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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada Februari 2017 kemarin Indonesia telah melaksanakan Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada) serentak secara nasional pada gelombang kedua 

(gelombang pertama dilaksanakan tahun 2015). Pilkada ini diikuti oleh 101 

daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 Kabupaten.
1
 Salah satu 

diantara daerah penyelenggara Pilkada adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) 

Jakarta. Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta mempunyai daya tarik yang tinggi 

bagi media massa untuk menyoroti segala peristiwa di dalamnya. Selain itu, DKI 

Jakarta merupakan pusat bisnis nasional dan tempat bernaunggnya kantor-kantor 

pusat perusahaan media massa. Sehingga pemberitaan mengenai persiapan 

menuju Pilkada atau Pilgub (Pemilihan Gubernur) DKI Jakarta menjadi bahan 

pemberitaan yang sering muncul di media massa baik lokal maupun nasional. 

Media massa memiliki peran strategis karena sifatnya yang mampu 

menjangkau khalayak dalam jumlah besar, mampu memberikan popularitas dan 

bersifat publik. Karakteristiknya dapat memberikan konsekuensi bagi kehidupan 

masyarakat, salah satunya dari aspek politik. Dalam aspek politik, media massa 

menjadi salah satu elemen penting dalam proses demokratisasi. Alasannya, media 

massa menyediakan arena dan saluran bagi debat publik, mempopulerkan calon 

pemimpin politik ke masyarakat luas, dan menyebarluaskan informasi dan 

pendapat.
2
 

Media massa dimanfaatkan sebagai sarana kampanye politik dalam ajang 

pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Selain itu media massa erat 

kaitannya dengan pembentukan opini publik dalam komunikasi politik. Bahkan 

dalam pandangan konstruksionis media massa dipandang memiliki kemampuan 

untuk mengkontruksi realitas sosial di dalam masyarakat.
3
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keberpihakan media massa diakibatkan pemiliknya yang berafiliasi atau bahkan 

menjadi pimpinan partai politik (parpol) tertentu. Ini terlihat pada praktek 

kampanya Pemilu 2014, dimana pemilik saluran televisi berita nasional Metro 

TV, Surya Paloh adalah seorang pimpinan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). 

Sedangkan Abu Rizal Bakrie, pemilik TV One adalah mantan ketua Partai Golkar. 

Dalam Pemilu 2014, kedua media massa ini menyajikan berita-berita positif bagi 

kandidat calon presiden yang didukung oleh parpol pemilik media.  

Idealnya media massa memiliki fungsi yang sama dengan komunikasi massa 

seperti yang disampaikan oleh Harrold Laswell, diantaranya to inform 

(menginformasikan), to educate (mendidik) dan to entertain (hiburan). Menurut 

Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa fungsi pers adalah untuk 

menginformasikan, mendidik, menghibur, dan melakukan pengawasan sosial 

(social control) baik pada perilaku publik maupun penguasa (UU No. 40 Tahun 

1999 Tentang Pers).  

Portal berita online Sindonews.Com merupakan salah satu media online 

yang menyoroti perkembangan pilkada DKI Jakarta. Dalam mempublikasikan 

berita Sindonews.Com juga dituntut untuk memberikan informasi atau berita yang 

akurat sesuai dengan kaidah jurnalistik. Pembingkaian berita pencalonan Basuki 

Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub tahun 2017 

di portal berita sindonews.com menarik untuk diteliti, Sindonews.com 

memberitakan Basuki Tjahaja Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta lebih 

tendesius seperti gaya kepemimpinan yang kontroversial selalu menjadi 

pemberitaan Sindonews.com. Hal ini dapat dilihat pada pemberitaan edisi 27 

Februari 2017 yaitu : 

Sepanjang Ahok Tak Bisa Jaga Mulut, Akan Terus Ada Laporan ke Polisi 

JAKARTA - Pernyataan kontroversial Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai 

bakal merepotkan polisi. Pasalnya, berbagai pernyataan kontroversial yang 

dilontarkan Gubenur DKI Jakarta itu berujung pada pelaporan kepada polisi. 

Yang terbaru, Ahok dilaporkan oleh Damai Hari Lubis bersama kuasa 

hukumnya, yaitu Edi Sudjana dengan tuduhan kembali melecehkan surat Al 

Maidah. 
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Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku 

prihatin dengan munculnya berbagai pengadilan yang dilakukan warga terhadap 

Ahok. Neta mengatakan, sebagai gubernur seharusnya hal tersebut tidak terjadi. 

"Seorang gubernur harusnya bisa mengayomi, sehingga tidak perlu ada 

warga yang melaporkan gubernurnya ke polisi," kata Neta kepada SINDOnews, 

Senin (27/2/2017). 

Namun demikian, Neta bisa memahami laporan terhadap Ahok yang terjadi 

akibat tidak bisa menjaga mulutnya. Artinya kata Neta, sepanjang Ahok tidak bisa 

menjaga mulutnya, laporan dari warga ke polisi akan terus terjadi. 

"Tentunya ini akan sangat merepotkan Polri. Sebab kerja Polri bukan hanya 

mengurus Ahok saja," ucap Neta. 

Untuk itu lanjut Neta, Polri harus bekerja cepat memproses laporan tersebut 

agar tidak muncul dugaan negatif terhadap Polri. Dengan diprosesnya kasus 

Ahok, tidak muncul gejolak di masyarakat seperti aksi demo. 

Selain itu menurut Neta, pengadilan juga diharapkan bekerja cepat untuk 

menjatuhkan vonis. Sehingga publik hingga elite politik termasuk Ahok, bisa 

melihat dampak hukumnya jika tidak bisa menjaga mulutnya. 

"Dengan demikian ada efek jera, sehingga Ahok bisa mengendalikan 

mulutnya," tegas Neta
4
. 

Selain itu pada edisi 19 April 2016 Ahok juga diberitakan tak berpihak ke 

rakyat kecil, Ahok dicap sebagai pemimpin otoriter oleh sindonews.com. 

Tak Berpihak ke Rakyat Kecil, Ahok Dicap Pemimpin Otoriter 

JAKARTA - Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama 

(Ahok) yang tidak berpihak kepada rakyat kecil dinilai sangat otoriter. Beberapa 

kasus, seperti melakukan penggusuran dengan mengedepankan tindakan represif 

aparat untuk melawan rakyat kecil.  

Waketum Partai Gerindra Fery J Juliantono mencontohkan, beberapa 

kegiatan penggusuran warga miskin di Pasar Ikan, Luar Batang dan Akuarium 

yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak manusiawi. 
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"Buktinya sampai saat ini masih banyak yang tinggal di perahu. Mereka 

mau tinggal di rusun tapi karena jaraknya jauh dari tempat bekerja mereka 

akhirnya tidak jadi," kata Ferry dalam diskusi 'Grand Corruption Ahok dan Para 

Kartelnya', Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016). 

Ferry menambahkan, dalam memimpin, Ahok disebut mirip Soeharto yang 

bersifat otoriter. Di  zaman Soeharto, kekuatan militer sangat dominan berkuasa. 

"Secara teori, hikmahnya bahwa di zaman Soeharto kekuatan otoriter berbasis 

militer dan bersekutu dengan birokrat secara teori. Intinya orde baru 

persekongkolan militer dan birokrat," tambahnya. 

Di zaman Ahok, TNI dan Polisi dijadikan garda terdepan untuk melawan 

rakyat saat ada kegiatan penggusuran. 

"Sekarang yang terjadi, militer tidak berperan dominan tapi kartel. Kartel ini 

yang bersekongkol dengan birokrat. Implikasi dari terlalu dominannya birokrasi 

dan koorporasi akibatnya aturan banyak ditabrak. Contohnya reklamasi 

pembangunan sudah dominan," tutupnya
5
. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

pembingkaian berita pencalonan Basuki Thahaja Purnama (Ahok) dalam 

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta puataran kedua periode 2017 – 2022 di portal 

berita sindonews.com. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam 

memahami judul penelitian ini, maka sangat perlu bagi penulis untuk memberikan 

batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun 

penegasan tersebut sebagai berikut : 

1. Analisis Framing 

Analisis framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif 

atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan 

menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta 
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yang akan diambil, bagian mana yang di tonjolkan dan dihilangkan, serta hendak 

dibawa kemana berita tersebut.
6
  

2. Berita 

Berita berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni Vrit yang dalam bahasa 

Inggris disebut Write, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian ada yang 

menyebutkan dengan Vritta,artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”.Vritta 

dalam Kamus Bahasa Indonesia karya W.J.S Poerwodarminta, “berita” berarti 

kabar atau warta, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai 

Pustaka, arti berita diperjelas menjadi “laporan mengenai kejadian atau peristiwa 

yang hangat”. Jadi, berita dapat dikaitan dengan kejadian atau peristiwa yang 

terjadi.Didalam berita fakta tidak boleh diputar sedemikian rupa sehingga 

kebenaran tinggal sebagian saja. Berita juga harus menceritakan segala aspek 

secara lengkap.
7
 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

”Bagaimana framing pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan 

Gubernur DKI Jakarta Putaran Kedua Periode 2017 - 2022 di Portal Berita 

Sindonews.com”.  

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui “Analisis framing pemberitaan 

Basuki Thahaja Purnama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran 

kedua periode 2017 – 2022 di portal berita Sindonews.com. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan 

berpikir dalam kajian ilmiah dan masukan bagi semua pihak yang terkait 

didalamnya(khususnya mahasiswa, serta portal berita Sindonews.com). 
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Sekaligus untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan bagi 

penulis. 

b. Secara teoritis,  untuk memberikan sumbangsih ilmiah bagi penulis 

khususnya dan mahasiswa pada umumnya. Serta sebagai syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan S1 yang saat ini penulis tekuni di Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

penelitian 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini terdiri dari, kajian teori, kajian terdahulu serta kerangka 

berpikir. 

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisikantentang cara penulisan yaitu meliputi jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, 

Sumber data, informan penelitian teknik pengumpulan data, 

validitas data, teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini berisijan tentang Sejarah Sindonews, Visi Dan Misi, 

Filosofi Sindonews, Struktur Organisasi Dan Kepegawaian. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini bab yang berisi pembahasan masalah dan paparan hasil 

penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini merupakan kesimpulan, serta saran untuk portal berita 

Sindonews dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 


