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ABSTRAK 

Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, sangatlah beralasan jika setiap gerak 

langkah  organisasi  Nahdlatul  Ulama  (NU)  mendapat  perhatian  dari  media 

massa.  Namun,  dinamika  NU  dalam  muktamar  ke-31  di  Boyolali  mempunyai 

perbedaan  dibanding  muktamar-mukatmar  sebelumnya.  Mengingat  muktamar 

kali ini telah menyeret elit NU ke  dalam pusaran konflik. Puncaknya adalah 

terpolarisasinya kekuatan menjadi dua kubu. Yaitu kubu NU struktural pimpinan 

Hasyim Muzadi di satu sisi dan NU kultural di bawah kendali  Abdurrahman 

Wahid (Gus Dur) di sisi yang berlawanan. Menariknya, kedua kubu sama-sama 

merasa didukung poros kiai sebagai “pemegang saham” NU terbesar. Penelitian 

ini   bertujuan   untuk   mengetahui   bagaimana   Harian   Kompas   dan   Harian 

Republika memaparkan komunikasi politik para elit NU pada masa pelaksanaan 

muktamar ke-31 NU dan mengetahui bagaimana framing kedua media tadi dalam 

mengambil sudut pandang (angle) pemberitaan terhadap komunikasi elit NU di 

media. Dengan menggunakan teknik analisis framing, peneliti mencoba 

menganalisis permasalahan melalui teks berita dan wawancara  mendalam (in- 

depth interview) dengan praktisi media yang terlibat dalam liputan muktamar 

NU.  Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  wacana  konflik  elit  NU  dalam 

muktamar  ke-31  NU dianggap penting oleh Kompas dan Republika. Terbukti, 

kedua harian nasional tersebut memberikan halaman khusus untuk setiap berita 

muktamar NU. Hal itu dibuktikan lagi melalui hasil wawancara penulis terhadap 

praktisi media dari Kompas dan Republika konflik elit NU memiliki nilai berita 

(news  value)  yang  tinggi.  Karena  dianggap  penting,  Kompas  dan  Republika 

memiliki kebijakan khusus terhadap isu ini. Kebijakan khusus itu mempunyai 

pengaruh   terhadap   frame   pemberitaan   di   masing-masing   media.   Kompas 

memberikan  apresiasi yang tinggi kepada Gus Dur dan kelompok kulturalnya 

dibandingkan Hasyim Muzadi. Sebaliknya, Republika memberikan apresiasi lebih 

tinggi kepada Hasyim Muzadi dan  kelompok strukturalnya dibandingkan Gus 

Dur. 
 

Kata kunci : komunikasi, politik, pemimpin NU 
 

 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Melihat 

Islam tentu tidak dapat dipisahkan dengan Nahdlatul Ulama (NU) dengan warga 

lebih dari empat puluh juta  menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di 

dunia, sangatlah beralasan jika setiap gerak langkah organisasi Nahdlatul Ulama 

(NU)  mendapat  perhatian  dari  media  massa.  Namun,   dinamika  NU  dalam 

muktamar   ke-31   di   Boyolali   mempunyai   perbedaan   dibanding   muktamar- 

muktamar sebelumnya. Mengingat muktamar kali ini telah menyeret elit NU ke 

dalam pusaran konflik. Puncaknya adalah terpolarisasinya kekuatan menjadi dua 

kubu. Yaitu kubu NU struktural pimpinan Hasyim Muzadi dan kubu NU kultural 
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di bawah kendali Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menariknya, kedua kubu sama- 

sama merasa didukung “pemegang saham” NU terbesar yakni poros kiai. 

Permasalahan yang muncul adalah adanya perpecahan internal di tubuh 

NU. Pecahnya nahdliyin ke dalam dua kubu besar : NU struktural pro Hasyim di 

satu kubu dan NU kultural pro Gus Dur di kubu lain. Meski telah terbiasa dengan 

kultur berbeda  pendapat, tetapi perpecahan NU kali ini telah mencapai tahap yang 

mengancam  eksistensi  organisasi.  Sumber  konflik  dua  kubu  besar  ini  adalah 

konflik dua orang yang masing-masing memiliki pengaruh besar di NU yaitu KH 

Abdurrahman Wahid  (Gus Dur) dan Hasyim Muzadi. 

Komunikasi  politik  diantara  elit  NU  selama  menjelang  dan  pada  saat 

pelaksanaan  muktamar  di  atas  diliput  dan  diberitakan  oleh  media  sehingga 

memunculkan  realitas  baru  yaitu  realitas  simbolik  (symbolic  reality)  tentang 

Hasyim  Muzadi  yang  mendapat  dukungan  NU  struktural  dan  Gus  Dur  yang 

mewakili kelompok NU kultural. Citra kelompok dan tokoh NU yang merebutkan 

pengaruh  tidak  saja  dipengaruhi  oleh  realitas  objektif  dari  para  pelaku  sosial 

politiknya,  tetapi  juga  dipengaruhi  oleh  penggambaran  yang  dilakukan  oleh 

media. 

Hampir dalam setiap penyelenggaraan muktamar, konggres, atau 

pertemuan politik lainnya media di satu sisi, menjadi tumpuan masyarakat dalam 

hal penyebarluasan informasi dan membantu menciptakan situasi yang kondusif. 

Di  sini  pers   dituntut  perlunya  kejujuran  (honesty),  akurasi  (accuracy),  dan 

keseimbangan (fairness). 

Pada  muktamar   ke-31   NU   yang   di   dalam   sistemnya   memberikan 

kesempatan  lebih  luas  kepada  seluruh  warga  NU  untuk  ikut  mengamati  dan 

berpartisipasi,  pers  dituntut  bekerja  tidak  hanya  lebih  keras,  tetapi  juga  lebih 

profesional. Muktamar kali ini memiliki potensi konflik yang lebih besar sehingga 

pers bekerja dalam situasi yang lebih rentan. 

Dengan demikian muncul pertanyaan bagaimana cara Harian Kompas dan 

Republika  memaparkan  komunikasi  politik  NU  dan  bagaimana  framing  yang 

dilakukan mengingat pemilihan Calon rois „aam dan ketua PBNU tertentu dengan 

visi-misi tertentu harus diberitakan seperti apa, angle liputan apa dan harus ditulis 

bagaimana ketika perbedaan begitu tajam, dan di mana posisi yang harus diambil 

pers  ketika  terjadi  konflik  menjadi  hal  yang  sangat   esensial   dalam  setiap 

pemberitaan. 

Besarnya tuntutan publik atas media dengan keterbatasan sumber daya 

membuat  posisi pers dalam upayanya memuaskan semua pihak menjadi tidak 

mungkin.  Pers  juga  memiliki  keterbatasan  ruang.  Padahal  berbagai  aktivitas 

politik pada  masa muktamar ke-31 NU cukup banyak dan berlangsung dalam 

waktu yang relatif  bersamaan. Keterbatasan-keterbatasan ini, ditambah dengan 

orientasi  politik  media  (ideologi),   membuat  pers  harus  memilih.  Pers  akan 

menyeleksi,  menonjolkan  peristiwa  tertentu,  dan  mengabaikan  peristiwa  yang 

lain. 

Dalam situasi demikian media sudah tidak dapat lagi sebagai saluran yang 

pasif, netral, dan sekedar menjadi kumpulan medium yang melaporkan informasi. 

Akan tetapi, pers telah  menjadi arena sosial atau panggung publik yaitu suatu 

arena  dimana  berbagai  kelompok  berusaha  menampilkan  definisi  situasi  serta 

definisi realitas sosial menurut versi mereka sendiri (Nugroho, 1991 : viii). Dalam 
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kondisi serba sulit dan penuh kemustahilan pers akan cenderung langkah-langkah 

yang realistis dan pragmatis. 

Media tentu tidak dapat dimaknai secara harfiah sebagai suatu institusi 

yang hanya menyalurkan realitas ke dalam bentuk teks. Karena, media memiliki 

realitas  sendiri,  memiliki   kaidah-kaidah  sendiri,  dan  memiliki  kesepakatan- 

kesepakatan  proses  yang  dilembagakan   sendiri.  Bahkan  orang-orang  dalam 

struktur internal media sangat mungkin memiliki agenda, atau minimal perspektif 

sendiri.  Hal  itu  menjadikan  kemasan  peristiwa  dalam  bentuk  berita  dan  isu 

tertentu dibingkai menurut perspektif mereka sendiri. 

Institusi media adalah kumpulan banyak orang yang memiliki beragam 

realitas subjektif yang bergabung dalam satu komponen. Hasilnya realitas objektif 

media tidak lebih dari hasil sintesa dari proses dialektika realitas subjektif masing- 

masing aktor di balik media. Hasil proses itu kemudian menerpa kembali setiap 

awak media massa dan mempengaruhi realitas subjektif masing-masing. 

Dinamika internal itulah yang bersifat dinamis itulah yang menjadi awal realitas 

simbolik media. 

Lepas dari  ideologi  dan  agenda  politik,  media  pada  dasarnya  adalah 

institusi ekonomi. Pengusaha media sudah tidak bisa lagi mengandalkan idealisme 

dalam  mengelola  perusahaan,  tetapi  harus  meningkatkannya  menjadi  industri 

(Djuroto, 2000 : 5). Hingga lahir era industrialisasi media yang artinya, mau tidak 

mau agar  bisa bertahan,  pers harus dikelola dengan profit oriented. Meski tidak 

sepenuhnya, arus kepentingan ekonomi dan ideologi pasar menjadikan pilihan dan 

ruang manuver para aktor media menjadi terbatas. Dalam kondisi ini media hanya 

sebatas meliput konflik tanpa memperhatikan konteks karena acuan utamanya 

adalah oplah. 

Komunikasi politik elit NU menjadi wacana yang berskala nasional. Hal 

ini tidak lepas dari peran media massa yang dalam waktu singkat  menyebarkan 

berita-berita kepada khalayak luas. Selanjutnya, khalayak sering terpengaruh oleh 

sisi-sisi  yang  ditonjolkan  oleh  media  dan  mengesampingkan  fakta  yang  tidak 

ditampilkan.  Kondisi  ini  akan  mempengaruhi  kognisi  dan  persepsi  khalayak 

terhadap gagasan, komunikasi, dan kesimpulan yang diambil.  Persepsi tersebut 

akan  menimbulkan  rentang  yang  cukup  lebar  bagi  posisi  khalayak   dalam 

mengambil  sikap  terhadap  gagasan,  konflik,  dan  komunikasi  politik  yang 

dibangun (Zen, 2004 : 4). 
 

METODE PENELITIAN 

Paradigma  berguna  untuk  memandu  peneliti  selama  melakukan  proses 

penelitian.  Paradigma  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  paradigma 

konstruksionisme  maka   seluruh elemennya  :  ontologi,  epistemologi,  dan 

aksiologi harus menggunakan ruh konstruksionis. 

Asumsi ontologis pada paradigma konstruktivisme adalah besifat relatif. 

Artinya, realitas sosial dari suatu masalah yang diteliti merupakan realitas sosial 

buatan  yang  memiliki  unsur  relativitas  yang  cukup  tinggi  dan  berlaku  sesuai 

konteks spesifik yang dinilai relevan  oleh pelaku sosial. Asumsi epistemologis 

dalam  pendekatan  ini  bersifat  subjektif-dialektikal.  Artinya  pemahaman  atau 

temuan suatu realitas yang terdapat di dalam teks media merupakan  hasil dari 

penalaran  peneliti  secara  subjektif  dan  sebagai  hasil  kreatif  peneliti  dalam 

membentuk  realitas.  Asumsi  aksiologis  dalam  paradigma  ini  adalah  peneliti 
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bertindak sebagai passionate participant, yakni berperan sebagai fasilitator yang 

menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial. 

Analisis framing  memiliki  implikasi  penting  bagi  komunikasi  politik. 

Framing   menuntut  perhatian  terhadap  beberapa  aspek  dari  realitas  dengan 

mengabaikan  elemen-elemen  lainnya  yang  memungkinkan  khalayak  memiliki 

dukungan berbeda. 

Dari sejumlah item berita yang terdapat pada periode penelitian, yaitu 

selama November-Desember 2004, terdapat lima berita pada masing-masing surat 

kabar yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis. 

Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  framing  bersifat  multilevel 

karena akan dibagi menjadi dua level. Pertama, pengumpulan data pada level teks 

media dan kedua, pengumpulan data pada level manajemen redaksional (produksi 

berita)  yang  dilakukan  oleh  bagian  redaksional  dari  masing-masing  institusi 

suratkabar (Birowo, 2004 : 186-187). 

Dengan teknik analisis framing,    peneliti mencoba menganalisis 

permasalahan melalui teks berita dan wawancara mendalam (in-depth interview) 

dengan praktisi  media yang terlibat dalam liputan muktamar NU. Wawancara 

dilakukan  dengan  asumsi  bahwa  pengalaman  dan  pengetahuan  individu  akan 

mengendap dan mengkristal kemudian  memberikan kemampuan bagi individu 

yang bersangkutan untuk memetakan, menerima,  mengidentifikasi, dan 

memberikan label pada informasi yang diterima (Goffman dalam Agus Sudibyo, 

2001) 

Subyek penelitian wawancara ini sebanyak lima orang dengan rincian dua 
wartawan   Kompas  dan  tiga  wartawan  Republika  yang  melakukan  liputan 

langsung. Dari sini  diharapkan informan benar-benar memiliki kompetensi dan 

relevansi dengan permasalahan yang diangkat. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Wartawan Kompas dalam tataran implementasinya lebih mengedepankan 

aspek humanisme transedental sesuai dengan visi misi yang diamanatkan redaksi. 

Bentuknya  berupa  upaya  untuk  tidak  menyakiti  siapapun  dalam  setiap  karya 

jurnalistiknya. Mengingat melukai  perasaan satu orang saja berarti mengingkari 

nilai-nilai kemanusiaan yang ditekankan oleh Kompas. Awak media juga melihat 

bahwa Kompas „hidup‟ di masyarakat yang sedemikian  plural. Oleh karena itu 

langkah   untuk   mengembangkan   semangat   toleransi   dalam  pluralitas   harus 

dijunjung tinggi. 

Hal ini diungkapkan oleh  redaktur Kompas, Nugroho sebagai berikut : 

“Berusaha agar  berita-berita kita sesuai dengan visi dan misi Kompas yaitu 

memberi pencerahan bagi masyarakat Indonesia agar lebih bermartabat, 

demokratis dan kemanusiaan yang transendental. Kemanusiaan di tempat kita itu 

namanya  humanisme  transendental.  Berusaha  untuk  menyakiti  orang  karena 

kemanusiaan itu benar-benar kemanusiaan, karena ketika satu orang pun kita tulis 

itu  adalah  kemanusiaannya  dia,  kita  berusaha  tidak  menyakiti,  mengeluarkan 

kalimat yang vulgar karena basisnya  kemanusiaan memang seperti itu dimana 

saja”. (Wawancara dengan Nugroho, koordinator liputan Muktamar NU Kompas, 
28 April 2005). 
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Di lain pihak, wartawan Republika pun memahami betul bahwa medianya 
bergerak  untuk menyuarakan kepentingan Islam. Konsekuensinya meski tampil 

sebagai koran umum, Republika lebih menitikberatkan untuk membela 

kepentingan Islam. Bentuknya bisa diterjemahkan dalam semua aspek 

pembahasan yang kemudian dikaitkan  dengan Islam. Nilai aspek Islam dalam 

politik, nilai Islam dalam praktik ekonomi, nilai Islam dalam pemanfaatan iptek, 

nilai Islam dalam menjaga kesehatan jasmani rohani, aplikasi nilai budaya Islam 

dan aspek kehidupan lainnya. Hasilnya dapat terlihat tampilan Republika kental 

sebagai koran Islam. 

Hal di atas diakui oleh redaktur dan wartawan Republika dalam proses 

wawancara dengan penulis sebagai berikut : 

“Visinya  kita   koran   Islam,   berbasiskan   Islam,   dan   memang   lebih 

menyuarakan suara umat Islam. Hal itu lebih menonjol. Sekalipun kita tetap koran 

umum,  tetapi  lebih  menitikberatkan  pada  menyuarakan  aspirasi  umat  Islam”. 

(Wawancara  dengan Eko   Widiyanto,  Redaktur  berita  Muktamar  NU  di 

Republika, 9 Maret 2005). 

 
Kedua media, baik Kompas maupun Republika memandang NU sebagai 

organisasi yang memiliki news value yang tinggi. Setiap langkah, sikap, konflik, 

dan pernak-pernik organisasi ini selalu menarik untuk diberitakan. Selain karena 

jumlah massanya yang besar, bahkan menjadi yang terbesar se-dunia untuk ormas 

Islam, NU juga memiliki sikap yang  moderat dan inklusif. NU memiliki cara 

penyelesaian konflik khas yang bisa dijadikan rujukan elemen lain bangsa ini. Hal 

itu  sesuai  yang  dikatakan  Redaktur  Kompas  yang  juga  menjadi  koordinator 

Kompas untuk liputan muktamar NU yang lalu, Nugroho, sebagai berikut : 

“Kita selalu  memberi  perhatian  khusus,  perhatian  besar  terhadap  NU. 

(Alasannya apa?). Pertama, karena NU itu empat puluh juta (anggotanya), itu 25 

persen dari penduduk kita  dan empat puluh juta itu penyebarannya merata, di 

Sumatera, di Jawa. Jadi dia (NU) bagian  yang sangat inheren dari bangsa ini. 

Kedua, penyikapan kita ini sangat berkepentingan untuk  juga mendukung NU 

yang lewat ajaran ahlussunnah wal jamaah, ajaran-ajarannya sangat menghargai 

pluralisme. Ketika mendukung hal itu karena kita sadar Indonesia yang sangat 

beragam. Walaupun kita tidak menihilkan organisasi-organisasi yang sektarian, 

karena  bagaimanapun kita media. Kita tidak menghilangkan fakta. Kita mengakui 

bahwa itu fakta yang ada, ada Laskar Jihad, organisasi-organisasi, Hizbut Tahrir. 

Itu kita tidak mengingkari. Tapi kalau penyikapan kita memberi perhatian kepada 

NU  memang  karena  NU  ini  menghargai   pluralisme”.  (Wawancara  dengan 

Nugroho, koordinator liputan Muktamar NU Kompas, 28 April 2005) 

 
Pengakuan  yang  sama  juga  diungkap  oleh  Republika  melalui  salah 

seorang wartawannya sebagai berikut : 

“Sekarang malah lagi mendekati kalangan NU karena NU kan merupakan 

kekuatan Islam yang sangat besar. Lagi mengarah ke sana. Dan kebetulan orang 

Republika juga banyak yang berlatarbelakang NU, nahdliyin. Seperti wapemred- 

nya juga orang NU, Mas Ichwanul  Kirom. Beberapa wartawan juga orang NU. 

Atas dasar itu, Pak Hasyim Muzadi itu masih menulis kolom di Republika setiap 

minggu,  ya  bergantian.  Sejak  beberapa  tahun  ini  dia  rutin  menulis  kolom  di 

Republika. Berita-berita NU sekarang sering dimuat. Makanya muktamar NU itu 
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diberi porsi besar. Satu halaman penuh di halaman sembilan dan di halaman 

depan.  Isu-isu  yang  sangat  penting  dimasukkan  di  halaman  depan,  porsinya 

memang sangat besar.” (Wawancara dengan Anjar Fahmiarto, 26 Maret 2005 ). 

 
Dari komentar  dua  wartawan  di  atas  memang  ada  kesamaan  diantara 

Kompas dan Republika dalam melihat NU sebagai organisasi yang menarik untuk 

diberitakan. Akan tetapi  kalau kita mencermati lebih lanjut, argumentasi dasar 

yang  digunakan  kedua  media  tersebut  berbeda.  Kompas  melihat  NU  penting 

karena   NU   dianggap   sebagai   organisasi   yang   mampu   menjaga   nilai-nilai 

pluralitas.  Meski  jumlahnya  mayoritas  tetap  menghormati  hak-hak  minoritas. 

Langkah  NU  selalu  inklusif  dan  toleran  terhadap  keberagaman,   termasuk 

keberagaman beragama. 

Dengan alasan  yang  berbeda,  Republika  juga  menganggap  NU  sebagai 

organisasi   yang  penting.  Sebagai  koran  yang  bervisi  Islam,  maka  segmen 

pembaca terbesarnya adalah umat Islam. Kalau berbicara umat Islam di Indonesia, 

maka  NU  adalah  ormas  Islam  dengan  massa  terbesar.  Maka  memberitakan 

kepentingan dan gerak NU berarti juga memberitakan sebagian besar kepentingan 

dan gerak umat Islam Indonesia. Atas alasan ini cukup beralasan jika Republika 

juga memberikan perhatian lebih dalam aktivitas organisasi NU dalam muktamar 

ke-31 di Boyolali. 

Republika memiliki  catatan  sejarah  khusus  dalam  konflik  NU.  Dalam 

muktamar  ke-29 tahun 1994 di Cipasung, Republika sempat berpihak kepada 

salah  satu  calon  tertentu  dan  sempat  terlibat  masuk  dalam  pusaran  konflik. 

Kedekatan  Republika  dengan  pemerintah  yang  berkuasa  saat  itu,  menjadikan 

pemberitaan harian ini lebih membela calon yang „didukung‟ pemerintah saat itu. 
Hal itu wajar karena selama masa orde baru NU dianggap  menjadi organisasi 

yang pheriperial dan bersikap kritis terhadap penguasa. Dari kasus itu, Republika 

akhirnya  berbenah  dan  mulai  ada  kesepahaman  bersama  antara  awak  media, 

manajemen, dan direksi untuk tidak membenturkan kelompok Islam satu dengan 

yang lain. 

 
KESIMPULAN 

Wacana konflik elit NU dalam muktamar ke-31 NU dianggap penting 

oleh media,  khususnya Kompas dan Republika. Terbukti, kedua harian nasional 

tersebut  memberikan   halaman  khusus  untuk  berita  muktamar  NU.  Hal  itu 

dibuktikan lagi hasil wawancara penulis terhadap praktisi media dari Kompas dan 

Republika konflik elit NU memiliki news value yang tinggi. 

Karena dianggap  penting,  Kompas  dan  Republika  memiliki  kebijakan 

khusus terhadap isu konflik elit politik NU dalam muktamar ke-31 NU. Kebijakan 

khusus itu mempunyai  pengaruh terhadap frame pemberitaan di masing-masing 

media. 

Kompas menilai isu konflik elit NU dalam muktamar penting karena dua 

hal.   Pertama,   massa   NU   jumlahnya   besar   tetapi   sangat   mengedepankan 

pluralisme dan menghormati kaum minoritas. Hal ini sesuai dengan misi Kompas. 

Kedua,  ada  yang  patut  diteladani  dari  cara  khas  NU  dalam  menyelesaikan 

masalahnya.  Menurut  Kompas,  NU  tidak  pernah  menyelesaikan  masalahnya 

dengan kekerasan dan nantinya akan berakhir dengan bijaksana. 
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Republika  memandang  isu  konflik  elit  NU  dalam  muktamar  penting 

karena  media  ini  memiliki  misi  Islam.  Mengingat  massa  Islam  terbesar  di 

Indonesia  berada  di  bawah  payung  organisasi  NU,  maka  setiap  gerak  roda 

organisasi NU layak untuk diberitakan di Republika. 
Kompas memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gus Dur dan kelompok 

kultural  dibanding Hasyim Muzadi. Hal ini terlihat dari pemberitaan dan hasil 

wawancara penulis kepada praktisi media Kompas. 

Sebaliknya, Republika  memberikan  apresiasi  yang  lebih  tinggi  kepada 

Hasyim  Muzadi.  Hal  ini  juga  terlihat  dari  pemberitaan  dan  hasil  wawancara 

penulis  kepada  praktisi  media  Republika.  Faktor  yang  mempengaruhi  hal  ini 

adalah Republika pernah memiliki  sejarah yang kurang baik terhadap Gus Dur 

dan kedekatan Republika terhadap sosok Hasyim  Muzadi sebagai pengisi salah 

satu rubrik di harian ini. 

Metode  wawancara  mendalam  (in-depth  interview)  lebih  memperjelas 

praktik  framing  yang  dilakukan  oleh  media.  Dengan  melakukan  wawancara 

mendalam kepada  praktisi media peneliti akan mengetahui lebih mendalam alur 

lahirnya  berita  dari  sebuah  wacana  menjadi  berita,  termasuk  kecenderungan- 

kecenderungan yang menyertainya. 

Dalam  menggali  dan  mengkonstruksi  sebuah  wacana  di  media  cetak 

dengan menggunakan analisis framing belum cukup menggunakan satu model dan 

satu teori saja. Pendekatan dengan model dan teori lain akan lebih memperkaya 

analisis bagi penentuan kedekatan antara realitas obyektif dan realitas semu. 
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