ponorogo.go.id dan Detik.com 

tentang pemberitaan kunjungan Menteri PUPR ke Waduk Bendo Ponorogo. 

Selanjutnya bagaimana perbandingan framing media online Ponorogo.go.id 

dan Detik.com tentang pemberitaan kunjungan Menteri PUPR ke Waduk 

Bendo Ponorogo. Dari pembahasan pada bab IV disimpulkan bahwa: 



 

 

1. Untuk Ponorogo.go.id bahwa frame yang terlihat yaitu kunjungan Menteri 

PUPR dan sikapnya untuk mempelajari masalah gani rugi warga. Dalam 

elemen skema, pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sangat 

mendominasi. Artinya Ponorogo.go.id lebih menonjolkan objek Menteri 

PUPR dibandingkan Didik sebagai perwakilan warga terdampak. Berita 

dikisahkan dengan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan Menteri PUPR 

terhadap persoalan ganti rugi. Secara tidak langsung frame  yang dibuat 

oleh Ponorogo.go.id adalah sebagai bentuk kebijaksanaan untuk menutupi 

adanya ketidakmaksimalan soal kompensasi proyek. Detik.com 

mempunyai frame yang berbeda dari Ponorogo.go.id. Frame yang terlihat 

adalah kunjungan Menteri PUPR dan aduan warga terdampak terkait hak 

ganti rugi. Objek Didik lebih ditonjolkan dalam berita. Sehingga berita 

didominasi oleh pernyataan-pernyataan dari pihak perwakilan warga 

terdampak. Di elemen skrip, berita dikisahkan dengan pernyataan yang 

mengandung pengaduan-pengaduan. Pengaduan tersebut menceriminkan 

sikap ketidakpuasan dari warga terdampak. Sehingga Detik.com lebih 

ingin mengunggulkan sikap warga terdampak proyek pembangunan 

Waduk Bendo. 

2. Jika dibandingkan, Ponorogo.go.id dalam framenya lebih berpihak pada 

Menteri PUPR. Karena menjadi media pemerintah selayaknya media ini 

lebih memilih sisi positif dari peristiwa yang terjadi pada saat itu. 

Sedangkan Detik.com dalam framenya berpihak pada warga terdampak. 

Media ini ingin menyajikan apa saja yang terjadi dibalik mega proyek 



 

 

pembangunan Waduk Bendo. Salah satunya Detik.com lebih memilih sisi 

sensitif yaitu aduan warga terdampak terhadap kompensasi proyek. 

Sesuai dengan rumusan masalah, bahwa telah dicapainya juga tujuan 

penelitian. Sesudah dilakukan analisis, tujuan penelitian yang sudah dicapai 

adalah penulis mengetahui framing antara Ponorogo.go.id dan Detik.com 

tentang pemberitaan kunjungan Menteri PUPR ke Waduk Bendo. Selanjutnya 

perbandingan antara kedua frame media juga sudah diketahui. Dengan 

analisis framing penulis faham dengan adanya penyeleksian berita yang 

dibuat oleh media Ponorogo.go.id dan Detik.com. 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang 

disampaikan antara lain: 

1. Bagi praktisi akademis yang akan melakukan studi ilmiah tentang analisis 

framing media, baik media cetak, elektronik mapun online hendaknya 

memperdalam konteks yang akan diteliti. Karena sangat berpengaruh 

pada hasil penelitian.  Model penelitian analisis framing yang beragam 

macamnya, hendak dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Model 

Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki tidak sampai pada tahap ideologi, 

sehingga jika ingin meneliti sampai tahap ideologi lebih baik 

menggunakan model analisis framing lainnya seperti model Robert. 

2. Untuk masyarakat bahwa hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai 

wawasan bahwa di setiap media mempunyai frame yang berbeda-beda. 



 

 

Media telah melakukan konstruksi realitas tertentu. Sehingga perlu 

adanya sikap jeli dan teliti dalam membaca sebuah berita. 
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