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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan awal untuk mengetahui hubungan antara media 
dengan rezim pemerintah di sebuah negara. Hal ini salah satunya dapat diamati 
dari pemberitaan media terhadap sosok Presiden selaku kepala negara sekaligus 
simbol dari sebuah rezim pemerintah. Oleh karena itulah, kemudian peneliti 
mengamati pemberitaan media terhadap fenomena terkini yang berkaitan erat 
dengan sosok Presiden. Saat penelitian ini dilakukan, media di Indonesia sedang 
marak memberitakan fenomena seputar penetapan susunan Kabinet Indonesia 
Bersatu II (KIB II) oleh Presiden terpilih dalam Pemilu 2009, Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY). Dari pemberitaan seputar fenomena inilah, dapat diamati 
kecenderungan sebuah media dalam afiliasinya dengan pemerintah, khususnya 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Penelitian ini mengamati pemberitaan seputar penetapan susunan KIB II 
oleh Presiden SBY pada dua surat kabar cetak nasional, Kompas dan Koran 
Tempo. Peneliti menganalisis pemberitaan kedua media cetak tersebut secara 
kualitatif dengan metode analisis framing yang diformulasikan oleh Zhongdang 
Pan dan Gerald M. Kosicki. Berdasarkan analisis framing yang diformulasikan 
Pan dan Kosicki tersebut, pemberitaan yang dimuat surat kabar akan 
teridentifikasi berdasarkan unsur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Sehingga, 
pada akhirnya dapat diidentifikasi secara keseluruhan perspektif pemberitaan 
masing-masing surat kabar terhadap fenomena tersebut di atas dengan topik 
pemberitaan yang sama. 

Dari analisis framing terhadap pemberitaan pada topik yang sama pada 
kedua surat kabar tersebut, dapat diidentifikasi Kompas dan Koran Tempo 
memberitakan fenomena seputar penetapan susunan KIB II oleh Presiden SBY 
tersebut dengan perspektif yang berbeda. Kompas cenderung menilai negatif 
langkah Presiden SBY dalam menetapkan susunan KIB II tersebut. Sedangkan, 
Koran Tempo justru sebaliknya cenderung menilai positif sosok Presiden SBY. 
Hal ini ditekankan oleh Kompas dan Koran Tempo pada tiap pemberitaan 
fenomena terkait pada tanggal 22-23 Oktober 2009. 

Selain itu, dari penelitian ini dapat diamati pula strategi surat kabar masa 
kini untuk menekankan makna pemberitaan pada teks dalam pemberitaannya 
sekaligus menarik minat pembaca yakni dengan menonjolkan unsur grafis. 
Konsep surat kabar compact dan full-color yang diusung Kompas dan Koran 
Tempo mendukung bangunan bingkai yang digunakan dalam setiap artikel 
pemberitaannya. Kompas cenderung menampilkan gambar-gambar yang 
proporsional, sedangkan Koran Tempo cenderung menampilkan kekuasaan sosok 
Presiden SBY.  
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