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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dinamika perkembangan iklim demokrasi yang semakin terbuka ini, tidak 

lepas dari peran media. Kehidupan manusia pun perlahan tapi pasti dikendalikan 

oleh media, khususnya media massa atau surat kabar. Perubahan demokrasi itu, 

terjadi seiring dengan pesatnya arus informasi yang setiap detik, setiap menit dan 

setiap jam, terus menyapa masyarakat. Kegiatan pers pun mengalami 

perkembangan, sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini. Media yang 

menjadi salah satu wadah dalam proses demokrasi di Indonesia atau dikatakan 

sebagai pilar keempat berada dalam posisi sangat menentukan untuk sebuah 

dinamika. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pun mengakui, jika telah ada 

jaminan dalam menyampaikan pendapat sebagai bentuk kemerdekaannya yang 

diakui keberadaannya, seperti halnya tiga pilar demokrasi lainnya, yaitu eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif. 

Pers mengalami perjalanan yang sangat panjang. Untuk diketahui, surat 

kabar pertama kali diterbitkan di Eropa pada abad ke-17. Di Indonesia sendiri, 

surat kabar berkembang dan mempunyai peranannya sendiri di tengah masyarakat 

hingga sekarang. Sejarah mencatat bahwa produk mesin cetak Johann Gutenberg 

ini, telah mengambil peran yang cukup signifikan dalam perkembangan surat 

kabar di Indonesia dari berbagai aspek kehidupan keterkaitannya sebagai media 

massa yang berpengaruh di masyarakat. Surat kabar di Indonesia mempunyai 

sejarah yang cukup dengan terbagi dalam enam periode, yakni zaman Belanda, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Johann_Gutenberg
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Jepang, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru (Orba) dan reformasi. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_surat_ kabar_Indonesia). 

Saat Orde Baru atau Orba (1968 – 1998) pada zaman pemerintahan 

Presiden Soeharto, dunia pers menjadi sorotan. Sempat terjadi pengekangan dan 

diwarnai dengan aksi pemberedelan di beberapa surat kabar yang notabene kritis 

pada setiap pemberitaan. Pemberitaan yang dianggap merugikan pemerintah harus 

dibredel dan dihukum dengan dilakukan pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan 

(SIUP). Misalnya terjadi pada Sinar Harapan, Tabloid Monitor, Detik, Majalah 

Tempo dan Editor. Pers lagi-lagi dibayangi dalam kekuasaan pemerintah yang 

cenderung memborgol kebebasan dalam membuat berita, erta menghilangkan 

fungsi pers sebagai kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah.  

Menurut peneliti pers Indonesia asal Australia David T. Hill, terkait pers 

yang berkaitan dengan Orba memiliki dua karakteristik. Sebelum Orba runtuh, 

identik dengan sejarah tentang organisasi pers dan jurnalis atau aktivis pers 

sebagai pejuang kemerdekaan, dan sejarah tentang intitusi pers ketika menghadapi 

kebijakan politik rezim yang berkuasa. Setelah Orba runtuh identik dengan 

sejarah pers sebagai institusi ekonomi dan sosial (Masduki, 2004:1).  

Setelah kekuasaan Soeharto selama 32 tahun runtuh, dan digantikan B.J. 

Habibie, pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, media seakan terbebas dari 

belenggu. Di era inilah kebebasan pers dimulai hingga tahun sekarang ini. Tidak 

ada lagi ancaman pemberedelan. Setiap orang atau perusahaan bebas membuat 

perusahaan penerbitan. Maka, di tengah euforia reformasi yang meledak-ledak, 

tabloid, koran, dan majalah pun bermunculan dengan berita-berita politik yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Lama
http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru
http://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_surat_%20kabar_Indonesia
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begitu dominan. Pers Indonesia semakin semarak mulai tahun 2000 karena 

bermunculan media-media internet atau online. Situasi semakin meriah karena 

hadir pula stasiun televisi yang fokus pada siaran berita. Kontras dengan era Orba 

(http://nasional.kompas.com/read/2012/02/11/04210738/Kebebasan.Pers.yang.Be

rekses). 

Puncaknya di tangan kekuasaan Habibie. Perundang-undangan yang 

membatasi pers pun dicabut. Habibie membuka kran kebebasan pers dengan 

acuan undang-undangn (UU) UU Pers Nomor 40 tahun 1999. Dengan UU itu, 

maka kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan dan menjadi 

unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara demokratis. Apalagi dalam UUD 1945, secara jelas 

dijamin tentang hak mengeluarkan pendapat dan pikiran. (Sirikit, 2011 : 181). 

Kebebasan politik, agama dan ekonomi semakin tumbuh bersamaan, 

dengan tumbuhnya pencerahan, maka tumbuh pula tuntutan akan perlunya 

kebebasan pers. Lahir teori baru yaitu Libertarian Theory atau Teori Pers Bebas 

yang mencapai puncaknya pada abad ke-19. Teori itu, manusia dipandang 

sebagai, makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak 

benar. Pers harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran dan bukan 

sebagai alat pemerintah. Jadi tuntutan bahwa pers mengawasi pemerintah, 

berkembang berdasarkan teori ini. Maka sebutan terhadap pers The Fourth Estate 

atau Pilar kekuasaan keempat, setelah kekuasaan eksekutif, legeslatif dan 

yudikatif pun menjadi umum diterima dalam terori pers libertarian. Oleh 

karenanya pers harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah. Dalam upaya 

http://nasional.kompas.com/read/2012/02/11/04210738/Kebebasan.Pers.yang.Berekses
http://nasional.kompas.com/read/2012/02/11/04210738/Kebebasan.Pers.yang.Berekses
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mencari kebenaran, semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk 

dikembangkan, sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan bertahan, 

sedangkan yang yang sebalinya akan lenyap. (Kusumanigrat, 2006 : 19) 

Dampak kebebasan pers pun terlihat, secara kuantitatif dalam lima tahun 

pertama era reformasi 1998-2003, jumlah perusahaan penerbitan pers di Indonesia 

mengalami pertumbuhan sangat pesat. Dalam kurun waktu ini setidaknya tercatat 

600 perusahaan penerbitan pers baru, 50 diantaranya berada di Jawa Barat. 

Bahkan pada tahun pertama hingga kedua masa reformasi, bisa disebut disetiap 

kota di Palau Jawa, setidaknya terdapat 10 perusahaan penerbitan pers baru yang 

komposisinya 70 persen terbit mingguan dan 30 persen terbit harian. Kenyataan 

itu, membuat istilah “Pers Indonesia Menggenggam Bara”. Jika jejak pendapat 

yang diselenggarakan Litbang Kompas, 2-3 Februari 2005 dengan responden 872 

orang berusia 17 tahun itu, dilakukan dengan metode pencuplikan sistematis dari 

buku telepon terbaru. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, 

Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makasar, Manado dan Jayapura. Hal itu 

dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri. Hasil jejak 

pendapat antara lain menuimpulkan, setelah tujuh tahun kebebasan dinikmati, 

dunia pers dihadapkan pada posisi yang dilematis. Antara mempertahankan atau 

menggenggam kebebasan pers. (Haris, 2005 : 26).  

Itu artinya, antara pers dengan pemerintahan atau dalam mengawal proses 

demokrasi, tidak bisa dipisahkan. Bahwasannya demokrasi perwakilan yang 

konstitusional merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Robert A. Dahl 

berpendapat bahwa demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi dalam 



 

   

 

5 

skala besar yang membutuhkan lembaga-lembaga politik tertentu sebagai jaminan 

pelaksanaan demokrasi. Para pejabat yang dipilih, pemilihan umum yang bebas 

adil dan berkala, kebebasan berpendapat, sumber informasi alternatif, otonomi 

asosiasional dan hak kewarganegaraan yang inklusif. (Jenedjri, 2013 :2).  

Pers menjadi bagian penting yang berada dalam proses demokrasi. Berada 

di tempat yang tepat berdasarkan fungsinya, yakni menjadi sumber informasi 

alternatif apalagi jaminan kebebasan berpendapat. Diantaranya memunculkan 

gagasan penting yang disampaikan pada masyarakat melalui penyelenggara 

negara dan juga pastinya melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintah atau 

proses demokrasi. Tidak hanya menyorot kinerja jalannya pemerintahan di pusat. 

Namun sampai pada tataran provinsi, kabupatan atau kota hingga tingkat yang 

paling kecil di pedesaan.  

Adapun disebutkan dalam berbagai literatur komunikasi dan jurnalistik, 

terdapat lima fungsi utama pers yang berlaku universal. Disebut universal, karena 

kelima fungsi tersebut dapat ditemukan pada, setiap negara di dunia yang 

menganut paham demokrasi. Yakni Informasi (to inform), Edukasi (to educate), 

Koreksi (to influence), Rekreasi (to entartain) dan Mediasi (to mediate). Bahkan 

seperti ditegaskan Wilbur Schrman dama Men, Messages anda Mesia (1973), bagi 

masyarakat, pers adalah watcher, teacher, and fomrum (pengamat, guru dan 

forum). Pers setiap hari melaporkan berita, memberikan tinjauan atau analisis atas 

peristiawa dan kecenderungan yang terjadi. Serta ikut berperan dalam mewariskan 

nilai-nilai luhur universal, nilai-nilai dasar nasional, dan kandungan budaya lokal 

dari generasi ke kegerasi berikutnya secara setafet. (Haris, 2005:32).  
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Media menjadi agen secara aktif menafsirkan realitas, sehingga media 

disebut menjadi agen konstruksi. Pandangan konstruksionis posisi yang berbeda 

dibandingkan positivis dalam menilai media. Dalam pandangan positivis, media 

dilihat sebagai saluran. Media adalah sarana bagaimana pesan disebarkan dari 

komunikator ke penerima (khalayak). Media di sini dilihat murni sebagai saluran, 

tempat bagaimana transaksi pesan dari semua pihak yang terlibat dalam berita 

(Eriyanto, 2002:22).  

Dalam Graeme Burton, jika media itu menghasilkan bukti (avidence) dari 

berbagai aktivitas, isu dan peristiwa politik. Di mana media mampu 

memobilisasikan opini, yaitu bahwa mereka dapat mengangkat berbagai isu yang 

mungkin tidak pernah dipikirkan oleh publik dan mereka dapat menawarkan cara 

untuk melihat isu-isu tersebut. Dengen cara ini, media mampu membentuk opini 

tentang berbagai peristiwa dan isu politik (Graeme, 2008:89). 

Maka, pembahasan akan menarik ketika mengambil fenomena yang terus 

menjadi pembicaraan khalayak. Tidak hanya bagi masyarakat Daerah Khusus 

Ibukota (DKI) Jakarta. Namun masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dari 

mereka yang berlatar belakang masyarakat biasa, kaum terdidik hingga orang 

kelas menengah ke atas. Apapun yang mengenai sosok tersebut, selalu menjadi 

berita dan pembicaraan. Siapa lagi jika bukan sosok mantan Wali Kota Surakarta, 

Joko Widodo atau biasa disebut Jokowi, yang menjadi Gubernur DKI Jakarta 

sejak Oktober 2012. Namun akhirnya putra asli Kota Bengawan (sebutan untuk 

Kota Solo, red), naik tahta. Dia mendapat mandat menjadi Presiden Republik 

Indonesia (RI) Ke-7, setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mengingat saat 
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Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Ir 

H.M Jusuf Kalla (JK), berhak menjadi pemenang dengan prosentase 53,15 %. 

Unggul dari pasangan Prabowo Subianto-Muhammad Hatta.   

Penetapan Jokowi dan JK, dilakukan dalam Rapat Pleno di Gedung KPU, 

Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa 22 Juli 2014. Yakni setelah melalui 

serangkaian rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), Husni Kamil Manik ini juga dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU. Hadir 

pula perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU Provinsi, dan 

sejumlah perwakilan lembaga terkait lainnya. Meskipun akhirnya kubu Prabowo-

Hatta, mengajukan dugaan kecurangan Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi 

(MK). 

Beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pilpres 9 Juli, bursa calon presiden 

(Capres) sangat menarik diperbincangkan. Lagi-lagi yang menjadi pembicaraan 

khalayak dan media, yakni Jokowi. Karena setelah satu tahun kepemimpinan, 

Oktober 2013, hembusan isu Jokowi menjadi Capres dari Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP), semakin jelas. Meskipun sempat digoyang oleh 

lawan-lawan politiknya terkait kinerja di DKI Jakarta, tidak beres, tetapi ternyata 

tidak mempan. Ya, Desember 2013 hingga Januari 2014, banjir yang masih 

melanda DKI Jakarta, menjadi olok-olokan sebagian lawan-lawan politiknya. 

Bahkan ramai pemberitaan terkait banjir Jakarta yang sampai menelan korban 

jiwa.  

Puncaknya, apa yang diprediksi pengamat dan ahli politik, jika mantan 

Wali Kota Surakarta dua periode itu, akhirnya didapuk menjadi Capres 2014 oleh 
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PDIP. Isu banjir dan permasalahan pekerjaan di DKI Jakarta yang baru dijalankan 

satu hingga 1,5 tahun, tidak menjadi soal. Tepat pada hari Jumat 14 Maret 2014. 

Jokowi yang mengenakan pakaian koko putih dibalut celana hitam, sarung merah 

kotak-kotak yang dikalungkan di lehernya, sepatu hitam dan kopyah hitam, 

mendapat mandat dari Ketua Umum PDIP, Megawati menjadi Capres 2014. 

Sontak hal itu membuat peta perpolitikan di Indonesia, menjadi ramai. Apalagi 

setelah itu, pemberitaan soal Jokowi semakin kuat menggema di Indonesia. 

Meskipun saat sebelum menjadi Capres, Jokowi bersama pemerintahannya selalu 

menghiasi berbagai jenis media. Bahkan hal seperti sepatu Jokowi yang kusam 

pun, menjadi bahan pemberitaan. Sosok yang berpasangan dengan Wakil 

Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, disebut para pengamat 

menjadi “Media Darling”. Salah satunya dikemukakan pengamat politik, 

Burhanuddin Muhtadi yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Eksekutif 

Indikator Politik Indonesia.  

Membicarakan sosok Jokowi tidak ada habisnya. Jokowi semakin tersohor 

karena mempopulerkan mobil buatan anak Sekolah Menengah Kejuruan (SKM) 

di Kota Bengawan yang dinamakan Esemka. Sejak awal 2012, Jokowi terus 

dimunculkan di media. Salah satunya yang menyedot perhatian munculnya 

Jokowi di televisi swasta nasional beberapa kali, yakni Metro TV. Jokowi 

berbicara soal spiritnya terhadap produk anak bangsa melalui mobil karya anak 

SMK Negeri 2 dan SMK Warga Solo. Tepatnya sejak muncul di media 3 Januari 

2012, sontak selama hampir dua bulan lamanya terus menghiasi media. 

Puncaknya, 24 Februari 2012, mobil yang dipasang plat nomor AD 1 A dan AD 2 
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A itu, menjalani proses uji emisi di Balai Thermodinamika Motor dan Populasi 

(BTMP) Serpong, Tengerang. Namun, 28 Februari 2012, mobil berwarna hitam 

itu akhirnya tidak lulus uji. Meski demikian, justru semangat untuk 

membangkitkan karya anak bangsa dari kedua pemimpin paling disegani di Kota 

Bengawan itu, tetap saja dipuja-puja. Pemberitaan soal Esemka pun tidak 

meredup. Bisa dibilang, melalui mobil “Esemka” itu pun, Jokowi akhirnya 

melenggang ke pencalonan Gubernur DKI.  

Entah disengaja atau tidak, nyatanya Jokowi bisa menjadi Gubernur DKI 

Jakarta, dan melenggang menjadi Presiden ke-7. Dalam dirinya, terlihat jelas 

memilih cara mem-branding diri melalui pemberitaan. Dalam branding, saat 

konsumen memilih, justru disitulah kerja awal dimulai. Jadi ketika akan 

menggunakan branding, politisi pun harus melihat sisi yang sama. Saat 

masyarakat memilih mereka, itu sebenarnya bukan akhir. Karena justru dari itulah 

kerja awal membangun citra politik dimulai. Karena begitu masyarakat memilih, 

maka politisi atau sosok harus memelihara suara mereka agar tidak mengalami 

kekecewaan dan kemudian lari ke merek politik lain. Kata kunci branding, adalah 

menciptakan merk kebutuhan konsumen, bukan sekedar memenuhi kebutuhan 

konsumen (Agung, 2011 : 12). 

Maka tampak jelas, apa yang dilakukan Jokowi selama 1,5 tahun 

kepemimpinan. Dia sering menciptakan kebutuhan konsumen, dalam hal ini 

masyarakatnya. Jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan semata, namun dia 

menciptakan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan. Salah satunya program 

blusukan. Meskipun diserang oleh lawan-lawan politiknya, tetapi tidak 
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terpengaruh. Apalagi tokoh-tokoh papan nasional pun angkat bicara. Jika satu 

tahun kepemimpinan Jokowi tidak berdampak positif. Jokowi dikatakan tidak bisa 

mengurusi banjir. Blusukan yang selama ini Jokowi tekuni, diyakini sia-sia oleh 

sejumlah lawan politiknya. Seperti halnya dua tokoh politik yakni Sekjen DPP 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy yang mengkritik keras 

para pendukung Jokowi yang memaksakan agar mantan Wali Kota Surakarta itu, 

segera dicapreskan. Menurutnya, jangan sampai dukungan media atau 

masyarakat, menjadi satu-satunya tolak ukur. Sebab dibutuhkan penilaian pantas 

sebagai tolak ukur kemampuan. Begitu juga menurut Wakil Ketua Umum Partai 

Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo. Dia mengatakan wacana pencapresan 

terlalu dini. Bahkan hal itu membuat Jokowi tersandara dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya. Dia melihat ada fenomena di mana sejumlah tokoh yang 

ingin menjadi relawan banjir, menjadi sungkan membantu. Sebab para pendukung 

Jokowi akan mengangap keberhasilan penanganan banjir sebagai kesuksesan 

Jokowi. (Suara Merdeka, Rabu 15 Januari  2014 : 2). 

Lebih tajam pemberitaan di Jawa Pos, “Kunjungi Korban Banjir, Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) Sentil Jokowi”. Begitu juga dengan editorial di 

halaman 4, dengan mengambil judul “Mendorong Jokowi Mewujudkan Janji”. 

Saat itu, rombongan DPP yang dipimpin langsung ketuanya Irman Gusman, 

sekaligus dia menjadi bakal capres Partai Demokrat (PD), menyentil Jokowi. 

Diantaranya diutarakan blak-blakan oleh anggota DPD asal DKI Jakarta, Pardi. 

Menurutnya blusukan yang dikenalkan Jokowi tidak bermanfaat. Yakni untuk 

mengatasi persolan Jakarta, tidak hanya cuma pencitraan semata. Bahkan dia 
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menilai penanganan banjir belum jelas lantaran Pemprov DKI masih mengharap 

belas kasihan donatur (Jawa Pos, Rabu 15 Januari, 2014 : 2). 

Hambatan yang dialami Jokowi pun nyata dan bertubi-tubi, khususnya 

saat banjir kembali datang mulai 12 Januari 2014 tersebut. Saat itulah nama 

Jokowi terus digoyang, karena diklaim gagal mewujudkan janjinya mengatasi 

masalah banjir. Meskipun akhirnya tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan PDIP mencapreskan Jokowi dan ternyata melanggang menuju Istana 

Negara. 

Untuk itu peneliti tertarik dalam mengupas pemberitaan pada dua surat 

kabar yang sudah berusia puluhan tahun dengan gaya penyampaian tulisan 

berbeda. Surat kabar harian Suara Merdeka dan Jawa Pos. Suara Merdeka lebih 

dikenal dengan gaya tulisan yang bisa disebut halus karena berbasis di Jawa 

Tengah (Jateng). Sementara Jawa Pos, bergaya tulisan lugas dan keras, sesuai 

dengan budaya Jawa Timur (Jatim). Maka itu, menarik untuk diteliti. Apalagi 

pemilik Jawa Pos Group, Dahlan Iskan yang saat menjadi Menteri Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) di Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 

sebelumnya menjadi bakal calon presiden dari Konvensi PD yang sempat 

digadang-gadang menjadi lawan berat sosok Jokowi dalam Pilpres 9 Juli 2014. 

Peneliti berusaha membandingkan isi atau teks berita dari dua surat kabar harian 

tersebut, sehingga realitas konstruksi media terlihat jelas. Serta bagaimana 

pemberitaan soal banjir yang hampir menghiasi di dua surat kabar itu, berdampak 

negatif terhadap Jokowi dalam perjalanannya menuju Istana Negara.  
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Dalam permasalahan ini, peneliti menggunakan metode analisis framing. 

Pasalnya dengan model itu, peneliti akan melihat realitas susungguhnya di balik 

pemberitaan media massa. Kemudian, bagaimana konstruksi kritis yang digunakan 

dalam proses pembuatan berita, sehingga dampaknya sampai pada pembentukan 

opini dalam masyarakat. Dengan itu, masyarakat yang merupakan objek “penikmat” 

berita  (masyarakat, red), akan mengetahui secara langsung dibalik fenomena itu. 

Atau dalam hal ini, konsep framing, 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 daripada isu lain. Framing 

memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan 

bagian mana yang ditonjolkan oleh pembuat teks atau wartawan. 

Pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita (strory 

telling) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar p-ada “cara melihat” 

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

akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk 

melihat bagaimana media mengkonstruksikan realitas. Analisis framing juga 

dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. 

Apalagi tiap hari kita kita menyaksikan dan membaca bagaimana peristiwa yang 

sama diberitakan secara berbeda oleh media. (Eriyanto, 2008 : 10). 

Ditambahkan Eriyanto melalui bukunya Anilisis Teks Media, dalam 

persepektif komunikasi, anlisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau 

ideologi media saat mengkontruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, 
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penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih 

menarik, lebih berarti, atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak 

sesuai persepektifnya. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk 

mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh 

wartawanketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif 

itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang 

ditonjolkan, dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut 

(Nugroho, Eriyanto, Surdiasis, 1999:21). 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat pokok masalah yang  

menjadi pembahasan dalam penelitian nantinya, yakni bagaimanakah konstruksi 

realitas media sesungguhnya terkait isi dokumen atau teks berita mengenai banjir 

di DKI Jakarta Terhadap Pengaruh Pencalonan Jokowi Menjadi Presiden 2014 

dalam Harian Suara Merdeka dan Jawa Pos periode 1 Januari hingga 31 Januari 

2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  

Suara Merdeka dan Jawa Pos mengkontruksikan realitas peristiwa atau 

membingkai (mem-framing) berita banjir periode 1 Januari hingga 31 Januari 

2014 di DKI Jakarta terhadap pengaruh pencalonan Gubernur Jokowi sebagai 

Presiden 2014. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Akademis 

Diharapkan menambah wawasan dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya 

bagi mahasiswa yang akan menggeluti dunia kewartawanan atau jurnalistik. 

Bahkan mahasiswa yang akan berkecimpung dalam bidang politik. Atau 

mereka yang tertarik menadalami masalah media branding. Tidak hanya itu, 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk penelitian mengenai masalah 

sejenis, sehingga memperkaya referensi bagi mahasiswa itu sendiri. 

2. Untuk Praktis 

Diharapkan memberikan gambaran dan wacana baru tentang konstruksi 

realitas pemberitaan. Pasalnya penelitian yang dikerjakan tersebut, berusaha 

mengupas atau menganalisis maksud dan ideologi di balik pemberitaan. Dari 

hasil itu, layak digunakan sebagai landasan terhadap pengolahan data dari 

mulai di lapangan, masuk dalam dapur redaksi, hingga menjadi berita yang 

siap disajikan pada pembaca setiap harinya. 

 

E. Landasan Teori 

1. Komunikasi Massa 

Komunikasi menjadi bagian utama dalam kehidupan. Setiap orang, tidak 

bisa lepas dengan suatu hal yang berkaitan dengan komunikasi. Kata komunikasi 

atau  communication dalam bahasa inggris berasal dari kata latin yang communis 

yang berarti “sama”, communico, communicatio atau communicare yang berarti 

“membuat sama” (to make common). Istilah pertama (communis) paling sering 
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disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata 

Lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna 

atau suatu pesan dianut secara sama. Akan tetapi definisi-definisi kontemporer 

menyarankan bahwa komunikasi merujuk pada cara berbagai hal-hal tersebut, 

seperti dalam kalimat “Kita berbagi pikiran,” “Kita mendiskusikan makna,” dan 

kita mengirimkan pesan. (Deddy Mulyana, 2007:45).  

Pengertian lain yang serupa, komunikasi adalah suatu proses penyampaian 

pesan atau suatu proses tukar menukar pesan dari suatu pihak ke pihak yang lain 

dimana penyampaian pesan berusaha merubah pendapat dan perilaku orang lain. 

Kata komunikasi yang dalam bahasa Inggris adalah “communication” sendiri 

berasal dari bahasa latin yang artinya “common” yaitu sama. Dengan demikian 

apabila kita akan berkomunikasi maka kita harus mewujudkan persamaan antara 

kita dengan orang lain. (Sunarjo, 1995: 145). 

Namun, di bawah istilah ilmu komunikasi (communication science), 

wilayah ini menurut Berger dan Chaffee (1987:17) adalah ilmu yang mencoba 

memahami produksi, pengolahan dan efek dari sistem simbol dan sinyal dengan 

membangun teori yang dapat diuji, mengandung generalisasi yang sah yang 

menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, pengolahan dan efek.  

(Dennis McQuail, 2011 : 17) 

Dikemukakan John R. Wenburg dan William W, Wilmot juga Kenneth K 

Sereno dan Edward M Brodaken, setidaknya ada tiga kerangka pemahaman 

mengenai komunikasi, yakni komunikasi, yakni : 
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1. Komunikasi sebagai tindakan satu arah 

Pemahaman komunikasi sebagai proses satu searah ini oleh Michael Burgoon 

disebut “definisi beroreintasi sumber” (source-orientid definition). Definisi ini 

mengisyaratkan komunikasi sebagai semua kegiatan yang secara sengaja 

dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan 

respon orang lain. Dalam konteks ini, komunikasi dianggap tindakan yang 

disengaja (intentional act) untuk menyampaikan pesan demi memenuhi 

kebutuhan komunikator, seperti menjelaskan suatu kepada orang lain atau 

membujuknya untuk melakukan sesuatu.    

2. Komunikasi sebagai interaksi 

Dalam arti sempit, interaksi berarti saling mempengaruhi (mutual influence). 

Dengan kata-kata Rosengren : beberapa prose A (termasuk perilaku) berubah 

sebagai hasil beberapa prose B (termasuk perilaku), dan sebaliknya, dalam 

setidaknya satu dan sering lebih dari satu putaran penuh. Pandangan 

komunikasi interksi menyertakan komunikasi dengan proses sebab-akibat atau 

aksi-reaksi yang arahnya bergantian.  

3. Komunikasi sebagai transaksi 

Dalam komunikasi transaksional, komunikasi dianggap telah berlangsung bila 

seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal ataupun 

perilaku non verbalnya. Pemahaman ini mirip dengan “definisi berorientasi-

penerima” (receiver-oriented definition) seperti yang dikemukakan Burgoon, 

yang menekankan variabel-variabel yang berbeda yakni penerima dan makna 
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pesan bagi penerima, hanya saja penerimaan pesan itu juga berlangsung dua 

arah, bukan satu arah. (Deddy Mulyana, 2007:67). 

Ditekankan, dalam artian yang lebih luas, komunikasi adalah penyampaian 

pesan dari seorang (atau suatu lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) 

lainnya, baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media seperti surat 

(selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau televisi (Winarni, 2003 : 2). 

Komunikasi massa atau mass communication adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik 

(radio, televisi), berbiaya relatif mahal yang dikelola oleh suatu lembaga atau 

orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang 

tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen (Deddy Mulyana,2007:83).  

Hal ini diperjelas oleh Jonawitz, 1986 berbunyi seperti ini, Komunikasi 

massa terdiri atas lembaga dan teknik dari kelompok tertentu yang menggunakan 

alat teknologi (pers, radio, film dan sebaginya) untuk membeberkan konten 

simbolis kepada khalayak yang besar, heterogen dan sangat tersebar. (Dennis 

McQuail, 2011:62). 

Sedangkan menurut Josep A. Devito, komunikasi massa adalah 

komunikasi yang bertujuan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa 

banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau 

semua orang yang membaca atau semua orang yang menonton televisi, agaknya 

ini tidak berarti pula bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar 

untuk didefinisikan. Atau, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan 

oleh pemancar-pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi massa 

barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut 
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bentuknya: televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan pita (Nurudin, 

2007 : 11-12). 

Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) menerangkan bahwa 

sesuatu bisa didefinisikan sebagai komunikasi massa mencakup : 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 

untuk menyebarkan memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak yang 

luas dan tersebar. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesanpesannya 

bermaksud mencoba berbagai pengertian dengan jutaan orang yang tidak 

saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas audience dalam 

komunikasi massa inilah yang membedakan pula dengan jenis komunikasi 

yang lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling mengenal satu 

sama lain.  

3. Pesan adalah publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan diterima 

oleh banyak orang.   

4.  Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan atau perkumpulan.  

5. Komuniasi massa dikontrol oleh gatekeeper (pentapis informasi). Artinya 

pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan terkontrol oleh sejumlah 

individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa.  

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Dengan demikian 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi 



 

   

 

19 

yang menggunakan media massa adalah komunikasi melalui media massa 

yang disebarkan secara luas pada khalayak (Nurudin, 2004:6) 

 

2. Konstruksi Realitas Media Massa 

Media massa atau mass media yakni sarana, channel atau alat untuk 

berkomunikasi dengan publik. Alat-alat komunikasi itu, seperti media cetak atau 

surat kabar/koran/majalah dan tabloid. Kemudian elektronik seperti televisi, radio, 

video dan film. Serta untuk saat ini yang terus berkembang yakni online, sepert 

cyber media.   

Pengertian media massa ditekankan dalam Sistem Komunikasi Indonesia 

yakni alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, 

cepat kepada  audience yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa 

dibandingkan dengan jenis komunikasi  yang lain adalah bisa mengatasi hambatan 

ruang dan waktu dan mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu 

yang tak terbatas (Nurudin, 2004:8). 

Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan 

berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Louis 

Althusser (1971, dalam Al-Zastrouw, 2000) menulis bahwa media dalam 

hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi strategis, terutama karena 

anggapan akan kemampuannya sebagai sarana legetimasi. Media massa 

sebagaimana lembaga pendidikan, agama, seni dan kebudayaan, merupakan 

bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun 

kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa (ideological states 

apparatus). Akan tetapi, pandangan Althusser tentang media ini diangap Antonio 
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Gramsci (1971, dalam Al-Zastrouw, 2000) mengabaikan resistensi ideologis dari 

kelas tersubordinasi dalam ruang media. Bagi Gramsci, media merupakan arena 

pergulatan antaridelogi yang saling berkompetisi (the bettle ground for competing 

ideologies) (Elex Sobur, 2012 : 30).  

Denis McQuail (1994:3) mengatakan, jika media massa memiliki fungsi : 

1. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan 

lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupi industri lain yang terkait. 

Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-

norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan 

institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media diatur oleh masyarakat.  

2. Media massa merupakan sumber kekuatan –alat kontrol-, manajeman, dan 

inovasi dalam masyarakat yang didayagunakan sebagai pengganti kekuatan 

atau sumber daya lainnya.  

3. Media merupakan lokasi (atau forum) yang semakin berperan untuk 

menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf 

nasional maupun internasional  

4. Media seringkali berperan sebagai wahana pengembanagan kebudayaan, 

bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi 

juga dalam bentuk pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup dan 

norma-norma  

5. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk 

memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi bagi masyarakat dan 

juga kelompok secara kolektif; media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian 

normatif yang dibaurkan dengan media dan hiburan. 
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Hal itu ditekankan oleh Harold Lasswell (1949/1960) dan Charles Wright 

(1959), media berfungsi sebagai berikut :  

1. Pengawasan (Surveillance) 

Fungsi pertama ini memberikan informasi dan menyediakan berita. Dalam 

membentuk fungsi ini, media seringkali memperingatkan kita akan bahaya 

yang mungkin terjadi seperti kondisi cuaca yang ekstrem atau berbahaya atau 

ancaman militer. Fungsi pengawasan juga termasuk berita yang tersedia di 

media yang penting dalam ekonomi, publik dan masyarakat, seperti laporan 

bursa pasar, lalu lintas, cuaca dan sebagainya. 

2. Korelasi (Correlation) 

Fungsi kedua ini adalah seleksi dan interpretasi informasi tentang lingkungan. 

Media seringkali memasukkan kritik dan cara bagaimana seorang harus 

bereaksi terhadap kejadian tertentu. Karena itu korelasi merupakan bagian 

media yang berisi editorial dan propaganda. Fungsi korelasi bertujuan untuk 

menjalankan norma sosial dan menjaga konsesus dengan mengekspos 

penyimpangan, memberikan  status dengan cara menyoroti individu terpilih, 

dan dapat berfungsi untuk mengawasi pemerintah. Dalam menjalankan fungsi 

korelasi, media seringkali bisa menghalangi ancaman terhadap stabilitas sosial 

dan memonitor atau mengaput opini publik. 

3. Penyampaian warisan sosial (Transmission of the social heritage) 

Merupakan suatu fungsi di mana media menyampaikan informasi, nilai, dan 

norma dari suatu generasi ke generasi berikutnya atau dari anggota 

masyarakat ke kaum pendatang. Dengan cara ini, mereka bertujuan untuk 
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meningkatkan kesatuan masyarakat dengan cara memperluas dasar 

pengalaman umum mereka. Mereka membantu integrasi individu ke 

masyarakat baik baik dengan cara melanjutkan sosialisasi setelah pendidikan 

formal berakhir, ataupun dengan mengawalinya pada masa-masa pra-sekolah. 

Telah diketahui bahwa media telah mengurangi perasaan terasaing (anomi) 

pada individu atau perasaan tak menentu melalui wadah masyarakat tempat 

dia dapat mengidentifikasikan dirinya. 

4. Hiburan (Entertainment) 

Sebagain besar isi media mungkin dimaksudkan sebagai hiburan, bahkan di 

surat kabar sekalipun, mengingat banyaknya kolom, fitur, dan bagian 

selingan. Media hiburan dimaksudkan untuk memberi waktu istirahat dari 

amsalah setiap hari dan mengisi waktu luang. Media mengekspos budaya 

massa berupa seni dan musik pada berjuta-juta orang, dan sebagian orang 

merasa senang kerena bisa meningkatkan rasa dan pilihan publik dalam seni. 

(Werner, James 2005 : 386) 

Media massa, baik cetak maupun elektronik merupakan salah satu 

komponen pokok  yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi massa. 

Berbicara mengenai media massa berarti berbicara tentang serangkaian kegiatan 

produksi budaya dan informasi yang dilaksanakan oleh berbagai tipe komunikator 

massa untuk disalurkan kepada khalayak, sesui dengan peraturan dan kebiasaan 

yang ada. Dalam hal ini, tugas pokok komunikator massa atau para pekerja media 

adalah mengkontruksi realitas. Disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan 

media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media 

merupakan realitas yang dikkontruksikan (constructed reality). Pembuatan berita 
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di media massa sebenarnya tak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga 

membentuk sebuah “cerita”. Sementara ahli komunikasi, Dr. Harold D Laswell, 

media massa mempunyai fungsi yang beragam, sebagai berikut: 

a. The Surveillance of the environment. 

Artinya, media massa mempunyai fungsi sebagai pengamat lingkungan atau 

dalam bahasa sederhana, sebagai pemberi informasi tentang hal-hal yang 

berada di luar jangkauan penglihatan kepada masyarakat luas. 

b. The corellation of parts of society in responding to the environment 

Artinya, media massa berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan 

interpretasi dari informasi. Dalam hal ini peran media massa adalah 

melakukan seleksi mengenai apa yang perlu dan pantas untuk disiarkan . 

pemilihan dilakukan oleh editor, reporter redaktur yang mengelola media  

massa. 

c. The Tranmission of the social heritage from one generation to the next. 

Artinya, media massa sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan warisan 

social budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Umumnya secara 

sederhana fungsi media massa ini dimaksudkan sebagai fungsi pendidikan 

(educational function of mass media 

Isi media merupakan hasil rekontruksi dari berbagai realitas yang 

dipilihnya. Isi media pada hakekatnya merupakan hasil konstruksi realitas dengan 

bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan, bahasa bukan saja sebagai alat 

mempresentasikan realitas, namun juga bisa menentutkan relief seperti apa yang 

akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa 



 

   

 

24 

mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan 

gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikontruksinya. 

Media massa dilihat sebagai media diskusi pihak-pihak dengan ideologi 

dan kepentingan yang berbeda-beda. Mereka berusaha menonjolkan kerangka 

pemikiran, perspektif, konsep dan klaim interpretatif masing-masing dalam 

rangka memaknai objek wacana. Keterlibatan mereka dalam suatu diskusi sangat 

dipengaruhi oleh status, wawasan, dan pengalaman sosial masing-masing. Dalam 

konteks inilah, media kemudian menjadi arena perang simbolik antara pihak-

pihak yang berkepentingan dengan suatu objek wacana. Perdebatan yang terjadi 

di dalamnya dilakukan dengan cara-cara yang simbolik, sehingga lazim 

ditemukan bermacam-macam perangkat linguitik atau perangkat wacana yang 

umumnya menyiratkan tendensi untuk melegitimasi diri sendiri dan 

mendelegitimasi pihak lawan. 

Manakala konstruksi realitas media berbeda dengan realitas yang ada di 

masyarakat, maka hakikatnya telah terjadi kekerasan simbolik. Kekerasan 

simbolik bisa berwujud melalui penggunaan bahasa penghalusan, pengaburan, 

atau bahkan pengasaran fakta. Singkatnya, kekerasan simbolik tak hanya 

beroprasi melalui bahasa, namun juga terjadi pada isi bahasa (langue content) itu 

sendir, yakni pada apa yang diucapkan, disampaikan atau diskpresikan. 

Menurut Defleur dan Ball-Rokeach (1989), ada berbagai cara media massa 

mempengaruhi bahasa dan makna ini, antara lain: mengembangkan kata-kata baru 

beserta makna asosiatifnya; memperluas makna dari istilah-istilah yang ada; 

mengganti makna lama sebuah istilah dengan makna baru; memantapkan 
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konvensi makna yang telah ada dalam sistem bahasa. Dengan begitu, penggunaan 

bahasa tertentu jelas berimplikasi terhadap kemunculan makna tertentu. Pilihan 

kata dan cara penyajian suatu realitas turut menetukan bentuk konstruksi realitas 

yang sekaligus menentukan makna yang muncul darinya. Berkenaan dengan hal 

tersebut, media massa pada dasarnya melakukan berbagai tindakan dalam 

kontruksi realitas di mana hasil akhirnya berpengaruh kuat terhadap pembentukan 

makna dan citra tentang suatu realitas. 

3. Surat Kabar Sarana Pencitraan 

Pengertian surat kabar mempunyai dua aspek yakni sebagai media dan 

lembaga. Aspek media diantaranya kemunculannya berkala dan sering, 

menggunakan teknologi percetakan, isinya dan rujukan menurut tema tertentu, 

serta dibaca oleh inovidu atau kelompok. Sementara asepak kelembagaan  

diantaranya berdiri di tengah khlayak perkotaan yang sekluar, cenderung bebas, 

tetapi disensor sendiri, berada dalam ranah publik, merupakan bentuk komoditas 

dan berbas komersial (Denis McQuail, 2011:31). 

Harimurti Kridalaksana (Muchlis Yahya, 2000 : 102-103) pun 

memberikan definisi surat kabar sebagai terbitan berkala yang memuat berita, 

risalah, karangan, iklan dan lain sebagainya. 

Dalam sejarah persuratkabaran, ia lahir karena kebutuhan akan berita yang 

aktual sejak permulaan diterbitkan dalam abad ke-17, dan kemudian dijadikan ciri 

khas yang membedakan surat kabar dengan buku dan penerbitan lainnya. Bila 

dibandingkan dengan media lainnya, surat kabar unggul dalam aspek informasi. 

Informasi yang disampaikan lebih lengkap, terinci dan tidak hilang, artinya  
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ia bisa didata ulang, memungkinkan pembaca untuk menyimpan informasi secara 

utuh. 

Disamping hal tersebut, masih terdapat persyaratan lain yang menjadi ciri 

utama surat kabar, antara lain: 

1. Periodisitas 

Artinya, surat kabar harus diselenggarakan secara teratur dan terus  

menerus. Sebagai contoh terdapat surat kabar harian, dwi mingguan atau 

mingguan 

2. Universalitas 

Artinya, surat kabar memuat tentang segala aspek kehidupan manusia; 

masalah politik, ekonomi, perdagangan sosial, budaya, olah raga dan lain 

sebagainya. Sifat umum atau universalitas surat kabar mengandung arti bahwa 

surat kabar mengemban kepentingan umum atas nama masyarakat dan surat 

kabar ditujukan kepada seluruh penduduk atau masyarakat. 

3. Objektivitas 

Artinya, merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh 

surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Setiap berita yang 

disuguhkan harus dipercaya dan menarik perhatian pembacanya, tidak 

menggangu perasaan dan pendapat mereka. Surat kabar yang baik harus dapat 

menyajikan hal-hal faktual apa adanya, sehingga kebenaran isi berita yang 

disampaikan tidak menimbulkan tanda tanya. 
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4. Afinitas 

Artinya, unsur ketergantungan yang merupakan salah satu cara atau usaha 

menjalin hubungan antara pihak penyelenggara surat kabar dengan 

pembacanya. Unsur terpenting dari sebuah surat kabar bahkan media massa 

lainnya seperti radio dan televisi adalah berita. Lebih dari 90% isi sebuah 

harian atau surat kabar adalah berita dalam arti luas. 

Peran media cetak atau surat kabar sangatlah pentingm sehingga sulit 

dibayangkan bangsa-bangsa (nation-state) modern bisa hadir tanpa keberdaannya. 

Selama berabad-abad media cetak menjadi satu-satunya alat pengukuran dan 

penyebaran informasi, gagsan dan hiburan, yang sekarang ini dilayani oleh aneka 

media komunikasi. Selain menjadi alat utama menjangkau publik, media cetak 

juga menjadi sarana utama untuk mempertemukan para pembeli dan penjual 

(William L Rivers – Jay W.Jensen- Theodore Peterson, 2004:17) 

Produk jurnalistik seperti surat kabar dapat digolongkan menjadi tiga 

kelompok besar : (1) berita (news), (2) opini (views), dan (3) iklan (adverstising). 

Dari tiga kelompok besar itu, hanya berita atau news dan opini atau views saja 

yang disebut produk jurnalistik. Pemisahan secara tegas berita dan opini tersebut, 

merupakan konsekuensi dari norma dan etika luhur jurnalistik yang tidak 

menghendaki berita sebagai fakta objektif, diwarnai atau dibaurkan dengan opini 

sebagai pandangan yang sifatnya subjektif (Sumadria, 2006 :6-7). 

Paul De Massenner dalam buku Here‟s The News: Unesco Associate 

menyatakan, news atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik 

setta minat khalayak pendegar. Charnley dan James M. Neal menuturkan, berita 
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adalah laporan tentang suatu peristiwa, opinim kecenderungan, situasi, kondisi, 

interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan 

kepada khalayak (Errol Jonathans dalam Mirza, 2000:68-69). 

Dikuatkan oleh Williard C. Blayer dalam Newspaper Writing and Editing, 

menulis berita adalah suatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk 

dimuat dalam surat kabar, karena dia menarik minat atau mempunyai makna bagi 

pembaca surat kabar, atau karena dia dapat menarik para pembaca untuk 

membaca berita tersebut (Sumadiria 2006:64)  

Sementara disadur dalam sejumlah buku, ilmuan, penulis dan pakar 

komunikasi memberikan definis mengenai berita dengan beraneka ragam, yakni : 

1. Dean M. Lyle Spaner mendefinisikan berita sebagai suatau kenyataan atau ide 

yang benar dan mampu menarik perhatian sebagian besar pembaca. 

2. Dja‟far H Assegaf mengartikan berita sebagai laporan tentang fakta atau ide 

yang terbaru dan sedang hangat, serta sengaja dipilih oleh redaksi surat kabar 

untuk disiarkan. Sehingga dapat menarik perhatian pembaca dengan beragam 

latar belakang seperti, berita yang disajikan merupakan persitiwa luar biasa. 

Sebab berita tersebut penting untuk diketahui. Karena mencakup humor, 

emosi, ketegangan atau yang biasa disebut human interest. 

3. J. B Wahyudi mendefinisikan berita sebagai laporan mengenai suatu peristiwa 

atau pendapat yang memiliki nilai penting, masih baru dan dipublikasikan 

kepada khalayak serta menarik sebagian khalayak yang dipublikasikan oleh 

media massa. Peristiwa atau pendapat tidak akan bisa menjadi berita apabila 

tidak dipublikasikan oleh media massa secara berkala. 



 

   

 

29 

Menurut pers timur dan barat, berbeda. dalam pers timur berita tidak 

dipandang sebagai komoditi, berita bukan barang dagangan. Birita dalah suatu 

proses yang ditentukan arahnya. Berita tidak didasarkan pada maksud untuk 

memuaskan nafsu ingin tahu segala sesuatu yang luar biasa dan menakjubkan, 

melainkan pada keharusan ikut berusaha mengorganisasikan pembangunan dan 

pemeliharaan negara sosialis. Sementara pers barat memandang berita itu sebagai 

komoditi, sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu 

berita sebagai barang dagangan, ia harus menarik (Kusumaningrat, 2006 : 32-33).  

Sedangkan dalam paradikma konstruksionis, berita merupakan konstruksi 

dari suatu realitas. Berita ibarat sebuah drama, tidak menggambarkan suatu 

realitas, melainkan merupakan cermin atas pertarungan antara berbagai pihak 

yang berkaitan dengan realitas atau peristiwa itu sendiri. Di dalamnya pasti 

terdapat pihak-pihak atau seseorang yang mendefiniskan sebagai pahlawan (hero) 

dan ada juga pihak yang didefinisikan sebagai pelaku atau tersangka serta korban  

(Eriyanto, 2002 : 24-25). 

Realitas yang telah dikostruksi menjadi berita tersebut, memiliki makna 

yang berbeda-beda. Meskipun berita berasal dari realitas yang sama. Namun 

mempunyai makna yang berbeda, sebagaimana pandangan dan keberpihakan 

wartawan dalam mengolah realitas itu. Seluruh proses konstruksi mulai dari 

memilih fakta, sumber yang dipercaya, pemakaian kata dan kalimat, simbol, 

gambar hingga pengeditan memberikan kontribusi akan bagimana suatu realitas 

tersebut hadir dalam kehidupan masyarakat. 
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Media melakukan konstruksi realitas dengan menggunakan framing 

terhadap realitas riil, tentunya dengan segala pertimbangan berbagai sistem yang 

berlaku dalam institusi media tersebut. Seperti idelogi, kepentingan politik dan 

ekonomi serta kebijakan redaksional di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwa 

seorang wartawan tidak dapat menyembunyikan keberpihakan dan pilihan 

moralnya dalam menyusun berita berdasarkan realitas yang dipahami. Hal ini 

dapat dilihat dalam penempatan sumber berita yang menonjol dari pada sumber 

lainnya.  

Terdapat dua pendekatan dalam memproduksi berita pada media  

massa : 

1. Pendekatan seleksi berita (selectivity of news), yakni pendekatan yang 

seringkali digunakan oleh komunikator yang akan memilih bagian mana dari 

berita yang penting dan mana yang tidak penting untuk dilampirkan dalam 

sebuah berita. Pendekatan tersebut seolah-olah menyatakan bahwa terdapat 

realitas sebenarnya atau riil yang memang senagaja diseleksi oleh wartawan 

untuk disajikan ke dalam sebuah berita. 

2. Pendekatan pembentukan berita (creation of news) yaitu pembentukan yang 

melihat bawah peristiwa bukanlah suatu yang diseleksi melainkan dibentuk 

oleh wartawan. Wartawan pula yang berhak membentuk peristiwa, sehingga 

mana yang layak disebut sebagai berita dan mana yang tidak layak menjadi 

berita. Wartawan turut berperan aktif dalam membentuk suatu realitas yang 

kemudian dikemas sedemikian rupa dalam bentuk berita.    
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Realitas dapat hadir karea faktor subjektifitas wartawan, selain itu realitas 

juga dapat diciptakan melalui konstruksi berdasarkan sudut pandang wartawan. 

Hal ini menyebabkan berita yang berbeda-beda padahal mengenai peristiwa yang 

sama. Bagaimanapun juga, media turut berperan dalam menyajikan realitas 

kepada khalayak melalui pemberitaan dengan segala macam instrumen di 

dalamnya.  

Sebuah berita tidaklah sama persis seperti di lapangan. Segala sesuatu 

telah diatur dan diproduksi dalam ruang redaksi bersama awak media. Berita tidak 

dapat ditulis sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan, melainkan dimuat 

berdasarkan proses selesi panjang dan rumit serta dipengaruhi oleh bermacam-

macam faktor.  

Media masa dalam menyajikan sebuah berita, dipengaruhi oleh aspek-

aspek personal wartawan dan pengelola media itu sendiri, sehingga medua dapat 

memutuskan berita mana yang layak untuk dimuat dan mana yang tidak. 

Wartawan dan redaksi mempunyai peranan penting dalam penentuan 

pemberitaan, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kebijakan 

pemberitaan suatu media masaa. 

Di negera demokrasi seperti ini, yang paling besar mempengaruhi 

pemberitaan adalah lingkungan bisnis atau pemodal. Pihak media harus selalu 

mengikuti perkembangan informasi yang tengahy beredar di masyarakat dan 

menjadi pola kehidupan masyarakat saat ini. Hal tersebut mempengaruhi topik 

yang akan diangkat dalam pemberitaan. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi 

berita seperti disebutkan oleh Shoemaker dan Reese di atas, Eoin Devereux dalam 
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bukunya “Understanding The Media” menyebutkan bawah kepemilikan media 

turut memberikan implikasi bagi penverutaan di media massa, antara lain :  

1. Adanya fakta bahwa pemilik media massa menjadi konglomerat transaksional 

yang mempunyai wewenang untuk mengontrol di bidang media dan non 

media. 

2. Terjadinya pergantian audience sebagai konsumen dari media, bukan sebagai 

warga negara yang sudah seharusnya mendapatkan informasi dari media itu 

sendiri atas apa yang sedang terjadi di sekitarnya. 

3. Timbulnya kekuasaan yang cenderung mendominasi di bidang ekonomi dan 

politik dalam kaitannya dengan kepemilikan media. 

4. Adanya intervensi atau campur tangan dari pemilik modal dan pemilik media 

terhadap pemberitaan di media massa miliknya, khususnya pemberitaan 

mengenai diirnya atau media yang dimiliki. 

5. Adanya deviasi atau penyimpangan dalam berita, sehingga para awak media 

tidak lagi begitu peduli memperdulikan kode etik dalam produksi dan proses 

peliputan berita. 

6. Adanya ideologi yang mendominasi dalam media massa sehingga 

mempengaruhi produksi berita. 

Setiap hari ada jutaan fakta atau peristiwa di dunia ini dan semuanya 

potensial dapat menjadi berita. Peristiwa-peristiwa itu tidak serta merta menjadi 

berita karena batasan yang disediakan dan dihitung, mana berita dan mana bukan 

berita. Berita, karenanya, peristiwa yang telah ditentukan sehingga berita, bukan 

peristiwa itu sendiri.  



 

   

 

33 

Setiap peristiwa tidak lantas dapat disebut sebagai berita, tetapi ia harus 

dinilai terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut memenuhi kriteria nilai berita. 

Nilai-nilai berita menentukan bukan hanya peristiwa apa saja yang akan 

diberitakan, melainkan juga bagaimana peristiwa didefinisikan. Ketika seseorang 

wartawan mengatakan sebagai berita, peristriwa yang mempunyai ukuran-ukuran 

tertentu saja yang layak dan bisa disebut berita. Ini merupakan prosedur pertama 

dari bagaimana dikontruksi. Tidak semua aspek dari peristiwa juga dilaporkan, ia 

juga harus dinilai terlebih dahulu, bagian mana dari peristiwa yang mempunyai 

nilai berita tinggi-bagian itulah yang terus-menurus dilaporkan. 

Sebuah peristiwa baru disebut mempunyai nilai berita, dan karenanya 

layak diberitakan apabila peristiwa itu mengandung satu atau beberapa unsur 

kelayakan atau nilai berita. Kusumaningrat (2006 : 61-64) menyebutkan, unsur-

unsur tersebut antara lain: 

1. Aktualitas (Timeliness) 

Berita tidak ubahnya seperti es krim yang gampang meleleh : bersamaan 

dengan berlalunya waktu, nilainya semakin berkurang. Hampir segala sesuatu 

yang diberitakan dalam surat kabar, terjadi hari ini atau kemarin, atau akan 

terjadi masa depan. Persaingan membutuhkan kecepatan. 

2. Kedekatan (Proximity)  

Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan pembaca, akan menarik 

perhatian. Stieler dan Lippmann menyebutnya sebagai kedekatan geografis. 

3. Keterkenalan (Prominance)  

Kejadian yang menyangkut tokoh terkenal (prominent names) memang akan 

banyak menarik pembaca.  
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4. Dampak (Consequence) 

Peristiwa yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat, misalnya 

pengumuman kenaikan harga BBM, memiliki nilai berita tinggi. 

5.  Manusiawi (Human Interest) 

Bahwa dalam berita human interest terkandung usur yang menarik empati, 

simpati atau menggugah perasaan khalayak yang membacanya. 

Sementara Human Interest memiliki sejumlah unsur di bawahnya,  

yakni: 

a. Suspense (Ketegangan) 

Soal keputusan. Misalnya apa yang akan dijatuhkan dalam pengadilan 

kasus pembunuhan sadis itu? Apakah anak yang diculik itu akan 

ditemukan kembali? dll 

b. Unusualness (Ketidaklaziman) 

Kejadian yang tidak lazim atau sesuatu yang aneh akan memiliki daya 

tarik kuat untuk dibaca. 

c. Personal Interst (Minat Pribadi) 

Misalnya seorang ahli urut dapat membuat langsing seorang yang 

kelebihan berat badan dala waktu dua minggu. 

d. Conflict (Konflik) 

Peristiwa atau keajadian yang mengandung pertentangan senantiasi 

menarik pembaca. 

e. Sympathy (Simpati) 

Misalnya, seorang ibu kehilangan tiga anaknya ketika terjadi longsor di 

Bogor. 
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f. Progress (Kemajuan) 

Misalnya, sebuah pesawat antariksa yang direncanakan akan mendarat di 

planet Mars tengah dibuat di Amerika.  

g. Sex (Sek) 

Misalnya, seorang bupati menikah dengan seorang artis terkenal setelah 

lebih duhulu menceraikan istrinya. 

h. Age (Usia) 

Misalnya, anak ajaib berusia lima tahun yang mahir memainkan biola 

akan tampil dalam pertunjukan Jakarta Philharmonic bulan depan.  

i. Animals (Binatang) 

Misalnya, seekor harimau yang untuk pertama kalinya melahirkan di 

kebun binatang menarik perhatian pengunjung. 

j. Humor (Humor) 

Misalnya, seorang politisi mengucapkan pidato di depan televisi selama 

setengah jam tanpa menyadari mikrofonnya itu mati.  

Komunikasi politik bertujuan membentuk dan membina citra dan opini 

publik, mendorong partisipasi politik, memenangi pemilihan, dan mempengaruhi 

kebijakan politik negara atau kebijakan publik. Citra politik itu terbentuk 

berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung maupun melalui media 

politik, termasuk media sosial dan media massa yang bekerja menyampaikan 

pesan politik yang umum dan aktual. Citra dapat berbeda dengan realitas yang 

sesungguhnya atau merefleksikan kenyataan objektif.  
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Pada hakikatnya citra dapat didefinisikan sebagai konstruksi atas 

representasi dan persepsi khlayak terhadap individu, kelompok atau lembaga dan 

persepsi khalayak terhadap individu, kelompok atau lembaga yang terkait dengan 

kiprahnya dalam masyarakat. Citra bisa diartikan sebagai cara anggota organisasi 

melihat kesan tau persepsi yang ada dibenak orang. Sedang pencitraan merupakan 

proses pembentukan citra melalui informasi yang diterima oleh khalayak secara 

langsung atau melalui media sosial atau media massa.  

Citra memiliki empat fase. Badrillard dalam Arifin (2011:193) menebut 

keempat fase itu, ialah: (1) representasi di mana citra merupakan cermin suatu 

realitas; (2) ideologi di mana citra menyembunyikan dan memberikan gambaran 

yang salah akan realitas; (3) citra menyembunyikan bahwa tidak ada realitas; dan 

(4) citra tidak memiliki sama sekali hubungan dengan realitas apapun. 

Citra politik dapat dipahami sebagai gambaran seseorang tentang politik 

(kekuasaan, kewenangan, otoritas, kerjasama, konflik, dan konsensus) yang 

memiliki makna, kendatipun tidak selamanya sesuai realitas politik yang 

sebenarnya. Citra politik seseorang akan membantu dalam pemahaman, penilaian 

dan pengidentifikasian peristiwa, gagasan, tujuan atau pemimpin politik. Citra 

politik juga dapat membantu bagi seseorang dalam memberikan alasan yang dapat 

diterima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir sebagaimana 

tampaknya tentang referensi politik. Para politikus atau pemimpin sangat 

berkepentingan dalam pembentukan citra poliyik dirinya melalui komunikasi 

politik dalam usaha menciptakan stabilitas sosial dan memenuhi tuntutan rakyat.  
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Strategi pencitraan melalui komunikasi politik, tidak dapat dilakukan 

secara instan, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama, karena khalayak, 

publik atau rakyat ingin mengetahui kesesuaian dirinya dengan ideologi, visi dan 

misi serta kinerja dan reputasi suatu partai politik dan tokoh-tokohnya (Arifin, 

2011:177-180) 

Dalam Political Branding dan Public Relations, pencitraan politik adalah 

pencitraan panjang yang mengaktifkan setiap nilai-nilai pertai sebagai pemberi 

solusi kehidupan berbangsa bagi masyarakat. Jati tidak harus lima tahun sekali 

baru dibangun kampanye pencitraan tetapi justru setiap hari. Pada sisi lain, tidak 

sedikit politisi yang mengartikan pencitraan adalah kedekatan dengan wartawan. 

Sebagai contoh, saat komentar mereka dimuat di media massa, maka itulah 

pencitraan.  

Konsep buzzing menyebut, cara menjadikan pesan politik sebagai bahan 

pembicaraan positif di kalangan masyarakat dan sekaligus cara menggerakkan 

target audiencs dengan membangun kesadaran mereka mandiri.   

Keunggulan branding adalah kemampuan untuk memformulasikan 

keunggulan-keunggulan sebuah gerakan politik menjadi sebuah persepsi tunggal 

yang mudah diingat dan mampu mendorong pengambilan keputusan terget 

audience secara tepat (Wasesa, 2011:4-6). 

Dalam bukunya The Power to Lead, Gregg Thompson dan Btuna 

Martinuzzi memaparkan perlunya sof power dan hard power untuk menjadi 

pemimpin yang sukses. Soft power seperti kepribadian yang menarik, budaya, 

nilai-nilai dan kekusaan moral 9moral authority) adalah kekuastaan untuk 



 

   

 

38 

memikit hati orang tanpa memanipulasi mereka dengan rangsangan yang bersifat 

meterial. Sedangkan sebaliknya, hard power adalah kekuatan yang berupa reward, 

punishment, atau alat lainnya yang bersifat material, digunakan untuk 

mendapatkan dukungan publik.  

 

4. Berita dalam Bingkai Media Massa 

Berita yang baik adalah hasil perencanaan yang baik. Prinsip ini berlaku 

bagi berita yang sifatnya diduga. Kita harus bisa mencari dan menciptakan berita. 

Proses pencarian dan penciptaan berita itu dimulai di ruang redaksi melalui forum 

rapat proyeksi. Istilah lain dari rapat proyeksi adalah rapat perencanaan berita, 

rapat peliputan atau rapat rutin wartawan di bawah koordinator liputan (korlip). 

Rapat biasanya diselenggarakan sore atau malam hari, dihadiri seorang atau 

beberapa redaktur (Sumadiria, 2006 : 94).  

Untuk itu pembuatan berita bukan hal yang simpel. Membutuhkan proses 

yang rumit yang didasarkan pada teori. Banyak faktor yang berpotensi 

mempengaruhi. Oleh sebab itu, niscaya akan terjadi pertarungan dalam memaknai 

realitas dan presentasi media. Apa yang disajikan media, pada dasarnya adalah 

akumulasi dari pengaruh yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D 

Reese, meringkas berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

dalam ruang pemberitaan. 

Pertama, faktor individual, level melihat bagaimana pengaruh aspek-

aspek personel dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan 

ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu seperti jenis kelamin, umur 

atau agama sedikit banyak akan mempengaruhi apa yang akan ditampilkan media. 
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Aspek personel tersebut secara hipotetik mempengaruhi skema pemahaman 

pengelola media. 

Kedua, level rutinitas media, berhubungan dengan mekanisme dan proses 

penentuan berita. Setiap media umumnya mempunnyai ukuran tersendiri tentang 

apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik atau kriteria kelayakan 

berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi 

prosedur standar bagi pengelola media yang berada didalamnya. 

Ketiga, level organisasi, berhubungan dengan struktur organisasi yang 

secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan pengelola media dan wartawan 

bukan orang tunggal yang berada dalam organisasi tersebut. Masing-masing 

organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan. 

Keempat, level ekstra media. Faktor ini berhubungan dengan faktor 

lingkungan diluar media, antara lain sumber berita, sumber penghasilan media, 

pemerintah, lingkungan bisnis dan lain sebagainya. 

Kelima, level ideologi. Ideologi di sini diartikan sebagai kerangka berpikir 

atau kerangka refrensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas 

dan bagaimana mereka menghadapinya. Elemen ini bersifat abstrak, ia 

berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas 

(Sudibyo, 2001 : 7-13). 

Berita dalam pandangan Fishman, bukanlah refleksi atau distorsi dari 

realitas yang seakan berada diluar sana. Titik perhatian tentu saja bukan apakah 

berita merefleksikan realitas. Tetapi berita adalah apa yang pembuat berita buat. 

Hal itu selaras dengan pendekatan pembentukan berita (creation of news). Dalam 
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perspektif ini, peristiwa bukan diseleksi, melainkan sebaliknya, dibentuk atau 

dikontruksikan. 

Menurut Fishman, ada dua kecenderungan studi bagaimana proses 

produksi berita dilihat. Pandangan pertama sering disebut sebagai pandangan 

seleksi berita (selectivity of news). Dalam bentuknya yang umum, pandangan ini 

seringkali melahirkan teori seperti gatekeeper. Intinya, proses produksi berita 

adalah proses seleksi. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah  ada realitas yang 

benar-benar riil berada di luar untuk kemudian dibentuk dalam sebuah berita. 

Pendekatan kedua adalah pendekatan pembentukan berita (creation of 

news). Perspektif ini menganggap peristiwa ini bukan diseleksi, melainkan 

sebaliknya, yakni dibentuk. Wartawanlah yang membentuk peristiwa mana yang 

disebut berita dan mana yang tidak. Peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi, 

melainkan dikreasi oleh wartawan. Titik perhatian terutama difokuskan dalam 

rutinitas dan nilai-nilai kerja wartawan yang memproduksi berita tertentu 

(Eriyanto, 2002 : 100). 

Kemudian analisis framing pada dasarnya adalah metode untuk melihat 

cara bercerita (Story telling) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar 

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

berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analis framing adalah 

analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. 

Analis framing juga juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami 

dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 2002 : 10).  

Sementara pengertian lain, analisis framing merupakan versi terbaru dari 

pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan 
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tentang framing pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955 (Sobur, 2012 : 

161). 

Pada awalnya, framing dimaknai sebagai struktur konseptual atau 

perangkat kepercayaan yang mengorganisisr pandangan politik, kebijakan, dan 

wacana, serta yang menyediakan katagori-katagori standar untuk mengapresiasi 

realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 

1974, mengandalkan framing sebagai kepingan-kepingan perilaku (strips of 

behavior) yang membimbing dalam membuka realitas (Sudibyo, 2001 : 219). 

Konsep framing atau frame sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi, 

melainkan dipinjam dari ilmu kognitif (psikologi). Dalam praktiknya, analisis 

framing juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, 

politik dan kultural untuk menganalisa fenomena komunikasi, sehingga suatu 

fenomena dapat diapresiasi dan dianalisa berdasarkan konteks sosiologis, politis 

atau kultural yang melingkupinya. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing 

dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan 

fakta. 

Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk 

dan dikonstruksikan oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi reralitas itu, 

hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan 

lebih mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek 

tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek-aspek yang tidak 

disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama 
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sekali tidak diperhatikan oleh khalayak. Framing merupakan sebuah cara 

bagaimana peristiwa disajikan oleh media (Eriyanto, 2002 : 66). 

Selain itu, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana 

perpektif atau cara pandang wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita 

(Sobur 2001:162). 

Apabila ditarik kesimpulan, framing  mempunyai dua aspek penting. 

Pertama, memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan dari 

asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam 

melihat fakta ini terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (include) dan apa 

yang dibuang (exclude). Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih 

angle tertentu, dan melupakan faktor yang lain, memberitakan aspek tertentu dan 

melupakan aspek yang lainnya. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu 

peristiwa bisa jadi berbeda natara satu media dengan media lainnya. Kedua, 

menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih 

itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan 

proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. 

Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian 

perangkat tertentu (Eriyanto, 2002 : 69-70). 

Akan tetapi, dalam model “arena sosial” tersebut, media dilihat sebagai 

saluran yang tidak netral, aktif dan tidak sekedar kumpulaan medium yang 

melaporkan realitas sosial. Media massa merupakan pelaku yang menampilkan 

diri (baik secara menggebu-gebu ataupun terpaksa) sebagai defining agency untuk 

mendefinisikan isu permasalahn yang relevan. Upaya media untuk 
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mendefinisikan realitas sosial seperti itulah yang akan mampu diungkap melalui 

analisis framing. Analsisi framing memiliki asumsi bahwa wacana yang 

dihasilkan media massa mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

menentukan apa yang penting atau signifikan bagi publik serta bermacam-macam 

isu dan persoalan yang hadir dalam wacana publik (Sudibyo, 2001:220). 

Analisis framing berpretensi untuk menjelaskan persoalan yang sama 

menjadi sangat berbeda ketika dikonstruksi media yang berbeda. Analisis framing 

hendak menunjukan terjadinya proses seleksi dan penajaman aspek realitas dalam 

produksi berita sehingga aspek tertentu dari realitas menjadi lebih dominan 

daripada aspek lain. Asumsinya adalah elemen isu yang ditonjolkan mempunyai 

peluang lebih besar untuk dipertimbangkan khalayak pembaca atau dengan kata 

lain penonjolan yang berbeda terhadap fakta berita pada gilirannya akan 

menggiring perhatian publik pada titik tertentu dan melahirkan persepsi yang 

berbeda. Penonjolan di sini didefinisikan sebagai informasi yang lebih 

diperhatikan, bermakna, dan berkesan, hal tersebut bisa dilakukan misalnya 

dengan pengulangan, asosiasi dengan simbol budaya, penempatan yang 

mencolok, generalisasi, simplifikasi dan lain-lain. 

Ada banyak model framing. Salah satunya model Robert N. Entman. Dia 

melihat framing dalam dua dimensi besar. Yakni seleksi isu dan penekanan atau 

penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Penonjolan adalah proses 

membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih 

diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atu mencolok 
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mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi 

khalayak dalam memahami suatu realitas (Eriyanto, 2002:186-17). 

Konsep framing dalam pandangan Entman, secara konsisten menawarkan 

sebuah cara untuk mengungkap the power of a communication text. Framing 

analysis dapat menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran 

manusia yang didesak oleh transfer (atau komunikasi) informasi dari sebuah 

lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan, news report, atau novel. Framing, kata 

Entman, secara esensial meliputi penseleksian dan penonjolan. Membuat frame 

adalah menseleksi bberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan 

membuat lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian 

rupa sehingga mempromosikan sebuah definsi permasalahan yang khusus, 

interpretasi kausal, evaluasi moral, dan atau merekomendasikan penangannya 

(Sobur, 2012 : 165). 

 

5. Gambaran Umum Banjir DKI Jakarta dalam Media Massa 

Memasuki musim penghujan, DKI Jakarta selalu menjadi sorotan. Ya, Ibu 

Kota Indonesia itu, menjadi langganan banjir. Bahkan terjadi dari gubernur satu, 

berganti ke gubernur yang lain.  Namun yang menjadi perhatian, adalah tatkala 

Ibu Kota Pemerintahan itu di nahkodai, Ir Joko Widodo atau yang akrab Jokowi. 

Bersama Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Jokowi tidak luput 

dari pemberitaan. Banyak yang mencibir, tidak sedikit juga yang simpati. 

Mengingat kala itu, pemerintahan baru berumur jagung, sekitar 1,2 tahun.  
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Banjir yang menjadi sorotan yakni pada bulan Januari 2014. Saat itu, 

Jokowi terus diberitakan dalam berbagai media. Jokowi akan didapuk menjadi 

calon presiden dari PDI Perjuangan. Tidak ayal, jika isu banjir menjadi perhatian. 

Karena banjir yang terjadi diklaim menjadi tanggung jawab Jokowi, sehingga 

mantan Wali Kota Solo dua periode itu, tidak layak menerima menjadi calon 

presiden. Mengingat permasalahan DKI Jakarta, belum dibereskan. Salah satunya, 

yakni banjir tahunan yang masih melanda. Tidak hanya merugikan dalam hal 

materi, tetapi merenggut korban  jiwa. 

Menurut sejarahwan Alwi Shahab, banjir merupakan bencana yang tidak 

pernah jemu mengggenangi kota Jakarta. Semenjak zaman raja Purnawarman 

(Kerajaan Tarumanegara) hingga sekarang, kota ini selalu kebanjiran di kala 

musim hujan datang. Wilayah yang tergenang semakin luas dan banjirnya pun 

bertambah parah. Ada yang mengatakan ini “warisan sejarah” yang terus menjadi 

beban berat adan masalah serius bagi pejabat serta orang-orang di Jakarta dan 

sekitarnya, sedari dulu, kini, mungkin sampai nanti (Zaenuddin, 2013:xv). 

Hal itu dibenarkan melalui bukti otentik Jakarta sudah kebanjiran di masa 

ptrasejarah itu tertulis jelas dalam Prasasti Tugu yang pada 1878 ditemukan di 

daerah Jakarta Utara dan kini disimpan di Museum Sejarah Jakarta.  Prasasti Tugu 

merupakan prasasti terpanjang dan terbanyak memuat petunjuk atau keterangan 

mengenai kehidupan di Jakarta pada masa kerajaan Tarumanegara. Salah satunya 

mengenai banjir. Terungkap bahwa Raja Purnawarman pernah menggali Kali 

Chandrabhaga (di daerah Bekasi) dan Kali Gomati (atau Kali Mati di daerah 

Tangerang) sepanjang sekitar 24 KM untuk mengatasi banjir. Bahkan di zaman 



 

   

 

46 

kolonial Belanda, tatkala Jakarta masih bernama Batavia, kota ini dilanda banjir 

besar pada 1621. Sebagian besar wilayahnya yang masih berupa rawa-rawa dan 

hutan liar tergenang akibat hujan deras dan air yang meluap dari beberapa sungai, 

terutama Sungai Ciliwung. Inilah banjir pertama di masa kekuasaan VOC 

(Verrenigde Oostindische Compaginie – kongsi dagang Belanda) di Indonesia 

yang saat itu dipimpin Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, yang berhasil 

merebut Batavia dari Kesultanan Banten pada 30 Mei 1619 (Zaenuddin, 2013: 11-

16). 

Meskipun menjadi warisan prasejarah, saat pemerintahan Jokowi, 

dilakukan berbagai macam cara. Diantaranya sepanjang tahun 2013, proyek-

proyek normalisasi telah dilakukan secara intensif, yang paling terkenal adalah 

pengembalian fungsi Waduk Pluit, Ria Rio dan Kali Pesanggrahan. Usaha ini 

menuai banyak pujian, karena mampu mengurangi luas genangan banjir meskipun 

durasi banjir lebih lama akibat puncak musim hujan yang lebih panjang. Dalam 

menghadapi banjir tahunan Jakarta 2013 dan 2014, Jokowi mengumumkan status 

“tanggap darurat banjir” yang memungkinkannya mengambil keputusan yang 

dianggap perlu untuk mengatasi bencana. Kemudian bekerjasama dengan BNPB, 

TNI Angkatan Udara dan BPPT berupaya menabur garam NaCI di udara dalam 

rangka mengalihkan jalur hujan yang melewati Jakarta. 

Tak tanggung-tanggung, Pemprov Jakarta bekerjasama dengan 

Kementarian PU dan Bank Dunia membuat terobosan dengan menelan biaya 

135.000.000 dolar. Yakni pembenahan waduk dan kali dalam program JEDI 

(Jakarta Emergency Dreadging Initiative) adalah  Banjir Kanal Barat, Cakung 

Drain, Cengkareng Drain, Kali Angke, Kali Cideng, Kali Kamal, Kali Sunter, 
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Kali Tanjungan, Kali Krukut-Kali Cideng-Tanah Sereal, Kali Jelakeng-Kali 

Pakin-Kali Besar, Kali Ciliwung GunungSahari, Sodetan Sentiong Sunter, Kali 

Grogol, Waduk Peluit, Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Wauk Sunter Selatan 

dan Waduk Sunter Timur III, Situ Mangga Bolong, Situ Babakan, Situ Rawa 

Dongkal dan Situ Cipogoh (Aditya, 2014: 126-127). 

Untuk menjawab keraguan masyarakat dalam mengatasi banjir tahunan, 

Jokowi membuat solusi yang mengajak pemerintah pusat, diantaranya : 

1. Terowongan Multiguna (Deep Tunnel) 

Terowongan di bwah tana ini membentang dari MT Haryono, Jakarta Timur 

hingga Pluit, Jakarta Utara. Panjangnya 19 kilometer dengan diametar 16 

meter. Terowongan multiguna, selain bisa mengalirkan air saat hujan, 

terowongan bisa menjadi jalan raya, instalasi kabel dan saluran pembuangan 

limbah. 

2. Pengerukan 13 Kali di Jakarta 

Pengerukan yang akan menghabiskan Rp 1 triliun itu, hanya memprioritaskan 

tiga kali yakni Kali Pesanggrahan, Angke dan Sunter. Pengerukan tiga kali 

itu, diharapkan bisa menghapus 12 titik banjir dari 78 titik banjir per 

tahunnya. 

3. Normalisasi Waduk Peluit 

Dalam normalisasi, DKI Jakarta harus memindahkan 17 ribu keluarga yang 

tinggal di bantaran waduk. Selama ini, pendangkalan dan sedimentasi 

membuat kedalaman waduk tinggal 2-3 meter saja. 
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4. Pembuatan 100 Ribu Sumur Resapan 

Jokowi meminta setiap gedung di Jakarta, baik pemerintah dan swasta 

membangun sumur resapan. Sumur ini beredalaman 20 meter dengan diamter 

4 meter. Jokowi menargetkan 100 ribu sumur rambung dalam waktu 5 tahun. 

5. Penambahan Ruang Terbuka Hijau  

Jakarta dinilai kekurangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan prosentase 

hanya 9 persen (66 meter persegi) dari total wilayah, padahal idealnya adalah 

30 persen. Pemprov Jakarta juga siap membeli tanah milik masyarat untuk 

dijadikan RTH baru di ibu kota.  

6. Sodetan Ciliwung 

Panjang sodetan yakni 2,1 kilometer yang befungsi sebagai pembagi beban 

Kanal Banjir Barat dengan Kanal Banjir Timur. Aggaran pembuatan sodetan 

Rp 500 miliar dan terget rampung pada 2014. 

7. Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) 

Megaproyek dibangun di utara Jakarta yang membuat Teluk Jakarta seperti 

danau raksasa. Total panjang adalah 30 kilometer dan difungsikan sebagai 

penahan air laut yang dapat masuk ke darat sehingga air rob tidak lagi 

merendam Jakarta Utara. (Djajengminardo, 2013:50-52)  

Melihat hal itu, membuat penulis tergelitik untuk mengangkat dalam 

penelitian. Mengigat saat musim hujan masih intens menyapa, pada Januari 2014, 

saat kebetulan Jokowi tengah hangat-hangatnya menjadi buah bibir karena 

digadang-gadang akan maju menjadi calon presiden. Sontak, beraneka ragam 

pemberitaan Jokowi yang “masih belum bisa” menanggulangi banjir dalam 1,2 
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tahun pemerintahnnya, diragukan sebagian pihak. Bahkan lawan-lawan politiknya 

memanfaatkan momentum banjir untuk “menggiring” itu, sehingga tetap berada 

di DKI Jakarta dan membereskannya. Bukan menjadi Presiden ke-7. Hanya saja, 

peneliti akan mengupas pemberitaan-pemberitaan selama sebulan itu, dari Suara 

Merdeka yang dianggap netral karena tidak mempunyai kaitannya dengan 

siapapun dengan Jawa Pos yang notabene saat itu, terus mengangkat isu banjir. Di 

mana pemilik Jawa Pos, Dahlan Iskan yang masih menjabat Menteri BUMN masa 

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sejak 2013 hingga 2014, 

senter digadang-gadang menjadi calon presiden dari Partai Demokrat (PD). 

Dimana Dahlan, menjadi salah satu pesaing kuat Jokowi saat itu. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Objek Penelitian 

Penelitian yang akan digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan 

menerapkan perangkat Analisis Framing. Analisis itu, merupakan metode analisis 

teks yang termasuk dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma 

konstruksionis tersebut memiliki pandangan bahwa realitas kehidupan sosial 

bukanlah suatu realitas yang natural dan apa adanya. Namun hasil konstruksi dari 

wartawan. Untuk itu, dalam penelitian analisis framing, bertujuan untuk 

menemukan bagaimana sebuah peristiwa atau realitas dikonstruksi oleh media 

massa dan melalui cara apa konstruski tersebut dibentuk. Proses pembentukan dan 

konstruksi dari realitas itu, akan menghasilkan adanya bagian tertentu yang 

menonjol dan mudah dikenali serta bagian lain yang dihilangkan. 
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Penelitian mengenai analis framing, kerap digunakan untuk melihat dan 

mengetahui konsteks sosial-budaya suatu wacana, khususnya hubungan antara 

berita dan ideologi (Mulyana, 2002: xiv).  

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang lebih 

menekankan pada kecenderungan pemberitaan yang dilakukan oleh dua surat 

kabar yang diteliti, maka jenis penelitian dengan strateginya yang terbaik adalah 

penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini menekankan analisis induktif, 

dengan deskripsi yang kaya dengan beragam nuansa, dan riset tentang persepsi 

manusia (Sutopo, 2002 : 24). 

Melalui analisis framing, peneliti dapat mengetahui faktor apa saja dan 

kondisi seperti apa yang mempengaruhi perbedaan berita soal banjir di DKI 

Jakarta masa pemerintahan Gubernur, Ir Joko Widodo atau yang akrab disapa 

Jokowi melalui Suara Merdeka dengan Jawa Pos pada periode 1 Januari – 31 

Januari 2014. Mengingat Jokowi tengah disorot bakal menjadi calon presiden dari 

PDI Perjuangan. Padahal baru duduk di kursi pemerintahan, 1,2 tahun sejak 

dilantik Oktober 2012.  

Melalui pemilihan Suara Merdeka, peneliti akan melihat pemberitaan yang 

dimuat soal banjir yang saat itu bisa dikatakan menjadi senjata menggagalkan 

Jokowi dalam bursa presiden. Namun Suara Merdeka dinilai menjadi surat kabar 

yang netral. Karena tidak ada kepentingan di dalamnya. Sementara Jawa Pos, saat 

itu juga tidak pernah ketinggalan memberitakan banjir dari hari ke hari. Apalagi 

pemiliknya, Dahlan Iskan dikatakan menjadi pesaing Jokowi melalui Konvensi 
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Presiden Partai Demokrat (PD). Meskipun saat itu, tidak menahkodai Jawa Pos. 

Karena berada dalam pemerintahan SBY-Budiono, menjadi Menteri BUMN.  

Melalui analisis framing, dianggap lebih bisa menjawab makna dan  

pesan teks media secara akurat, terinci dan memiliki alasan logis. Perbedaan-

perbedaan dalam isi pemberitaan, koran dengan gaya “kalem” Jawa Tengah dan 

gaya “spontanitas” Jawa Timur, menjadi menarik untuk diteliti dan diketaui 

peneliti. 

 

2. Sumber dan Perolehan Data 

Penelitian yang dilakukan adalah analisis framing. Sumber perolehan data, 

berasal dari pemberitaan dua media berbeda, Suara Merdeka dan Jawa Pos. Di 

mana penelitian terhadap berita, hanya dilakukan saat terbit pada tanggal 1 hingga 

31 Januari 2014. Yakni tentang banjir dampak banjir, terhadap pencalonan Jokowi 

menjadi Presiden ke-7 Indonesia. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, adalah 

dokumentasi. Teknik tersebut merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan catatan 

yang dimiliki unit analisis, sehingga dapat dipergunakan dalam penelitian 

tersebut. Diantaranya: 

1. Dokumentasi atau arsip 

Cara mendapatkan data dengan melihat, mengambil dan mengkaji dokumen 

(conten analysis) berupa berita soal banjir DKI Jakarta pada Suara Merdeka 

dan Jawa Pos untuk periode 1 hingga 31 Januari 2014. 
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2. Observasi 

Peneliti mengamati, mencatat dan mempelajari teks yang termuat dalam berita 

di dua surat kabar dengan acuan berdasaran teori metode analisis framing. 

Pencatatan  dalam observasi dokumen, dilakukan dengan cara memberikan 

telaah atau penilaian sesuai teori analisis framing. 

 

3. Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data adalah sebagain unsur yang tidak 

terpisahkan dari tubuh pengetahuan kualitatif. Disamping itu digunakan untuk 

mempetahankan juga pertanggung jawaban keilmiahan dari penelitian itu (Lexy J. 

Moleong, 2001 : 170).  

Untuk validitas, digunakan trianggulasi. Di mana teknik itu merupakan 

cara yang paling umum digunakan dalam peningkatan validitas untuk penelitian 

kualitatif. Patton (1984) menyatakan, bahwa ada empat teknik trianggulasi. Yaitu 

1) Trianggulasi data, 2) Trianggulasi peneliti, 3) Trianggulasi Metodolagis dan 4) 

Trianggulasi teoritis (Sutopo, 2002 : 78). 

Untuk menguji validitas data penelitian ini aakan digunakan teknik 

trianggulasi data dan metode. Yaitu membandingkan balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif (Sutopo, 2002 : 9). 

Berkaitan dengan penelitian, maka data diperoleh melalui kajian isi berita 

dari setiap media. Terkait berita banjir yang melanda Jakarta pada 1 hingga 31 

Januari 2014 pada Suara Merdeka dan Jawa Pos.   
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4. Teknik Analisis Data 

Dalam membedah berita-berita soal dampak banjir DKI Jakarta dan 

pencalonan Jokowi menjadi Presiden ke-7 sekitar satu bulan, antara 1 hingga 31 

Januari 2014 pada Suara Merdeka dan Jawa Pos, peneliti mencoba mencari postur 

yang tepat terkait teknik analis data. Banyak model framing untuk mengupas 

berita-berita yang sudah terbit di media massa atau koran. Namun peneliti 

mencoba mencermati terhadap teknik framing model Murray Edelman, Robert M. 

Entman, Zhongdan Pan dan Gerald M Kosicki hingga Gamson dan Modigliani. 

Kenyataannya, yang dirasa paling tepat untuk membahasas mengenai 

pembingkaian atau framing dalam berita-berita tersebut, adalah metode penelitian 

dengan model Robert M. Entman. Robert N. Entman adalah salah seorang ahli 

yang meletakan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Konsep 

framing oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan 

menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dibangun oleh media massa. 

Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks 

yang khas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu 

yang lain. Selain itu, framing juga memberi tekanan lebih pada bagaimana 

teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap 

penting oleh pembuat teks. Dengan bentuk seperti itu, sebuah gagasan 

atauinformasi lebih mudah terlihat, lebih mudah diperhatikan, diingat, dan 

ditafsirkan karena berhubungan dengan skema pandangan khalayak 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_framing). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Robert_N._Entman
http://id.wikipedia.org/wiki/Media
http://id.wikipedia.org/wiki/Media
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_framing
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Dr Entman Profesor Media dan Urusan Publik dan Profesor Hubungan 

Internasional di The George Washington University. Dia adalah seorang ahli yang 

meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Konsep 

mengenai framing ditulis dalam sebuah artikel untuk Journal of Political 

Communication dan tulisan lain yang mempraktekkan konsep itu dalam sebuah 

studi kasus pemberitaan media. Dia juga telah menerbitkan, laporan, dan bab 

buku dalam bidang-bidang seperti komunikasi politik, opini publik, hubungan ras, 

dan kebijakan publik. Dia adalah sarjana pertama dari bidang komunikasi politik 

dan yang pertama dari GW untuk memenangkan penghargaan, yang diberikan 

sebagai pengakuan atas seluruh prestasi seorang peneliti sampai saat ini akademisi 

yang penemuan mendasar, teori-teori baru, atau wawasan memiliki dampak yang 

signifikan disiplin (Eriyanto, 2002 : 185 dan http://elliott.gwu.edu/entman). 

Konsep framing oleh Entman digunakan unuk menggambarkan proses 

seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Teknik analiss 

framing model Robert M. Entman  (Eriyanto, 2000:412), melihat framing dalam 

dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek 

realitas. Bisa ditampilkan dalam tabel, sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Seleksi isu Aspek yang berhubungan dengan pemilihan fakta. 

Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek 

mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses 

ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita 

yang dimasukkan (included), tetapi ada juga berita 

http://elliott.gwu.edu/entman
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yang dikeluarkan (excluded). Tidak semua aspek atau 

bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek 

tertentu dari suatu isu. 

Penonjolan aspek tertentu 

dari isu 

Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. 

Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut 

telah dipilih, sebagaimana aspek tersebut ditulis? Hal 

ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, 

gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada 

khalayak. 

 

Sementara perangkatnya, menurut Entman (Qodari, 2000:20), yakni : 

1. Identifikasi masalah (Problem Indentification)  

Adalah, peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa. 

2. Identifikasi penyebab masalah (Casual Interpretation) 

Adalah, siapa yang diangap penyebab masalah 

3. Evaluasi Moral (Moral Evaluition)  

Adalah, penilaian atas penyebab masalah 

4. Saran penanggulangan masalah (Treatment Recommendation)   

Adalah, menawarkan suatu cara penanganan maslah dan kadang kala 

memprediksikan hasilnya. 

Atau Eriyanto dalam Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik 

Media menyebut konsepsi framing Entman, pada dasarnya merujuk pada pemberian 
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definisi, penjelasan, dan rekomendasi suatu wacana untuk menekankan kerangka 

berfikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Dalam tabel, seperti berikut : 

Tabel 1.2 

Define Problems 

(Pendefisian masalah) 

Bagimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? 

Atau sebagai masalah apa? 

Diagnose causes  

(Memperkirakan masalah atau 

sumber masalah) 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang 

dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? 

Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab 

masalah) 

Make moral judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan 

masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk 

melegetimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? 

Treatment Recomendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi 

masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus 

ditempuh untuk mengatasi masalah? 

 

Konsepsi mengenai framing dari Entman tersebut, menggambarkan secara 

luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Define problems 

(Pendefisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai 

framing. Elemen ini merupakan master frame/bingkaiu yang paling utama. Ia 

menekankan bagaimana peristiwa dipahamik oleh wartawan. Peristiwa yang sama, 

bisa dipahami berbeda. dan bingkai yang berbeda ini,akan menyebabkan realitas 

bentukan yang berbeda pula. Misalnya, dalam pemberitaan banjir DKI Jakarta dan 
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pencalonan Jokowi menjadi presiden ke-7 Indonesia. Hal itu bisa dipahami sebagai 

banjir tahunan yang memang terjadi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu karena 

musim pengujan. Bisa diartikan ketidakbecusan Jokowi saat memimpin Ibu Kota 

Negera yang saat itu baru satu tahun atau lebih dari 100 hari jalannya pemerintahan. 

Bahkan, banjir menjadi “empuk” karena sebagai sorotan lawan-lawan politiknya, 

yang akan maju menjadi calon presiden saat itu. 

Diagnose causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah) merupakan 

elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai faktor dari suatu 

peristiwa. Penyebab di sini berarti apa (what), tetapi bisa juga berarti siapa (who). 

Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap 

sebagai sumber masalah. Untuk itu, masalah yang dipahami secara beda, penyebab 

masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula. Misalnya 

dalam banjir DKI Jakarta dan penacalonan Jokowi menjadi presiden ke-7. Jika banjir 

dipahami sebagai kegagalan dalam sebuah pemerintahan yang dinahkodai Jokowi, 

maka Jokowi-lah yang dianggap sebagai pelaku. Jakarta tidak akan banjir jika Jokowi 

berhasil membuat terobosan cepat guna menanggulangi datangnya banjir. Tetapi jika 

banjir dipahami suatu yang menjadi rutinitas saat musim penghujan, maka itu sebagai 

musibah. Karena selama pemerintahan Jokowi, tidak mengupayakan terobosan. 

Dengan kata lain, pendefisian sumber maslaah ini menyertakan secara lebih luas siapa 

yang dianggap sebagai pelaku dan siapa yang dipandang sebagai korban. 

Make moral judgement (Membuat keputusan moral) adalah, elemen framing 

yang dipakai untuk membernarkan atau memberi argumen pada pendefisian masalah 

yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah 
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ditentukan, dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. 

Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sebuah yang familiar dan dikenal oleh 

khalayak. Misalnya dalam dalam banjir DKI Jakarta dan penacalonan Jokowi menjadi 

presiden ke-7. Jika wartawan memaknai hal itu sebagai banjir yang sudah semestinya 

terjadi karena selama ini tidak ada penanganan serius, maka hal itu bukan salah 

Jokowi yang baru satu tahun memimpin. Dalam teks akan dijumpai serangkaian 

moral yang diajukan. Dengan emnbel-embel moral, kesan tidak mungkin banjir 

disebabkan karena ketidakbecusan Jokowi dalam memimpin.  

Treatment recomendation (Menekankan penyelesaian) merupakan elemen 

yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang bisa 

dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat bergantung 

pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab 

masalah. Kalau dalam berita mengenai banjir DKI Jakarta dan pencalonan Jokowi 

menjadi presiden ke-7 itu dipandang Jokowi yang salah karena tidak bisa 

mengantisipasi banjir yang terjadi kedua kalinya sejak pemerintahannya. Yakni akhir 

2012 atau tiga bulan setelah dilantik. Kemudian banjir pun datang pada awal 2014, 

yakni menjelang pehelatan akbar Pileg 9 April dan Pilpres 9 Juli. Apalagi saat itu, 

Jokowi diisukan kuat bakal dicalonkan oleh PDI Perjuangan menjadi calon presiden 

yang akan bertarung, sehingga isu banjir terus dihembuskan sebagai “kegagalan 

pemerintahan Jokowi” (Eriyanto, 2002 : 187-192).  

 

 

 




