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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berita tiga tahun pemerintahan Jokowi JK merupakan berita yang menarik 

bagi media massa dan penting, serta menyedot perhatian publik karena 

menyangkut kemajuan maupun kemunduran pemerintahan yang dipimpin oleh 

Jokowi -   JK. Seluruh media massa cetak, online maupun televisi semuanya 

berbondong-bondong memberitakan pencapaian yang sudah dilakukan oleh orang 

nomor satu di Indonesia. Berita tiga tahun pemerintahan Jokowi JK juga 

merupakan evaluasi kinerja pemerintahan. Seakan menjadi tradisi, tiap tahunnya 

selama tanggal bulan Oktober merupakan peringatan tolak ukur tentang apa saja 

upaya yang sudah dilakukan pemerintah tiap tahunnya. Didalam penelitian ini 

peneliti memilih media Televisi CNN Indonesia untuk diteliti yang dimana media 

ini merupakan media luar yang baru masuk di Indonesia yang bekerjasama dengan 

Turner International. CNN merupakan media yang mengarah pada pers barat. 

Media massa digunakan untuk menjangkau khalayak sehingga media 

massa memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat termasuk proses 

politik, hal tersebut disampaikan oleh John Locke bahwa media pilar keempat 

dalam demokrasi.
1
Pengertian berita itu sendiri Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Karangan Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih disebutkan bahwa 

berita itu sama artinya dengan kabar,warta: memberi tahu,pemberitahuan. 

Namun tidak sedikit pula definisi mengenai berita disampaikan oleh para pakar 

jurnalistik. 

Dari segi pengertian Umum (awam), yang dimaksud dengan berita adalah 

peristiwa yang telah disiarkan melalui radio, televise, internet atau dimuat di 

media cetak. Dikalangan penyampai berita (reporter,wartawan), berita adalah 

peristiwa yang memenuhi kriteria tertentu atau disebut kriteria kelayakan berita.
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Sebuah peristiwa bisa jadi berita apabila memenuhi unsur kelayakan 

sebagai berikut (bisa sebagian, kombinasi, atau keseluruhan): Penting, Baru 

terjadi (bukan peristiwa lama), Unik (bukan sesuatu yang biasa), Asas 

keterkenalan, Asas kedekatan, Magnitude (nilai berita berdasarkan dampak atas 

suatu peristiwa), Tren. 
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Pemberitaan pemerintahan Jokowi JK cenderung jadi topik utama 

(headline) televisi nasional. Dalam masa pemerintahan tiga tahun Jokowi JK 

diklaim sektor-sektor tertentu membaik. Dimulai dari sektor infrastruktur , 

ekonomi, kesehatan, hingga sejumlah pelayanan publik lainnya. Meski membaik, 

banyak kritik yang ditujukan untuk pemerintahan Jokowi JK. 

Hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 

pemberitaan yang dilakukan oleh CNN tidak banyak mengangkat hal negative 

yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Pada saat penayangan hasil data 

statistic yang ditampilkan CNN, sumber data yang CNN peroleh yaitu dari Kedai 

Kopi (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), Politica Wave dan 

Kantor Staf Kepresidenan. Kedai Kopi merilis bahwa Publik memiliki 61% 

tingkat kepuasan terhadap Kinerja tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK, 50,7% 

mengatakan Puas 43,3% mengatakan tidak puas dan sisanya tidak menjawab. 

Data ini didapatkan Politica Wave dari hasil mengamati percakapan secara 

sistematis di media social Netizen (pengguna media social mencakup facebook, 

twitter, goggle). Politica wave juga mendapatkan data seperti yang dilakukan 

Kedai Kopi. Dan Kantor Staf Kepresidenan tentu mendapatkan hasil Survei 

dengan mengolah data-data hasil kinerja yang dilaksanakan. 

Pada evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK ada beberapa tema yang 

dibingkai oleh media seperti berita dengan judul tiga tahun pemerintahan Jokowi-

JK, CNN Indonesia terus mengekspose pemerintah selalu mengupayakan program 

yang telah dicanangkan. Seperti subsidi BBM (GAS LPG 3KG), program pra-

elektrifikasi, agrarian dan pembangunan infrastruktur. 
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Kemudian pemberitaan mengenai mangkraknya program Nawacita. 

Program untuk menuntaskan kasus HAM terus dioptimalkan oleh pemerintah 

terhadap penyelesaiannya. Namun banyak terjadi kendala saat pengerjaannya. 

CNN Indonesia juga melakukan pembingkaian terhadap upaya pemerintah 

yang terus berusaha mengentaskan harga pangan, guna mengakselerasi program 

sekaligus mensejahterkan rakyat. 

Senada dengan pembingkaian yang dilakukan, CNN Indonesia diharapkan 

tidak hanya membingkai informasi mengenai kebijakan pemerintah, dan aspek 

peran pemerintah. Masyarakat Indonesia yang merasakan dampak atas kinerja 

pemerintah juga sebaiknya diminta pendapatnya, guna menjadi tolak ukur 

penilaian terhadap kinerja pemerintah.  

 Didalam pemberitaannya CNN banyak menampilkan hasil kepuasan 

kinerja pemerintah hanya dari sumber data Netizen, Staf kepresidenan dan hasil 

vote suara di twitter ?.Dan juga pada kenyataannya banyak PR yang belum 

terselesaikan oleh pemerintahan Jokowi-JK.Masih banyaknya infrastruktur 

pendidikan yang belum terselesaikan, system kesehatan masih belum tuntas, 

korupsi, kurangnya lapangan pekerjaan, Hak Asasi Manusia dan ketimpangan 

harga pangan. Akan tetapi CNN lebih banyak menampilkan Diagram data statistik 

dan talkshow membicarakan kinerja pemerintah, dan tidak memberitakan 

ketimpangan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat. 

Menjelang Tiga Tahun kerja suatu pemerintahan yang berkuasa media 

sering sekali melakukan evaluasi. CNN Indonesia menjadi salah satu media yang 

juga melakukan evaluasi pada pemerintah dalam program berita yang ditampilkan 

CNN. Namun, menjelang tiga tahun kerja pemerintahan Jokowi-JK terjadi 

beberapa peristiwa seperti, pro-kontra tersandungnya ketua DPR-RI korupsi dana 

e-KTP setya Novanto, Manusia Papua, Kenaikan Harga Pangan dan BBM. Dalam 

penelitian dengan judul pemberitaan tiga tahun pemerintahan Jokowi – JK ini 

peneliti memfokuskan meneliti sisi pemerintahan dari kinerja yang dilakukan oleh 

pemerintah Jokowi- JK. Maka dari itu penulis akan mengobservasi, mengkaji, dan 

menganalisis proses pembingkaian yang dilakukan oleh CNN Indonesia pada tiga 

tahun pemerintahan Jokowi-JK. 
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Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang 

sikap media dalam  membingkai berita yang penulis berijudul “Analisis Framing 

Pemberitaan Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi – JK di CNN Indonesia”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman penelitian ini maka 

peneliti perlu menjabarkan masing-masing bagian penting pada judul tersebut. 

1. Analisis Framing 

Analisis framing adalah salah satu metode analisis media seperti halnya 

analisis ini dan analisis semiotika. Secara sederhana framing adalah membingkai 

sebuah peristiwa, atau dengan kata lain framing digunakan untuk mengetahui 

bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media 

massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita.
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2. Berita 

Kata  “berita” berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni Vrit yang dalam bahasa 

inggris disebut write, arti sebenarnya adalah ada atau terjadi, sebagian ada yang 

menyebutnya dengan Vritta,artinya kejadian atau yang telah terjadi.
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Mitchell V. Charnley mendefiniskan berita sebagai laporan aktual tentang fakta-

fakta dan opini yang menarik atau penting,atau keduanya bagi sejumlah besar 

orang.
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3. Pemerintahan Jokowi-JK 

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan 

menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
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4. CNN Indonesia 

Cable News Network Indonesia (disingkat CNN Indonesia) adalah sebuah 

stasiun televisi dan situs berita milik Trans Media bekerjasama dengan Turner 

International. Saluran ini disiarkan pertama kalinya pada Senin, 17 Agustus 
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2015.Peluncuran utamanya berlangsung sejak 15 Desember 2015 dalam rangka 

memperingati ulang tahun Trans Media yang ke 14.
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran sebelumnya maka penulis menarik rumusan masalah 

yaitu bagaimana CCN Indonesia memberitakan tentang pemerintahan Jokowi-JK 

selama Oktober 2017 ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

analisis framing pemberitaan tiga tahun pemerintahan Jokowi JK di CNN 

Indonesia 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah kajian dalam bidang Ilmu Komunikasi dengan menggunakan 

analisis framing. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat 

memperoleh pengetahuan tentang strategi yang digunakan media dalam 

membingkai realitas social dalam pemberitaan tiga tahun pemerintahan 

Jokowi JK 

b. Sebagai pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya broadcasting dalam 

melaksanakan kegiatan jurnalistik di media televisi.   

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana Strata-Satu  (S, 

I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.   

b. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Ilmu 

Komunikasi yang tertarik dengan penelitian teks media khususnya yang 

menggunakan metode analisis framing. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah,tujuan dan kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II   : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini akan diuraikan tentang kajian teori, kajian 

terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data,teknik 

pengumpulan data,validitas data dan teknik analisis data.  

BAB IV  : GAMBARAN UMUM  

Pada bab ini berisi sejarah perkembangan CNN Indonesia 

dan Informasi Pemerintahan Jokowi JK 

BAB V   :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi penyajian berita hasil peneliti sekaligus 

menganalisis pembingkaian berita 

BAB VI  : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran  

 

 


