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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah(UU No.23 Tahun 2014) yang telah disahkan pada tanggal 

30 September 2014 merupakan salah satu kebijakan politik yang ditujukan untuk 

membangun format pemerintahan di daerah yang akan memberikan 

dukungan  terhadap kekokohan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Dalam UU No.23 Tahun 2014 juga dijelaskan tujuan dari undang-undang 

tersebut adalah membentuk suatu pemerintahan daerah yang otonom guna 

memberdayakan daerah termasuk masyarakatnya. Sehingga, diharapkan dapat 

mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan 

pembangunan. 

UU No.23 Tahun 2014 yang menyangkut format pemerintahan daerah 

memuat tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Salah satunya dalam Pasal 

12 ayat (1) UU No.23 Tahun  2014 yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah 

(Pemda) memiliki urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.Pelayanan 

dasar yang dimaksud adalah  urusan yang menyangkut: a) pendidikan; b) 

kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan 

kawasan pemukiman; e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat; dan f) sosial.  

Oleh karena itu, keenam hal tersebut menjadi prioritas dan urusan yang 

wajib diselenggarakan oleh Pemda. Fungsi dan tugas tersebut dimaksudkan untuk 
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mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bentuk tanggung jawab 

Pemda mengenai fungsi dan tugas tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sekaligus peningkatan 

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. 

Kota Semarang sebagai pemerintahan daerah, dengan demikian wajib 

melaksanakan fungsi dan tugas yang telah diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 

pasal 12 ayat (1) tersebut. Fungsi dan tugas Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang 

dalam  melaksanakanurusan wajib dasar  tersebut dilakukan melalui berbagai 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.  

Pelaksanaan urusan wajib dasar oleh Pemkot Semarang juga tidak lepas 

dari sorotan media. Hal tersebut dikarenakan sorotan media terhadap lembaga 

pemerintahan merupakan bentuk dari perwujudan peran pers dalam 

mengembangkan kehidupan yang demokratis. Said Lestaluhu (2015), dalam 

penelitiannya di Kota Ambon tentang ―Peran Media Cetak dalam Mengawal 

Kebijakan Publik‖ mengemukakan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari 

pers saat ini adalah fungsi kontrol atau yang sering disebut sebagai “watchdog”. 

Dalam hal ini, pers berperan untuk mengawasi, menjaga, dan melakukan 

penyelidikan terhadap berbagai aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang melaksanakan kegiatan 

pelayanan public.
1
 

                                                           
1
 Lestaluhu, Said.2015.Peran Media Cetak dalam Mengawal Kebijakan Publik Kota Ambon. Jurnal 
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Dalam konteks peran media sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan 

pelayanan wajib dasar yang dilakukan Pemkot Semarang, kontrol sosial juga 

dilakukan oleh media cetak harian terbitan Kota Semarang.  Media cetak harian 

lokal terbitan Kota Semarang antara lain, harian Suara Merdeka, harian Tribun 

Jateng, harian Wawasan, harian Jawa Pos Radar Semarangdan harian Sindo Jawa 

Tengah. Sebagai agen kontrol, media cetak harian lokal memberikan perhatian 

perihal seputar isu urusan wajib pelayanan dasar yang dilakukan oleh Pemkot 

Semarang ke dalam pemberitaan. 

Dalam pengamatan peneliti, pemberitaan sebagai bagian dari kontrol juga 

dilakukan cukup intens oleh media cetak harian Suara Merdeka dan harian Tribun 

Jateng.  Harian Suara Merdeka dan harian Tribun Jateng sebagai subjek dalam 

penelitian ini, dinilai memiliki perhatian lebih dalam pemberitaan. Hal tersebut 

nampak dari jumlah halaman yang disediakan oleh dua harian tersebut terhadap 

peliputan Kota Semarang. Harian Suara Merdeka sendiri menyediakan 3-4 

halaman dan didukung biro khusus untuk pemberitaan Semarang. Sementara 

tribun Jateng rata-rata menyediakan 4 halaman setiap terbitannya. 

Harian Suara Merdeka dan Tribun Jateng tercatat melakukan banyak 

pemberitaan dalam konteks pelayanan urusan wajib yang dilakukan Pemkot 

Semarang. Peneliti menemukan, sejak Februari 2016 sebagai masa awal Hendrar 

Priadi sebagai Wali Kota Semarang periode dua hingga Agustus 2016 

pemberitaan kedua media tersebut didominasi tentang sektor pekerjaan umum dan 

penataan ruang. Setidaknya berdasarkan pengamatan peneliti pemberitaan 
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mengenai sektor pekerjaan umum dan penataan ruang  mencapai rata-rata enam 

puluh persen.  

Tabel 1.1 

Pemberitaan Tentang Layanan Wajib Dasar 

yang Dilakukan Pemkot Semarang 

(Februari-Agustus 2016) 

 

No. Sektor 
SuaraMerdeka TribunJateng 

Jumlah % Jumlah % 

1 PekerjaanUmumDanPenataanRuang 62 65,96 50 59,52 

2 KententramandanKetertibanSertaPerlin

dunganMasyarakat 

15 15,96 11 13,10 

3 Sosial 9 9,57 11 13,10 

4 PerumahanDanKawasanPemukiman 4 4,26 2 2,38 

5 Pendidikan 3 3,19 7 8,33 

6 Kesehatan 1 1,06 3 3,57 

Sumber: diolah dari Suara Merdeka dan Tribun Jateng, Februari-Agustus 2016 

 

Sektor urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tersebut meliputi 

bagian urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, 

pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa 

konstruksi, jalan, danpenataan ruang. Berdasaran pembagian tersebut juga didapati 

bahwa isu sektor pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi perhatian 

kedua media tersebut juga sama yaitu mengenai penaatan ruang mengenai pasar 

dan pedagang kaki lima. 

Bentuk kontrol sosial yang dilakukan kedua media tersebut terhadap isu 

pasar dan pedagang kaki lima di Semarang dapat berupa kritikan atau 

menawarkan penyelesaian kedalam pemberitaan. Entman juga menjelaskan bahwa 

penawaran penyelsaian adalah salah satu tahap atau komponen framing  yang 

dilakukan media kedalam pemberitaan. 

Sebagai contoh, Suara Merdeka terbitan tanggal 27 April 2016 

memberitakan bahwa Pemkot tidak serius dalam menata ruang kota yang dinilai 
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semrawut. Pemkot Semarang dinilai setengah hati  karena pemerintah tidak 

memiliki sanksi tegas untuk para penyerobot ruang publik yang sembarangan. 

Berita itu berjudul ―Pembenahan Setengah Hati‖ dengan Lead ―Pemerintah Kota 

Semarang dinilai masih setengah hati membenahi persoalan semrawutnya ruang 

publik yang banyak diserobot untuk fungsi parkir dan PKL‖. Dalam pemberitaan 

tersebut harian Suara Merdeka juga menekankan penyelesaian agar Pemkot 

Semaranguntuk segera menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dan menyediakan 

lahan parkir agar ruang publik lebih tertata. Selain itu, Pemkot juga diminta untuk 

memiliki sanksi tegas terhadap permasalahan tersebut. 

Pada harian Tribun Jateng contoh kontrol sosial juga dilakukan pada 

pemberitaan mengenai PKL liar yang berada di Taman KB. Pemberitaan tersebut 

terbit tanggal 8 Agustus 2016 dengan judul ―Hendi Ingin PKL Liar di Taman KB 

Kembali ke Kawasan Stadion Diponegoro‖. Tribun Jateng memberitakan  

maraknya PKL liar membuat masyarakat resah. Menanggapi hal tersebut, 

Walikota Semarang Hendi menjelaskan bahwa tidak akan melakukan sosialisasi 

dengan frontal. Hendi menghimbau agar seluruh PKL liar untuk dikembalikan ke 

kawasan Stadion. Himbauan tersebut dimaksudkan agar Kota Semarang terlihat 

lebih tertib, indah, rapi, dan nyaman. 

Berdasarkan pemberitaan mengenai penataan pasar dan PKL, peneliti juga 

menemukan bahwa pasar Johar menjadi isu dengan pemberitaan terbanyak dari 

kedua media. Adanya persamaan isu dari kedua media menjadi perhatian peneliti 

untuk mengkaji framing yang dilakukan oleh harian Suara Merdeka dan Tribun 

Jateng.  Sehingga dalam penelitian ini, penelitiingin melakukan analisa terhadap 
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bagaimana penekanan penyelesaian dan framing yang dilakukan harian  ―Suara 

Merdeka” dan ―Tribun Jateng‖ dalam hal mengontrol pelaksanaan urusan 

pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan Pemkot Semarang.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang, peneliti dapat 

merumuskan masalah yaitu‖Bagaimana penyelesaian yang ditawarkan media 

Harian SuaraMerdeka dan Tribun Jateng terhadap isu sektor pekerjaan umum dan 

penataan ruang oleh Pemerintah Kota Semarang?‖ 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola-pola 

pembingkaian dan penekanan penyelesaian yang ditawarkan dalam pemberitaan 

mengenai pelayanan dasar wajib sektor pekerjaan umum dan penataan ruang yang 

dilakukan Pemkot Semarangpada Februari-Agustus pada 2016 pada harian Suara 

Merdeka dan Tribun Jateng. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu 

Komunikasi dalam memahami model- model framingpada pemberitaan di 

media cetak. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi 

pada pengembangan keilmuan komunikasi terkhusus kajian media massa 

melalui pendekatan analisis framing. 
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2. Manfaat Praktis 

Penilitian ini juga mempunyai manfaat praktis yaitu guna 

memperkaya wacana bahwa media massa memiliki peran kontrol. Dalam 

kontes ini adalah peran fungsi kontrol media cetak harian lokal dalam 

mengawal kebijakan-kebijkan pemerintah daerah dalam melakukan 

pelayanan. Serta memberikan kontibusi pada para praktisi media massa, 

terutama cetak dalammenganalisis berita melalui analisis framing.  

E. Batasan Penelitian 

 Batasan dalam penelitian ini terkhususkan pada pemberitaan oleh harian 

Suara Merdeka dan harian Tribun Jateng seputar isu urusan wajib sektor 

pekerjaan umum dan penataaan ruang yang dilakukan Pemkot Semarang Sejak 

Februari hingga Agustus 2016. Dalam hal ini, Februari 2016 sebagai masa awal 

Hendrar Priadi sebagai Wali Kota Semarang periode dua dan Agustus 2016 

sebagai massa evaluasi enam bulan pemerintahan Walikota Baru. 

F. Metodologi Penelitian 

 Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan 

dan Taylor (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata  tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
2
 Oleh karena itu, peneliti hanya akan 

memaparkan analisa pemberitaan, membuat deskripsi dan membuat uraian secara 

sistematis objek riset. 

                                                           
2
 Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian  Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakrya, hal. 3. 
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Penelitian kualitatif dalam analisis framing lahir dari sebuah paradigma 

konstrukstif. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah 

realitas yang alami, tetapi hasil dari konstruksi.
3
 Dalam hal ini peniliti mencoba 

mengetahui bagaimana media melakukan kontrol sosial dengan menawararkan 

solusi terhadap suatu isu sebagai agen yang aktif memontruksi realitas dengan 

framingnya. 

Dengan demikian, peneliti menggunakan teknik analisis framing model 

Robert Entman untuk menganalisis bagaimana harian Suara Merdeka dan harian 

Tribun Jateng dalam melakukan framing terhadap isu sektor Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang yang dilakukan oleh Pemkot Semarang. Robert Entman membagi 

framing kedalam empat tahap yaitu; pertama, pendefinisan masalah 

(defineproblem); kedua, memperkiraan masalah atau sumber masalah (diagnous 

causes); ketiga, membuat keputusan moral(make moral judgement) dan keempat, 

menekankan penyelesaian (treatment recomendettion). 

Metode pengumpulan data pada peneletian ini menggunakan dua jenis data 

yaitu, data primer dan sekunder. Data primer didapatkan peneliti dari hasil 

wawancara yang mendalam. Peneliti akan mimilih biro khusus  Kota Semarang 

Harian Suara Merdeka dan Pemimpin redaksi harian Tribun Jateng sebagai 

narasumber. Data Sekunder dari penelitian ini terdiri dari tinjauan pustaka dan 

kumpulan teks berita harian Suara Merdeka dan Tribun Jateng mengenai isu 

pelayanan dasar wajib Pemkot Semarang sektor pekerjaan umum dan penataan 

ruang kurun waktu Februari 2016 hingga Agustus 2016.  

                                                           
3
 Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta: LkiS 

Yogyakarta, hal. 37. 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam Sistematika, Peneliti membagi penelitian menjadi 5 (lima) Bab, yaitu: 

Bab I : Pendahuluan 

Dalam Bab pendahuluan Terdiri dari latar belakang penelitian , rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab II: Landasan Teori  

Pada Bab II berisi kerangka teori yang memaparkan penelitian terdahulu, peran 

dan fungsi media, pers sebagai kontrol sosial, pengertian  framing dan media, 

analisis framing, aspek framing, efek framing, perangkat framingRobert Entman 

dan pembagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

Bab III : Metodologi Penelitian 

Dalam Bab ini mencakup metodelogi peneltian dimana mencangkup jenis dan 

sifat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa 

data, serta alur penelitian. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pada bab ini berisikan kajian analisis berdasarkan data-data yang diperoleh selama 

penelitian dengan menggunakan teori pada Bab II. 

Bab V : Penutup 

Dalam Bab ini berisi penarikan kesimpulan serta saran-saran yang penulis 

berikan. 

 

  


