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Abstract 

News regarding the formation of new regulations often creates protests, as 

in the case of the Omnibus Law Draft Bill that is to be used in Indonesia. Since it 

was brought out to the public by the president, protests by citizens who objected 

to the legalization of its regulation kept rolling until it was announced by the 

government. The cause is about general anxiety over unfair regulation and 

outside of people’s welfare principles. The uprising protest could be influenced by 

the mass media as a messenger because each media has its ideology underlying 

news construction. In that case, researchers are interested in researching 

message studies in communication science to dig up how framing the Omnibus 

Law Cipta Kerja draft bill by the news portal Kompas.com and Katadata.co.id in 

the March-May 2020 period. 

This qualitative research uses framing analysis methods with the model by 

Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki. Framing analysis with the framing model 

of Zhongdang Pan and Gerald M.Kosicki look for the framing element of 

Syntaksis, Scripts, Thematic, and Rhetoric. The sample analysis method used in 

this study was aided by a purposive sampling technique to determine news of the 

Omnibus Law Cipta Kerja draft bill on Katadata.co.id and Kompas.com with the 

same event and theme. Data collecting is also done by gathering news and 

literature studies of related books, journals, and sites.  

A conclusion to the study explains that there are differences in framing 

news of Omnibus Law Cipta Kerja draft bill on mainstream media Katadata.co.id 

and Kompas.com. Katadata.co.id tends to construct a pronouncement showing 

bias to the public against Omnibus Law that can be generated from multiple 

negative trends of the government thoughts. And Kompas.com tends to give a 

positive opinion of the government and parliament. Its seen from the larger 

speaker’s selection of ideas and statements in the text. 
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Pendahuluan 

Selama tujuh puluh lima tahun Indonesia merdeka dari intervensi negara 

lain, di tahun 2020 pemerintahan negara ini masih mengalami penuntutan oleh 

rakyat yang meminta hak kesejahteraan.  Pemberitaan mengenai penuntutan hak-

hak buruh masih menjadi sorotan utama di beberapa media pada tahun ini. Kasus 

hak asasi pekerja, demonstrasi, dan peradilan, timbul tenggelam dibicarakan 

masyarakat dan media. Di antara banyaknya kekacauan pada tahun ini di 

Indonesia, permasalahan mengenai kesejahteraan masyarakat masih menjadi 

pekerjaan rumah yang sulit diselesaikan pemerintah Indonesia. Pemberitaan 

tentang krisis kesejahteraan rakyat yang sempat menghiasi media adalah tuntutan 

dari pekerja pabrik makanan es krim P.T Alpen Food Industry (produsen es krim 

AICE) pada Februari 2020. Dirangkum dari vice.co.id, beberapa permasalahan 

industrial antara buruh dan pengusaha P.T AFI. Diantara permasalahan industrial 

yang terpublikasikan oleh media adalah, penurunan upah yang dialami sejak tahun 

2017, hingga demosi yang dilakukan secara sepihak oleh pihak perusahaan, serta 

permasalah kesenjangan buruh lainnya. (www.vice.co.id, diakses pada 24 

September 2020). 

Beragam kasus besar yang ada dalam tahun 2020 di Indonesia diperparah 

dengan wacana pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada 

akhir tahun 2020. Tirto.co.id mencatat Undang-undang yang telah diusulkan sejak 

tahun 2019 ini masuk masuk Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 12 Februari 

2020, dan akan disahkan pada Oktober 2020. (www.tirto.id, diakses pada 21 

September 2020). Alasan pembentukan Undang - Undang Omnibus Law adalah 

pemerintah menganggap aturan yang ada di Indonesia selama ini terlalu kaku dan 

menghambat kedatangan investor ke Indonesia. Permasalahan yang kini menjadi 

kontroversial di Indonesia mengenai Omnibus Law adalah draft RUU Cipta Kerja, 

RUU Perpajakan, dan RUU UMKM.  

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) menimbulkan reaksi 

yang besar dari berbagai kalangan dari buruh, mahasiswa hingga para pakar. Bagi 

pekerja, aturan dalam RUU Ciptaker ini sangat merugikan karena banyak hak 

http://www.vice.co.id/
http://www.tirto.id/


buruh yang tercabut. Penolakan RUU ini dimulai sejak presiden mulai 

menyuarakan rancangan undang-undang ini ke media hingga setelah disahkannya 

undang-undang ini di parlemen. Diberitakan sejak Januari 2020 Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia telah memberikan kritikan kepada pemerintah dan poin 

penolakan terkait RUU Omnibus Law, serta demonstrasi penolakan yang 

dilakukan di depan gedung DPR RI pada 13 Januari 2020, dan rangkaian 

demonstrasi dari buruh tersebut terus dilakukan hingga pengesahan UU Cipta 

Kerja diumumkan. (www.kompas.com, diakses pada 20 Oktober 2020). 

Keputusan yang dikeluarkan pemerintah tentu akan menimbulkan pro dan 

kontra dari masyarakat. Sebagian besar informasi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah didapatkan dari media massa, dengan itu tugas media massa sebagai 

perantara dituntut untuk memberikan pemberitaan yang berimbang dan sebenar-

benarnya. Namun, jika kembali melihat pada sifat media massa yang memiliki 

latar belakang dan visi misi yang berbeda, media massa mampu membangun 

sebuah berita berdasarkan ideologinya masing-masing. Dengan itu wartawan 

dapat menentukan tuliskan dan bingkai pemberitaan dari sudut pandang yang 

dipilihnya. Dengan teori agenda setting dan framing yang digunakan media 

massa, jurnalis mampu membingkai pemberitaan sedemikian rupa untuk 

informasi yang ingin ditampilkan dan disembunyikan kepada khalayak, serta 

mampu mengatur agenda atau informasi apa yang akan disampaikan ke 

masyarakat, sesuai dengan kebijakan perusahaan media. Media massa online juga 

dituntut selalu memberikan berita yang faktual dan dipublikasikan secepat 

mungkin kepada pembaca. Salah satu berita besar yang saat ini menjadi sasaran 

media untuk mendapat banyak perhatian dari masyarakat adalah berita mengenai 

Omnibus Law. 

Dari pembahasan diatas peneliti ingin melihat apakah kedua media 

tersebut tetap mempertahankan beritanya berdasar pada obyektivitas dan tidak 

hanya sebagai humas pemerintah, melainkan juga memberikan ruang berbicara 

masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah. Peneliti akan mengambil 

teknik analisis framing sebagai acuan pembanding Kompas.com dan 

http://www.kompas.com/


Katadata.com mengkonstruksi berita mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja. 

Pemilihan Kompas.com dan Katadata.com karena penulis menilai Kompas.com 

merupakan media massa yang telah lama berada di dunia media massa Indonesia 

dengn bernagai macam kanal berita dan jumlah jurnalis yang banyak. Penulis juga 

menilai Kompas telah mampu mengembangkan bisnisnya sebagi perusahaan yang 

besar. Sedangkan Katadata.co.id adalah media jurnalisme online pendatang baru 

di Indonesia dengan usia 8 tahun pada 2020, Katadata menyajikan berita dan data-

data di bidang ekonomi dan bisnis.  

Periode yang akan dipilih peneliti adalah sejak mulainya merebak 

demontrasi besar yang dilakukan warga dan gerakan mahasiswa untuk penolakan 

RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Analisis framing yang akan dilakukan dengan 

menggunkan metode analisis dari Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki yang 

menganalisis dari unsur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris akan mengantarkan 

pada pertanyaan bagaimana pembingkaian yang dilakukan kedua media tersebut. 

Apakah latar belakang media akan mempengaruhi obyektivitas pemberitaan, dan 

apakah media masih berposisi netral pada pemberitaan. Dengan pertanyaan 

tersebut akan penelitian ini bertujuan untuk menemukan perbedaan pembingkaian 

media (framing) yang dilakukan oleh Kompas.com dan Katadata.co.id pada 

pemberitaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: “Bagaimana Perbedaan Framing (Pembingkaian) Media pada 

Pemberitaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam portal berita Katadata.co.id 

dan Kompas.com periode Maret-Mei 2020?” 

Kajian Pustaka 

1. Media Online 

Sebagai sebuah media penghubung komunikasi media online yang 

masuk kedalam kajian media baru memiliki beberapa jenis seperti yang 

dituliskan dalam McQuail (2011:127). Media baru dikelompokan menjadi 



empat kategori: Pertama, media komunikasi interpersonal yang terdiri dari 

telepon, handphone, e-mail. Kedua, media bermain interaktif seperti 

komputer, videogame, atau permainan dalam internet. Ketiga, media 

pencarian informasi yang berupa portal atau search engine (mesin pencari). 

Keempat, media partisipasi kolektif seperti penggunaan internet untuk 

berbagi dan pertukaran informasi, pendapat, pengalaman seperti media sosial 

(facebook, twitter, Instagram), serta media jurnalisme online.  

Sejarah media jurnalisme dalam jaringan di Indonesia diawali oleh 

Republika Online dengan nama website www.republika.co.id yang 

dipublikasikan pada 17 Agustus 1994. Satu tahun setelahnya Tempo yang 

sempat dibredel oleh rezim orde baru pada tahun 1994, mendirikan 

tempointeraktif.com pada tahun 1996, yang sekarang mengganti nama 

website menjadi www.tempo.co. Dengan konsep internet yang bermakna 

penghubung dan terus berkembang dari generasi pelopor media jurnalisme 

online di Indonesia, saat ini media online juga memanfaatkan teknologi 

komunikasi tersebut dengan memberikan kesempatan bagi khalayak dan 

warga turut membagikan informasi. Beberapa media online membuka kolom 

komentar dan tombol respon yang dapat digunakan audience untuk 

mengomentari dan bertukar pikiran dalam informasi yang diberikan. 

2. Jurnalisme Online 

Jurnalisme online yang disebut juga sebagai cyber journalisme 

memiliki kelebihan yang menawarkan peluang untuk menyampaikan berita 

jauh lebih besar cakupannya dibanding bentuk jurnalisme konvensional 

seperti surat kabar. Santana dalam bukunya Jurnalisme Kontemporer 

mengutip Deuze (Santana, 2005:137) menyatakan bahwa perbedaan 

jurnalisme online dengan konvensional terletak pada keputusan yang harus 

dihadapi oleh para waratawan cyber untuk menghubungkan dengan cerita 

lainnya, mencari dan memberikan arsip, sumber, dan lainnya melalui 

hyprelinks.     

Berita dalam media konvensional atau media online sebaiknya 

memenuhi syarat-syarat penulisan berita yang baik dan benar. Beberapa 

http://www.republika.co.id/
http://www.tempo.co/


syarat penulisan berita oleh adalah harus objektif, akurat, fairliness 

(keadilan), lengkap, netral, dan berimbang. Meskipun demikian dengan 

meningkatnya persaingan bisnis dan media dibawah perusaan yang 

mementingkan bisnis dan ekonomi, seringkali pemberitaan di media massa 

terkesan tidak objektif. Hal tersebut diungkapkan oleh H.L Mencken 

disebabkan karena ada kepentingan yang melatarbelakangi penulisan sebuah 

berita. Selain itu kemampuan wartawan media tidak sama dalam 

memproduksi berita yang objektif (Merrill, 1977:25). 

3. Konstruksi Realitas Media 

Produk media memang didasarkan pada kejadian di dunia nyata, 

namun media mampu menampilkan dan menonjolkan elemen tertentu sesuai 

keinginan dan kebutuhannya. Logika struktural media digunakan sebagai 

penonjolan elemen tersebut. Bahkan, media tertentu cenderung membatasi 

dan menyeleksi sumber berita, menafsirkan komentar-komentar sumber 

berita, dan memberi porsi yang berbeda terhadap perspektif lain, yang 

kemudian terjadi adalah penonjolan tertentu terhadap pemaknaan suatu 

realitas (Hamad, 2004:31).  

Menurut Shoemaker dan Reese (1996:223), berita yang ditulis media 

dipengaruhi oleh pekerja media secara individu, rutinitas media, organisasi 

media itu sendiri, institusi di luar media, dan oleh ideologi. Faktor individu 

pekerja media mempengaruhi teks dalam fungsi yang ditentukan oleh 

rutinitas media. Fungsi yang dijalankan rutinitas media harus berada dalam 

fungsi yang ditetapkan organisasi media. Demikian pula kebijakan yang 

diambil oleh organisasi media, banyak ditentukan oleh institusi di luar media. 

Dan tingkat paling atas keseluruhan faktor tersebut dipengaruhi oleh ideologi 

yang ada dalam masyarakat. 

4. Komunikasi Politik dalam Media Massa 

Dan Nimmo mengemukakan pengertian komunikasi politik adalah 

kegiatan komunikasi yang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang mengatur 

perbuatan manusia di dunia dalam kondisi-kondisi konflik (Nimmo, 1993:9). 



Hampir sama dengan komunikasi secara umum, jenis pesan yang 

disampaikan dalam proses komunikasi politik adalah hal-hal yang berkenaan 

dengan politik. Manusia memiliki beragam saluran komunikasi politik yang 

dapat digunakan, salah satunya menggunakan media massa.  

Komunikasi politik di media massa erat kaitannya dengan opini 

publik, yaitu upaya membangun sikap dan tindakan khalayak mengenai suatu 

masalah politik atau aktor politik (Nimmmo, 1993:5). Nimmo menjelaskan 

dalam komunikasi politik, media massa menjadi penggerak utama dalam 

usaha mempengaruhi individu terhadap terpaan berita yang diterimanya. 

Dengan bantuan media tersebut, pemegang kepentingan dalam politik yang 

memiliki akses dalam media massa mampu menciptakan panggung politik 

bagi dirinya dan menggambarkan profilnya untuk kemudian dikemas oleh 

media massa. 

Dalam komunikas politik yang digunakan media massa, terdapat 

pendekatan lain yang melihat bagaimana media mengkostruksi berita, dengan 

memusatkan perhatian kepada strukur ekonomi daripada muatan atau ideologi 

media yaitu dengan teori ekonomi politik media. Vincent Mosco menuliskan 

dalam bukunya (Mosco, 1996:25), bahwa ekonomi politik disorot sebagai 

pembelajaran mengenai hubungan sosial, khususnya hubungan kekuatan, 

yang biasanya berbntuk produksi, distribusi, dan konsumsi dari sumber. 

Hubungan ini muncul karena adanya hubungan timbal balik antara sumber 

daya alam proses produksi komunikasi sepertu surat kabar, buku, video, film, 

dan halayak adalah sumber daya yang utama. 

5. Teori Ekonomi Politik dan Ideologi Media 

Teori ekonomi media merupakan sebuah pendekatan yang 

memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada muatan 

atau ideologi media. Teori ini memiliki fokus pada ketergantungan ideologi 

media, yang dibawa oleh kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian 

penelitian pada analisis empiris terhadap struktur pemilikan dan mekanisme 

kerja kekuatan pasar media. Dalam teori ini, institusi media harus dinilai 

sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga bertalian erat dengan sistem 



politik (McQuail, 2011: 63). Teori ini berangkat dari hubungan saling timbal 

balik institusional, dari produk komunikasi dengan produsen, penjual, dan 

konsumen. Hal tersebut dibutuhkan oleh media dan institusi untuk 

mempertahankan diri. Sedangkan ekonomi politik cenderung memfokuskan 

perhatian pada rangkaian hubungan sosial tertentu di sekitar kekuasaan atau 

kemampuan untuk mengontrol orang lain, proses, dan berbagai hal (Mawardi, 

2012).  

Kegunaan ekonomi politik dalam komunikasi adalah untuk 

menggambarkan dan menjelaskan signifikansi dari bentuk produksi, 

distribusi, dan pertukaran komoditas komunikasi serta peraturan yang 

mengatur struktur media tersebut, khususnya oleh negara. Gaya produksi 

media dan hubungan ekonomi kemudian menjadi dasar atau elemen penentu 

dalam pikiran khalayak media. Semua hal dibentuk oleh sistem pada pikiran 

manusia (Berger, 1999: 46). 

Stuart Hall (1982) dalam Dabbous (Dabbous, 2010: 722) menyatakan 

“media were not independent agencies that merely reflected reality” atau 

media bukanlah lembaga independen yang hanya mencerminkan realitas. 

Dalam analisa Yasmine T Dabbous mengenai media Lebanon (2010), dia 

menyimpulkan bahwa sebagian besar standar etika jurnalistik bersifat kultural 

dan dibentuk oleh lingkungan politik, sosial dan ekonomi di sekitar media. 

Padahal hingga saat ini dalam penelitian dan buku mengenai jurnalisme selalu 

mengacu pada objektivitas, keadilan dan keseimbangan sebagai standar 

jurnalisme yang berkualitas. 

6. Agenda Setting 

Teori agenda setting sendiri menurut Stephan W. Littlejohn dan Karen 

A. Foss dalam Baran (Baran dan Dennis, 2010: 13), mengemukakan bahwa 

agenda setting theory adalah teori yang menyatakan bahwa media 

membentuk gambaran atau isu yang penting dalam pikiran. Hal ini terjadi 

karena media harus selektif dalam melaporkan berita. Dari pengertian 

tersebut media massa mampu mengkonstruksi dan melaporkan sebuah berita 



dengan gambaran yang diinginkan oleh pemilik media, atau membentuk 

sebuah isu dalam media dengan memilih realitas dar informasi yang 

diterimanya. Adapun agenda yang dapat dibangun oleh media massa dari 

Kholil (Kholil, 2007: 36) adalah mengenai: a) Apa yang harus dipikirkan oleh 

masyarakat; b) Menentukan fakta yang harus dipercayai oleh masyarakat; c) 

Menentukan penyelesaian terhadap suatu masalah ; d) Menentukan tumpuan 

perhatian terhadap suatu masalah; e) Menentukan apa yang perlu diketahui 

dan dilakukan masyarakat 

7. Analisis Framing 

Konsep framing sering digunakan untuk menggambarkan proses 

seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing 

dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks 

yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari isu yang 

lain (Nugroho, Eriyanto & Sudiarsis, 1999:20). Alex Sobur memberikan 

definisi bahwa analisis framing mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan 

tautan fakta ke dalam berita agar pemberitaan lebih bermakna, memberi kesan 

menarik, berarti bagi pembaca sehingga mudah diingat, serta digunakan untuk 

menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2006:162). 

Salah satu yang menjadi prinsip analisis framing adalah bahwa 

wartawan bisa menerapkan standar kebenaran, matriks objektivitas, serta 

batasan-batasan tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Dalam 

merekonstruksi suatu realitas, wartawan juga cenderung menyertakan 

pengalaman serta pengetahuannya yang sudah mengkristal menjadi skemata 

interpretasi (schemata of interpretation). Dengan skemata ini pula wartawan 

cenderung membatasi atau menyeleksi sumber berita, serta memberi porsi 

yang berbeda terhadap tafsir atau perspektif yang muncul dalam wacana 

media (Sobur, 2015: 163). 

8. Framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Model Pan-Kosicki, yang memiliki perangkat framing struktur wacana 

media, yaitu meliputi: sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Keempat dimensi 



struktural ini membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen 

semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Pan-Kosicki berasumsi 

bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat 

organisasi ide. Dalam pendekatan ini, 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 bagan berita (lead, latar, headline, kutipan yang diambil, dan 

sebaginya). Kedua, struktur skrip. Skrip berhubungan dengan bagaimana 

wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. 

Ketiga, struktur tematik. Tematik berhubungan dengan bagamana wartawan 

mengungkapkan pandangan atas peristiwa ke dalam proporsi, 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 

pembacanya (Eriyanto, 2002:252-256).  

Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualiatatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan 

menggalang atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik 

realita. Pendekatan kualitatif menyebabkan lingkup tidak dapat digeneralisasi 

secara umum, karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka (Newman, 2003:16). 

Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan pengambaran tentang 

suatu fenomena atau penggambaran sejumlah fenomena secara terpisah-pisah. 

Penelitian ini mendeskripsikan atau mengambarkan suatu keadaan (objek) yang di 

dalamnya terdapat upaya deksripsi, pencatatan, dan analisis (Faisal dalam 

Mawardi, 2011). Fokus penelitian ini membahas bagaimana media online 



Kompas.com dan Katadata.co.id mengkonstruksi pemberitaan mengenai 

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Alasan mengapa 

peneliti memfokuskan penelitian ini untuk melihat bagaimana keberimbangan 

kedua media tersebut dalam mencari narasumber dan isi pemberitaan untuk tema 

perbincangan yang saat ini kontroversial di masyarakat. 

Sampel penelitian ini adalah empat artikel berita pada masing-masing media 

dari keseluruhan populasi berita mengenai RUU Omnibus law Cipta Kerja, yang 

dimuat pada kurun waktu Maret-Mei 2020 di Kompas.com dan Katadata.co.id. 

Teknik yang dipilih untuk menentukan sampel yang diteliti oleh peneliti adalah 

purposive sampling atau pengambilan sampel bertujuan. Kriteria yang digunakan 

peneliti dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan 

sampel adalah berita mengenai Omnibus Law dan Rancangan Undang-Undang 

Omnibus Law yang dipublikasikan media online Kompas.com dan Katadata.co.id 

pada periode Maret-Mei 2020, selain itu berita dipilih berdasarkan pada kesamaan 

tema informasi peristiwa yang berkaitan dengan isu RUU Omnibus Law di 

Indonesia pada masing-masing media, dan dipublikasikan pada waktu yang 

hampir bersamaan. 

Sajian dan Analisis Data 

 Berikut daftar sampel berita Katadata.co.id dan Kompas.com pada 

pemberitaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja periode Maret-Mei 2020. 

Tabel 1 

Daftar berita Katadata.co.id yang dianalisis 

No. Judul Berita Tanggal Terbit 

1 Aksi “Gejayan Memanggil” Tolak Omnibus Law, 

Mahfud: Kami Tampung Dulu 

10 Maret 2020, 

07:18 WIB 

2 Fokus Masalah Corona, DPR Tunda Bahas RUU 

Omnibus Law dan RAPBN 2021 

2 April 2020, 

19:19 WIB 

3 Pemerintah Bakal Tuntaskan RUU Ciptaker Tanpa 

Klaster Ketenagakerjaan 

27 April 2020, 

09:59 WIB 

4 Sebulan Rapat di Tengah Pandemi DPR Sibuk Bahas 6 Mei 2020, 



Regulasi Zaman Normal   15:25 WIB 

Sumber: Penulis 

 

 

 

 

Tabel 2 

Daftar berita Kompas.com yang dianalisis 

No. Judul Berita Tanggal Terbit 

1 Mahfud MD Sebut Omnibus Law RUU Cipta Kerja 

Bukan Untuk Kepentingan China 

10 Maret 2020, 

12:39 WIB 

2 Surpres Dibacakan, Draf Omnibus Law RUU Cipta 

Kerja Segera Dibahas Baleg DPR 

2 April 2020, 

17:54 WIB 

3 DPR dan Pemerintah Dahulukan Pembahasan klaster 

RUU Cipta Kerja yang Tak Memicu Kontroversi 

14 April 2020, 

17:54 WIB 

4 Bahas RUU Cipta Kerja Saat Reses, DPR Dinilai 

Abaikan Partisipasi Masyarakat 

20 Mei 2020, 

15:28 

Sumber: Penulis 

Peneliti menentukan subtema yang sekiranya dapat mewakili apa yang 

dimaksud sebagai bentuk konstruksi realitas yang dilakukan media massa 

pada pemberitaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Ke-empat subtema yang 

dipilih peneliti adalah: 1) Tanggapan pemerintah terhadap adanya demontrasi 

mahasiswa dan rakyat dalam penolakan RUU Omnibus Law; 2) Pembahasan 

RUU Omnibus Law di tengah pandemi Covid-19; 3) Pengutamaan DPR 

dalam pembahasan RUU Omnibus Law; 4) Pendapat media dengan adanya 

Omnibus Law di Indonesia. 

Subtema tersebut dipilih karena porsi pemberitaannya cukup besar di 

kedua media selama periode Maret-Mei. Kontroversi yang marak terlihat 

mengenai demonstrasi penolakan RUU dan pendapat dari berbagai pihak 

tentang cara pembahasan Omnibus Law oleh DPR sering ditemukan dan 

nampak di berbagai macam media elektronik dan media sosial. 



1. Perbandingan Framing pada tema “Tanggapan pemerintah terhadap 

adanya demontrasi mahasiswa dan rakyat dalam penolakan RUU 

Omnibus Law” 

Pada framing tema pertama mengenai “tanggapan pemerintah 

terhadap adanya demonstasi”, jika dilihat dari struktur sintaksis, Katadata 

membawakan informasi yang cenderung negatif kepada DPR. Dengan 

pemilihan judul “Aksi “Gejayan Memanggil” Tolak Omnibus Law, Mahfud: 

Kami tampung dulu” didapakan wacana eksplisit bahwa pemerintah 

memberikan respon “abai” terhadap tuntutan penolakan mahasiswa. Dari 

unsur sintaksis hingga retoris yang ada dalam berita ini tetap menunjukkan 

satu gagasan utama yang ingin diketahui khalayak yaitu tindakan pemerintah 

yang menunda-nunda pembahasan tuntutan dari masyarakat tanpa 

memberikan kepastian waktu kapan permintaan rakyat akan ditanggapi pihak 

pemerintah. Dari struktur skrip, Katadata juga menguatkan gagasan dengan 

penonjolan unsur what dan how, yang berisikan alasan-alasan dari pemerintah 

yang tidak memihak kepada rakyat. Demikian pula pada unsur tematik, 

Katadata membangun tema dengan memberatkan kepada pernyataan pihak 

yang terkesan mengabaikan adanya demonstrasi dari rakyat. Dari sini dapat 

diambil kesimpulan Katadata lebih memilih pemberitaan yang memihak 

kepada masyarakat penolak RUU Cipta Kerja.   

Sedangkan pada tema yang sama, Kompas membawa arah 

pemberitaan dari sisi pemerintah yang menanggapi positif adanya 

demonstrasi dari rakyat dengan argumentasi yang jelas. Dilihat dari struktur 

sintaksis, Kompas mengangkat sumber pernyataan dan informasi yang 

menonjolkan bahwa pemerintah telah menelaah lebih jauh RUU Cipta Kerja 

dan tidak terdapat masalah di dalamnya, hal ini terlihat dari bagian judul, lead 

dan kutipan pernyataan yang diambil wartawan. Dalam badan berita 

pengisahan informasi (skrip) dalam teks berita ini juga memberikan ruang 

lebih besar pada argumentasi pemerintah, dan menambahkan informasi 

mengenai jumlah undang-undang yang akan dibahas dalam RUU Cipta Kerja 

pada bagian penutup teks. Demikian pula pada unsur retoris Kompas.com 



wartawan memilih kata yang juga berkonotasi negatif untuk diberikan kepada 

tindakan-tindakan rakyat yang berdemonstrasi. 

Framing yang didapat peneliti dalam tema berita I ini, di dalam 

sebagian besar berita Kompas.com lebih bertindak sebagai humas (hubungan 

masyarakat) pemerintah, hal ini nampak dari porsi yang diberikan ke 

pemerintah lebih besar daripada dari perwakilan rakyat atau buruh. 

Penonjolan tersebut seakan membangun citra positif pada DPR. Sedangkan 

hal sebaliknya dilakukan oleh Katadata.co.id yang memberikan argumen 

negatif pada inti pemberitaannya seakan membangun citra negatif terhadap 

pemerintah dalam menanggapi tuntutan rakyat. 

2. Perbandingan Framing pada tema “Pembahasan RUU Omnibus Law di 

tengah pandemi Covid-19” 

Dalam tema ini Katadata cenderung mengkonstruksikan berita kepada 

tanggapan positif dari pemerintah. Secara urutan berita, Katadata.co.id 

memberikan penggambaran bahwa tindakan DPR telah sesuai dengan 

kehendak rakyat untuk berfokus terhadap bencana nasional. Katadata juga 

mengambil narasumber serta data yang mendukung pernyataan judul bahwa 

DPR akan berfokus dahulu pada masalah corona dan menunda pembahasan 

RUU Omnibus Law. Dengan penulisan berita semacam ini Katadata ingin 

memberikan maksud eksplisit yang ditujukan kepada audiens yang kontra 

akan RUU Omnibus Law untuk tetap tenang di tengah krisis pandemi Covid-

19 karena pembahasan yang belum akan dilaksanakan untuk waktu yang 

belum dipastikan.  

Sedangkan Kompas.com mengangkat informasi yang berbeda dengan 

Katadata.co.id. Dari judul berita “Surpres Dibacakan, Draf Omnibus Law 

RUU Cipta Kerja Dibahas Baleg DPR” sudah jelas arah yang akan diangkat 

Kompas dalam beritanya adalah agenda DPR dalam melanjutkan pembahasan 

RUU Cipta Kerja tanpa mempertimbangkan kondisi pandemi corona yang 

juga tidak disematkan dalam kalimat judul. Di dalam pemberitaan ini 

Kompas.com juga hanya memberikan narasumber yang memiliki pandangan 



searah yaitu melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law ke Badan 

Legislasi.  

Jika dilihat dari struktur tematik, Katadata memberikan penggambaran 

agenda pemerintah yang menuruti permintaan surat presiden untuk menunda 

pembahasan rancangan undang-undang. Dengan keutuhan tema yang 

diangkat hanya berlandaskan pernyataan satu pihak, Kompas menunjukkan 

keberpihakannya terhadap pemerintah atau DPR yang tetap melaksanakan 

kegiatan di tengah pandemi. Meskipun tidak terdapat banyak perbedaan dari 

struktur retoris yang berarti, Katadata.co.id tetap memberikan penekanan 

kepada pembaca untuk berpendapat positif terhadap DPR yang masih 

memikirkan rakyat. Sedangkan pada media Kompas.com menggunakan kata 

yang berulang dan penyematan kedudukan sebelum nama untuk menambah 

kredibilitas sumber. 

Dari pernyataan tema kedua, perbedaan framing yang pada kedua media 

nampak tidak terlalu signifikan. Kedua media cenderung menginformasikan 

hal yang positif akan DPR, namun dengan cara atau pola pengemasan berita 

yang berbeda. Kompas.com cenderung mengisahkan agenda DPR yang 

penting dan perlu dilakukan meskipun dalam kondisi pandemi, sedangkan 

Katadata.co.id yang sama-sama memberikan penilaian positif terhadap DPR 

namun nampak berlatar dari pihak rakyat yang menginginkan fakta 

penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut terjadi. Katadata 

mengkonstruksikan realitas kebutuhan warga akan informasi yang 

menenangkan di tengah krisisnya pandemi, kemudian membangun 

pemberitaan semacam itu. Lain halnya dengan Kompas yang 

menginformasikan fakta hanya dari satu sisi dan nampak sebagai pelapor 

agenda pemerintah kepada warga. 

3. Perbedaan Framing pada tema “Pengutamaan DPR dalam pembahasan 

RUU Omnibus Law” 

Dari unsur sintaksis yang menarik perhatian pembaca yang menolak 

dilanjutkannya pembahasan RUU Omnibus Law, Katadata.co.id 

mengarahkan para pembaca untuk mengharapkan klaster ketenagakerjaan 



dalam RUU Cipta Kerja tidak jadi disahkan.  Kutipan sumber bagian isi dan 

penutup memberikan penekanan yang diambil dari narasumber yang 

memberikan pendapat positif akan adanya RUU Cipta Kerja di tengah 

masyarakat yaitu untuk meningkatkan investasi dan perlindungan pekerja 

pasca pandemi Covid-19. Wartawan cenderung memberikan berita yang 

positif kepada masyarakat untuk menunjukkan agenda DPR yang masih 

sesuai dengan keinginan rakyat dan menenangkan demonstrasi. 

Pada unsur skrip, Katadata menonjolkan unsur what dan why yaitu 

mengenai alasan-alasan dan tujuan pemerintah menunda pembahasan klaster 

ketenagakerjaan. Katadata, menonjolkan alasan agenda pemerintah menunda 

pembahasan klaster Ketenagakerjan dalam RUU Cipta Kerja yang berasal 

dari tuntutan buruh. Sedangkan Kompas menonjolkan pemberitaan pada 

unsur who dan how yang terlihat dari bagian isi dan penutup teks, bahwa 

Kompas ingin menginformasikan terkait tindakan pemerintah yang akan 

dilakukan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja selanjutnya oleh DPR dengan 

pemilihan narasumber yang kompeten di DPR dan menonjolkan jumlah 

klaster dalam RUU Cipta Kerja yang akan dibahas untuk menambah 

penjelasan bagaimana tindakan DPR selanjutnya dalam menanggapi klaster 

yang bermasalah.  

Perbedaan dalam struktur tematik, Kompas memberikan seluruh tema 

dan pernyataan kepada pihak pemerintah dan DPR dengan pandangan yang 

sama mengenai penundaan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. 

Sedangkan Katadata memberikan dua pandangan tema dalam pemberitaannya 

yang terbagi menjadi penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dan 

permintaan RUU Cipta Kerja dari buruh. Penambahan alasan dari para buruh 

dalam teks berita Katadata yang tidak hanya ditampilkan dalam teks 

menunjukan keberpihakan Katadata dalam pemberitaan fakta cenderung 

ditujukan untuk melegakan keinginan masyarakat.  

4. Perbedaan Framing pada tema “Pendapat media dengan adanya 

Omnibus Law di Indonesia” 



Pembahasan RUU Cipta Kerja telah menjadi konflik yang bermula 

dari adanya kontroversi antara rakyat dan pemerintah. Wacana pengesahan 

RUU Omnibus Law juga menimbulkan kecurigaan dari rakyat terhadap 

banyak pihak yang dinilai diuntungkan dengan RUU Cipta Kerja diantaranya, 

pemerintah, pengusaha, pemilik modal, investor, serta sangat 

menyengsarakan rakyat. Di saat terjadi konflik semacam ini, pers seharusnya 

memberikan informasi yang seimbang, sehat serta menenangkan suasana dan 

tidak memprovokasi salah satu pihak.  

Dalam berita ini Katadata.co.id memberikan ruang yang berimbang 

bagi pihak pemerintah dan perwakilan rakyat atau buruh. Dari struktur 

sintaksis, Katadata mengambil narasumber dari tokoh-tokoh penting yang 

terkait Omnibus Law. Katadata tetap memberikan pemberitaan yang 

menenangkan kontroversi dari pihak rakyat terhadap pemerintah dengan 

kutipan-kutipan pernyataan dari pihak pemerintah yang positif. Namun, di 

bagian penutup Katadata memberikan kutipan pernyataan dari Formappi yang 

seakan meghapuskan pernyataan sebelumnya dari pemerintah yang bernada 

positif menjadi tidakan yang dianggap tidak sejalan dengan prioritas dan 

kepentingan rakyat.  

Dilihat dari kontroversi yang ada dalam pembahasan RUU Cipta 

Kerja di Indonesia, Kompas membawa pemberitaan dari pihak penolak 

Omnibus Law untuk menyebarkan informasi bahwa kinerja DPR telah 

mengabaikan tuntutan dari masyarakat selama ini. Untuk mengangkat opini 

Kompas dalam tema ini, Kompas juga mengambil narasumber dari pihak 

yang kontra akan DPR dengan kutipan langsung di dalam teks, sedangkan 

kalimat pasif dari pernyataan wakil rakyat dan pemerintah. Dengan 

penonjolan semacam ini Kompas.com mengangkat integritas DPR dengan 

argumentasi-argumentasi DPR yang diberikan dibagian isi hingga akhir 

berita. Kompas juga seolah ingin meredakan konflik dengan memberikan 

informasi-informasi dari DPR yang bersifat positif dengan bagian yang lebih 

besar di dalam teks. Pembawaan berita Kompas.com semacam itu bertujuan 



untuk menginformasikan tindakan pemerintah tidak hanya yang dikisahkan 

oleh seseorang, namun juga berdasarkan rangkuman wartawan.  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, media online Katadata.co.id dan Kompas.com 

memiliki perbedaan pembingkaian (frame) terhadap beberapa teks berita 

pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja melalui analisis framing model 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan 

ideologi media dalam tema-tema pemberitaan yang peneliti pilih.  

Dari hasil analisis Katadata.co.id memuat berita-berita yang cenderung 

kontra terhadap agenda-agenda yang dilakukan DPR dan pemerintah dalam 

pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Katadata memberikan frame 

pemberitaan yang cenderung ditujukan untuk menangkan dan mendapatkan 

perhatian khalayak. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul pemberitaan Katadata 

mengenai RUU Omnibus Law yang berbeda arah positif dan negatif terhadap 

salah satu pihak tergantung kondisi yang ada pada waktu tertentu. Seperti halnya 

dalam kondisi Indonesia sedang krisis akan pandemi Covid-19 Katadata 

memberikan pemberitaan yang menenangkan dengan mengambil sudut pandang 

positif akan kinerja DPR yang mengutamakan rakyat disamping pembahasan 

regulasi dari pemerintah. Gagasan pemberitaan yang diangkat Katadata pada 

umumnya juga memberikan isi yang berimbang dari kedua pihak untuk 

memberikan penekanan positif dan negatif dan pembanding yang disajikan kepada 

pembaca untuk menilai kinerja dari DPR dan pemerintah itu sendiri.  

Sedangkan media online Kompas.com memberikan pemberitaan yang 

cenderung memihak kepada pemerintah. Sebagian besar isi pemberitaan yang 

disajikan Kompas.com membawa ke arah yang positif untuk pemerintah. Kompas 

nampak memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan 

positif agar dipercayai oleh masyarakat, di tengah kontroversi penolakan RUU 

Omnibus Law yang terjadi. Lain halnya dengan Katadata, Kompas juga berani 

menampilkan informasi atau pernyataan dari pihak pemerintah yang menilai 

negatif tindakan demonstrasi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan 



kecenderungan Kompas dalam pemberitaan yang lebih berpihak kepada 

pemerintah. Melihat dari implikasi teori yang berkaitan, cara komunikasi politik 

dalam teks berita dengan mengambil narasumber tokoh-tokoh berpengaruh juga 

mempengaruhi penilaian positif pembaca terhadap pihak yang ditonjolkan dalam 

teks berita. Dari konteks-konteks pemberitaan yang cenderung memihak 

pemerintah dan respon positif akan Omnibus Law, dapat diasumsikan setting 

agenda yang diinginkan Kompas adalah mendorong keberpihakan masyarakat 

untuk menerima Rancangan Undang-Undang Omnibus Law di Indonesia. Dari hal 

tersebut Kompas.com menjadi tampak seperti humas dari pihak pemerintah yang 

menyalurkan pesan kepada rakyat. 
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