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PEMBENTUKAN UKP3R DAN PERTARUNGAN ELIT POLITIK 
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Abstract  

The aim of this to analyze the content of mass media with framing analysis, and 
find the political and ideologies of mass media in Indonesia, specially UKP3R cases 
who becomes political issues recently. For this purpose we adopted critical 
discourse analysis approaches with framing method. The result shows that media in 
Indonesia have different about this case and it’s shows how economic and politic of 
media have important role. 
 

 
 
A. PENDAHULUAN 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan membentuk satu unit baru, 

Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi atau UKP3R. UKP3R 

lahir dari Keppres No 17/2006 (29/9/2006) dengan masa tugas tiga tahun, sesuai sisa 

jabatan SBY. Ketua UKP3R adalah Marsillam Simandjuntak, tokoh kunci 

pemerintahan Abdurrahman Wahid. Selain itu, ada tokoh reformis di lingkungan 

militer, Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo, dan Edwin Gerungan, mantan Kepala 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional.  

Unit kerja ini sudah disiapkan satu tahun lebih, antara lain bertugas 

membangun formulasi birokrasi yang efisien di lingkungan presiden dengan lembaga-

lembaga negara lain guna memastikan agenda-agenda reformasi.  

Namun, melihat lima tugas yang diberikan kepada UKP3R, terlihat adanya 

penyempitan prioritas. Kelima tugas itu adalah; 

• perbaikan iklim investasi 

• perbaikan administrasi pemerintahan 

• peningkatan usaha kecil dan menengah  

• peningkatan kinerja BUMN  
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• dan perbaikan penegakan hukum  

Praktis, UKP3R berurusan dengan kabinet, terutama kementerian terkait. 

Dengan UKP3R, presiden melakukan pengarusutamaan agenda-agenda reformasi 

yang disesuaikan kebutuhan presiden sendiri.  

UKP3R mulai menimbulkan polemik setelah pemberitaan di media massa 

demikian gencarnya. Banyak pihak seperti tokoh politik, pakar ekonomi, tokoh 

masyarakat sampai elit politik di pemerintahan yang berkomentar tentang keputusan 

Presiden SBY mengenai pembentukan UKP3R. Disini terlihat jelas peran media 

massa dalam kapasitasnya sebagai wacth dog demikian besar.  

Gencarnya pemberitaan di media massa terutama media cetak tentang UKP3R bisa 

ditinjau dari kepentingan media atau agenda media bersangkutan.  

Makalah ini ingin melihat hubungan antara media massa dengan pemerintah, 

hubungan media dengan partai politik, juga hubungan media dengan masyarakat 

dalam menyikapai masalah UKP3R serta melihat ada tidaknya konflik kepentingan 

antara elit politik. 

 

B. Pembahasan 

Konseptualisasi;  

Peran dan Agenda setting media 

Dalam kaitannya dengan agenda media terutama dalam kapasitasnya 

membentuk opini publik dapat dikatakan dengan beberapa teori yang relevan yaitu 

teori Agenda setting. Teori agenda setting memiliki tiga dimensi utama yang 

dikemukakan oleh Mannhem (Severin dan Tankard, Jr : 1992) 

1) Agenda media 

a) Visibility (visibilitas), jumlah dan tingkat menonjolnya berita. 
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b) Audience Salience (tingkat menonjol bagi khalayak), relevansi isi berita 

dengan     kebutuhan khalayak. 

c) Valence (valensi), menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan 

bagi suatu peristiwa. 

2)  Agenda Khalayak 

a. Familiarty (keakraban), derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu. 

b. Personal salience (penonjolan pribadi), relevansi kepentingan individu dengan 

ciri pribadi. 

c. Favorability (kesenangan), pertimbangan senang atau tidak senang akan topik 

berita. 

3) Agenda Kebijakan 

a. Support (dukungan), kegiatan menyenangkan bagi posisi berita tertentu. 

b. Likehood of action (kemungkinan kegiatan), kemungkinan pemerintah 

melaksanakan apa yang diibaratkan. 

c. Freedom of action (kebebasan bertindak), nilai kegiatan yang mungkin 

dilakukan pemerintah. 

Sedangkan Asumsi-asumsi dasar teori Agenda Setting yaitu; 

 Khalayak tidak hanya mempelajai isu-isu pemberitaan, tetapi juga 

mempelajari seberapa besar arti penting diberikan pada suatu isu atau topik 

berdasarkan cara media massa memberikan penekanan terhadap isu atau topik 

tersebut. 

 Media massa mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan 

perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. 
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Jika dikatkan dengan kasus UKP3R maka dapat dilihat bahwa media memang 

memiliki agenda tertentu yaitu membentuk opini publik dan berpihak terhadap tokoh 

tertentu. 

Media dalam hal ini ikut berperan memantau kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah terutama dalam hal kepentingan publik. Disinilah terlihat 

peran media sebagai wacthdog atau pengawas terhadap kinerja pemerintah. 

Sebagaimana dikatakan oleh Sparrow dalam bukunya Uncertain Guardian(Sparrow, 

1999) bahwa; tugas utama media adalah alat kontrol terhadap institusi yang ada, 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka media dikatakan sebagai pilar keempat 

dalam sistem demokrasi. 

Media massa menyajikan jenis khusus komunikasi yang melibatkan tiga 

perangkat kondisi khusus: sifat khalayak, pengalaman komunikasi, dan komunikator 

(Charles Wright, 1959). Sedangkan karakterisrik media massa adalah: 

Komunikatornya Terlembaga : K’tor bergerak dalam organisasi yang komplek,  

Khalayaknya sasarannya Hetorogen, Anonim, jumlahnya banyak dan tersebar, tidak 

di batasi oleh jarak dan geografis, isi pesannya bersifat umum ; bukan perorangan atau 

pribadi untuk kepentingan orang banyak. Komunikasi massa itu ditujukan untuk 

semua orang bukan untuk sekelompok orang tertentu, waktu penyampaiannya cepat 

dan mampu menjangkau khalayak luas tidak terbatas secara geografis dan kultural. 

Karena karakteristik ini media massa disebut sebagai Messages Multiplier; 

Penyampaian pesan secara cepat dan menjangkau khalayak luas, sifat komunikasinya 

:satu arah (one way trafficcCommunication) , feedbacknya tertunda, biasanya berupa 

surat pembaca, mencakup berbagai aspek kehidupan, komunikasi massa 

mengutamakan unsur “isi” daripada “hubungan” (Mc Quail, 2000). 

Fungsi atau peran media massa selain sebagai Wacthdog adalah ;  
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1. Fungsi Informatif, yang dimaksud fungsi informatif adalah kommas 
menyediakan informasi tentang peristiwa yang terdapat di dalam masyarakat, 
baik nasional maupun Internasional. Fungsi informasi menyangkut berbagai 
bidang, semua peristiwa bias menjadi sumber berita; politik, ekonomi, 
kesehatan, Iptek, dll. 

2. Fungsi Mendidik, fungsi kommas yang lain adalah mendidik masyarakat. 
Kommas mendidik masyarakat untuk berpikir kritis dan memiliki 
pengetahuan yang luas. 

3. Fungsi Menghibur, acara-acara hiburan seperti film, musik, komedi yang 
lebih banyak diminati 

4. Fungsi Meyakinkan; mengukuhkan sikap, menjadikan kepercayaan, sikap, 
nilai dan opini seseorang semakin kuat. Mengubah sikap, mengubah sikap 
seseorang yang netral agar mengikuti kehendak pihak-pihak tertentu melalui 
tayangan-tayangan atau tulisan-tulisan media massa. Menggerakkan, dilihat 
dari sudut pandang pemasang iklan, fungsi terpenting dari media adalah 
menggerakkan para konsumen untuk bertindak (membeli). Menawarkan etika 
atau sistem nilai tertentu; dengan mengungkapkan secara terbuka adanya 
penyimpangan tertentu dari suatu norma yang berlaku, media merangsang 
masyarakat untuk mngubah situasi. 

5. Meningkatkan Aktivitas Politik, dengan seringnya seseorang mengkonsumsi 
media massa baik cetak maupun elektronik maka pengetahuannya akan 
bertambah, tak terkecuali dalam bidang politik, sehingga dapat meningkatkan 
kesadaran mereka untuk melakukan aktivitas politik (Mc Quail, 2000)  

 
Pemerintah sangat berkepentingan dengan keberadaan media massa karena 

untuk menyampaikan pesan-pesan politik media massa merupakan sarana yang sangat 

efektif sesuai dengan peran dan fungsi di atas. Untuk itu marilah kita lihat bagaimana 

hubungan antara media massa dengan pemerintah dan publik. 

 

Hubungan Pemerintah , Publik dan media Massa 

Dalam studi tentang hubungan pemerintah, pers mempertanyakan tentang 

bagaimanakah pemerintah dan berita media mempengaruhi opini publik. Hubungan 

organisasi media dengan sumber berita (dalam kasus ini , pemerintah). Dalam 

hubungan ini media harus melakukan seleksi terhadap begitu banyak bahan untuk 

dapat dimasukkan ke saluran yang mempunyai kapasitas terbatas. Sementara itu, pola 

hubungan antar penyeleksi (selektor) dengan sumber sangat bervariasi, sehingga 

peran yang berkaitan pun demikian pula adanya. Menurut Mc Quail, beberapa situasi 
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utama dari hal-hal seperti ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: Kontak 

berkesinambungan dengan orang “dalam“ yang mengetahui banyak informasi dan 

para ahli mengenai berbagai berita. 

Kontak berkesinambungan seperti itu juga diupayakan oleh mereka yang 

mungkin menjadi sumber berita itu sendiri, dengan maksud untuk memupuk 

hubungan baik dengan pihak-pihak yang mungkin akan memberikan manfaat.  

Pengamatan langsung dan pengumpulan informasi yang melaporkan peristiwa 

sehari-hari, juga merupakan sumber bagi media berita. 

Hubungan organisasi media dengan khalayak. Dalam hubungan ini publik 

memang merupakan klien dan sumber pengaruh paling penting dalam lingkungan 

setiap organisasi media. Namun banyak penelitian memperlihatkan kecenderungan 

banyaknya komunikator massa tidak menganggap publik terlalu penting padahal 

peranan publik sebagai kelompok penekan sangat penting. 

Hubungan organisasi media dengan kelompok penekan, pemerintah, dan 

tekanan sosial politik, dalam hubungan ini mereka merupakan kekuatan sosial budaya 

yang mempengaruhi organisasi media. Tekanan untuk menuliskan suatu berita oleh 

kepentingan sosial politik cukup tinggi.  

Hubungan antara organisasi media dan kekuatan-kekuatan sosial ini 

tergantung pada tujuan utama dari organisasi media. Tujuan-tujuan utama dari 

organisasi media khususnya surat kabar menurut Tunstall terbagi menjadi dua, yaitu 

sasaran-berpendapatan (revenue goal) dan sasaran-tidak-berpendapatan (non- revenue 

goal).  

Persuasi dan Propaganda 

Persuasi adalah ”mengubah sikap dan perilaku orang dengan menggunakan 

kata-kata lisan dan tertulis juga menanamkan opini baru dan usaha yang disadari 
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untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau perilaku orang melalui transmisi pesan” 

(Dan Nimmo, 2005). 

Propaganda masih menurut Dan Nimmo adalah komunikasi yang digunakan 

oleh suatu kelompok terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi aktif dalam 

tindakan-tindakan suatu massa yang terdiri atas individu-individu, dipersatukan secara 

psikologis melalui manipulasi psikologis dan digabungkan di dalam suatu organisasi. 

Dalam komunikasi politik persuasi dan propaganda merupakan elemen 

penting dalam penyampaian pesan. Sedangkan unsur-unsur yang terlibat dalam 

komunikasi politik menurut Brian McKnight yaitu; pertama organisasi politik yang 

terdiri dari, partai politik, pressure group, pemerintah, dan organisasi terlarang. 

Kedua warga yaitu semua orang yang menjadi sasaran para politisi. Ketiga media 

bertindak tidak hanya sebagai sender tetapi juga sebagai receiver. 

Semua tujuan komunikasi dapat ditempuh melalui pendekatan persuasi. 

Sasaranya adalah khalayak dan ini sangat penting karena tanpa khalayak, maka pesan-

pesan komunikasi politik tidak akan ada relevansinya sama sekali.  

Wacana UKP3R yang diberitakan di berbagai media massa juga mengandung 

maksud tertentu dari pemerintah dalam rangka mensosialisasikan maksud dan tujuan 

dibentuknya UKP3R oleh Presiden SBY. 

 

UKP3R dan Peran Media Cetak 

Hampir seluruh media massa terutama surat kabar baik nasional maupun lokal 

memberitakan tentang UKP3R. Dari beberapa media tersebut yang penulis amati 

media Indonesia dan kompas yang konsisten dalam pemberitaannya. Hal tersebut 

dapat di lihat selama bulan November 2006 kompas memberitakan sebanyak 17 kali 

dan Republika 16 kali semuanya tersebar sebagai headline dihalaman satu, halaman 2 
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di rubrik hukum dan politik, sebagai tajuk rencana/editorial, dan di artikel opini. 

Berdasarkan hal inilah penulis memilih dua surat kabar tersebut sebagai bahan 

analisis pada kasus ini.  

Pemberitaan mengenai UKP3R di berbagai media di Indonesia masih belum 

memadai. Media cetak belum menunjukkan fungsinya sebagai sarana pelayanan bagi 

publik dengan memberi penjelasan secara gamblang tentang UKP3R tetapi masih 

berpihak pada kepentingan kelompok tertentu (partai politik tertentu). 

Terdapat beberapa kecenderungan  pemberitaan tentang UKP3R diantaranya 

adalah:  

• Media terkesan justru memperkeruh suasana dan menimbulkan polemik  

hingga melupakan inti permasalahan dari UKP3R itu sendiri 

• Media masih terikat dengan kepemilikan modal sehingga mempengaruhi 

isi beritanya dan menunjukkan afiliasi politik tertentu,  

Proses Framing 

Untuk melihat penggambaran UKP3R dalam media cetak penulis 

menggunakan analisis framing karena pembangunan konstruksi realitas pada masing-

masing media berbeda, meskipun realitas faktanya sama. Pengonstruksian fakta 

tergantung pada kebijakan redaksional yang dilandasi politik media. Salah satu cara 

yang dipakai atau digunakan untuk menangkap cara masing-masing media 

membangun sebuah realitas adalah dengan framing.  

Analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, 

khususnya untuk menganalisa teks media. Analisis framing mewakili tradisi yang 

mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisa 

fenomena atau aktivitas komunikasi. 
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Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu 

tertentu dan mengabaikan isu yang lain, dan menonjolkan aspek dari isu tersebut 

dengan menggunakan berbagai strategi wacana, penempatan yang mencolok (di 

headline depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian label tertentu ketika 

menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol 

budaya, generalisasi dan simplifikasi. Semua aspek itu dipakai untuk membuat 

dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. 

Dengan framing kita juga bisa mengetahui bagaimana persfektif atau cara 

pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi dan menulis berita. Cara 

pandang atau persfektif ini pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian 

mana yang ditonjolkan dan hendak dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita 

tersebut (Eriyanto, 2002) 

Gamson dan Modigliani, peneliti yang konsisten mengimplementasikan 

konsep framing, menyebut cara pandang itu sebagai kemasan (package) yang 

mengandung konstruksi makna atas peristiwa yang akan diberitakan. Menurut 

mereka, frame adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir 

sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang 

berkaitan dengan objek suatu wacana. 

Kemasan (package) adalah serangkaian ide-ide yang menunjukkan isu apa 

yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan. Package adalah semacam skema 

atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengonstruksi makna 

pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia 

terima. Package tersebut dibayangkan sebagai wadah atau struktur data yang 

terorganisir sejumlah informasi yang menunjukkan posisi atau kecendrungan politik, 
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dan yang membantu komunikator untuk menjelaskan muatan–muatan di balik suatu 

isu atau peristiwa( Eriyanto, 2002) 

Keberadaan suatu package terlihat dari adanya gagasan sentral yang kemudian 

didukung oleh perangkat-perangkat wacana seperti kata, kalimat, pemakaian gambar 

atau grafik tertentu atau proposisi dan sebagainya, awalnya elemen dan struktur 

wacana tersebut mengarah pada ide tertentu dan mendukung ide sentral suatu berita. 

Pada masalah ini framing yang digunakan adalah formula Gamson dan 

Modigliani yang menitikberatkan pada penggunaan bahasa yang dipakai media secara 

mikro. Formula ini dalam meneliti bahasa melalui dua perangkat, diantaranya 

pertama, perangkat framing yang terdiri dari methapors, catchphrases, exemplaar, 

depiction, visual images. Kedua, perangkat penalaran yang terdiri dari roots, appeals 

to principle, consequences. Bahasa sangat mempengaruhi konsep framing, karena 

melalui framing akan ada hal tertentu yang ditonjolkan dan akan ada yang dikaburkan 

oleh media dalam membentuk realitas media. Penulis memilih analisis framing 

formula Gamson dan Modigliani dalam penulisan makalah ini, karena penulis yakin 

formula ini bila dibandingkan dengan formula framing yang lain dapat melihat 

pengonstruksian makna peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu 

UKP3R. 

Analisis Framing Pemberitaan UKP3R di Harian Republika 

Dari analisis framing mengenai pemberitaan UKP3R di Harian Republika, 

maka dapat ditarik beberapa core frame yaitu mengenai; Penolakan terhadap 

pembekuan UKP3R, Jangan mempersoalkan lagi UKP3R, Meragukan Unit Kerja 

Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) dapat mempercepat 

reformasi birokrasi. 
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Dalam frame Penolakan pembekuan UKP3R, Koran Republika membuat 

kerangka yang menunjukkan ke netralannya yaitu dengan pemaparan tentang 

kemarahan Jusuf Kalla yang tampak pada metapohors yaitu; "Pembekuan UKP3R 

bukti bahwa Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) masih terlalu takut dengan 

Golkar”. Tetapi di sisi lain presiden tetap harus melanjutkan unit kerja ini kalau tidak 

mau kehilangan wibawa. Dalam konstruksinya Republika menekankan bahwa SBY 

memilki hak prerogatif untuk membentuk unit kerja tetapi mendapat tantangan 

terutama dari partai golkar yang merasa kecewa karena Kalla tidak dilibatkan. 

Dalam frame; jangan mempersoalkan lagi UKP3R Republika memberi 

tekanan bahwa yang utama adalah kepenting rakyat jangan hanya mempersoalkan 

teknis pembentukan dan pelaksanaan dari UKP3R tetapi lihat contens dan bagaimana 

kegunaan unit ini bagi keberlangsungan pemerintahan yang bersih dan berwibawa 

demi mensejahterakan rakyat, untuk menjalankan fungsi reformasi yang sebenarnya 

perlu adanya unit ini. Tampak dalam metaphors yang digunakan yaitu; birokrasi 

pemerintah dinilai sudah sangat karatan sehingga sulit untuk melakukan perubahan 

yang benar-benar sejalan dengan kepentingan fungsi pelayanan publiknya. Walaupun 

ada kekecewaan dari beberapa pihak tetapi jangan lagi dipersoalkan. Di sini 

konstruksi Republika terlihat positif dengan melihat perlunya UKP3R dijalankan 

untuk mengembalikan fungsi reformasi. 

Untuk mengimbangi pro-kontra dalam frame; Meragukan Unit Kerja Presiden 

untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) dapat mempercepat reformasi 

birokrasi. Republika menulis opini dari ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang melihat 

UKP3R tak akan berjalan efektif seperti terbaca pada metaphors yaitu; tidak terlihat 

adanya fokus dari pembentukan Keppres tersebut untuk percepatan reformasi 
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birokrasi. Lebih efektif jika membuat Instruksi Presiden untuk masing-masing 

kementrian guna memaksimalkan agenda reformasi. 

Analisa diatas menunjukakan bahwa Republika tidak memihak pada pihak 

tertentu, baik dari kubu SBY ataupun Kalla. Republika hanya memberikan penjelasan 

tentang fungsi unit ini dan bagaiman proses kerjanya serta implikasinya bagi 

masyarakat dan pemerintah. 

 

 

 

1. FRAMING REPUBLIKA 
 Framing Republika 05 Nopember 2006:  Pembekuan UKP3R Merupakan 
Preseden Buruk 
 
 

CORE FRAME:  Penolakan terhadap pembekuan UKP3R 
 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors (perumpamaan/pengandaian): 
"Pembekuan UKP3R bukti bahwa Presiden 
Susilo Bambang Yudoyono (SBY) masih 
terlalu takut dengan Golkar," 

Roots (analisis kausal): pembentukan 
UKP3R memancing kemarahan Jusuf Kalla 
(JK) dan Golkar karena memang 
ketidaktahuan Wapres sangatlah bernuansa 
politis.  
 

Catchphrases (slogan/jargon):  tanggul 
baru yang memperkuat benteng politik SBY 

Appeals to principles (premis dasar): 
Dalam politik, hal ini wajar dan adalah 
pilihan yang strategis, 
 

Exemplaar (contoh kasus):  pembentukan 
UKP3R ini bukti bahwa presiden memakai 
hak prerogatif sebagai alat politik  
 

Consequences (Kesimpulan): Analis politik 
menyarankan untuk tidak membekukan 
UKP3R supaya tidak menjadi preseden 
buruk dan presiden tidak kehilangan 
wibawa. 
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Framing Republika Senin, 06 Nopember 2006: Demi Rakyat Hentikan 
Kontroversi UKP3R 
 
 

 
 
 

Deciption(penggambaran/stigmatisasi):  
perluasan "lingkaran dalam" melalui 
pembentukan berbagai lembaga baru bukan 
lagi sekedar "modus operandi" untuk 
menggerakkan roda pemerintahan, 
melainkan "modus vivendi" atau cara 
bertahan hidup secara politik.  
 

 

Visual Images:----  

CORE FRAME: Jangan mempersoalkan lagi UKP3R 
 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors 
perumpamaan/pengandaian): birokrasi 
pemerintah dinilai sudah sangat karatan 
sehingga sulit untuk melakukan 
perubahan yang benar-benar sejalan 
dengan kepentingan fungsi pelayanan 
publiknya. 
 

Roots (analisis kausal): Saat ini 
perkembangannya memang sudah bergeser ke 
arah prestise (gengsi) dari masing-masing kubu, 
sehingga kalau terus dipanas-panasi nantinya 
bermuara ke kinerja pemerintahan yang pada 
akhirnya menyengsarakan rakyat juga, 

Catchphrases (slogan/jargon): 
"Sekarang saatnya `cooling down' 

Appeals to principle (premis dasar): jangan 
hanya terjebak pada persaingan tidak sehat yang 
mengancam rusaknya tatanan kehidupan bangsa. 
 

Exemplaar (contoh kasus): pembentukan 
UKP3R yang mengundang reaksi keras 
dari Wapres Jusuf Kalla dan elit politik 
Partai Golkar. 

Consequences (Kesimpulan): Masalah yang 
timbul akibat antar presiden dan wakil presiden 
tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi sekarang ini 
kan sudah ada kompromi di antara keduanya. 
 

Deciption (penggambaran/stigmatisasi): 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
tidak berkoordinasi dengan Wapres, 

 

Visual Images:---------  
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Framing Republika Rabu, 08 Nopember 2006: Hidayat Nur Wahid Ragukan 
UKP3R Percepat Reformasi Pembangunan 
 

 
 
 
 
 
 
 

CORE FRAME: Meragukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi 
(UKP3R) dapat mempercepat reformasi birokrasi. 

 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors(perumpamaan/pengandaian): 
tidak terlihat adanya fokus dari pembentukan 
Keppres tersebut untuk percepatan reformasi 
birokrasi. 
 
 

Roots(analisis kausal): Masih banyak masalah 
seperti asap kebakaran hutan, lumpur lapindo, 
banjir dan masalah-masalah lainnya yang lebih 
besar yang tidak  terselesaikan 

Catchphrases(slogan/jargon): polemik 
UKP3R yang terjadi saat ini harus segera 
diselesaikan antara Presiden dan Wakil 
Presiden secara elegan 
 

Appeals to principles(premis dasar):Unit 
kerja ini dibentuk untuk menuntaskan proses 
reformasi 

Exemplaar (contoh kasus): jika fokusnya 
reformasi birokrasi sebaiknya pemerintah 
langsung saja membuat Instruksi Presiden 
untuk masing-masing kementerian guna 
memaksimalkan agenda reformasi yang 
ditentukan waktunya misalnya satu tahun 
dan kemudian dievaluasi 
 

Consequences (Kesimpulan):Ketua MPR 
kurang setuju dengan pembentukan unit kerja 
ini karena dianggap kurang efektif 

Deciption(penggambaran/stigmatisasi): 
Mestinya unit kerja ini tidak menimbulkan 
polemic yang berkepanjangan 

 

Visual Images:  
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Analisis Framing Pemberitaan UKP3R di Harian Kompas 

Core frame koran Kompas terdiri dari; Koordinasi dari Unit Kerja Presiden 

untuk Pengelolaan Program atau UKP3R yang dipimpin Marsillam Simandjuntak 

tidak dibutuhkan lagi, Penilaian terhadap ketidaktegasan SBY dalam pembentukan 

Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R), Sorotan 

terhadap UKP3R oleh partai Golkar. Konstruksi yang dibuat Kompas jelas 

menunjukkan keberpihakannya pada pihak yang menolak dibentuknya UKP3R ini 

yaitu partai golkar. Terlihat dari ketiga core frame diatas bahwa pembentukan UKP3R 

menunjukkan tidak tegasnya SBY dalam meimpin pemerintahan, golkar menilai 

UKP3R tidak dibutuhkan dan meminta untuk dibekukan. Dengan kata lain kompas 

lebih mendukung dibubarkannya unit kerja ini karena dianggap tidak relevan. 

Kompas juga memuat komentar tokoh politik dan hukum seperti Amin Rais 

dan Adnan Buyung Nasution yang menyayangkan pembentukan UKP3R dimana 

disebutkan dalam salah satu analisis kausal yaitu; Keputusan SBY membentuk 

UKP3R bukan keputusan yang disertai pemikiran yang dalam. “Itu pemikiran yang 

cetek, dangkal, yang malah menimbulkan huru hara politik.  

Pada core frame; Sorotan terhadap UKP3R oleh partai Golkar, Kompas 

dengan tegas menyatakan bahwa UKP3R telah mengesampingkan peran Wapres dan 

seluruh DPD golkar menolak keberadaan UKP3R. Bahkan muncul beberapa kalimat 

sindiran terhadap SBY yaitu; Dahulu bersama kita bisa , sekarang bersama mulai 

tidak bisa dan “sendirian pun saya juga bisa" . 
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Walaupun Kompas memberitakan sesuai fakta, tetapi pilihan tema yang 

diangkat tersirat menunjukkan ketidak setujuan Kompas terhadap UKP3R.   

 

 

1. HASIL FRAMING KOMPAS 

Framing Kompas Jumat, 03 November 2006: Wapres: 
Koordinasi UKP3R Tidak Dibutuhkan 

 
 

CORE FRAME: Koordinasi dari Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program 
atau UKP3R yang dipimpin Marsillam Simandjuntak tidak dibutuhkan lagi 

 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors 
(perumpamaan/pengandaian): mulai 
dari kabinet yang dipimpin Presiden dan 
Wapres, sudah ada koordinasi. 
 

Roots (analisis kausal): Presiden akan 
mempelajari lebih lanjut bagaimana secara 
teknisnya." 

Catchphrases(slogan/jargon): Kabinet 
sudah built in (terbangun) koordinasinya

Appeals to principles (premis dasar): Jadi, 
tidak dibutuhkan lagi koordinasi dari mereka 
(UKP3R) 

Exemplaar (contoh kasus): Wapres 
mengkoordinasikan tugas-tugas 
implementasinya, hal-hal yang detail. 
Menko mengkoordinasikan dengan 
menteri-menterinya," ujar Kalla 
 

Consequences (Kesimpulan): Menurut 
Wapres Jusuf Kalla UKP3R yang dipimpin 
Marsillam Simandjuntak tidak dibutuhkan 
lagi. 

Deciption(penggambaran/stigmatisasi): 
Karena saya dan beliau selalu bertemu 
dan mengkoordinasikan masalah yang 
ada 

 

Visual Images:-------  
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Framing Kompas Selasa, 07 November 2006: Adnan Buyung: SBY Tidak Tegas 
Soal UKP3R 
 

 

CORE FRAME: Penilaian terhadap ketidaktegasan SBY dalam pembentukan Unit 
Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) 

 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors(perumpamaan/pengandaian): 
Pemimpin yang berkarakter itu pemimpin 
yang berani mengambil keputusan dan 
berani menerima risikonya. 
 

Roots (analisis kausal): Keputusan SBY 
membentuk UKP3R bukan keputusan yang 
disertai pemikiran yang dalam. “Itu pemikiran 
yang cetek, dangkal, yang malah 
menimbulkan huru hara politik. 

Catchphrases(slogan/jargon): Take it or 
leave it. Jangan mundur maju seperti 
ubur-ubur 

Appeals to principles (premis dasar): SBY 
tidak mempertimbangkan, ada partai politik 
yang tersinggung,” kritik Amien. 

Exemplaar (contoh kasus): Terus terang, 
saya kecewa berat dengan Presiden SBY. 
Kalau dia sudah putuskan pembentukan 
UKP3R dengan Keputusan Presiden No 
17 Tahun 2006, mestinya dia tegar dengan 
kritik 

Consequences (Kesimpulan):Para tokoh 
politik dan hukum seperti Adnan Buyung 
Nasution dan Amin rais menyayangkan 
pembentukan UKP3R 

Deciption(penggambaran/stigmatisasi): 
Mestinya SBY bilang, kalau menterinya 
tidak setuju, pecat saja. Kalau perlu 
reshuffle kabinet 

 

Visual Images:  
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Framing Kompas Selasa, 14 November 2006: UKP3R dan Dukungan Golkar 
kepada Pemerintah Disorot 
 

CORE FRAME: Sorotan terhadap UKP3R oleh partai Golkar 
 

Framing Devices Reasoning Devices 

Metaphors (perumpamaan/pengandaian): 
Gandung menyerukan pencabutan 
dukungan kepada pemerintahan pimpinan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 
Gandung juga menyerukan pembekuan 
UKP3R karena telah mengesampingkan 
peran Wapres. 

Roots (analisis kausal): Wacana 
mencalonkan Kalla sebagai presiden 
dalam Pemilu 2009 j 

Catchphrases(slogan/jargon): Dahulu 
bersama kita bisa’, sekarang ’bersama 
mulai tidak bisa 
 

Appeals to principles (premis dasar): 
UKP3R  telah mengesampingkan peran 
Wapres. 

Exemplaar (contoh kasus): Penolakan 
terhadap UKP3R disampaiakn pada 
Suasana pandangan umum Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DI 
Yogyakarta, 

Consequences (Kesimpulan):Hampir 
seluruh DPD partai Golkar menolak 
keberadaan UKP3R 

Deciption(penggambaran/stigmatisasi):M
enyindir SBY :”Tampaknya Presiden 
sudah bisa berujar ’sendirian pun saya juga 
bisa" ujarnya. 

 

Visual Images:  
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C. Penutup 

Kasus UKP3R yang menuai pro-kontra di kalangan elit politik dan masyarakat 

dan peran media yang begitu besar justru semakin memperuncing polemik. Dari 

analisa kasus terhadap beberapa media di Indinesia dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hubungan antara pemerintah, elit politik dan media masih menunjukakan hungan 

kepentingan dimana beberapa media masih menunjukkan sikap keberpihakannya.  

Fungsi Wacthdog yang harusnya lebih mementingkan pelayan untuk publik 

sepertinya belum berjalan dengan baik di Indonesia. Wartawan Indonesia masih 

sebagai event oriented journalist, dimana pekerjaan wartawan bukan dianggap 

sebagai profesi tetapi sebagai karyawan yang terikat pada ideologi media. Dalam 

pemberitaan kasus UKP3R dapat dilihat bagaimana media lebih mementingkan 

kepentingan ideologi dan kelompoknya dengan berita-berita yang kadang justru 

membingungkan khalayak. Khalayak dibuat ragu akan keputusan tertentu dan 

bingung untuk menetukan arah, mau mendukung atau menolak. Jika membaca media 

yang mendukung maka khalayak akan tergiring ikut mendukung, sedangkan jika 

membaca berita yang menolak dengan argumen-argumennya maka khalayak akan 

berubah sikapnya. Di sini peran media harusnya sebagia lembaga independent yang 

berfungsi mengukuhkan sikap pembacanya bukan justru menambah masalah. 

Di satu sisi politisi menggunakan media untuk kepentingannya guna 

mempertahakan kekuasaan yang dimilikinya. Di lain pihak media membutuhkan 

sumber berita dari politisi tersebut. Hubungan timbal balik ini kadang dimanfaatkan 

oleh sebagian media untuk maksud tertentu ( ekonomi, politik maupun sosial).  

Politisi sangat berkepentingan dengan media guna menyampaikan ide-ide politiknya 

agar diterima khalayak luas. Disinilah media dituntut untuk bersikap netral dan lebih 

mementingkan kepentingan khalayak. Namun pada prosesnya hal itu sulit dijalankan 
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apalagi dengan berubahnya wajah media menjadi institusi kapitalis yang lebih 

mengutamakan kepentingan bisnis dari pada kepentingan civil society. Media 

menghadapi dilema yang serius saat dihadapkan pada kredibilitas politik masing-

masing. Ini terlihat pada pemberitaan-pemberitaan mengenai UKP3R. 
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