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KORUPSI BERJAMAAH ANGGOTA DPRD KOTA MALANG DAN 

DUA CALON WALIKOTA MALANG 

(Analisis Framing Media Online malang-post.com Edisi Bulan Maret 2018) 

 

ABSTRAK 

 
 Media online memiliki banyak kelebihan dalam menyampaikan informasi 

kepada khalayak, salah satunya adalah kecepatan berita yang jauh lebih cepat 

dibandingkan media konvensional. Penelitian ini membahas mengenai pembingkaian 

berita yang dilakukan media online lokal malang-post.com terkait kasus korupsi yang 

dilakukan bersama-sama oleh Dua Calon Walikota Malang dan oknum Anggota DPRD 

Kota Malang terkait suap APBD-P pada tahun 2015.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma 

konstruktivistik, dimana data diinterpretasi sesuai teori framing. Pendekatan metode 

penelitian ini adalah melakukan analisis framing Pan dan Kosicki dalam dua belas 

berita di malang-post.com yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kerangka berita yang 

dianalisis adalah struktrur sintaksis, yaitu cara wartawan menyusun berita, struktur 

skrip, yaitu cara wartawan mengisahkan fakta, strukur tematik, yaitu bagaimana cara 

wartawan menulis fakta. 

 Hasil penelitian menunjukan terdapat sebuah upaya mengkonstruksi realitas 

politik ataupun para kandidat melalui pemanfaatan media lokal. Demikian pula 

sebaliknya media lokal mejadi agen atau “pelaku politik” ketika menafsirkan realitas 

politik di Kota Malang yang memanas akibat dua Calon Walikota-nya berurusan 

dengan kasus korupsi. 

 

kata kunci : korupsi, framing, Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, media online, 

walikota, Kota Malang 

  

 

 

 



 

i   

MASS CORUPTION MEMBERS OF LOCAL PARLEMENT AND TWO MAYOR 

CANDITATE OF MALANG CITY 

(Framing Online Media malang-post.com Edition of March 2018) 

 

ABSTRACT 
 

  Online media has many advantages in conveying information to audiences, one of which 

is the speed of news is much faster than conventional media. This study discusses the framing of 

news conducted by local online media malang-post.com related corruption cases conducted by 

Two Candidate Mayor of Malang and unscrupulous Members of Parlement of Malang City related 

bribe APBD-P in 2015. 

 This research uses qualitative approach with constructivist paradigm, where data is 

interpreted according to framing theory. The approach of this research method is Pan and Kosicki 

framing analysis in twelve news on malang-post.com related to the case. The news frames analyzed 

are syntactic structures, the way journalist construct facts, the structure of the script, the way 

journalist relate facts, thematic structure, the way journalist write facts, rhetorical structure, the 

wau journalist emphasize facts. 

 The research results show that there is an attempt to construct the political reality or the 

candidates through the utilization of local media. Likewise, on the contrary, the local media 

becomes an agent or "political agent" when interpreting the political reality in Malang City that 

heats up due to two of his Mayor's Candidates dealing with corruption cases. 

 

keywords : corruption, framing, Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki, online media, mayor, 

Malang City 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

 

Sejak dahulu, peneliti-peneliti komunikasi massa telah menyadari betapa 

kuatnya peran media komunikasi dalam membentuk pemikiran masyarakat. Media 

komunikasi memiliki keperkasaan dalam mempengaruhi masyarakat, teristimewa 

pengaruh yang ditimbulkan oleh media massa (Effendy, 2003, h.407). Media massa 

memiliki peran strategis, sebagai saluran yang menyampaikan informasi kepada 

publik secara serempak di antara khalayak yang sedang menggunakan media tersebut. 

Pada dasarnya, media massa memiliki fungsi penghantar dan menyebar berbagai 

macam pengetahuan, menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik yang 

dapat dijangkau segenap anggota masyarakat secara bebas, sukarela, umum, dan 

murah. Hubungan antara pengirim dan penerima seimbang dan sama, serta mampu 

menjangkau lebih banyak daripada institusi lainya (McQuail, 1987, h.51). 

Perkembangan masyarakat yang dipacu oleh kemajuan teknologi komunikasi 

yang semakin canggih menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap kemekaran media 

massa. Kecepatan berita menjadi salah satu aspek yang sangat penting, selain aspek 

lain seperti ketepatan dan keakuratan data. Dengan kemunculan dan perkembangan 

internet, maka publik dapat mengakses berita dan informasi dengan cepat. 

Perkembangan teknologi tersebut, juga menimbulkan perubahan dan perkembangan 
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dalam dunia jurnalistik dengan munculnya jurnalisme online, yang mampu 

menyajikan informasi secara cepat dan mudah untuk diakses. 

Menurut Rachamadi media massa dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

sebagai pers dalam arti sempit dan pers dalam arti yang luas. Pers dalam arti sempit 

yaitu meliput media cetak. Sementara pers dalam arti yang luas meliputi semua media 

komunikasi baik elektronik maupun cetak (Eriyanto,2002, h.35). Media Cetak adalah 

suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Contohnya seperti 

majalah mingguan, surat kabar harian, majalah dwi mingguan. Begitupun juga media 

online adalah suatu media elektronik yang mudah dijangkau oleh masyarakat karena 

dapat diakses melalui ponsel pintar maupun didepan komputer. Kita juga apabila 

ingin melihat berita yang sudah lama tinggal diakses di website melalui indeks berita. 

Dalam menayangkan sebuah berita, media online dan media konvensional 

memiliki karakteristik yang sama dalam proses penentuan nilai berita. Berita adalah 

laporan kejadi yang aktual, bermakna dan menarik (Oetama, 2004, h.262). Sebuah 

kejadian yang mempunyai unsur nilai paling tinggi pasti akan lebih diprioritaskan 

dibanding dengan peristiwa yang tidak memiliki nilai berita. Nilai berita bukan hanya 

menjadi ukuran dan standar kerja, melainkan juga telah menjadi ideologi dari kerja 

wartawan, nilai berita memperkuat dan membenarkan wartawan kenapa peristiwa 

tersebut diinput sedangkan yang lain tidak (Eriyanto, 2002, h.105). Nilai berita 

menjadi guide-line untuk mengarahkan dan mendisiplinkan awak media ketika 

berhadapan dengan fakta atau informasi. Nilai berita merupakan asumsi intuitif 

wartawan tentang apa yang menarik bagi khalayak tertentu, yakni apa yang mendapat 
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perhatian mereka. Nilai berita yang dimaksud diantaranya adalah aktualitas 

(timeliness), kedekatan (proximity), keterkenalan (prominence), dampak 

(consequence), dan human interest (Kusumaningrat, 2005, h.3-4). 

Dalam menyajikan berita yang akan publikasikan kepada khalayak ada 

kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh redaksi yang dapat membatasi kebebasan 

wartawan dalam menuliskan dan menyampaikan berita. Kebijakasaan redaksional 

tersebut menjadi pedoman dan ukuran dalam menentukan kejadian macam apa yang 

oleh surat kabar itu patut diangkat serta dipilih menjadi berita maupun bahan 

komentar. 

Berita pada dasarnya dibentuk lewat proses aktif dari pembuat berita. Oleh 

karena itu semua produksi berita sepenuhnya hasil karya wartawan menciptakna 

sebuat peristawa atau fakta yang akan diliput. Jadi pada dasarnya semua kinerja 

wartawan dalam menulis berita selalu dipilih dalam kantor redaksi. Berita-berita yang 

mempunyai nilai berita yang tinggi dan mempunyai nilai jual akan ditempatkan oleh 

redaksi di headline dengan cetakan huruf besar. Karena pembaca berita ingin 

membaca situs berita ataupun surat kabar secara tidak langsung halaman depan yang 

dilihat terlebih dahulu, kalau halaman depan ada berita menarik dan yang baru atau 

hangat sehingga pembaca akan penasaran dan ingin membaca beritanya. Berita dalam 

pendangan Fishman bukanlah refleksi atau distorsi dari realitas yang seakan berada di 

luar sana. Titik perhatian tentu saja bukan apakah berita tersebut merefleksikan 

realitas atau apakah berita distorsi atau realitas (Eriyanto, 2002, h.100).  
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Dalam proses pembuatan berita, para awak media mengemas membingkai 

aspek tertentu dari peristiwa lewat bantuan kata, aksentuasi kalimat, gambar dan 

perangkat lainya. Pembingkaian (framing) adalah analisis unutk mengetahui 

bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai oleh media. 

Penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari suatu realitas, akan membuat bagian 

tertentu saja yang lebih bermakna, lebih mudah diingat, dan lebih mengena dalam 

pikiran masyarakat (Eriyanto, 2002, h.3). 

Pembingkaian media terhadap suatu isu/peristiwa yang sama saling berbeda, 

karena dipengaruhi oleh ideologi dan kondisi media yang bersangkutan. Perbedaan 

tersebut terlihat dari pemilihan dan penggunaan kata, gambar, atau angle tulisan. 

Konstruksi realitas yang dilakukan media bisa dilihat melalui pemilihan narasumber, 

pemilahan narasi cerita, dan penonjolan nilai, bagian tertentu sesuai dengan 

kepentingan media tersebut. Pembingkaian tersebut juga dapat disebabkan karena 

faktor ekonomi politik media, yang mengejar rate yang tinggi serta untuk kepentingan 

penguasa dan pemilik modal yang kebanyakan bergelut di dunia politik. 

Kebebasan pers dimulai dengan ditandai munculnya Undang-undang No.40 

tahun 1999 tentang Pers. Ketika itu mulai bermunculan berbagai nama media massa 

baru di masyarakat dan seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya 

penggunanaan internet di lingkungan masyarakat, maka lahirlah pula apa yang di 

sebut dengan jurnalisme online. 

Sayangnya, kelahiran kebebasan pers ini bukan saja membawa keterbukaan 

saluran dan sumber informasi komunikasi di masyarakat, tetapi juga menimbulkan 
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masalah lainya. Berita yang ada di media massa merupakan suatu cara untuk 

menciptakan realitas yang diinginkan mengenai peristiwa atau (kelompok) orang 

yang dilaporkan. Oleh karena telah melewati proses seleksi dan reproduksi, berita 

surat kabar itu untuk mencapai tujuan-tujuan ideologi (dan bisnis) surat kabar 

tersebut. Dengan kata lain berita yang ada di media massa, bukan sekedar 

menyampaikan tetapi juga menciptakan makna. (Eriyanto, 2002, h.xii). 

Salah satu peristiwa yang sedang hangat dan dibicarakan oleh masyarakat 

adalah kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Kota 

Malang dan juga dua Calon Walikota Malang. Ironisnya, salah satu dari dua Calon 

Walikota tersebut merupakan Walikota periode 2014-2019 Kota Malang Moh. Anton 

atau yang akrab dipanggil Abah Anton dan juga anggota dewan yang telah menjadi 

anggota dewan selama dua periode pada tahun 2009 dan 2014 dan penantang kuat 

dalam pilkada Kota Malang yaitu Ya’qud Nanda. 

Penelitian dilakukan pada berita yang dimuat di media online lokal. Peneliti 

memilih berita di media online lokal dikarenakan adanya aspek kedekatan 

(proximity), keterkenalan (prominence), dampak (concequence), dan human interest 

terhadap objek berita yang diteliti, yang berkaitan dengan Kota Malang. Selain itu, 

media online sangat erat dengan publik di jaman sekarang, di mana setiap pembaca 

mampu menciptakan opini berbeda setelah membaca berita-berita yang dimuat. 

Standar pengemasan berita yang berbeda oleh setiap perusahaan media online lokal, 

memotivasi peneliti untuk meneliti pemberitaan yang ada di media online lokal. 
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Pada kasus ini, peneliti memilih melihat realitas pemberitaan pada media 

online lokal Malang Post (www.malang-post.com) adalah salah satu media online 

lokal yang mengkonstruksi realitas peristiwa kasus korupsi berjamaah yang dilakukan 

anggota DPRD Kota Malang dan dua Calon Walikota Malang. Pada media online 

tersebut lebih menonjolkan kekuatan petahana Abah Anton atau pemerintah saat ini 

dibandingkan dengan rivalnya Ya’qud Nanda. Contohnya, dalam publikasi berita 

Malang Post pada tanggal 28 Maret 2018 yang berjudul “Simpatisan Anton Galang 

Tanda Tangan”. Dalam berita ini, Malang Post menampilkan tulisan yang 

menunjukan bahwa Abah Anton mendapat dukungan dari banyak simpatisan 

masyarakat Kota Malang, selain itu juga dalam berita ini, wartawan membandingkan 

dengan lawan politik yaitu Ya’qud Nanda yang tidak mendapatkan dukungan dari 

simpatisan, dengan headline “ Penahanan Wali Kota Malang nonaktif, Muhammad 

Anton oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat reaksi dari pendukungnya. 

Loyalitas dan simpatisan Calon Wali Kota Malang nomor urut 2 ini menggalang 

tanda tangan, Selasa (27/3) malam. Berbanding terbalik, kediaman calon urut nomor 

1, Ya’qud Ananda Gudban justru sepi pendukung.” Aktivitas media Malang Post 

mengkonstruksi berita yang seolah-olah pendukung Abah Anton lebih banyak 

daripada pendukung rival politiknya Ya’qud Nanda, aktivitas-aktivitas seperti ini 

akan berpengaruh terhadap masyarakat. 

Aktivitas media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa sering membawa 

dampak yang signifikan bagi perkembangan sosial politik. Disini, media bukan saja 

sebagai sumber informasi, melainkan juga kerap menjadi faktor pendorong terjadinya 
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perubahan. Banyak aspek media massa yang membuat dirinya penting dalam 

kehidupan. Pertama, daya jangkauanya sangat luas dalam menyebarkan informasi. 

Kedua, kemampuan melipat gandakan pesan yang luar biasa, misal di ulang-ulang 

penyiaran atau pemberitaanya sesuai kebutuhan. Alhasil, pelipat gandaan ini 

menimbulkan dampak yang begitu besar di tengah khalayak. Ketiga, setiap media 

bisa mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai pandangan masing-masing. 

Kebijakan redaksional yang dimiliki menentukan penampilan isi peristiwa yang 

diberitakan. Keempat, tentu dengan fungsi agenda setting yang dimilikinya, media 

memiliki kesempatan yang sangat luas untuk memberitakan suatu peristiwa. Kelima, 

pemberitaan peristiwa oleh suatu media lazimnya berkaitan dengan media lainya 

hingga membentuk rantai informasi (Sudibyo, 2001). 

Dikutip dari halaman resmi Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Kota Malang, Perda No.40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKDP) 2016, Kota Malang menyiapkan dana hingga 9.8M per 

tahun untuk media relasi, berupa spot iklan, konferensi pers, publikasi kebijakan dan 

kegiatan pemerintah kota, dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota, 

penyusunan profil Kota Malang, hingga kemitraan dengan pers. Sehingga, keterikatan 

yang terjadi antar media lokal yang telah didanai oleh pemerintah pada satu titik, di 

mana Pemerintah Kota Malang sedang bergejolak dengan adanya kasus korupsi 

berjamaah ini terjadi, menarik untuk diteliti bagaimana frame media online lokal 

Malang Post tersebut memberitakan kasus tersebut akankah mendukung pemerintah 

kota dan menyudutkan oposisi, atau malah sebaliknya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka perumusan 

masalah yang hendak diajukan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah framing 

pemberitaan korupsi berjamaah anggota DPRD Kota Malang dan Dua Calon 

Walikota Malang di portal berita malang-post.com pada periode Maret 2018?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana framing pemberitaan korupsi berjamaah anggota DPRD 

Kota Malang dan Dua Calon Walikota Malang pada periode Maret 2018. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bukti empiris yang bermanfaat, 

baik dari segi manfaat teoritis maupun manfaat praktis, dimana: 

1. Manfaat teoiritis 

Untuk menambah kajian dalam bidang Ilmu Komunikasi terutama yang 

menggunakan metode kualitatif pada umumnya, dan analisis framing pada 

khususnya. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

pengetahuan tentang strategi yang digunakan media dalam membingkai 

realitas sosial kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh beberapa anggota 

DPRD Kota Malang termasuk dua Calon Walikota Malang yang di beritakan 

pada bulan Maret 2018 
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2. Manfaat Praktis 

a. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang tertarik 

dengan penelitian analisis teks media khususnya yang menggunakan 

metode analisis framing. 

b. Dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi jurnalis serta instuisi 

media massa online, terutama situs berita malang-post.com dalam 

menyampaikan infromasi kepada khalayak. 

c. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat secara umum agar 

mengerti bagaimana bingkai berita yang di tunjukkan oleh media 

massa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Jurnalisme Online 

 Jurnalisme online adalah tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur 

dan karakteristik yang berbeda dari jurnalisme tradisional. Selain itu jurnalisme 

online memiliki kelebihan-kelebihan yang menawarkan peluang untuk 

menyampaikan berita jauh lebih besar ketimbang bentuk jurnalisme konvensional 

seperti surat kabar. Kekuatan jurnalisme online terletak pada kemampuanya dalam 

mengupdate informasi terbaru termasuk foto, video, dan audio yang mendukung, 

menampilkan berita secara langsung, mampu lebih mendalam dibanding media 

penyiaran. Sedangkan, yang menjadi kelemahanya yaitu harus membutuhkan akses 

internet untuk membaca berita, selain itu akses internet harus cepat agar dapat 

mengunduh berita, dan terkadang sumber masih dipertanyakan. 

 Perbedaan Jurnalisme dengan media tradisional, terletak pada keputusan jenis 

baru yang dihadapi oleh para wartawan cyber. “ Online Journalisme harus membuat 

keputusan-keputusan mengenai format media yang paling tepat mengungkapkan 

sebuah kisah tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan 

kisah tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah 

terntentu dan harus mempertimbangakan cara-cara untuk menghubungkan kisah 

tersebut dengan kisah lainya, arsip-arsip, sumber-sumberm, dan lain-lain melalui 

hyperlinks” (Santana, 2005, h.137). 
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Rafaeli dan Newhagen mengidentifikasi 5 perbedaan utama antara jurnalisme online 

dan media massa tradisional, yaitu kemampuan internet untuk mengombinasikan 

sejumlah media, kurang tirani penulis atas pembaca, tidak seorangpun dapat 

mengendalikan perhatian khalayak, internet dapat membuat proses komunikasi 

berlangsung sinambung, dan interkativitas web (Santana, 2005, h.137). 

 Dalam penyajian atau perancangan informasi dalam bentuk web ini dari 

halaman depan dengan berita-berita penting, maupun breaking news sampai ke 

halaman belakang. Dalam jurnalisme online, ada konsep navigasi dan interface, 

dalam menuntun khalayak. Dari urutan daftar isi (indeks) di tampilan awal dari layar 

situs, khalayak dapat membaca berbagai artikel yang diinginkanya.  

2.2  Media Online 

 Perkembangan media membuat masyarakat mampu mengakses dan 

menikmati berita dari mana saja, termasuk dengan adanya media online. Media online 

merupakan media yang menggunakan internet. Khalayak menganggap media online 

merupakan media elektronik, tetapi para pakar memisahkanya dalam kelompok 

sendiri. Alasanya yaitu media online menggunakan media cetak dengan menulis 

informasi yang disalurkan melalui sarana elektronik (Mondry, 2008, h.13). Media 

online dapat dikatakan juga sebagai media yang berbasiskan teknologi komunikasi 

interkatif. Dalam hal ini, media online memiliki hal yang tidak dimiliki oleh media 

konvensional lainya, salah satunya yaitu pemanfaatan internet sebagai wahan di mana 

media tersebut ditampilkan, sekaligus sarana produksi dan penyebaran informasinya. 
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Maka dari itu, internet memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaraan 

media online. 

 Media online memiki keunggulan untuk selangkah lebih depan karena 

menggunakan internet sebagai proses pengiriman/penyebaran informasi. Di zaman 

yang sudah maju seperti sekarang, internet semakin luas dan banyak digunakan, maka 

media online semakin banyak digunakan, dibandingkan dengan media cetak yang 

termasuk media konvensional. Kebutuhan akan informasi akan dibutuhkan lebih 

banyak dan cepat, seiring dengan berkembanganya teknologi, informasi, dan 

komunikasi. Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs web 

(website) internet. Di dalam media online terdapat portal, website, radio online, TV 

online, pers online, mail online, dan lain-lain, dengan karakteristik yang berbeda-beda 

sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan pengguna media untuk memanfaatkanya 

(Romli, 2012, h.34). 

Pada penelitian ini, penelti menggunakan media online malang-post.com 

sebagai objek penelitian. Dasaran pemilihan media online ini dikarenakan berita di 

media online lokal mengandung nilai berita kedekatan (proximity), keterkenalan 

(promince), dampak (consequence), dan human interest terhadap objek berita yang 

diteliti, yang berkaitan dengan Kota Malang. Selain itu pemberitaan yang dimuat, 

condong mendukung pemerintah saat ini Abah Anton dalam berita-berita yang 

dimuat dan juga adanya dana khusus pemerintah untuk media online lokal untuk 

bekerja sama atau disebut relasi media. 
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2.3  Framing 

 Pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita (story 

telling) media atas sebuah peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” 

terhadap realitas yang dijadikan sebuah berita. “Cara melihat” ini berpengaruh pada 

hasil akhir dari kontruksi realitas (Eriyanto, 2002 h.11). Secara sederhana dapat 

digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, 

kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingakain tersebut tentu saja 

melalui proses konstruksi. Kontruksi sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna 

tertentu, sedangkan peristiwa dipahami dengan bentukan tertentu. Hasilnya sajian 

suatu media hanya pada sisi tertentu dan wawancara dengan orang-orang tertentu. 

Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknik jurnalistik tetapi menandai 

bagaimana sebuah peristiwa dimaknaik dan ditampilkan (Eriyanto, 2002, h.8). 

 Ada beberapa definisi mengenai framing dari beberapa peneliti. Robert M. 

Entman lebih lanjut mendefinisikan framing sebagai “seleksi dari berbagai aspek 

realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks 

komunikasi, dalam hal itu berarti menyajikan secara khusu definisi terhadap masalah, 

interpretasi sebagai akibat, evalukasi moral dan tawaran penyelesaian masalah itu 

digambarkan. 

 Pan dan Kosicki mendefinisikan framing sebagai strategi konstruksi dan 

memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, 

menafsirkan peristiwa dan dihubungkan dengan rutinitas dan konversi pembentukan 

berita (Eriyanto, 2002, h.68) 



5 
 

 Pan dan Kosicki menyatakan bahwa terdapat dua konsepsi framing yang 

saling berkaitan (Eriyanto, 2002, h.252). Pertama, dalam konsepsi psikologi yaitu 

bagaimana seseorang memproses informasi dan ditunjukkan dalam skema terntetu. 

Kedua, konsepsi sosiologis yaitu bagaimana individu menfasirkan suatu peristiwa 

melalui cara pandang tertentu. Bagaimana seseorang mengklasifikasikan, 

mengorganisirkan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya 

dan realitas di luar dirinya (Eriyanto, 2002, h.253). 

 Dalam pendekatan ini, perangkat framing dapat dibagi  dalam empat struktur 

besar. Pertama, struktur sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana 

wartawan menyusun peristiwa dalam bentuk susunan umum berita. Dapat diamati 

dari bagian berita (lead, latar, headline, kutipan yang diambil, dan sebagainya). 

Kedua, strukstur skrip. Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan 

atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Ketiga, struktur tematik. Tematik 

berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangan atas peristiwa 

ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara 

keseluruhan. Keempat, struktur retoris. Retoris berhubungan dengan bagaimana 

wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini melihat bagaimana 

wartwan memakai pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar yang dipakai bukan hanya 

mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada pembaca 

(Eriyanto,2002 h. 225-226). 
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STRUKTUR PERANGKAT FRAMING UNIT 

Sintaksis (cara wartawan 

menyusun berita) 

1. Skema berita Headline, lead, latar 

informasi, pernyataan, 

penutup. 

Skrip (cara wartawan 

mengisahkan fakta) 

2. Kelengkapan berita 5W + 1H 

Tematik (cara wartawan 

menulis fakta) 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk kalimat 

6. Kata Ganti 

Paragraph, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat. 

Retoris (cara wartawan 

menekankan fakta) 

7. Leksifon 

8. Grafis 

9. Metafora 

Kata, idiom, gambar / 

foto, grafik. 

Tabel 2.1 Framing Model Pan dan Kosicki 

Dikutip dari buku Eriyanto, Analisis Framing : Kontruksi ideologi dan politik media, 

Yogyakarta. Lkis:2002. 

 Pada tabel diatas, yang bermaksud dengan unit analisis adalah unit pada setiap 

teks berita. Unit analisis yang dimaksud sebagai berikut : 

1. Sintaksis, berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peritstiwa, 

pernyataan, opini, kutipan, pengamatan peristiwa kedalam susunan umum 

berita. Pada bagian ini mengamati bagan berita (lead, headline, kutipan, 

sumber, pernyataan, penutup). 
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2. Skrip, berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau 

menceritakan peristiwa kedalam bentuk berita. Struktur ini melihat bagaimana 

strategi cara bercerita atau tutur yang dipakai wartawan dalam mengemas 

peristiwa ke dalam berita. 

3. Tematik, berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan 

pandanganya ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang 

membentuk teks secara keseluruhan. 

4. Retoris, berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu 

ke dalam berita. Struktur ini melihat bagaimana wartawan memakai pilihan 

kata, idiom, grafis, dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan 

melainkan menekankan arti tertentu kepada pembaca (Eriyanto, 2002, h.294). 

2.4  Konstruksi Realitas Sosial 

 Sebuah realtias sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu, baik di 

dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial itu memiliki makna ketika 

realitas sosial dikonstruksi dan dimaknakan secara subyektif oleh individu lain 

sehingga memantapkan realitas itu secara obyektif. Individu mengkonstruksi realitas 

sosial dan mengkonstruksikannya dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu 

berdasarkan subyektifitas individu lain dalam institusi sosialnya (Sobur, 2002, h.90). 

 Bahasa merupakan salah satu peragkat dasar dalam mengkonstruksi suatu 

realitas sosial. Menurut Hartley (1982, h.36), struktur sosial tidak akan ada jika tidak 

terdapat interaksi oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya melalui proses 

penggunaan bahasa. Karena itu banyak ditemui kasus-kasus di mana kelompok yang 
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memiliki kekuasaan mengendalikan makna di tengah-tengah pergaulan sosial 

menggunakan bahasa. Bahasa jelas berimplikasi terhadap kemunculan makna tertentu 

(Sobur, 2002, h.90). Menurut Halliday, bahasa dikontrol oleh struktur sosial tersebut 

dipertahankan dan ditransmisikan melalui bahasa (Hartley, 1982, h.61). Bahkan 

menurut Hamad (dalam Sobur, 2002, h.90), bahasa bukan cuma mampu 

mencerminkan realitas, tetapi sekaligus menciptakan realitas. Bahasa tidak semata 

menggambarkan realitas melainkan bisa menentukan gambaran mengenai suatu 

realitas yang muncul di benak khalayak (Hamad, 2004, h.12). Melalui penggunaan 

bahasa sebagai simbol yang paling utama, wartawan mampu menciptakan, 

memlihara, mengembangkan, dan bahkan meruntuhkan suatu realitas (Eriyanto, 

2002, h.xi). 

 Peter L. Nerger dan Thomas Luckmann pada tahun 1966 melalui bukunya 

“The Social Construction of Reality: A Treatise In The Sociological of Knowledge”, 

menjelaskan bahwa individu secara intens menciptakan suatu realitas yang dimiliki 

dan dialami bersama secara subyektif. Berger dan Luckmann memulai penjelasan 

realitas sosial dengan memisahkan pemahanan antara “kenyataan” dan “pengetahuan” 

(Sobur, 2002, h.91). Mereka mengartikan realitas sebagai kausalitas yang terdapat di 

dalam realitas-realitas yang diakui memiliki keberadaan yang tidak bergantung 

kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian 

bahwa realitas-realitas itu nyata dan memikikiu karakteristik secara spesifik (Sobur, 

2022, h.91). Realitas sosial menurut pandangan konstruktivis, setidaknya sebagian 



9 
 

merupakan produksi manusia, hasil proses budaya, termasuk penggunaan bahasa 

(Eriyanto, 2002, h.xi). 

2.5  Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Guna menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran penelitan-

penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa 

masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya sebagai 

berikut: 

 Pertama, skripsi dari Nishabella Mossia, jurusan Ilmu Komunikasi dari 

Universitas Brawijaya Malang tahun 2016 yang berjudul, “ Jaringan Komunikasi 

Korupsi Politik Pada Sengketa Pilkada di Makhamah Konstitusi” (Studi Analisis 

Jaringan Komunikasi Terhadap 11 Kasus Korupsi Sengketa Pilkada di Makhamah 

Konstitusi pada tahun 2010-2013). Penelitian ini mencari bagaimana jaringan korupsi 

yang terbentuk. Selain mencari jaringan secara relasional dan posisional, pana 

penelitian ini peneliti juga mencari aspek kultural melalui conversation analysis. 

Melalui empat transkrip telepon yang tersedia di Putusan Pengadilan Susi Tur 

Andayani. 

 Kedua, skripsi dari Fatimah Choirinnisa, jurusan Ilmu Komunikasi dari 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini berjudul, “ Analisis 

Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Proyek E-KTP di Surat Kabar Harian Kompas”. 

Berbeda dengan kajian pustaka sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode 

analisis framing model Robert N Entman, yang menggunakan empat konsep analisis, 

antara lain define proble (pemaknaan terhadap peristiwa), diagnose causes 
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(menentukan penyebab masalah), make moral judgement (memperkuat argumentasi), 

treatment recommendation (penyelesaian masalah), sedangkan penelitian yang akan 

peneliti lakukan menggunakan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan 

Gerald. M. Kosicki. Model Gamson menggunakan analisis dengan pendekatan 

kontruksionis yang memandang representasi media seperti berita terdiri dari 

interpretasi yang mendukung makna tertentu. 

 Ketiga, jurnal dari Bisma Bagus Priambodo dan Roro Retno Wulan, jurusan 

Ilmu Komunikas dari Universitas Telkom, 2017. Judul dalam jurnal ini adalah 

“Perempuat Pelaku Korupsi : Analisis Framing Media Online pada kasus Ratu Atut 

Chosiyah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pandang media 

karena yang menjadi objek pemberitaan adalah perempuan dimana bila laki-laki yang 

menjadi tersangka dalam kasus nya, yang lebih condong memberitakan bagaimana 

kuat nya mereka dalam menghadi kasus yang sedang menimpa mereka. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitan yang peneliti lakukan adalah terletak pada media yang 

diteliti yaitu detik.com dan tempo.com. Pendekatan serta metode pembingkaian 

dalam penelitian ini juga beda dengan yang peneliti lakukan. Pada penelitan ini 

menggunakan analisis framing dengan metode pendekatan Robert N. Entman. 

Sedangkan, penelitian yang peneliti lakukan menggunakan analisis framing dengan 

pendekatan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 
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Pemberitaan Korupsi 

Berjamaah DPRD Kota Malang 

termasuk Dua Calon Walikota 

Malang pada 12 artikel 

malang-post.com 

2.6  Kerangka Pemikiran 
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Analisis Framing Model Pan 

dan Kosicki 

Kontruksi berita dari malang-

post.com 

1. Struktur Sintaksis 

2. Struktur Skrip 

3. Struktur Tematik 

4. Struktur Retoris 
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 Penelitian ini kerangka pemikiran diperoleh atas pemberitaan dari peristiwa 

korupsi berjamaah angota DPRD termasuk dua Calon Walikota Malang. Kemudian 

dari pemberitaan tersebut konten media online malang-post.com mengkonstruksi 

pemberitaan tersebut menjadi berita baru dengan gaya penulisan malang-post.com. 

Dari pemberitaan media online tersebut akan dianalisa menggunakan analisis framing 

model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan memperhatikan empat elemen 

yang ada didalamnya, sehingga dapat diketahui bagaimana pembingkain berita yang 

akan dilakukan oleh malang-post.com. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Paradigma Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, dimana pendekatan ini 

memandang realitas sebagai konsturki individu-individu. Kebenaran realtias bersifat 

relatif dan berlaku dalam konteks dan waktu yang spesifik (Kriyantono, 2012, h. 30).  

Dalam analisis framing sangat erat kaitanya dengan paradigma konstruktivis. 

Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, 

tetapi hasil dari konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma 

konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut 

dikonstruksi, dengan cara apa kontruksi itu dibentuk. Realitas dalam berita yang sama 

bisa ditafsirkan dan dimaknai berbeda oleh setiap orang. Realitas juga dilihat sebagai 

bentukan simbolik melalui interaksi sosial. Simbolik dan bahasa sangat penting 

dalam mempengaruhi pembentukan realitas. Konsentrasi analisis dalam paradigma ini 

adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas itu dikonstruksikan, dengan 

cara apa kontruksi itu dibentuk (Eriyanto,2002, h.13-37).  

Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh Peter L. Berger. 

Menurutnya, realitas tidak dibentuk secara alamiah tetapi realitas dibentuk dan 

dikonstruksi. Melalui pemahaman ini, realitias menjadi berwajah ganda/plural. Setiap 

orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas 
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(Eriyanto,2002: 15). Setiap orang yang memiliki pengalaman, preferensi, pendidikan 

tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas 

sosial itu dengan konstruksinya masing-masing. 

3.2  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini meruapakan penelitian kualitatif menggunakan metode analisis 

framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimanakah sebuah media mengkontruksi suatu peristiwa atau 

kejadian ke dalam berita. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 

bertujuan menggalang atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di 

balik realita. Peneliti berpijak pada realita atau peristiwa di lapangan. Penelitian 

seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut 

melekatkan temuan-temuan yang diperoleh didalamnya (Bungin, 2001, h.82).  

 Bagi peneliti kualitatif, realitas tidak hanya satu. Setiap peneliti menciptakan 

realtias sebagai bagian dari proses penelitian, bersifat subjektif dan hanya berada 

dalam referensi peneliti. Peneliti kualitatif mengamati keseluruhan proses yang 

dipercaya bahwa realitas itu bersifat menyeluruh dan tidak dapat dibagi-bagi 

(Wimmer & Dominick, 1991, h.139). Pendekatan kualitatif menyebabkan lingkup 

tidak dapat digeneralisasi secara umum, karena data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angkat (Newman, 2003, h.16).  

 Menurut Moleong (2014, h.6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Alasan peneliti 
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menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam 

tentang bagaimana mengkaji teks berita yang di kontstruksikan oleh wartawan 

malang-post.com dalam menulis realitas tentang kasus korupsi yang dilakukan secara 

berjamaah dalam media online malang-post.com.   

3.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah data dengan menggunakan data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer menggunakan teks berita yang sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu terkait pemberitaan kasus korupsi 

berjamaah yang menimpa DPRD Kota Malang dan dua Calon Walikota Malang yang 

dipublikasi oleh malang-post.com yang berjumlah 12 (berita) dimana berita tersebut 

terkait dengan kasus korupsi berjamaah tersebut, mulai dari pemanggilan saksi, 

pemeriksaan, penggeledahan, penetapan tersangka hingga pemberitaan pasca menjadi 

tersangka. Data primer dalam peneltian ini menggunakan langkah analisis framing 

dengan model Pan dan Kosicki, dengan mengoperasionalkan empat dimensi 

struktural teks berita sebagai perangkat framing: sintakasis, skrip, tematik dan retoris. 

Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah buku dan jurnal yang terkait 

dengan kasus tersebut. 

3.4 Metode Analisis 

 Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk 

mengetahui bagaimana realtias (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai 

oleh media. Pembingkaian tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Di sini, 



4 
 

realitas sosial dimaknai dan dikonsturksi dengan makna tertentu. Peristiwa dipahami 

dengan bentukan terntentu (Eriyanto, 2002, h.3). 

 Analisis framing sebagai suatu metode analisis teks banyak mendapat 

pengaruh dari teori sosiologi dan psikologi. Dari sosiologi terutama yang 

berhubungan dengan skema dan kognisi (Eriyanto, 2002 h.11). Dalam perspektif 

komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara ideologi media saat 

mengkonstruksi fakta. 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing 

dengan pendekatan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Menurut Pan dan 

Kosicki, framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan menjadi lebih 

menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih 

tertuju pada pesan tersebut (Eriyanto, 2002, h. 252). 

3.5 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan 

oleh peneliti pada bab satu. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana situs berita online 

malang-post.com dalam membingkai berita korupsi berjamaah yang dilakukan oleh 

beberapa anggota DPRD Kota Malang termasuk dua Calon Walikota Malang pada 

periode Maret 2018? 
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3.6  Metode Pengumpulan Data 

Data primer dalam penelitian ini menggunakan lagkah-langkah analisis 

framing dengan moden Pan dan Kosicki. Dalam penetianya mereka 

mengoperasionalkan empat dimensi struktrual teks berita sebagai perangkat framing : 

sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Keempat dimensi struktural ini membentuk 

semacam tema yang mempertalikan elemen-elemen semantik narasi berita dalam 

suatu koherensi global (Pan dan Kosicki dalam Sudibyo, 2001, h.223). 

 Berita yang dimuat dalam malang-post.com tentang korupsi berjamaah DPRD 

Kota Malang termasuk dua Calon Walikota Malang akan diolah menggunakan empat 

langkah dalam model analisis framing Pan dan Kosicki tersebut. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Moleong (2012,h.103) adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses 

penelitian. Hal ini dikarenakan analisis data menyangkut kekuatan analisis dan 

kemampuan dalam mendeskripsikan data situasi, peristiwa dan konsepsi yang 

merupakan bagian dari obyek penelitian. Dengan analisis, data dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah. 

Adapun kegiatan dalam analisis data yang akan dilakukan peneliti dalam 

penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Sebagaimana yang diungkap oleh Miles and Huberman (dikutip dalam Sulistyawati, 
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2011, h. 41) bahwa analisa data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) adalah, proses pemilihan, pemberian focus, 

penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data. Peneliti memilih berita dari 

media online malang-post.com periode Maret 2018 untuk analisis. 

2. Penyajian Data (Data Display) adalah, susunan infromasi yang terorganisir, 

yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dengan memeriksa penyajian data akan memudahkan memaknai apa yang 

harus dilakukan (analisis lebih lanjut/tindakan) yang didasarkan pada 

pemahaman tersebut. Bentuk penyajian data yang paling umum adalah teks 

uraian. Peneliti menganalisis berita yang sudah dikumpulkan dengan framing 

model Zhongdang Pan dan Gerald. M. Kosicki dengan menganalisis struktur 

sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Kemudian dilakukan pembahasan dari 

hasil analisis dari media online tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan (Verification), kesimpulan akhir baru ditarik setelah 

tidak ditemukan informasi lagi mengenai kasus yang diteliti. Pada tahap ini 

peneliti menarik sebuah kesimpulan berdasarkan masalah yang diteliti. 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 Korupsi menurut UU No.31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 adalah 

tindakan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan orang lain yang merugikan 

keuangan atau perekonomian negara (pasal 2) dan tindakan menyalahgunakan 

kewenangan karenan jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau 

kedudukan yang dapat merugikan keunganan/perekonomian negara (pasal 3). 

Tindakan yang termasuk korupsi dalam UU korupsi antara lain tindakan yang 

menimbulkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, 

pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi 

(KPK, 2006, h.4-5). 

 Korupsi menjadi salah satu kasus yang serius di Indonesia. Kasus korupsi 

berjamaah yang menimpa oknum anggota DPRD Kota Malang dan Calon Walikota 

Malang Abah Anton dan Ya’qud Nanda adalah salah satunya. Munculnya kasus ini 

pada awal Maret 2018 membuat heboh masyarakat dan media-media, terutama warga 

Kota Malang dan media-media lokal di Kota Malang. Salah satunya media online 

malang-post.com ikut memberitakan kasus tersebut. 

 Analisis framing ini dilakukan terhadap berita-berita yang dimuat malang-

post.com tentang kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oknum anggota DPRD 

Kota Malang dan Dua Calon Walikota Malang Abah Anton dan Ya’qud Nanda yang 

dimuat pada tanggal 20 Maret – 31 Maret 2018. Adapun penyajianya diurutkan sesuai 



dengan urutan waktu (kronologis) diterbitkanya berita yang bersangkutan di masing-

masing situs. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analaisis framing dengan 

model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk melihat bagaimana malang-

post.com memberitakan peristiwa tersebut. Analisis frame pada malang-post.com 

sebagai berikut : 

4.1 Analisis Framing Model Pan dan Kosicki 

4.1.1 Analisis Artikel 1 

 Judul  : KPK Panggil Belasan Saksi 

 Sumber : malang-post.com 

 Ringkasan : KPK memanggil belasan saksi termasuk Anggota Komisi A 

DPRD Kota Malang Subur Triono. Mengingat banyaknya saksi yang di panggil 

pemerikasaan ini dilakukan pada Senin (19/3) hingga Selasa (20/3) untuk 

pemeriksaan kasus dugaan suap pembahasan perubahan APBD 2015. 

 

Tabel 4.1 Analisis Artikel Berjudul “KPK Panggil Belasan Saksi “ 

Perangkat Framing Unit Analisis Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Judul KPK Panggil Belasan 

Saksi 

Lead KPK kembali obok-obok 

Kota Malang 



Latar Informasi Komentar salah satu saksi 

Anggota Komisi A DPRD 

Kota Malang. 

Kutipan Sumber Sumber Anonim Malang 

Post 

• Surat pemeriksaan sudah 

dikirim kepada saksi-saksi 

sekitar Sabtu dan Minggu. 

• Jumlah saksi yang di 

periksa berjumlah belasan 

orang. 

Anggota Komisi A DPRD 

Kota Malang 

• Saat di konfirmasi 

menjawab dengan 

diplomatis. 

• Mengatakan belum 

mendapatkan info. 

Pernyataan/Opini Tidak ada opini penulis 

dalam berita ini, seluruh isi 

berita ini ditulis 

berdasarkan pernyataan 



dari sumber. 

Penutup Dalam dakwaan, 

disebutkan Arief menerima 

uang pokok pikiran dari 

Kadis PU, jarot Edi 

Sulistyono sebasar Rp. 700 

juta. Tujuanya untuk 

memuluskan pembahasan 

perubahan APBD 2015. 

Arief lalu mengalirkan 

dana sebesar itu kepada 

koleganya di dewan. 

Struktur Skrip What Keterangan sumber 

malang post tentang 

pemanggilan belasan saksi. 

Where Kota Malang 

When Minggu, 18 Maret 2018 

Who Sumber terpercaya Malang 

Post dan Subur Triono 

Anggota Komisi A DPRD 

Kota Malang 

Why Untuk melanjutkan 



pemeriksaan kasus dugaan 

suap pembahasan 

perubahan APBD 2015 

How Menurut sumber 

terpercaya malang post, 

surat pemeriksaan sudah 

dikirim kepada saksi-saksi. 

 

Struktur Tematik Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Berita ini membahas 

tentang kronologi 

pemanggilan saksi dengan 

membawa sumber yang 

dapat dipercaya, ditambah 

pernyataan anggota 

Komisi A DPRD Kota 

Malang. 

Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

Penggunaan kata “obok-

obok” yang dimuat di awal 

berita menjelaskan 

bagaimana kondisi 

Pemerintahan di Kota 

Malang, yang 



mengidikasikan banyak hal 

yang diperiksa oleh KPK. 

 

 

Gambar 4.1 Screnshot berita “KPK Panggil Belasan Saksi” malang-post.com 

 

4.1.2 Analisis Artikel 2 

 Judul  : Wali Kota Malang – Ketua DPRD Tersangka 

 Sumber : malang-post.com 

 Ringkasan : Wali Kota Malang non aktif Mochammad Anton dan 

18 Anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka baru dalam kasus suap 

pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015 

 



Tabel 4.2 Analisis Artikel Berjudul “Wali Kota Malang – Ketua DPRD 

Tersangka“ 

Perangkat Framing Unit Analisis Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Judul Wali Kota Malang – Ketua 

DPRD Tersangka. 

Lead Gelombang tsunami 

menerjang Kota Malang. 

Latar Informasi Komentar para terperiksa 

kasus Korupsi. 

Kutipan Sumber Anggota Komisi C DPRD 

Kota Malang 

• Dipanggil terkait adanya 

enam tersangka baru yang 

diduga menerima dan 

mengatur uang pokir (pokok 

pikiran). 

Anggota Komisi D DPRD 

Kota Malang 

• Terdapat 18 tersangka, 

keseluruhan tersangka 

adalah anggota dewan. 

Ketua PPP Kota Malang 



• Mengaku belum 

mengetahui adanya 

tersangka baru tersebut. 

Penyidik KPK 

• Penyidik mendalami 

dugaan aliran dana yang 

diterima anggota DPRD 

lainya dalam pembahasan 

APBD-P Kota Malang 

tahun 2015. 

• Hanya informasi tersebut 

yang bisa disampaikan 

Pernyataan/Opini Disini tidak ada 

pernyataan/opini dari 

wartawan, isi berita adalah 

kutipan-kutipan. 

Penutup Pernyataan Wakil Ketua 

KPK, bahwa KPK terus 

berupaya dengan conviction 

rate (tingkat keyakinan 100 

persen) akan tetap prudent 

(berhati-hati) dalam berkeja. 



Struktur Skrip What Wali Kota Malang Moch. 

Anton dan 18 anggota 

DPRD Kota Malang 

menjadi tersangka, kabar 

terbaru tersebut 

mengguncang internal 

dewan dan Pemkot Malang. 

Where Kota Malang 

When Selasa, 20 Maret 2018 

Who Anggota Komisi C DPRD 

Kota Malang, Anggota 

Komisi D DPRD Kota 

Malang, Ketua PPP Malang, 

Penyelidik KPK dan Wakil 

Ketua KPK. 

Why Untuk, mengetahui respon 

ditetapkanya Wali Kota 

Malang dan 18 Anggota 

DPRD Kota Malang. 

How • Dengan mengkonfirmasi 

kebenaran informasi 

penetapan 19 tersangka baru 



tersebut kepada masing-

masing anggota dewan. 

Struktur Tematik Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Berita ini membahas 

tentang penetapanya 

Walikota Malang non-aktif 

Moch. Anton dan Ketua 

DPRD Kota Malang dengan 

mengkonfirmasi anggota-

anggota dewan yang juga 

ada di dalam list para 

tersangka tersebut. 

Struktur Retoris 

 

Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

- Penggunaan kata 

“tsunami” 

menggambarkan 

adanya sebuah 

bencana besar yang 

terjadi dan menerpa 

pemerintahan Kota 

Malang. 

- Penggunaan kata 

“syok” 

menggambarkan 



bahwa kejadian 

tersebut 

menggagetkan para 

dewan yang menjadi 

tersangka kasus 

tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Screnshot berita “Wali Kota Malang – Ketua DPRD Tersangka” 

malang-post.com 



4.1.3 Analisis Artikel 3 

 Judul  : Kena Tegur Penyidik KPK di Rumah H. Moch 

Anton 

 Sumber : malang-post.com 

 Ringkasan : Suasana menegangkan terasa di kediaman H. Moch 

Anton. Seiring dengan datangnya tim penyelik KPK. Wartawan Malang Post yaitu Ira 

Ravika dan wartawan Malang tak boleh meninggalkan kediaman H. Moch Anton 

hingga penggeledahan selesai. Awalnya saat petugas KPK datang, Malang Post 

sempat mengabadikan dengan mengambil beberapa foto namun petugas KPK 

menghapus hasil foto tersebut. 

Tabel 4.3 Analisis Artikel Berjudul “Kena Tegur Penyidik KPK di Rumah H. 

Moch Anton“ 

Perangkat Framing Unit Analisis Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Judul Kena Tegur Penyidik KPK 

di Rumah H. Moch Anton 

Lead Suasana menegangkan 

terasa di kediaman H. 

Moch Anton 

Latar Informasi Pandangan wartawan 

Malang Post saat penyidik 

KPK menggeledah 



kediaman H. Moch Anton 

Kutipan Sumber Penyidik KPK 

• Menanyakan mengapa 

mengambil Foto 

• Menanyakan mengapa 

wartawan ada di kediaman 

H. Moch Anton 

• Merasa keberatan 

pengambilan foto 

dilakukan, jika tetap 

bertahan, bisa menuntut 

karena melanggar undang-

undang tentang 

keterbukaan informasi 

publik 

• Memerintahkan seluruh 

HP diletakkan di meja, 

dimatikan, dan dinamai 

satu-satu. 

Relawan H. Moch Anton 

• Mengisyaratkan 

wartawan untuk tetap 



tenang, karena yang 

digedah adalah rumah abah 

dan tidak ada kaitanya 

dengan penggeledahan 

tersebut. 

Pernyataan/Opini Disini wartawan Malang 

Post beropini bahwa saat 

terjadi penggeledahan oleh 

tim penyidik KPK suasana 

menjadi tegang. 

Penutup Ketegangan baru mencair 

setelah 30 menint 

penggeledahan 

berlangsung. 

Struktur Skrip What Suasana menengangkan 

penggeledahan KPK 

Where Kediaman H. Moch Anton, 

Jalan Tlogo Indah, Kota 

Malang 

When Rabu, 21 Maret 2018 

13.15-15.00 

Who Penyidik KPK, Wartawan 



Malang Post dan Relawan 

Why Karena mengambil foto 

How Pada saat wartawan 

Malang Post mengambil 

foto, penyidik KPK merasa 

keberatan. 

Struktur Tematik Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Paragraf pertama artikel 

mencakup keseluruhan 

berita secara tematik, yaitu 

menjelaskan bagaimana 

suasana yang terjadi pada 

saat penggeledahan di 

kediaman Abah Anton 

yang menengangkan. 

Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

Kata “menegangkan” yang 

terdapat pada awal kalimat 

dapat mengindikasikan 

bahwa apa yang terjadi 

pada saat pemeriksaan 

adalah hal yang serius.  

 



 

Gambar 4.3 Screnshot berita “Kena Tegur Penyidik KPK di Rumah H. Moch 

Anton“ malang-post.com 

4.1.4 Analisis Artikel 4 

 Judul  : KPK Geledah Rumah Walikota Malang H. Moch 

Anton 

 Sumber : malang-post.com 

 Ringkasan : Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

tak hanya melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, tapi juga melakukan 

penggeledahan di rumah tersang. Petugas antirasuah ini menggeledah rumah H Moch 

Anton dan Dr Ya’qud Ananda Gudban. Penggeledahan di rumah Anton ini bukan kali 

pertama dilakukan KPK. Penggeledahan berlangsung selama dua jam. 

 



Tabel 4.4 Analisis Artikel Berjudul “KPK Geledah Rumah Walikota Malang H. 

Moch Anton” 

Perangkat Framing Unit Analisis Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Judul KPK Geledah Rumah Walikota 

Malang H. Moch Anton 

Lead Tim penyidik KPK tak hanya 

melakukan pemeriksaan terhadap 

para saksi, tapi juga melakukan 

penggeledahan di rumah 

tersangka.  

Latar Informasi Penggeledahan kediaman H. 

Moch Anton oleh tim penyidik 

KPK 

Kutipan Sumber Relawan Abah Anton 

• Abah Anton tidak ada, sedang 

ke dokter 

Anak Abah Anton 

• Mengatakan “ no comment” 

Pernyataan/Opini Penggeledahan di kediaman 

Abah Anton cukup menarik, 

sebab selama penggeledahan 

berlangsung, Anton tak ada di 



rumah. Di rumah megah tersebut, 

hanya ada satu anak Anton, dan 

beberapa relawan yang 

berkumpul di teras. 

Penutup Sedangkan para relawan pun 

langsung pergi begitu, usai para 

petugas KPK pergi meninggalkan 

lokasi rumah Anton. 

Struktur Skrip What KPK geledah rumah Walikota 

Malang H. Moch Anton 

Where Kediaman Abah Anton, di Jalan 

Tlogo Indah Kota Malang. 

When Rabu 21 Maret 2018,  

pukul 13.15-15.00 

Who Petugas KPK, Relawan H. Moch 

Anton, Anak H. Moch Anton. 

Why Upaya menemukan barang bukti. 

How Penggeledahan di rumah 

tersangka H. Moch Anton. 

Struktur Tematik Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Di awal paragraf berita ini sudah 

menjelaskan secara keseluruhan 

maksud dari berita tersebut. Di 



tengah paragraf  wartawan 

mencoba menanyakan kepada 

tim penyidik namun tidak 

mendapat jawaban dan di akhir 

mencoba mencari info melalui 

orang-orang dekat yaitu relawan 

dan juga anak H. Moch Anton 

Struktur Retoris Kata, idiom, 

gambar/foto, grafik 

 

Foto tersebut menjelaskan 

bagaimana penjagaan yang 

dilakukan kepolisian saat 

penggeledahan dilakukan. 



 

Gambar 4.4 Screnshot berita “KPK Geledah Rumah Walikota Malang H. Moch 

Anton” malang-post.com 

4.1.5 Analisis Artikel 5 

 Judul  : Berpotensi Buka Kasus dan Tersangka Baru 

 Sumber : malang-post.com 

 Ringkasan : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 

secara resmi 19 nama tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi 

APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Hal ini menunjukan jika kasus-

kasus lain terkain tindak pidana korupsi di Kota Malang akan terus didalami KPK. 

 



Tabel 4.5 Analisis Artikel Berjudul “Berpotensi Buka Kasus dan Tersangka 

Baru” 

Perangkat Framing Unit Analisis Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Judul Berpotensi Buka Kasus 

dan Tersangka Baru 

Lead Akhirnya, Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

(KPK) mengumumkan 

secara resmi 19 nama 

tersangka baru dalam 

kasus dugaan tindak 

pidana korupsi APBD-P 

Pemkot Malang Tahun 

Anggaran 2015. Daftar 

tersangka baru tersebut 

sama persis dengan yang 

sudah dimuat dan 

diberitakan Malang Post 

pada edisi Selasa (20/3/18) 

lalu. 

Latar Informasi Latar informasi dari berita 

ini adalah pernyataan dari 



Ketua KPK Saut 

Situmorang dan Wakil 

ketua KPK Basaria 

Panjaitan. 

Kutipan Sumber Ketua KPK Saus 

Situmorang 

• Saat dikonfirmasi 

pengembangan kasus, 

tidak saja kasus di Malang 

ini. Karena akan terus 

berlanjut dan didalami 

demi keadilan. Apabila 

memang memenuhi dari 

peran orang per orang 

lainya, dalam hal ini 

memerlukan waktu. 

• Pada saatnya akan 

diekspose bila ada 

perkembangan lebih lanjut. 

Fakta pensidangan itu 

penting melebih BAP. 

Hukum kekuatanya pada 



fakta yang runtut, sehingga 

memelukan waktu. 

• Berpesan stop korupsi 

sekarang. Jangan tunggu 

KPK menemukan bukti. 

Harap dihentikan. 

Wakil Ketua KPK 

Basaria Panjaitan 

• Setelah melakukan 

proses pengumpulan 

informasi data dan 

mencermati fakta 

persidangan, KPK 

menemukan bukti 

permulaan yang cukup 

untuk membuka 

penyidikan baru dengan 19 

orang tersangka. 

• Indikasi penerimaanya 

adalah penyidik 

mendapatkan fakta-fakta 

yang didukung dengan alat 



bukti berupa keterangan 

saksi, surat dan barang 

elektronik bahwa 18 

tersangka unsur pimpinan 

dan anggota DPRD Kota 

Malang periode 2014-2019 

menerima fee dari MA 

selaku Wali Kota Malang 

bersama-sama tersanga 

JES” 

Pernyataan/Opini Pernyataan wartawan 

bahwa hal ini menunjukan 

kasus-kasus lain terkait 

tindak pidana korupsi di 

Kota Malang akan terus 

didalami KPK. Meskipun 

memkan waktu yang tidak 

sebentar. 

Penutup Berita ini ditutup dengan 

pernyataan Wakil Ketua 

KPK Basaria Panjaitan 

bahwa dari sejumlah 



tersangka yang diproses, 

sebagian bersikap 

kooperatif pada penyidik. 

Hal ini akan diajukan di 

proses penyidikan. Perlu 

diingat ancaman maksimal 

untuk penerima suap 

adalah hukuman penjara 

20 tahun dan miniman 4 

tahun. 

Struktur Skrip What KPK mengumumkan 

secara resmi 19 nama 

tersangka baru 

Where Gedung KPK Jakarta 

When Rabu, 21 Maret 2018 

Who Ketua KPK Saut 

Situmorang dan Wakil 

Ketua KPK Basaria 

Panjaitan 

Why Karena, tindak pidana 

kasus korupsi APBD-P 

Pemkot Malang Tahun 



Anggaran 2015 

How Dengan, dikonfirmasi 

langsung oleh wartawan 

Malang post dan juga 

konferensi pers yang 

dilakukan digedung KPK 

Struktur Tematik Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Dalam artikel berita ini 

Malang Post memuat dua 

tema yaitu pandangan dari 

Ketua KPK Saut 

Situmorang dan pada saat 

konferensi pers oleh Wakil 

Ketua KPK Basaria 

Panjaitan 

Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

Disini wartawan membuat 

judul “Berpotensi Buka 

Kasus dan Tersangka 

Baru” sehingga mengiring 

pandangan adanya kasus 

lain dan pelaku-pelaku lain 

tidak hanya kasus korupsi 

APBD-P Pemkot Malang. 



 

Gambar 4.5 Screnshot berita Berpotensi Buka Kasus dan Tersangka Baru 

malang-post.com 

 

4.1.6 Analisis Artikel 6 

 Judul  : Tak Bawa Berkas dari Rumah Nanda 

 Sumber : malang-post.com 

 Ringkasan : Rumah pribadi calon Wali Kota Malang Ya’qud 

Ananda Gudban di Jalan Ijen 73 digeledah KPK, pada Selasa 20 Maret 2018 mulai 

pukul 15.00. Petugas KPK datang secara bertahap. Setelah melakukan penggeledahan 

petugas KPK tidak membawa berkas apapun di kediaman Nanda. 

 



Tabel 4.6 Analis Artikel Berjudul “Tak Bawa Berkas dari Rumah Nanda” 

Perangkat Framing Unit Analisis Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Judul Tak Bawa Berkas dari 

Rumah Nanda 

Lead Rumah pribadi calon Wali 

Kota Malang Ya’qud 

Ananda Gudban di Jalan Ijen 

73 turur digeledah KPK, 

kemarin. Informasi yang 

didapat Malang Post, 

penggeledahan dilakukan 

kepada 19 tersangka baru 

dugaan tindak pidana korupsi 

APBD-P Pemkot Malang 

Tahun Anggaran 2015 secara 

bertahap. 

Latar Informasi Penggeledahan kediaman 

calon Wali Kota Malang 

Ya’qud Ananda Gudban. 

Kutipan Sumber Anugrah Adik Ipar Nanda 

Gudban 

• Secara kebetulan saudara-



saudara saja yang ada di 

rumah 

• Tidak ada barang yang 

dibawa 

• Menyaksikan 

penggeledahan, dan 

menandatangani surat dari 

KPK 

Calon Walikota Malang 

Ya’qud Ananda Gudban 

• Ada kegiatan partai di 

Jakarta, dan masih di Jakarta. 

• Memastikan yang terjadi 

pada dirinya sedikit banyak 

tidak akan mempengaruhi 

keinginanya untuk tetap 

maju dalam Pilkada Kota 

Malang. “ Insya Allah tetap 

lanjut.” 

Pernyataan/Opini - Menurut pantauan 

Malang Post, Nanda 

tidak terlihat berada 



di dalam rumahnya. 

- Saat mewancarai, 

berasumsi bahwa 

Nanda tetap tenang. 

Penutup Ia memastikan yang terjadi 

pada dirinya banyak tidak 

akan mempengaruhi 

keinginanya untuk tetap 

maju dalam Pilkada Kota 

Malang.” Insya Allah tetap 

lanjut,” paparnya tenang. 

Struktur Skrip What Penggeledahan rumah calon 

Wali Kota Malang Ya’qud 

Ananda Gudban 

Where Jl. Ijen 73, Kota Malang 

When Selasa, 20 Maret 2018,  

pukul 15.00 

Who Calon Wali Kota Malang 

Ya’qud Ananda Gudban, 

Petugas KPK, Adik Ipar 

Nanda Gudban 

Why Karena, tindak pidana 



korupsi APBD-P Pemkot 

Malang Tahun Anggaran 

2015. 

How Dengan menggeledah 

kediaman rumah pribadi 

calon Wali Kota Malang 

Ya’qud Ananda Gudban 

Struktur Tematik Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Pada awal paragraf dalam 

berita ini wartawan 

memberitakan tentang 

adanya penggeledah yang 

dilakukan KPK, kemudian di 

paragraf selanjutnya 

menjelaskan bagaimana 

prosedur dan kedantangan 

penyidik KPK, di akhir 

paragraf wartawan 

mewawancarai kerabat 

Nanda dan juga 

mengkonfirmasi langsung 

kepada Nanda. 



Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

 

 

Foto diatas menjelaskan 

bagaimana situasai saat 

penyidik melakukan 

penggeledahan kediamanan 

Nanda. 

 

 

Gambar 4.6  Screnshot berita “Tak Bawa Berkas dari Rumah Nanda” malang-

post.com 



4.1.7 Analisis Artikel 7 

Judul  : H. Moch Anton Dibela Delapan Pengacara 

 Sumber : malang-post.com 

 Ringkasan : H. Moch Anton selaku Wali Kota Malang non-aktif 

sekaligus tersangka kasus korupsi APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun 

Anggaran 2015. Dari total 19 tersangka, baru Abah Anton yang diketahui memiliki 

kuasa, dibela delapan pengacara. 

Tabel 4.7 Analisis Artikel Berjudul “H. Moch Anton Dibela Delapan Pengacara” 

Perangkat Framing Unit Analisis Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Judul H. Moch Anton Dibel 

Delapan Pengacara 

Lead Dari seluruh tersangka, 

baru H. Moch Anton yang 

diketahui memakai kuasa, 

ia dibela delapan 

pengacara ! 

Latar Informasi Komentar salah satu tim 

Pengacara Abah Anton. 

Kutipan Sumber Hamka SH (Penasihat 

Hukum Abah Anton) 

• Abah Anton akan 



menghadapi secara 

gentlemen, seluruh proses 

hukum akan dilalui dengan 

baik. 

• Surat kenaikan status 

sudah diterima, namun 

tidak tahu kapan klienya 

diperksa. 

• Ada hal yang perlu 

diluruskan. Tidak ada janji 

dan tidak ada hadiah yang 

diberikan klien kepada 

anggota dewan. 

• Secara tegas menyatakan, 

tidak ada pertemuan 

tersebut. 

• Seluruh tim pengacara 

akan all out melakukan 

pembelaan. Dan akan 

membentuk tim khusus 

untuk menangani kasus ini. 

Pernyataan/Opini Sementara itu para 



tersangka selain Abah 

Anton memilih untuk 

mematikan nomor 

handphone-nya 

Penutup Pernyataan Kapolres 

Malang Kota, 

membenarkan adanya 

peminjaman ruangan untuk 

pemeriksaan tersangka 

Struktur Skrip What 19 Tersangka baru kasus 

dugaan tindak pidana 

korupsi pembahasan 

APBD-P Pemkot Malang 

Tahun Anggaran 2015 

dijadwalkan diperksa KPK 

RI 

Where Mapolres Kota Malang 

When Kamis, 21 – Jumat, 23 

Maret 2018 

Who 19 Tersangka 

Why Karena, telah melakukan 

tindak pidana korupsi 



pembahasan APBD-P 

Pemkot Malang Tahun 

Anggaran 2015 

How Yang bersangkutan 

dipanggil untuk dimintai 

keterangan. 

Struktur Tematik Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Awal paragraf artikel ini 

menjelaskan sudut 

pandang pengacara Abah 

Anton, hingga masuk di 

tengah paragraf artikel ini 

menjelaskan kesulitan 

menghubungi tersangka 

lain dan di akhir paragraf 

menjelaskan tempat dan 

waktu pemeriksaan 

tersebut dilakukan. 

Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

Kata “ dibela delapan 

pengacara", 

menggambarkan kekuatan 

sebagai “penguasa” Kota 

Malang sehingga 



menimbulkan opini di 

masyarakat, bahwa apa 

yang dilakukan beliau 

tidak bersalah. 

 

Gambar 4.7 Screnshot berita H. Moch Anton Dibela Delapan Pengacara 

malang-post.com 

4.1.8 Analisis Artikel 8 

Judul  : Sutiaji Diperiksa Lagi, Akui Pertemuan 6 Juli 2015 

Hanya Obrolan Biasa 

 Sumber : malang-post.com 

 Ringkasan : Wakil Walikota Malang Sutiaji diperiksa kembali oleh 

tim penyidik KPK, Sutiaji mengakui pertemuan 6 Juli 2015 hanya obrolan biasa. 

Pemeriksaan dilakukan pada hari Ju’mat 23 Maret 2018. Dalam pemeriksaan tersebut 

yang dilakukan di Aula Rupatama Polres Malang Kota tersebut, Sutiaji menegaskan 

bahwa tidak mengetahui uang “pokir” pokok pikiran tersebut. 



Tabel 4.8 Analisis Artikel Berjudul “Sutiaji Diperiksa Lagi, Akui 

Pertemuan 6 Juli 2015 Hanya Obrolan Biasa” 

Perangkat Framing Unit Analisis Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Judul Sutiaji Diperiksa Lagi, 

Akui Pertemuan 6 Juli 

2015 Hanya Obrolan Biasa 

Lead Pertemuan 6 Juli 2015 

yang disebut menjadi awal 

muncul aksi dugaan Tindak 

Pidana Korupsi 

Pembahasan APBD-P 

Pemkot Malang Tahun 

Anggaran 2015, yang 

menyeret belasan anggota 

DPRD Kota Malang dan 

Wakil Kota Malang 

sebagai tersangka, menjadi 

fokus bahasan dalam 

pemeriksaan KPK. 

Latar Informasi Hasil wawancara langsung 

Wakil Wali Kota Malang 

Sutiaji, Mantan Sekda Kota 



Malang Cipto Wiyono, 

Sekda Kota Malang Drs 

Wasto , dan Tri Yudiani 

Anggota DPRD Fraksi 

PDIP 

Kutipan Sumber Wakil Wali Kota Malang 

Sutiaji 

• Saat akan paripurna 

biasanya transit dulu bila 

belum mulai sudah di sana 

(di ruang ketua DPRD) 

hanya ngobrol biasa saja 

• Sutiaji juga ditanya soal 

uang sampah 

• Diberi pertanyaan oleh 

penyidik “ Lalu uang lahan 

sampah seperti apa”, ia 

jawab tidak tahu dan tidak 

pernah dengar itu apa. 

• Selama menjabat sebagai 

Wakil Wali Kota, 

menurutnya ia tidak pernah 



turut serta dalam proses 

pembahasan anggaran. 

• Menyampaikan, hanya 

membacakan jawaban 

sebagaimana mestinya saat 

Wali Kota tidak datang. 

• Sangat prihatin, karena 

semuanya adalah teman-

temanya 

• Intinya, sekarang sama-

sama bekerjasama dan 

kooperatif, dan ke depan 

komit lebih baik lagi 

Mantan Sekda Kota 

Malang Cipto Wiyono 

• Tidak tahu soal makna 

pertemuan tersebut. 

Anggota DPRD Kota 

Malang Fraksi PDIP 

Perjuangan 

• Mengaku hanya diperiksa 

sebagai saksi untuk 6 



tersangka. Tidak banyak 

ditanya macam-macam 

Sekda Kota Malang 

• Tidak ditanya banyak 

oleh pemeriksa. Lama 

karena menunggu antrian 

Pernyataan/Opini - Sutiaji yang terlihat 

santai saat dicerca 

banyak pertanyaan 

oleh awak media. 

- Seperti biasa, Cipto 

selalu 

mengeluarkan 

komentar yang irit. 

Penutup Sementara itu Sekda Kota 

Malang saat ini, Drs wasto. 

Ia mengaku diminta untuk 

menerangkan alur 

pembahasan APBD-P Kota 

Malang dan kapasitasnya 

pada saat itu. Wasto Pada 

2015 lalu, merupakan 



pejabat Barenglintbang. Ia 

diberikan pertanyaan soal 

kedekatan dan hubungan 

dirinya terhadap 19 

tersangka termasuk dua 

tersangka sebelumnya, 

Arief Wicaksono dan Jarot 

Edy. 

Struktur Skrip What Pemeriksaan Wali Kota 

Malang Sutiaji dan Sekda 

Kota Malang Tahun 2015 

Cipto Wiyono 

Where Aula Rupatama Polres 

Malang Kota 

When Jumat, 23 Maret 2018 

Who Wakil Wali Kota Malang 

Sutiaji, Mantan Sekda Kota 

Malang Cipto Wiyono, 

Sekda Kota Malang Drs 

Wasto , dan Tri Yudiani 

Anggota DPRD Fraksi 

PDIP 



Why Karena, ada indikasi 

adanya pembahasan soal 

uang pokok pikiran pada 

saat itu 

How Dengan dimintai 

keterangan dan diperiksa 

oleh KPK 

Struktur Tematik Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Rangkaian paragraf pada 

teks berita merupakan 

pernyataan dari Wakil Wali 

Kota Malang Sutiaji yang 

tidak menahu atas uang 

pokok pikiran dan 

beberapa hasil wawancara 

sumber lain yaitu Mantan 

Sekda Kota Malang Cipto 

Wiyono, Sekda Kota 

Malang Drs Wasto dan 

Anggota DPRD Tri 

Yudiani yang sama-sama 

kompak tidak mengetahui 

uang pokok pikiran 



tersebut. 

Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

“Uang Sampah” diketahui 

merupakan uang tambahan 

kepada anggota-anggota 

dewan yang sebelumnya 

tidak mendapatkan uang 

pokir dengan nominal 

berbeda-beda. 

 

 

 

Gambar 4.8 Screnshot Berita “Sutiaji Diperiksa Lagi, Akui Pertemuan 6 

Juli 2015 Hanya Obrolan Biasa” malang-post.com 



4.1.9 Analisis Artikel 9 

Judul  : 19 Tersangka Diperiksa di Jakarta 

 Sumber : malang-post.com 

 Ringkasan : Drama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 

perkara dugaan suap APBD-P Pemerintah Kota Malang terus berlanjut. Para 

simpatisan Abah Anton menggelar doa bersama pada Minggu, 25 Maret 2018 yang 

diadakan mulai pukul 10.00. Para simpatisan akan selalu mendukung Abah Anton, 

maksud dari tujuan doa bersama tersebut adalah untuk mendoakan Abah Anton dan 

para Warga Kota Malang. 

Tabel 4.9 Analisis Artikel Berjudul “19 Tersangka Diperiksa di Jakarta” 

Perangkat Framing Unit Analisis Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Judul 19 Tersangka Diperiksa di 

Jakarta 

Lead Drama Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

(KPK) terhadap perkara 

dugaan suap APBD-P 

Pemerintah Kota Malang 

tahun Anggaran 2015 terus 

berlanjut.  

Latar Informasi Pandangan dari tim Ketua 



Pemenangan pasangan 

ASIK (Anton – Samsul 

Idola Kita), Arif Wahyudi 

dan Pendamping Abah 

Anton yaitu Calon Wakil 

Wali Kota Malang Samsul 

Mahmud. 

Kutipan Sumber Ketua Pemenangan 

Pasangan ASIK, Arif 

Wahyudi 

• Informasi yang di dapat, 

Abah Anton dengan 

sejumlah anggota lain yang 

sudah ditetapkan sebagai 

tersangka akan menjalani 

pemeriksaan Selasa (27/3) 

mendatang. Abah Anton 

diperiksa sebagai 

tersangka, ini merupakan 

pertama Abah diperiksa 

sebagai tersangka. 

• Karena status Abah 



Anton telah ditetapkan 

sebagai tersangka, LPP 

akan mendampingi beliau 

dan akan mendampingi 

hingga proses hukum 

tuntas. 

• Abah Anton clean, beliau 

tak memakan uang rakyat. 

Ini yang membuat kami 

yakin, Abah Anton tak 

bersalah. 

• Seluruh relawan masih 

sangat solid. Penetapan 

tersangka untuk Abah 

Anton tak menurunkan 

semangat untuk 

memberikan dukungan. 

Apapun, kami tetap 

mendukung ASIK 

memenangkan Pilkada 

Kota Malang. 

Calon Wakil Walikota 



Malang Samsul Mahmud  

• Mengatakan Abah sedang 

ada keperluan, sehingga 

tidak bisa hadir 

• Tak ada yang berubah 

dalam kampanye. 

Semuanya masih berjalan 

sesuai jadwal. Kalaupun 

beberapa hari sebelumnya, 

sempat ada libur 

kampanye, tak lain untuk 

menghormati Abah Anton 

yang sedang kena masalah 

hukum. 

• Melihat semangat para 

kader, relawan, dan 

anggota LPP ini menjadi 

semangatnya untuk 

melanjutkan perjuangan. 

Pernyataan/Opini - Drama Komisi 

Pemberantasan 

Korupsi (KPK) 



terhadap perkara 

dugaan suap 

APBD-P 

Pemerintah Kota 

Malang tahun 

Anggaran 2015 

terus berlanjut. 

- Dalam pemeriksaan 

nanti, tim hukum 

Lembaga 

Pemenangan 

Pemilu (LPP) PKB 

juga akan 

melakukan back up. 

- Tidak main-main, 

dari tim hukum, ada 

empat orang yang 

diterjunkan untuk 

mendampingi Abah 

Anton selama 

menjalani 

pemeriksaan nanti. 



Penutup Penetapan Anton sebagai 

tersangka, tak akan 

mengurangi dukungan PKS 

kepada yang bersangkutan. 

Terlebih, Joko mengetahui 

bahwa dalam kasus yang 

disangkakan, Anton tak 

menerima uang sepeserpun. 

Struktur Skrip What Doa bersama di Posko 

Pemenangan ASIK 

Where Jl. Cengger Ayam, Kota 

Malang 

When Minggu, 25 Maret 2018. 

Mulai pukul 10.00 

Who Ketua Pemenangan 

Pasangan ASIK, Arif 

Wahyudi dan Calon Wakil 

Walikota Malang Samsul 

Mahmud. 

Why Untuk mendoakan Abah 

Anton yang saat ini sedang 

didera proses hukum. 



Selain itu, doa bersama 

juga untuk mendoakan 

seluruh warga Kota 

Malang. 

How Dengan melakukan 

kegiatan doa bersama. 

Struktur Tematik Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Artikel dimulai dengan 

menyebutkan drama 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) terhadap 

perkara dugaan suap 

APBD-P terus berlanjut 

dan akan ada pemeriksaan 

19 tersangka tersebut di 

Jakarta. Namun di kalimat-

kalimat selanjutnya 

berubah menjadi seperti 

berita lain yaitu berita 

tentang adanya doa 

bersama untuk Abah Anton 

dan dukungan-dukungan 

kepadanya. 



Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

Penekanan kata “clean” 

dalam kalimat “Abah 

Anton clean, beliau tak 

memakan uang rakyat” 

yang diucapkan Ketua Tim 

Pemenangan Pasangan 

ASIK Arif Wahyudi, yang 

bermaksud mencitrakan 

Abah Anton sebagai 

pemimpin yang jujur dan 

bersih. 

 

Gambar 4.9 Screnshot berita “19 Tersangka Diperiksa di Jakarta” malang-

post.com 



4.1.10 Analisis Artikel 10 

Judul  : Ada Waktu Naikkan Elektabilitas Calon Tersangka 

 Sumber : malang-post.com 

 Ringkasan : Penetapan tersangka dua calon Wali Kota Malang 

Moch. Anton dan Ya’qud Ananda Gudban oleh KPK berdampak pada penurunan 

elektabilitas keduanya. Meski demikian. baik Anton maupun Nanda masih punya 

kesempatan untuk menaikan elektabilitas mereka. Demikian dikatakan Pengamat 

Politik Universitas Brawijaya, Wawas Sobari, PhD dengan mempengaruhi 

masyarakat menggunakan keterikatan emosional dan memanfaatkan daya tarik calon. 

Tabel 4.10 Analisis Artikel Berjudul “Ada Waktu Naikkan Elektabilitas Calon 

Tersangka” 

Perangkat Framing Unit Analisis Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Judul Ada Waktu Naikkan 

Elektabilitas Calon 

Tersangka 

Lead Penepatan tersangka 

terhadap dua calon Wali 

Kota Malang Moch Anton 

dan Ya’qud Ananda 

Gudban oleh KPK 

berdampak pada 



penurunan elektabilitas 

(tingkat keterpilihan) 

keduanya. 

Latar Informasi Pandangan pengamat 

Politik Universitas 

Brawijaya, Wawan Sobari, 

PhD. 

Kutipan Sumber Pengamat Politik 

Universitas Brawijaya 

Wawan Sobari, PhD 

• Menaikan elektibilitas 

adalah tugas tim sukses, 

dimana mereka harus cepat 

membuat strategi baru 

untuk memulihkan 

elektabilitas calon. 

Pernyataan/Opini • Mencotohkan, Abah 

Anton, beliau memiliki 

emotional branding yang 

sangat tinggi. Dia sangat 

dekat dengan masyarakat, 

melalui beragam kegiatan 



keagamaan maupun sosial. 

Inilah yang harus 

dimanfaatkan oleh tim 

sukses, untuk menarik lagi 

simpatik warga, saat kasus 

ini menjerat. 

• Daya tarik Bu Nanda 

adalah, dia sosok 

perempuan yang masih 

muda, cerdas, cantik dan 

meraih gelar doktor. Daya 

tarik itulah yang bisa 

dimanfaatkan tim sukses 

untuk meraih hati 

masyarakat. 

• Untuk dapat memulihkan 

kondisi tersebut bukan ada 

di tangan KPU sebagai 

penyelenggara, tapi tim 

sukses masing-masing 

calon. 

• Tingkat kepercayaan 



jelas turun. Masyarakat 

kecewa dengan eksekutif 

yang tak dapat 

menjalankan fungsinya 

dengan baik. Begitu juga 

kepada legislatif, mereka 

yang harusnya hadir 

sebagai fungsi pengawasan 

justru melakukan 

kolaborasi dalam hal 

perkara ini. Itu sangat 

membuat kecewa 

masyarakat. Terlebih lagi, 

yang dijadikan ajang 

korupsi adalah 

pembahasan anggaran. 

Penutup Terlebih menurut Wawan, 

kasus yang menjerat 

adalah pembahasan 

anggaran, di mana 

seharusnya anggaran itu 

diperuntukkan kepada 



masyarakat, atau 

pembangunan. 

Struktur Skrip What Masih ada waktu untuk 

menaikkan elektabilitas 

tersangka yang 

mencalonkan diri menjadi 

Walikota Malang. 

Where Kota Malang. 

When Minggu, 25 Maret 2018 

Who Pengamat Politik 

Universitas Brawijaya, 

Wawan Sobari, PhD. 

Why Karena, tingkat 

kepercayaan telah turun. 

How Dengan menonjolkan daya 

tarik kedua calon Walikota 

tersebut. 

Struktur Tematik Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Rangkaian paragraf pada 

teks berita merupakan 

pernyataan pengamat 

politik Universitas 

Brawijaya, Wawan Sobari, 



PhD. 

Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

Terdapat kata 

“melodrama” dimana 

masyarakat tak sekadar 

memiki sifat mudah 

kasihan, tapi juga 

mempunyai sifat mudah 

lupa dengan sesuatu yang 

terjadi. 

 

 

 

Gambar 4.10 Screnshot Berita “Ada Waktu Naikkan Elektabilitas Calon 

Tersangka” malang-post.com 



4.1.11 Analisis Artikel 11 

Judul  : Moch. Anton dan Ya’qud Ananda Gudban Ditahan 

 Sumber : malang-post.com 

 Ringkasan : Calon Kepada daerah Malang Moch. Anton dan Ya’qud 

Ananda Gudban dipastikan tidak dapat melanjutkan kegiatan kampanye mereka. 

Proses penahanan juga dilakukan kepada para tersangka lain dari unsur DPRD Kota 

Malang. Penahanan dilakukan di gedung KPK pada Selasa tanggal 27 Maret 2018. 

Atas dasar penahanan tersebut kedua Calon Walikota Malang tersebut tidak dapat 

melakukan kegiatan kampanye.  

 

Tabel 4.11 Analisis Artikel Berjudul “Moch. Anton dan Ya’qud Ananda 

Gudban Ditahan” 

Perangkat Framing Unit Analisis Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Judul Moch. Anton dan Ya’qud 

Ananda Gudban Ditahan 

Lead Calon kepada daerah 

(Cakada) Malang Moch. 

Anton dan Ya’qud Ananda 

Gudban dipastikan tidak 

dapat melanjutkan 



kampanye mereka. 

Latar Informasi Proses penahanan para 

tersangka dugaan suap 

pembahasan APBD 

Perubahan Kota Malang 

tahun 2015. 

Kutipan Sumber Calon Walikota Malang 

Moch. Anton 

• “Sudah, kita ikut saja 

(proses hukum di KPK).” 

Anggota DPRD Kota 

Malang Hery Pudji 

Utami 

• Meminta maaf kepada 

masyarakat Kota Malang 

karena perbuatan yang 

terlalu jelek. 

Juru Bicara KPK Febri 

Diansyah 

• Sejauh ini belum ada 

preseden sama sekali 

(tersangka yang ditahan) 



keluar tahanan untuk 

melakukan kampanye. 

Pernyataan/Opini Sempat terjadi insiden 

ketika Nanda dan Bunda 

Heri digiring masuk mobil 

tahanan. Insiden berawal 

ketika seorang pria yang 

diduga pendukung Nanda 

menghalangi para awak 

media yang tengah 

mengambil momen 

penahanan. 

Pria berinisial F itu pun 

menjadi bulan-bulanan, 

karena aksi menghalang-

halangi itu berbuntut pada 

rusaknya sejumlah kamera 

wartawan foto. 

Penutup Pernyataan Jubir KPK 

Febria Diansyah, pihaknya 

tidak mungkin 

memberikan izin kedua 



calon walikota itu keluar 

tahanan unutk melanjutkan 

kampanye. 

Struktur Skrip What Proses penahanan para 

tersangka calon kepala 

daerah dan anggota 

DPRD. 

Where Gedung KPK, Jakarta. 

When Selasa, 27 Maret 2018. 

Who Moch. Anton, Ya’qud 

Ananda Gudban, termasuk 

lima tersangka lain dari 

unsur DPRD Kota 

Malang, yakni Rahayu 

Sugiarti (Wakil Ketua 

DPRD Kota Malang), Heri 

Pudji Utami, Abd 

Rahman, Sukarno, dan 

Hery Subianto (Anggota 

DPRD ). 

Why Terkait skandal uang suap 

“pokir” (pokok pikiran) 



How Dengan dilakukanya 

pemeriksaan secara 

bertahap selama lebih dari 

enam jam. 

Struktur Tematik Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Di awal paragraf adalah 

proses penahanan para 

tersangka, kemudian 

selanjutnya di tengah 

paragraf terdapat insiden 

ketika proses penahanan 

tersebut, dan di akhir 

adalah pernyataan dari 

Jubir KPK bahwa para 

tersangka yang 

mencalonkan diri sebagai 

Walikota Malang tidak 

dapat melanjutkan 

kampanye. 

Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

Penggunaan judul “Moch. 

Anton dan Ya’qud Ananda 

Gudban Ditahan” 

menegaskan bahwa calon 



Walikota Kota Malang 

tersebut terbukti bersalah 

dan tidak dapat mengikuti 

kampanye yang ada di 

Kota Malang. 

 

Gambar 4.11 Screnshot berita Moch. Anton dan Ya’qud Ananda Gudban 

Ditahan malang-post.com 

4.1.12 Analisis Artikel 12 

Judul  : Simpatisan Anton Galang Tanda Tangan 

 Sumber : malang-post.com 

 Ringkasan : Penahanan Wali Kota Malang nonaktif, Muhammad 

Anton oleh KPK mendapat reaksi dari pendukungnya. Loyalitas dan simpatisan 

Calon Wali Kota Malang nomor urut 2 ini menggalang tanda tandang pada Selasa, 27 

Maret 2018 malam. Berbanding terbalik kediaman calon urut nomor 1 Ya’qud 

Ananda Gudban justru sepi pendukung. 



Tabel 4.12 Analisis Artikel Berjudul “Simpatisan Anton Galang Tanda 

Tangan” 

Perangkat Framing Unit Analisis Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Judul Simpatisan Anton Galang 

Tanda Tangan 

Lead Penahanan Wali Kota 

Malang nonaktif, 

Muhammad Anton oleh 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) mendapat 

reaksi dari pendukungnya. 

Latar Informasi Suasana kediaman para 

Calon Walikota Malang 

setelah ditetapkan menjadi 

tersangka. 

Kutipan Sumber Koordinator Aksi Udin 

Muharto 

• “Aksi ini sebagai bentuk 

dukungan kita kepada 

Abah, bahwa walaupun 

Abah ditetapkan sebagai 

tersangka. Kita yakin 



bahwa itu masih bisa di 

perjuangkan bahwa Abah 

tidak bersalah. Kita siap 

untuk berangkat ke Jakarta 

untuk menemui KPK.” 

• Secara persuasif akan 

menemua Basaria 

Pandjaitan (Pimpinan KPK) 

dan menjelaskan bahwa 

Abah tidak bersalah dan 

siap menjadi saksi untuk 

membuktikan kebenaran 

karena menyakini bahwa 

Abah tidak menerima 

sepeser pun uang tersebut. 

Penjaga Rumah Nanda 

• “Maaf kalau untuk 

masalah itu saya tidak mau 

komentar.” 

Pernyataan/Opini Berbanding terbalik, 

kediaman calon urut nomor 

1, Ya’qud Ananda Gudban 



justru sepi pendukung. 

Penutup Penutup dari berita tersebut 

mengambarkan situasi 

kediaman rumah Nanda. 

Ada juga mobil masuk dari 

pintu pagar yang lain, 

bukan pintu utama. 

Penumpangnya langsung 

masuk ke dalam rumah. 

Aktivitasnya juga tak 

berbeda, sekitar lima orang 

nongkrong di beranda. 

Struktur Skrip What Penahanan Wali Kota 

Malang nonaktif, 

Muhammad Anton oleh 

KPK mendapat reaksi dari 

pendukungnya. 

Where Kediaman Anton Jalan 

Tlogo Indah Kota Malang 

Kediaman Nanda 

When Selasa, 27 Maret 2018 

Who Koordinator Aksi Udin 



Muharto dan Penjaga 

Rumah Nanda. 

Why Karena, penetapan 

tersangka dua Calon 

Walikota Malang tersebut. 

How Dengan melakukan 

penggalangan tanda tangan 

untuk dukungan.  

Struktur Tematik Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

Di awal hingga tengah 

paragraf adalah bagaimana 

reaksi dari pendukung Abah 

Anton, dan komentar-

komentar Koordinator aksi 

tersebut kemudian di akhir 

paragraf penggambaran 

suasana kediaman rival 

Abah Anton yaitu Ananda 

Ya’qud Gudban. 

Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

- Penekanan 

pendukung Abah 

Anton “Abah orang 

baik, maju terus 



pantang mundur” 

yang diucapkan 

Koordinator Aksi 

tersebut dapat 

mencitrakan kepada 

pembaca bahwa 

Abah Anton adalah 

calon pemimpin 

yang bersih, jujur 

dan tidak bersalah 

dalam kasus 

tersebut. 

- Pernyataan 

wartawan yang 

mengatakan bahwa 

di kediaman Ya’qud 

Ananda Gudban 

“sepi pendukung” 

dapat 

menggambarkan 

bahwa rival Abah 

Anton tersebut tidak 



mendapatkan 

dukungan dari 

simpatisanya. 

 

Gambar 4.12 Screnshot berita “Simpatisan Anton Galang Tanda 

Tangan” malang-post.com 

4.2 Pembahasan 

 Kelebihan media online dalam menyebarkan informasi adalah kecepatanya. 

Selain itu, media online juga dapat memberikan banyak peluang untuk 

menyampaikan berita jauh lebih besar dari pada media konvensional. Ada 

perbandingan yang dapat dilihat antara media online dengan media konvensional, 

salah satunya adalah media online bisa mengkombinasikan sejumlah media. Tidak 

seorangpun bisa mengendalikan perhatian dari khalayak umum, dengan 

menggunakan kekuatan internet yang saat ini baru tren, proses komunikasi dapat 

berkelanjutan (Santana, 2005, h.137). Namun dalam penyebaran informasi terkadang 

kelebihan ini justru menjadi hambatan bagi wartawan dalam memenuhi kelengkapan 



penulisan berita media online. Berita online merupakan jenis berita yang cara 

publikasinya dalam bentuk situs berita online, dalam berita online sama dengan 

penulisan berita di media cetak, perbedaanya terletak pada update berita yang sangat 

cepat, mudah untuk diakses, dan mempengaruhi integritas dengan unsur multimedia 

(Romli, 2012, h.33). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan pada situs berita 

malang-post.com, karena mengejar kecepatan berita, situs berita online seringkali 

mengabaikan kaidah-kaidah penulisan artikel berita yang lengkap, misalnya 

kekurangan dalam melengkapi unsur 5W + 1H yang menjadi syarat kelengkapan 

dalam penulisan artikel berita. Dari keseluruhan hasil analisis framing terhadap berita 

korupsi berjamaah tersebut, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa artikel 

berita yang mengabaikanya, dan kutipan sumber hanya menggunakan satu sumber 

untuk satu artikel tanpa memerlihatkan keseimbangan informasi dan data.  

Analisis framing secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengetahui 

bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, dan sebagainya) dibingkai oleh 

media. Pembingkaian tersebut melalui proses konstruksi. Realitas sosial dimaknai 

dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Peristiwa dipahami dengan bentukan 

tertentu. Hasilnya, pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan 

orang-orang tententu (Eriyanto, 2002, h.3). Dengan kata lain, bagaimana media 

memahami dan memaknai realitas, dan dengan cara apa realitas itu ditandakan, hal 

inilah yang menjadi fokus perhatian dari analisis framing. 



 Analisis framing menurut Pan dan Kosicki secara garis besar terbagi dalam 

empat tingkatan analisis struktur, yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retoris 

(Eriyanto, 2002, h.255-256). Disini peneliti akan membagi pemberitaan orang-orang 

yang terlibat di dalam kasus tersebut. 

4.2.1 Frame Anggota DPRD Kota Malang 

1. Struktur Sintaksis 

Hasil dari analisis pemberitaan kasus korupsi berjamaah oknum Anggota 

DPRD dan Dua Calon Walikota Malang pada malang-post.com dapat disimpulkan 

dari judul-judul yang dimuat malang-post.com langsung tertuju pada hasil 

pemberitaan yang dimuat pada berita tersebut. .Contohnya adalah berita berjudul 

“Wali Kota Malang – Ketua DPRD Tersangka”. Dari judul artikel berita tersebut lead 

yang digunakan adalah “Gelombang tsunami menerjang Kota Malang. Wali Kota 

Malang non aktif Mochammad Anton dan 18 Anggota DPRD Kota Malang menjadi 

tersangka baru dalam kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun 

anggaran 2015. “ 

Kategori bingkai opini/komentar dari Anggota DPRD Kota Malang adalah 

yang paling menonjol dibandingkan peristiwa lain yang dipublikasikan malang-

post.com. Hal ini lazimnya menjadi rutinitas wartawan saat melakukan peliputan 

dengan metode wawancara, dimana bagian terpenting dari nilai dan objektivitas berita 

adalah narasumber. Karena itu dalam berita kasus korupsi, narasumber yang 



umumnya diwawancarai oleh wartawan diantaranya para anggota DPRD tersebut, 

akademisi dan opinion leader yang dianggap berkompeten. 

 Dari pandangan Anggota DPRD Kota Malang yang terkena kasus tersebut 

sejatinya bersikap netral, tidak memihak dengan sajian berita yang berimbang. 

Kecendrungan berita singkat atau pemadatan teks adalah suatu hal yang wajar karena 

malang-post.com dituntut realtime, sebagai implikasinya banyak teks yang direduksi 

karena proses pelaporan dan publikasi berita di bawah sistem logika waktu yang 

cepat. 

Dari judul dan lead berita diatas didasarkan atas kutipan sumber yang 

menurut penulis Malang Post dapat dipercaya telah menerima dan memastikan sudah 

menerima laporan surat pemeriksaan yang diserahkan kepada saksi. Selain itu, 

sumber tersebut juga telah mengetahui lokasi pemeriksaan tersebut terkait dengan 

kasus dugaan suap pembahasan perubahan APBD 2015 tersebut. Jika ditinjau dari 

realitas media, keterangan diatas terlihat bahwa malang-post.com berusaha 

membangun konstruksi yang mendekati realitas yang sebenarnya. Realitas media 

yang semu tidak berlaku di pemberitaan malang-post.com tentang penetapan Wali 

Kota Malang dan 18 Anggota DPRD Kota Malang sebagai saksi dalam kasus dugaan 

suap APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. Maka dalam hal ini, 

wartawan malang-post.com yang menulis aritkel-artikel terkait penetapan para 

tersangka dalam kasus tersebut dapat dinilai telah melakukan usaha membangun 

realitas sosial di masyarakat mendekati realitas yang sesungguhnya. 



 Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa situs berita ini berusaha mengajak 

pembaca untuk lebih dekat melihat realitas yang sebenarnya dengan cara mengambil 

berbagai macam sudut pandang dari beberapa sumber yang berkaitan dengan 

peristiwa tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari 12 berita yang diunggah malang-

post.com dalam memberitakan kasus korupsi berjamaah tersebut dan malang-

post.com tidak menutup-nutupi nama-nama yang menjadi tersangka, semua elemen 

yang terlibat disebutkan nama-namanya mulai dari jabatan dan kader dari partai 

mana. Karena informasi atau berita yang disampaikan melalui media online malang-

post.com bersifat kontinyu, dalam sehari bisa terjadi beberapa penggulangan berita 

dalam sudut pandang yang berbeda mengenai berita sebelumnya, sehingga penikmat 

media online bisa mengetahui dan mengerti tentang keseimbangan dari berita 

tersebut. Hal ini terlihat dalam pemberitaan pertama dari kasus korupsi berjamaah 

tersebut pada tanggal 18 Maret 2018. Pemberitaan pertama yang diunggah malang-

post.com yang mengambil sumber yang terpercaya Malang Post, dan tidak ada 

sumber lainya seperti kepolisian maupun penyidik KPK sendiri. Dari situ terlihat 

bahwa pada berita pertama ini tidak memenuhi keberimbangan dalam penulisan 

berita. Karena, berita dianggap berimbang apabila wartawan atau reporter memberi 

informasi kepada pembacanya, pendengarnya atau pemirsanya tentang semua detail 

penting dari suatu kejadian dengan cara yang tepat. Porsi harus sama, tidak memihak 

atau tidak berat sebelah. 

 Segi struktur penutup, peneliti menemukan rata-rata dari pemberitaan yang 

dimuat oleh malang-post.com mengenai kasus korupsi berjamaah oknum Anggota 



DPRD dan Dua Calon Walikota Malang, cenderung memuat pernyataan-pernyataan 

dari narasumber yang menguatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kasus 

tersebut, contohnya adalah pernyataan dari Kaporles Malang Kota yang 

membenarkan adanya peminjaman ruangan untuk pemeriksaan tersangka, Wakil 

Ketua KPK, yang menyatakan bahwa KPK berupaya dengan conviction rate (tingkat 

keyakinan 100 persen) akan tetap prudent (berhati-hati) dalam bekerja, dan juga 

pernyataan bahwa dari sejumlah tersangka yang diproses, sebagian bersikap 

kooperatif pada penyidik, dimana hal ini akan diajukan di proses penyidikan yang 

dapat meringankan hukuman. 

2. Struktur Skrip  

Melalui analisis skrip pada berita-berita yang dimuat oleh malang-post.com yang 

terdapat unsur Anggota DPRD, peneliti menemukan secara umum telah memenuhi 

unsur kelengkapan berita (5W + 1H) meskipun ditemukan sebagian berita yang tidak 

lengkap dari aspek where atau dimana tempat wawancara dengan narasumber 

dilakukan. Seperti yang dijelaskan terdahulu, malang-post.com bersifat kontinyu, dari 

fakta peristiwa yang berbeda namun terjadi di hari yang sama atau menunjukan 

hubungan kausalitas (sebab akibat) dari suatu peristwa ke peristiwa yang lain. 

Demikian pula dengan tempat peritiswa yang diliput wartawan malang-post.com, 

menunjukkan perbedaan tempat masing-masing subjek pemberitaan. Contohnya 

adalah hanya menggunakan Kota Malang tanpa nama tempat dimana proses berita 

atau wawancara itu dilakukan. 

 



3. Struktur Tematik 

Melalui analisis tematik pada berita-berita yang dimuat oleh malang-post.com 

yang terdapat unsur Anggota DPRD, peneliti menemukan tema secara umum dalam 

pemberitaan kasus korupsi berjamaah oknum Anggota DPRD. Tema yang ditemukan 

oleh peneliti cenderung fokus terhadap permasalahan kasus korupsi tersebut mulai 

dari konfirmasi anggota-anggota DPRD yang diperiksa hingga menjadi tersangka 

kasus tersebut. 

4. Struktur Retoris 

Melalui struktur retoris, secara umum rata-rata peneliti menemukan dalam 

pemberitaan yang dimuat dalam malang-post.com yang terdapat unsur Anggota 

DPRD, tentang kata-kata yang memiliki penekanan sehingga menimbulkan kesan 

dramatis dari maksud tertentu yang disampaikan dalam berita. Penekanan kata yang 

digunakan cenderung mengarah pada keadaan yang terjadi di Kota Malang setelah 

kasus tersebut terungkap. Misalnya dalam berita yang berjudul “KPK Panggil 

Belasan Saksi”, penggunaan kata “obok-obok” yang dimuat di dalam berita tesebut 

menjelaskan bagaiama kondisi di dalam Pemerintahan yang meliputi DPRD banyak 

hal yang diperiksa oleh KPK. Contoh lainya adalah pada berita yang berjudul “Wali 

Kota Malang – Ketua DPRD Tersangka”, penggunaan kata “tsunami” 

menggambarkan adanya sebuah bencana besar yang terjadi dan menerpa di 

pemerintahan Kota Malang. 



4.2.2 H. Moch Anton dan Ya’qud Nanda Gudban 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan pada situs malang-

post.com, situs tersebut telah memberitakan tentang kasus korupsi berjamaah yang 

melibatkan Walikota Malang H.Moch Anton dan juga 18 tersangka lainya, termasuk 

Calon Walikota Malang Ya’qud Ananda Gudban. Dari hasil framing dengan model 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang terbagi dari empat struktur, peneliti 

melihat bahwa konstruksi malangpost.com  

1. Struktur Sintaksis 

Malang-post.com memuat judul  dan lead berita dalam susunan skema berita 

yang didasarkan atas latar informasi, opini dan kutipan sumber yang mendukung 

tercapainya suatau pemahaman atas peristiwa yang terjadi. Seperti pada pembahasan 

sebelumnya sejatinya pemberitaan malang-post.com bersikap netral namun setelah 

Wali Kota Malang Moch. Anton dan Calon Walikota Malang Ya’qud Ananda 

Gudban resmi menjadi tersangka kecendrungan pemberitaan terlihat.  

 Kecendrungan berita malang-post.com meskipun tidak pernah mewawancarai 

secara langsung Abah Anton dalam membahas peristiwa atau realitas korupsi 

berjamaah tersebut, malang-post.com dominan menonjolkan suara dari kubu Moch. 

Anton dengan pengutipan kalimat dari narasumber para simpatisan yang mendukung 

kandidat maupun komunikasi politik dari para kader partai dan tokoh politik tertentu 

sebagai rujukan penlusian berita. Karena itu, terlihat suatu kecendrungan jika 

keberpihakan dalam memilih sudut pandang penyampaian berita sangat kentara. Hal 

ini menguatkan kenyataan bahwa media bukanlah ruang netral di mana berbagai 



kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapat perlakuan yang 

tidak seimbang. 

Contohnya adalah berita yang dimuat pada tanggal 21 Maret 2018, yang berjudul 

“H. Moch Anton Dibela Delapan Pengacara” dan lead berita “H. Moch. Anton yang 

diketahui memakai kuasa, ia dibela delapan pengacara!” selain itu yang digunakan 

sebagai pengutipan sumber adalah tim pengacara Abah Anton yang menyatakan 

bahwa Abah Anton tidak terlibat dalam kasus tersebut, tidak ada janji dan tidak ada 

hadiah yang diberikan klien kepada anggota dewan. Hal ini tentunya dapat 

menggiring opini masyarakat bahwa Abah Anton tidak terlibat kasus tersebut. Contoh 

lainya adalah berita yang dimuat pada tanggal 25 Maret 2018 yang berjudul “19 

Tersangka Diperiksa di Jakarta” dan lead berita “ Drama Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) terhadap perkara dugaan suap APBD-P Pemerintah Kota Malang 

Tahun Anggaran 2015 terus berlanjut”. Sedangkan isi dari berita tersebut tidak ada 

sangkut pautnya dengan isi berita yang dimuat, dimana isi berita tersebut adalah doa 

bersama yang dilakukan kader dan simpatisan-simpatisan pasangan ASIK (Anton – 

Samsul Idola Kita) yang bertujuan untuk mendoakan Abah Anton yang saat ini 

sedang didera proses hukum. Selain itu, doa bersama juga untuk mendoakan seluruh 

warga Kota Malang. Selain itu, kutipan sumber yang dimuat hanya dari kubu 

pendukung Abah Anton yaitu dari ketua pemenangan pasangan ASIK, Arif Wahyudi 

dimana dia berkomentar bahwa Abah Anton clean, tidak memakan uang rakyat, hal 

ini yang menguatkan bahwa Abah Anton tidak bersalah. Tidak hanya satu kutipan 

ditambah lagi dengan komentar bahwa seluruh relawan sangat solid. Dimana 



penetapan tersangka untuk Abah Anton tidak akan menurunkan semangat untuk 

memberikan dukungan. Apapun yang terjadi akan tetap mendukung ASIK 

memenangkan Pilkada Kota Malang. 

 Selain artikel-artikel tersebut ada yang menggambarkan bagaimana pasangan 

lainya yaitu Nanda Ya’qud Gudban, berbeda dengan Abah Anton, Nanda sempat 

diwawancarai secara langsung oleh malang-post.com yaitu pada artikel yang 

ditampilkan Selasa 20 Maret 2018, selain minim dukungan setelah menjadi tersangka 

kasus korupsi berjamaah tersebut, seperti yang dimuat pada artikel berita pada Selasa, 

27 Maret 2018 yang berjudul “ Simpatisan Anton Galang Tanda Tangan” dan lead 

berita “ Penahanan Wali Kota Malang nonaktif, Muhammad Anton oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat reaksi dari pendukungnya”. Didalam artikel 

berita tersebut wartawan menuliskan “ Loyalitas dan simpatisan Calon Walikota 

Malang nomor urut 2 ini menggalang tanda tangan, Selasa (27/3) malam. Berbanding 

terbalik, kediaman calon urut nomor 1, Ya’qud Ananda Gudban justru sepi 

pendukung.” Hal ini tentunya dapat  mengkontruksikan realitas dari para pembaca 

bahwa calon urut nomor 2 lebih banyak dukungan daripada pasangan calon urut 

nomor 1.  

2. Struktur Skrip 

Melalui analisis skrip pada berita-berita yang dimuat oleh malang-post.com 

yang terdapat unsur tentang, Abah Anton dan Ya’qud Nanda sedikit berbeda, unsur 

where dijelaskan secara terperinci. Misalnya adalah pada artikel yang berjudul “ KPK 

Geledah Rumah Walikota Malang H. Moch. Anton” dan “ Tak Bawa Berkas dari 



Rumah Nanda” di dalam artikel tersebut di beritakan secara terperinci dimana lokasi 

berita tersebut dilakukan. 

 

3. Struktur Tematik 

Melalui analisis tematik pada berita-berita yang dimuat oleh malang-post.com 

oleh malang-post.com yang terdapat unsur H. Moch Anton dan Ya’qud Nanda. Tema 

yang ditemukan oleh peneliti, misalnya adalah berita yang berjudul “19 Tersangka 

Diperiksa di Jakarta” hubungan antar kalimat yang di beritakan dimulai dengan 

menyebutkan drama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap perkara dugaan 

suap APBD-P terus berlanjut dan akan ada pemeriksaan 19 tersangka tersebut di 

Jakarta. Namun di kalimat-kalimat selanjutnya berubah menjadi berita lain yaitu 

berita tentang doa bersama untuk Abah Anton dan dukungan-dukungan kepadanya. 

Hal ini menunjukkan malang-post.com mencoba menggiring para pembaca yang 

awalnya membahas tentang kasus korupsi tersebut namun dibelokan menjadi 

dukungan kepada salah satu tersangka yaitu H. Moch Anton 

4. Struktur Retoris 

  Melalui struktur retoris, secara umum rata-rata peneliti menemukan dalam 

pemberitaan yang dimuat dalam malang-post.com yang terdapat unsur Moch. Anton 

dan Ya’qud Nanda, tentang kata-kata yang memiliki penekanan sehingga 

menimbulkan kesan dramatis dari maksud tertentu yang disampaikan dalam berita. 

Penekanan kata yang digunakan cenderung mengarah pada citra positif sosok Abah 

Anton, contohnya adalah pada artikel yang berjudul “19 Tersangka Diperiksa di 



Jakarta”, di dalam artikel tersebut penekanan kata “clean” dalam kalimat “Abah 

Anton clean, beliau tak memakan uang rakyat.” yang diucapkan Ketua Tim 

Pemenangan Pasangan Ketua Tim Pemenangan Pasangan ASIK Arif Wahyudi, yang 

bermaksud untuk mencitrakan Abah Anton sebagai pemimpin yang jujur. Selain itu, di 

dalam artikel tersebut dimuat para Ulama yang sedang berdoa, dimana sebenarnya 

tidak ada kaitanya dengan judul berita tesebut. 

Berbeda dengan Abah Anton, konstruksi berita yang dilakukan malang-

post.com terhadap Ya’qud Nanda pada artikel yang berjudul “Simpatisan Anton 

Galang Tanda Tangan”, di dalam artikel tersebut ditekankan bahwa Ya’qud Nanda 

“sepi pendukung” dapat mencitrakan bahwa rival Abah Anton tesebut tidak 

mendapatkan dukungan lagi setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi 

tersebut. Tidak cukup hanya dengan penekanan kata di dalam artikel tersebut di muat 

foto para pendukung Abah Anton yang sedang berkumpul untuk menanda tangani 

sebuah baliho. 

4.2.3 Konstruksi malang-post.com 

Kebebasan pers dimulai dengan ditandai munculnya Undang-undang No.40 

tahun 1999 tentang Pers. Ketika itu mulai bermunculan berbagai nama media massa 

baru di masyarakat dan seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya 

penggunanaan internet di lingkungan masyarakat, maka lahirlah pula apa yang di 

sebut dengan jurnalisme online. Dampak dari kebebasan pers tersebut, sulit untuk 

dikendalikan bagaimana media menceritakan sebuah berita meskipun sudah diatur di 

dalam undang-undang Pers. 



Tentang proses konstruksi, prinsipnya setiap upaya menceritakan sebuah 

peristiwa, keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

politik adalah usaha mengkonstruksikan realitas. Karena sifat dan faktanya bahwa 

pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan 

utama media massa adalah mengkonstruksi berbagai realitas yang akan disiarkan. 

Media menyusun realitas dari berbagai persitiwa yang terjadi hingga menjadi cerita 

atau wacana yang bermakna. Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah 

penyusunan realitas-realitas hingga membentuk cerita atau wacana yang bermakana. 

(Hamad,2004, h.11.) 

 Dapat disimpulkan bahwa malang-post.com lebih cenderung membingkai 

berita kasus korupsi tersebut dimasukan kedalam Pilkada Kota Malang dalam bentuk 

“views” atau opini politik. Sejalan dengan temuan penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya, selain berita kategori kasus korupsi berjamaah tersebut, malang-

post.com juga mengaitkan isu-isu politik.  

Dampak dari kasus korupsi berjamaah tersebut, berkaitan dengan Pemilihan 

Wali Kota Malang (Pilwali) Malang 2018. Pakar politik, Universitas Brawijaya, 

Wayan Sobari menyampaikan, kasus tersebut memang secara langsung berbuntut 

pada proses Pilwali Malang. Sejalan dengan pandangan Hamad di atas, maka dapat 

dikatakan pengemasan “isu politik” dalam momentum Pilkada melalu media lokal 

mainstream, terutama portal media online malang-post.com dianggap penting untuk 

menggiring opini warga pemilih atau konstituen di Kota Malang tentang identitas 

citra kandidat kepala daerah yang bertarung di Pilkada. Karena itu, jika ditinjau dari 



perspektif komunikasi politik yang asumsi utamanya adalah pembentukan atau 

bahkan penggiringan opini, maka sebenarnya media memiliki potensi untuk 

membangun citra masing-masing kandidat Pilkada melalui konstruksi sebuah opini 

politik. Pada giliranya aktor politik juga memandang media massa sebagai ajang 

perebutan makna, sehingga kekuatan akses ke media lokal adalah salah satu faktor 

penentu untuk menggiring sekaligus meraih simpati publik.  

 Hal tersebut seperti yang diungkapan oleh Ibrahim (2011, h.190) bahwa faktor 

penting kesuksesan komunikasi politik dewasa ini adalah dengan mengeksploitasi 

berbagai tawaran media untuk memproyeksikan profil seseorang sekaligus untuk 

memanipulasi publik. Dengan demikian dapat dikatakan mediasi politik atau 

pewacanaan kepentingan para aktor politik melalui media tertentu juga sangat 

penting. Realitas politik dewasa ini sebagai “politics in the age of mediation”, dimana 

peristiwa politik, tingkah laku dan pernyataan para aktor politik, sekaligus bersifat 

rutin, selalu mempunyai nilai berita sehingga banyak diliput oleh media (McNair, 

2016, h.3). 

  Dampak korupsi di Indonesia sangat merugikan masyarakat secara 

keseluruhan tanpa terkecuali. ICW (Indonesia Corruption Watch) sebagai pengamat 

dan peneliti mengenai kasus korupsi di Indoensia menyatakan bahwa selama tahun 

2003-2006, kasus korupsi sistemik di sektor kehutanan, yaitu illegal logging 

menyebabkan Indonesia merugi sebesar 16,8 triliun. Menurut ICW (2007), kasus 

korupsi sistemik di sektor sosial kemasyarakatan menyebabkan negara mengalami 

kerugia sebesar 0,3 triliun. Sementara itu, korupsi yang juga menjamur di sektor 



keuangan daerah adalah sebesar 0,4 triliun yang bersumber dari keuangan pemerintah 

kota (0,1 triliun), BUMN (0,2 triliun), pemerintah kabupaten (0,7 triliun), dan di 

sektor investasi pemerintah sebesar 0,4 triliun. ICW juga menyebutkan, selama tahun 

2003-2006, pemasukan negara yang hilang per tahunya mencapai 20 triliun. 

Ditambah pula kerugian negara akibat adanya kasus BPPC yang merugikan negara 

sebanyak 16,8 triliun. Laporan dari BPK (2000 – 2008), hasil audit keuangan negara 

di sektor tambang migas menyebabkan negara mengalami total kerugian sebesar 346 

triliun. Belum ditambah lagi dengan kasus BLBI, Bank Century dan proyek 

Hambalang dengan total 146,3 triliun. Menyangkut kerugian negara akibat tindakan 

korupsi tersebut, sebenarnya Indonesia ini mampu membangun mega infrastruktur 

yang nantinya mampu menjamin kekuatan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi 

nasional dapat dilakukan dengan memantapkan pembangunan akses ekonomi di 

setiap wilayah di Indonesia, salah satunya dengan membangun jembatan 

penyeberangan antar pulau. Jika Indonesia ini mampu menyatukan kewilayahan 

dengan mekanisme aksesibilitas darat antar pulau, maka pergerakan roda 

perekonomian memiliki akselerasi yang lebih baik. Dengan kemudahan akses daratan 

antar pulau, Indonesia akan mampu seperti negara yang secara kewilayahan tidak 

terpisah. Perekonomian akan stabil karena inflasi antar wilayah dapat dikontrol 

dengan baik. Dengan adanya jembatan sebagai akses darat antar pulau, maka kegiatan 

pendistribusian barang antar pulau akan memberikan pengaruh positif dalam 

menurunkan tingkat inflasi. Kemudahan akses ekonomi juga secara langsung dapat 

meningkatkan ketahanan pangan di setiap pulau.  



Sumber utama negara ini sebenarnya juga didapatkan dari asset negara yang 

telah dikorupsi tersebut. Konsep pembangunan jembatan antar pulau atau antar 

wilayah juga bisa dielaborasikan dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk 

membangun jembatan yang telah ada, misalnya jembatan Suramadu, jembatan Selat 

Sunda, jembatan Penajam – Balikpapan, dan jembatan Mahkota II Samarinda. Data 

menyebutkan, bahwa pembangunan jembatan Suramadu yang memiliki panjang 

5.438 meter menghabiskan uang negara sebesar 4,5 triliun. Lalu, mega proyek 

jembatan Selat Sunda yang panjangnya 24.700 meter menghabiskan dana sebesar 225 

triliun. Sementara itu, pembangunan proyek jembatan Penajam – Balikpapan (804 

meter) dan Mahkota II Samarinda (1.428 meter) menghabiskan dana negara masing-

masing sebesar 7 triliun dan 0,94 triliun. 

Jika dielaborasikan, dana kerugian negara akibat korupsi sebesar 543, 3 triliun 

sangat cukup untuk pembangunan 4 macam jembatan dengan total panjang 32.370 

meter, bahkan masih bersisa. Data itu pun masih berasal dari temuan dari beberapa 

sumber saja, karena bisa jadi jumlah kerugian negara yang sebenarnya bisa jauh lebih 

besar. Konsep penyatuan antar pulau ini, sebenarnya adalah tantangan Indonesia 

kedepannya, karena akan mampu meminimalisir adanyashock perekonomian dan 

berperan dalam rangka pemerataan ekonomi daerah tertinggal. 

Selain itu, dampak yang peneliti temukan terkait dengan uang korupsi ABPD-

P Kota Malang yang sebesar Rp 700 juta tersebut, dapat digunakan sebagai 

penambahan-penambahan infrastruktur maupun untuk menata kota maupun taman 

yang ada di Kota Malang. Kota Malang saat ini berkembang dengan pesat. 



Dampaknya, pendatang mulai berdatangan, sehingga jalan-jalan menjadi macet, 

terutama di titik-titik tertentu, seharusnya uang tersebut dapat digunakan sebagai 

penambahan infrastruktur mulai dari pembenahan jalan yang berlubang hingga 

memfasilitasi dan merawat transportasi umum, agar masyarakat tidak hanya 

menggunakan kendaraan pribadi, namun juga menggunakan transportasi umum yang 

disediakan oleh pemerintah, dimana transportasi umum itu menjadi nyaman dan juga 

digemari oleh masyarakat Kota Malang. 

Secara objektif para wartawan malang-post.com dalam mengkonstruksi berita 

tentu berpedoman pada regulasi pers dan berbagai ketentuan normatif di dunia 

jurnalistik. Namun sebagaimana dalam pemberitaan kasus korupsi oknum Anggota 

DPRD dan Dua Calon Walikota Malang menunjukkan bahwa subjektifitas wartawan 

adalah suatu keniscayaan jika mencermati tendensi kepentingan media yang 

bersangkutan. Selain itu menjelaskan bahwa pembingkaian media terhadap suatu 

isu/peristiwa yang sama saling berbeda, karena dipengaruhi oleh ideologi dan kondisi 

media yang bersangkutan. Perbedaan tersebut terlihat dari pemilihan dan penggunaan 

kata, gambar, atau angle tulisan. Konstruksi realitas yang dilakukan media bisa dilihat 

melalui pemilihan narasumber, pemilahan narasi cerita, dan penonjolan nilai, bagian 

tertentu sesuai dengan kepentingan media tersebut. Pembingkaian tersebut juga dapat 

disebabkan karena faktor ekonomi politik media, yang mengejar rate yang tinggi serta 

untuk kepentingan penguasa dan pemilik modal yang kebanyakan bergelut di dunia 

politik. 



Berdasarkan hasil analisis framing Pan dan Kosicki, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat sebuah upaya mengkonstruksi realitas ataupun para kandidat melalui 

pemanfaatan media lokal, demikian pula sebaliknya media lokal berkemungkinan 

menjadi agen atau “pelaku politik” dengan menjelaskan bermacam strategi framing 

dari media tersebut ketika menafsirkan realitas politik di Kota Malang yang memanas 

akibat dua Calon Walikota-nya kedapatan kasus korupsi berjamaah untuk 

memengintervensi proses politik. Intervensi media dalam konteks ini dapat bermakna 

mengedukasi masyarakat atas peristiwa dan juga bersifat politis untuk menggiring 

opini publik. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

 Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota Malang dan 18 Anggota 

DPRD Kota Malang, malang-post.com terlihat melakukan konstruksi realitas 

terhadap pemberitaan. Konstruksi yang dilakukan malang-post.com terlihat memihak 

terhadap petahana Walikota Malang Moch. Anton. Hal tersebut terlihat dari analisis 

framing dari ke dua belas berita yang di publikasikan di malang-post.com terutama 

setelah Abah Anton menjadi tersangka kasus tersebut.  

Dari hasil analisa framing dengan menggunakan metode Zhongdang Pan dan 

M. Kosicki terhadap pemberitaan kasus korupsi berjamaah yang dilakukan Walikota 

Malang Abah Anton dan 18 Anggota DPRD Kota Malang, termasuk Calon Walikota 

Malang lainya Ya’qud Ananda Gudban edisi bulan Maret 2018 didapati kesimpulan 

bahwa malang-post.com melakukan konstruksi pemberitaan dengan keberpihakan 

malang-post.com dalam materi pemberitaan. Namun, dari segi penulisan malang-

post.com membuat tulisan yang sesuai prosedur peraturan yang berlaku. Namun, pada 

dasarnya malang-post.com telah mengkonstruksi pemberitaan kasus tersebut dengan 

berbagai unsur yaitu skematik, skrip, tematik, retoris. Hal semacan ini sudah tertuang 

dalam kamus malang-post.com 

 Dari hasil temuan menunjukan bahwa malang-post.com melakukan konstruksi 

berita dengan karakter jelas, rinci, dan teroganisir. Selain itu, konstruksi yang 
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dilakukan malang-post.com juga terkesan memihak akibat status penguasa politik 

masih terkait, sehingga citra terangkat di masyarakat dapat menjadi positif. 

Konstruksi pers yang dibangun malang-post.com sudah sampai kepada masyarakat 

pembaca sesuai dengan agenda media. Sehingga masyarakat pembaca juga akan 

mempunyai pandangan mengenai kasus korupsi berjamaah yang dilakukan Walikota 

Malang Abah Anton dan 18 Anggota DPRD Kota Malang, termasuk Calon Walikota 

Malang lainya Ya’qud Ananda Gudban saat ini sesuai dengan yang dituliskan oleh 

malang-post.com. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, perlu dikemukakan 

rekomendasi penulis terkat dengan implikasi penelitian: 

1. Dengan mencermati hasil kesimpulan penelitian, disarankan agar konstruksi 

pemberitaan malang-post.com lebih mengedepankan keberimbangan 

informasi, independensi dan ketidakperpihakan terhadap salah satu pihak atau 

kelompok tertentu dalam suatu peristiwa politik. Mengingat bahwa 

momentum Pilkada cenderung dapat ditunggangi oleh berbagai kepentingan 

politis, termasuk eksistensi media melalui strategi komunikasi politik melalui 

pemberitaanya. 

2.  Hasil penelitian ini di harapkan menjadi literasi bagi pembaca media online 

dan masyarakat umum dalam upaya menafsirkan makna siara malang-

post.com tentang peristiwa tersebut. Selain itu diharapkan penelitian ini 

ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang tertarik dengan objek penelitian yang 

sejenis dengan menggunakan alternatif metode penelitian analisis framing 

terhadap perkembangan isu politik lokal di wilayah Kota Malang. 
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