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ABSTRAK 

Nama :  Nur Hidayat 

Jurusan :  Ilmu Komunikasi 

Judul :  Analisis Framing Independensi Pemberitaan Media Online 

Detik.com Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 17 

April 2019 

 

Pemberitaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 merupakan salah satu 

topik yang hangat dan menarik bagi pemberitaan media online dan 

diperbincangkan masyarakat selaku pembacanya. Media online tentu sangat lah 

cepat dalam mengakses berita dan mengupdate berita secara cepat dan pada waktu 

dan hari itu juga. Dalam penelitian ini media yang diteliti yakni media online 

Detikcom. Adapun rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana analisis 

framing independensi pemberitaan media online Detik.com pasca pemungutan 

suara pemilihan presiden 17 April 2019, yang terbit pada tanggal 17 April pukul 

13.00 WIB sampai 21 April pukul 23.59 WIB. Teori yang digunakan 

menggunakan teori agenda setting dan teori objektivitas independensi memiliki 

tiga aspek yakni, nilai, proses, dan bahasa, dengan jenis metode penelitian 

deskriptif kualitatif menggunakan  pendekatan analisis framing model Robert N. 

Entman dengan meneliti unsur difine problem (definisi masalah), diagnose cause 

(perkiraan masalah dari sumber masalah) make moral judgement (penekanan 

keputusan moral), dan treatment recommendation ( penyelesaian masalah). Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa media online Detikcom berupaya memenuhi 

objektivitas dari ketiga aspek yakni nilai, proses, dan bahasa. Media online 

Detikcom berupaya tidak membuat atau mendukung dalam memberitakan salah 

satu paslon 01 mapun 02 untuk isi pemberitaanya.  

 

Kata kunci:  Independensi, pemilihan presiden, analisis framing, agenda 

setting. 
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ABSTRACT 

Name :  Nur Hidayat 

Department :  Communication 

Title :  A Framing Analysis of Detik.com News Independence after 

Presidential Election of 17 April 2019 

 

News about 2019 general election of President and Vice President is one of the 

heated and interesting topics for online media coverage and is discussed by the 

public as its readers. Online media is certainly very fast in providing news and 

updating news at the same time and day. In this study the media studied is 

Detikcom online media. The formulation of the problem of this research is how is 

news independence based on framing analysis of online media Detik.com after the 

presidential election on April 17, 2019, which was published on April 17 at 13:00 

WIB until April 21 at 23:59 WIB. The theory used is agenda setting theory and 

objectivity independence theory. It has three aspects namely, value, process, and 

language. This research is a qualitative descriptive research method using Robert 

N. Entman's framing analysis approach by examining elements of define problem 

(problem definition), diagnose cause (estimated problems from the source of the 

problem) make moral judgment (emphasis on moral decisions), and treatment 

recommendations (problem solving). The results of this study indicate that 

Detikcom's online media seeks to fulfill objectivity from all three aspects namely 

value, process, and language. Online media Detikcom does not support any 

candidate , 01 or 02, on its  news messages. 

Keywords: Independence, presidential election, framing analysis, agenda setting. 
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penulis tidak akan mampu menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi. 

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang 

telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 



 

iv 

1. Bapak Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Akmad Mujahidin, M.Ag, 

Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA dan Bapak Drs. H. Promadi 

MA., Ph.D., selaku wakil rektor I dan III UIN Suska Riau. 

2. Kepada Bapak Dr. Nurdin, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak 

Toni Hartono, S.Ag,M.Si selaku Wakil Dekan 2 dan Bapak Dr. Azni, 

M.Ag selaku Wakil Dekan 3, yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menempuh studi jenjang Strata -1 di UIN Suska Riau 

Pekanbaru. 

3. Kepada Dr. Azni, M.Ag selaku penasehat akademik. 

4. Kepada Ibuk Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu 

KomunikasiFakultas Dakwah dan KomunikasiUIN Suska Riau yang telah 

berkenan dan mengarahkan skripsi ini. 

5. Kepada dosen pembimbing skripsi ini yaitu Musfialdy, M.Si yang telah 

memberikan bimbingan, arahan serta bantuan pemikiran dan waktu 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Secara khusus diulangi ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis 

haturkan kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda Nasrul (alm)  

dan Ibunda Syamsuarni  yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah 

membiayai kuliah penulis,memberikan dukungan, semangat, kasih dan 

sayangnya serta do‟a dari ayahanda dan ibunda menjadi kekuatan penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. Demikian juga halnya buat kakak dan 

abang, Dewi Susanti, S.Ag, Julinaldi, S.T, M.Kom serta Syafarudin yang 

telah membiayai kuliah saya hingga sampai selesai dan memberikan 

dukungan, do‟a serta memotivasi saya hingga sampai saat sekarang ini 

7. Kepada seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak dapat 

disebutkan satupersatu, terimakasih atas ilmu, bimbingan dan motivasinya. 

8. Segenap karyawan/i perpustakaan Universitas dan perpustakaan Fakultas 

Dakwah yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi baik 

dalam hal menyediakan buku-buku sebagai bahan referensi untuk 

menyelesaikan skripsi dan hal lainnya.   



 

v 

9. Terimakasih kepada orang yang sangat sepesial yang telah membantu dari 

pembuatan proposal hingga sampai tahap akhir ini, saudari Gustini Lubis, 

S.E. 

10. Kepada sahabat-sahabat semasa kuliah Dhika Aliffiana Putri, Adrial 

Ridwan, Afdal Anasrul, Septian Hakim, Nindy Adella Zen, Teguh Azmi, 

Miqdarullah Burhan, dan Rinaldi Andespa yang selalu memberi dukungan 

dan semangatnya serta menjadi sahabat yang baik dikala susah dan senang, 

semoga persaudaraan kita terjalin selamanya. 

11. Kepada seluruh abang, kakak, adek serta teman satu angkatan 2015 

dirumah kedua HMJ Ilmu Komunikasi dan BEM Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi yang telah memberikan dukungan untuk secepatnya 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

12. Teman-teman satu rumah external Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat 

Disainst UIN Suska Riau, terimakasih atas support dan bantuan kakanda, 

ayunda dan dinda yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi 

ini.  

13. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 

2015 tanpa terkecuali, teman-teman konsentrasi Jurnalistik A, terimakasih 

atas bantuan, kerjasama, motivasi dan ide-idenya dalam mengerjakan tugas 

selama proses perkuliahan serta teman-teman yang pernah kenal dan 

menjalin persahabatan tanpa terkecuali. Semoga bisa melanjutkan 

perjuangan untuk dapat menuntut ilmu dan ilmu ini berguna dimanapun 

berada. Sukses untuk semuanya.  

14. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Pauh Angit, 

Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu mak Siti  

Maysaroh, Ocu Awin, Konco Eki, Brother Boby, sister Yolanda Kartika 

(almh), konco sekampung Andrisa Alifni, sister Qory, kawan satu PNDK 

jurusan Monday, sister tergarang Witri, Dea Marifni, terima kasih telah 

memberikan dukungan dan keceriannya di posko tercinta. 

15. Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

semoga Allah SWTselalu melimpahkan karunia-Nya. Amin. Semoga Allah 



 

vi 

SWT membalas segala jasa-jasa yang terpatri dan semogaskripsi ini dapat 

diterima serta memberikan pengetahuan dan referensibaru bagi semua 

pihak. Terimakasih.  

 

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 

Penulis, 

 

 

 NUR HIDAYAT 

NIM. 11543105541 

 

 

  



 

vii 

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAK  .............................................................................................  i 

ABSTRACK  .............................................................................................  ii 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  iii 

DAFTAR ISI  .............................................................................................  vii 

DAFTAR BAGAN .....................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL  .....................................................................................  x 

BAB I  PENDAHULUAN ...................................................................  1  

A. Latar Belakang ..................................................................  1 

B. Penegasan Istilah ...............................................................  3 

C. Ruang Lingkup Kajian ......................................................  5  

D. Rumusan Masalah .............................................................  5 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ......................................  6 

F. Sistematika Penulisan ........................................................  7 

 

BAB II  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori ......................................................................  8 

B. Kajian Terdahulu ...............................................................  36 

C. Kerangka Pikir ..................................................................  39 

 

BAB III     METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ........................................  42 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................  43 

C. Sumber Data ......................................................................  43 

D. Teknik Pengumpulan Data ................................................  43 

E. Validitas Data ....................................................................  44 

F. Teknik Analisis Data .........................................................  44 

 

BAB IV  GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Detikcom ..............................................................  46 

B. Struktur Organisasi ............................................................  50 

C. Visi dan Misi Detikcom ....................................................  55 

D. Pemilu……………………………………………………  56 



 

viii 

BAB V      HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ..................................................................  63 

B. Pembahasan ........................................................................  94 

 

BAB VI PENUTUP 

A. Kesimpulan .......................................................................  100 

B. Saran ..................................................................................  101 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

  



 

ix 

DAFTAR BAGAN 

 

Bagan 2.1 Kerangka Pikir Perangkat Analisi Robet N, Entman .................  41 

 

  



 

x 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1  Perangkat Framing Versi Robert N, Entman...........................  19 

Tabel 5.1  Daftar Judul Berita Penelitian ..................................................  63 

Tabel 5.2  Framing  Berita Laporan 1 ......................................................  67 

Tabel 5.3  Framing  Berita Laporan 2 ......................................................  69 

Tabel 5.4  Framing  Berita Laporan 3 ......................................................  71 

Tabel 5.5  Framing  Berita Laporan 4 ......................................................  73 

Tabel 5.6  Framing  Berita Laporan 5 ......................................................  75 

Tabel 5.7  Framing  Berita Laporan 6 ......................................................  77 

Tabel 5.8  Framing  Berita Laporan 7 ......................................................  79 

Tabel 5.9  Framing  Berita Laporan 8 ......................................................  81 

Tabel 5.10  Framing  Berita Laporan 9 ......................................................  83 

Tabel 5.11  Framing  Berita Laporan 10 ....................................................  85 

Tabel 5.12 Framing  Berita Laporan 11 ....................................................  87 

Tabel 5.13  Framing  Berita Laporan 12 ....................................................  89 

Tabel 5.14  Framing  Berita Laporan 13 ....................................................  91 

Tabel 5.15  Framing  Berita Laporan 14 ....................................................  93 

 

 

 

  



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan tekhnologi komunikasi dan informasi di Indonesia saat ini 

memang berkembang dengan pesat, terutama dibidang elektronik. Kegiatan 

Jurnalisme saat ini pun bukan saja dilakukan melalui media cetak, namun dengan 

media elektronik, media online. Beragam jenis media yang ada, media online 

adalah yang paling sering digunakan oleh masyarakat moderen saat ini. Hingga 

saat ini, media online sangat disukai dan menjadi pilihan bagi sebagian orang 

untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka, setiap saat dan setiap waktu. Bila 

dibandingkan dengan media lain, media online memiliki banyak keunggulan. 

Karena media online dapat dibaca kapan saja dan dimana saja. Selain itu media 

online dapat dibaca berulang kali sebanyak yang diinginkan oleh pembaca 

mengulang berita tersebut. Selain itu media online sangat praktis dan selalu 

update. Bahkan dari segi waktu setiap informasi lebih cepat diperoleh dan 

dikonsumsi dan dari segi harga relatif sangat murah.
1
 

Munculnya media online telah membawa perubahan baru dalam segala aspek 

komunikasi manusia salah satunya dalam komunikasi massa. Media massa yang 

berevolusi menjadi media massa online memiliki kelebihan dalam proses 

penyampaian berita, di mana berita dapat disampaikan dengan lebih cepat dan juga 

memiliki tampilan audio dan visual yang menarik. Munculnya media online sendiri 

tentunya tidak terlepas dari hadirnya sebuah teknologi baru yang lazim disebut 

sebagai Internet.Internet merupakan salah satu teknologi yang menawarkan 

berbagai kemudahan untuk berkomunikasi danpenyebaran informasi. 

Salah satu media online yaitu Detikcom. Detikcom merupakan salah satu situs 

berita terpopuler di Indonesia. Detikcom sebenarnya sudah bisa diakses pada 30 

Mei 1998, namun mulai daring dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998. Tanggal 9 

Juli itu akhirnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Detikcom yang didirikan 

Budiono Darsono (eks wartawan detik), Yayan Sopyan (eks wartawan detik), 

                                                             
1
Nurkinan, Dampak Media Online TerhadapPerkembangan Media Konvensional, (Jurnal 

Politikom Indonesia, 2017) Vol 2, No 2, h. 30 
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Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo) dan DIdi Nugrahadi. Semula detikcom 

terfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Baru setelah situasi 

politik mulai reda dan ekonomi mulai membaik, Detikcom memutusskan untuk 

juga melampirkan berita hiburan dan olahraga. 

Dari situlah kemudian tercetus keinginan membentk detikcom yang update-nya 

tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak yang harian, minggua dan 

bulanan, yang dijual detikcom adalah breaking news.
2
 

Arena petarungan politik yang saat ini sedang hangat dipembicaraan oleh 

masyarakat Indonesia ialah Pemilihan Presiden (pilpres) yang jatuh pada tanggal 

17 April 2019. Pemilihan ini akan menentukan siapa yang akan memimpin Negara 

Republik Indonesia ini empat tahun kedepan. Pada pilpres tahun ini ada dua 

pasangan calon yang sudah resmi mendaftar sebagai calon Presiden dan Wakil 

Presiden. Pasangan calon nomor uruta satu Joko Widodo dan Ma‟ruf Amin 

merupakan pasangan calon yang partai PDIP, partai Golkar, partai Hanura, partai 

PKP, partai PKB, Partai Nasdem, partai Perindo, Partai PPP, dan partai PSI. 

Sedangkan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno 

diusung oleh partai PAN, partai Demokrat, partai Gerinda, dan partai PKS.
3
 

Dalam komunikasi politik, media massa menjadi penggerak utama dalamusaha 

mempengaruhi khalayak terhadap sebuah berita yang diterimanya.Pengaruh ini 

yang dapat melandasi framing pemberitaan yang ditampilkansebuah media. 

Pemberitaan yang dimuat dalam media massa akhirnyadigunakan untuk 

memasukkan ideologi, pemikiran, faham dan kepentinganyang diinginkan oleh 

pemilik media massa. 

Dalam penelitian ini, masalah yang akan dikaji ialah mengenai 

bagaimanapembingkaian berita (framing) yang dilakukan oleh media online 

mengenaipemberitaan tentang pasca pilpres 2019 yang akan berlangsung pada 

tanggal 17 April 2019. Jadi fokus penelitian tertuju pada bagai mana media online 

memberitakan pasangan calon yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 

dan pemberitaan pada pasangan calon yang kalah dalam pertarungan pilpres. 

                                                             
2
id.m.wikipedia.org/detikcom, diakses pada tanggal 14 Maret 2019 

3
 Detikcom, diakses pada tanggal 14 Maret 2019 
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Peneliti memilih waktu pembritaan pasca pilpres 17 April 2019 dan penentuan 

pemenang akan berlangsung dari tanggal 22 Mei 2019, sehingga peneliti memilih 

pembritaan pasca pilpres 2019 pada tanggal 17 April pukul 13.00 WIB  – 21 April 

2019 pukul 23.59 WIB. Alasan peneliti memilih priode ini karena tanggal tersebut 

adalah priode pasca pilpres 2019 dan pembritaan yang sedang hangat-hangatnya 

media yang mengangkat tim pemenang atau tim yang kalah atau pemberitaan 

paslon 01 yaitu Joko Widodo dan Ma‟ruf Amin dan paslon 02 Prabowo Subianto 

dan Sandiaga Uno. 

Untuk media online yang dijadikan acuan dalam proses pembingkaian berita 

pasca pilpres 2019 yaitu media online Detikcom. Alasan peneliti memilih 

Detikcom merujuk pada latar belakang diatas yang menjelaskan bahwa media ini 

dari 1998 sudah terfokus kepada berita politik, dan sejatinya Detikcom selalu 

berita Breaking news, dan Detikcom merupakan website yang paling sering 

dikunjungi masyarakat Indonesia (2017) nomor 8 dari situs web yang popular di 

Indonesia.
4
 

Dari latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa penulis 

mengambil judul “Analisis Framing Independensi Pemberitaan Media Online 

Detik.com Pasca Pemungutan Suara Pemilhan Presiden 17 April 2019” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam 

judul penelitian ini, maka penulis akan menegaskan beberapa istilah yang terdapat 

di dalam judul tersebut, yaitu: 

1. Independensi 

Siregar mengemukakan bahwa independensi dan netralitas harus dilihat 

sebagai sesuatu yang berbeda, tetapi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. 

Bila ingin menjadi media yang baik, kedua prinsip ini harus dilaksanakan. Itu 

sebabnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan Dewan Pers merumuskan 

sangat bagus dalam satu tarikan napas: “Wartawan Indonesiabersikap 

                                                             
4

www://databoks.katadata.co.id/datpapublish/2018/02/02/website-paling-sering-diakses-

publik-indonesia, diakses pada tanggal 14 Maret 2019 
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independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad 

buruk.” Penafsirannya sangat jelas, prinsip independensi dan netralitas harus 

dilaksanakan.
5
 

2. Analisis Framing 

Analisis framing merupakan sebuah metode untuk menganailisis 

bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh 

media dengan melalui proses rekonstruksi. Analisis framing bisa melihat 

bagaimana realitas dan peristiwa dikonstruksi oleh media
6
. 

3. Pemberitaan 

Secara teknis berita baru muncul setelah dilaporkan segala hal yang 

diperoleh dilapangan dan jika masih akan dilaporkan belum merupakan berita. 

Hasil lapangan masih tetap merupakan peristiwa itu sendiri, atau berita yang 

disaksikan oleh reporter. Berita tidak lain adalah peristiwa yang dilaporkan. 

Berita harus selalu dengan peristiwa dan peristiwa harus dengan cerita
7
. 

Pemberitaan atau reportase adalah laporan lengkap secara langsung dari 

lapangan yang dilakukan jurnalis media elektronik dengan seketika untuk 

tujuan menginformasikan fakta-fakta agar orang tertarik, baik dilengkapi 

wawancara atau tidak.Pemberitaan disini maksudnya adalah pemberitaan 

terkait hasil pemungutan suara pimilihan presiden 17 Aapril 2019. 

4. Media Online Detik.com 

Salah satu media online yaitu detikcom.Detikcom merupakan salah satu 

situs berita terpopuler di Indonesia.Detikcom sebenarnya sdah bisa diakses 

pada 30 Mei 1998, namun mulai daring dengan sajian lengkap pada 9 Juli 

1998.tanggal 9 Juli itu akhirnya ditetapkan sebagai hari lahirnya detikcom yang 

didirikan Budiono Darsono (eks wartawan detik), Yayan Sopyan (eks 

wartawan detik), Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo) dan DIdi 

Nugrahadi. Semula detikcom terfokus pada berita politik, ekonomi, dan 

                                                             
5
 Rahayu, Menakar Independensi Dan Netralitas Jurnalisme Dan Media Di Indonesia, 

(Jurnal Dewan Pres, Ed.No.9 Tahun 2014), h. 5. 
6
Eriyanto, Analisis Framing (Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media), (Yogyakarta:Lkis, 

2002), 115 
7
 Simbolon, Wartawan Reporter Dasar, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1997), 

88 
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teknologi informasi.Baru setelah situasi politik mulai reda dan ekonomi mulai 

membaik, detikcom memutuskan untuk juga melampirkan berita hiburan dan 

olahraga. 

Dari situlah kemudian tercetus keinginan membentuk detikcom yang update-

nya tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak yang harian, minggua dan 

bulanan, yang dijual detikcom adalah breaking news
8
. 

 

C. Ruang Lingkup Kajian 

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dan agar tidak terjadi 

pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka peneliti ini perlu dibuat suatu 

bataan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibaah dalam 

penulisan skripsi ini, yaitu hanya pada isi pembritaan pasca pemungutan suara 

pemlihan presiden 17 April 2019. Ruang lingkup yang dibahas dalam penilitian ini 

menganalisi isi dalam pemberitaan pada media online Detik.com edisi 17 April 

sampai 21 April 2019. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang diatas mendapatkan sebuah masalah 

yaitu sebagai berikut, bagaimana Analisis Framing Independensi Pemberitaan 

Media Online Detik.com Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 17 April 

2019?  

                                                             
8
id.m.wikipedia.org/detikcom, diakses pada tanggal 14 Maret 2019 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Independensi media 

Detikcom dalam membingkai pemberitaan pasca pemungutan suara pmilihan 

presiden 17 April 2019 di media Detik.com edisi 17 April pukul 13.00 WIB 

sampai 21 April 2019 pukul 23.59 WIB. 

2. Kegunaan Penelitan 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi 

pengembangan ilmu komunikasi dalam program studi jurnalistik, 

terkhusus pada analisis framing terhadap pemberitaan media online 

Detik.com pasca pemungutan suara pemilihan presiden 17 April 2019 

edisi 17 April pukul 13.00 WIB sampai 21 April 2019 pukul 23.59 

WIB. 

2) Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi semua 

pihak yang membutuhkan pustaka atau ingin melakukan penelitian 

sejenis mengenai kajian analisis framing dalam pemberitaan media 

online. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kejelian masyrakat 

terhadap berita yang dipublikasikan oleh media karena beberapa berita 

yang dipublikasikan ada menyangkut unsur politik dan sebagainya 

didalamnya. Sehingga media tersebut dalam memberi berita tidak 

independen dalam menyajikan berita ke publik. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi pers 

mengenai penyampaian informasi yang berkualitas, sehingga tidak 

terjadi pemberitaan yang tidak obyektif karena memasukan unsur 

politik maupun yang lain didalamnya. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Terdiri dari Latar Belakang, Penegasan Istilah, Ruang 

Lingkup Kajian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, dan Sistimatika Penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 Terdiri dari Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka 

Pikir. 

BAB III : METODE PENELITAN  

Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumplan 

Data, dan Uji Validasi Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Terdiri dari Subjek Penelitian 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Terdiri dari hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran Penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 
A. Kajian Teori 

1. Definisi Teori 

Setiap penelitian diperlukan sebuah teori, sebelum teori apa saja yang akan 

penulis gunakan, perlulah penulis menjelaskan sedikit pengertian dari teori 

terebut. Berikut definisi teori menurut beberapa ahli : 

a. Menurut Kerlinger teori merupakan seperangkat konsep, defenisi, dan 

proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, 

melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna 

untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.
9
 

b. William Wiersman menyatakan bahwa teori merupakan generalisasi 

atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

berbagai fenomena secara sistematik.
10

 

c. Cooper and Schindler menyatakan bahwa teori merupakan seperangkat 

konsep.
11

 

Dari ketiga pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa, teori 

merupakan suatu konsep yang bersifat genera atau umum, yang dapat 

dipergunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. 

2. Kegunaan Teori 

Berikut beberapa kegunaan teori : 

a. Lebih mempertajam atau lebih mengfokuskan fakta yang hendak 

diselidiki atau diuji kebenarannya. 

b. Mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep-

konsep serta memperkembangkan definisi-definisi 

c. Menyangkut objek yang diteliti. 

d. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang. 

                                                             
9

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 

2014), Cet. 21, h. 41 
10

 Ibid., h. 41 
11

  Ibid., h. 41 
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e. Memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada 

pengetahuan peneliti.
12

 

 

B. Agenda Setting 

1. Definisi Agenda Setting 

Agenda setting adalah kemampuan media melelui pengulangan ulasan 

beritanya bisa meningkatkan pentingnya isu (peristiwa) tertentu pada pikiran 

khalayak.
13

 

Ada beberapa ahli yang mengemungkakan definisi agenda setting sebagai 

berikut : 

a. Kur Lang dan Gladys Engel Lang : 

Media massa membuat tekanan pada isu tertentu, mereka mengangkat 

public images dan figur politik. Massa media secara konstan menghadirkan 

obyek yang mensugesti individu untuk berpikir, mengetahui dan merasakan 

tentang suatu. 

b. Norton Long : 

Surat kabar, merupakan penggerak utama dalam mensetting wilayah 

agenda. Surat kabar mempunyai bagian besar dalam menentukan isu apa 

yang paling banyak diperbincangkan oleh khalayak, isu apa yang paling 

dipikirkan khalayak.
14

 

c. Maxwell E. McCombs dan Donald L. Shaw : 

Media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal yang 

menonjol yang dimiliki sebuah berita dari news agenda mereka kepada 

public agenda. Pada saatnya, media massa mampu membuat apa yang 

penting menurutnya, menjadi penting pula bagi masyarakat. 

d. Bernard C. Cohen : 

                                                             
12

  http://faidabdurrahma.wordpress.com/2011/07/26/kegunaan-teori/amp/ diakses pada 

tanggal 20 Agustus 2019 pukul 20.04 WIB. 
13

 Netty Dyah Kurniasari, Agenda Setting Function (Studi Kasus Krisis Ekonomi Amerika 

dan Global), (Universitas Trunojoyo Madura: Komunikasi, Vol. IX No. 01, Maret 2015), h. 95. 
14

 Netty Dyah Kurniasari, Agenda Setting Function (Studi Kasus Krisis Ekonomi Amerika 

dan Global), (Universitas Trunojoyo Madura: Komunikasi, Vol. IX No. 01, Maret 2015), h. 96. 
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Agenda setting theory adalah teori yang menyatakan bahwa media 

massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan 

media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi 

ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta 

perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. 

Dikemukakannya bahwa “pers mungkin tidak berhasil banyak waktu dalam 

menceritakan orang-orang yang berfikir, tetapi berhasil mengalihkan para 

pemirsa dalam berpikir tentang apa”. 

e. Stephan W. Littlejohn dan Karen A. Foss : 

Agenda setting theory adalah teori yang menyatakan bahwa media 

membentuk gambaran atau isu yang penting dalam pikiran. Hal ini terjadi 

karena media harus selektif dalam melaporkan berita. Saluran berita 

sebagai penjaga gerbang informasi membuat pilihan tentang apa yang harus 

dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Apa yang masyarakat ketahui 

pada waktu tertentu merupakan hasil dari penjagaan gerbang oleh media. 

f. Syukur Kholil mengutip pendapat Samsudin A. Rahim : 

Mengemukakan bahwa agenda setting adalah peran media massa yang 

mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku 

masyarakat dengan menentukan agenda terhadap masalah yang dipandang 

penting.
15

 

2. Sejarah Agenda Setting  

Walter Lippmann (1992), seorang komentator dan penulis kolom terkenal 

di AS, adalah orang pertama yang mengemukakan gagasan mengenai agenda 

setting ini. Dalam tulisannya Lippmann menjelaskan bahwa media bertindak 

sebagai berikut : “A mediator between the world outside and the pictures in our 

heads” (perantara antara dunia luar dan gambaran dikepala kita). 

Dan karenanya, menurut Lippmann, media bertanggung jawab membentuk 

persepsi public terhadap dunia. Ia menegaskan bahwa gambaran realitas yang 

diciptakan media hanyalah pantuan (reflection) dari realitas sebenarnya dan 

                                                             
15

 Elfi Yanti Ritonga, Teori Agenda Setting Dalam Ilmu Komunikasi,(Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara, Simbolika, Vol. 4, April 2018), h. 33-34. 
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karenanya terkadang mengalami pembelokan atau  distorsi. Gambaran yang 

diberikan media massa mengenai dunia menciptakan apa yang disebutnya 

degan “lingkungan palsu” atau pseudo-environment yang berbeda dengan 

realitas “lingkungan sebenarnya”. Dengan demikian public tidak memberikan 

respons pada peristiwa yang sesungguhnya terjadi di lingkungan masyarakat, 

tetapi pada “gambaran yang ada di  kepala mereka”. 

Lebih lanjut Lippmann mengatakan: “lingkungan masyarakat 

sesungguhnya (rill) adalah terlalu besar, terlalu kompleks, dan terlalu cepat 

untuk dapat dikenali secara langsung. Kita tidak dilengkapi dengan 

kemampuan untuk menghadapi berbagai kerumitan, keragaman, perubahan, 

dan berbagai kombinasi yang muncul. Dan secara bersama-sama kita harus 

bertindak di dalam lingkungan tersebut, kita harusmerekontruksikan 

lingkungan melalui model yang lebih sederhana sebelum kita dapat mengelola 

lingkungan tersebut”.
16

 

Gagasan Lippmann kemudian dikembangkan oleh Donald Shaw dan 

Maxwell McCombs, dengan pernyataannya sebagai berikut: 

“Bukti-bukti sudah menumpuk bahwa para editor media cetak dan para 

pengelola media penyiaran memainkan peran penting dalam membentuk 

realitas sosial kita ketika mereka melakukan pekerjaan untuk memilih dan 

membuat berita. Dampak dari media massa yaitu kemampuannyaa untuk 

memengaruhi perubahan kognitif induvidu untuk membentuk pemikiran 

mereka dinamakan dengan funsi agenda setting komunikasi massa. Di sinilah 

letak efek menata dengan mengorganisasi dunia kita untuk kita”. 

Agenda setting terjadi karena media massa sebagai penajaga gawang 

informasi (gatekeeper) harus selektif dalam menyampaikan berita. Media harus 

melakukan pilihan mengenai apa yang harus dilaporkan dan bagaimana 

melaporkannya. Apa yang diketahui public mengenai suatu keadaan pada 

waktu tertentu sebagaian besar ditentukan oleh proses penyaringan dan 

pemilihan berita yang dilakukan media massa.
17

 

Selanjutnya gagasan agenda setting yang dikemukakan Norton Long (1958) 

mempunyai kemiripan dengan ide Mc Combs dan Shaw: Surat kabar, 

merupakan penggerak utama dalam mensetting wilayah agenda. Surat kabar 

mempunyai bagian besar dalam menentukan isu apa yang paling banyak 

diperbincangkan oleh khalayak, isu apa yang paling dipikirkan khalayak. Kur 

                                                             
16

 Morissan, Teori Komunikasi: Induvidu Hingga Massa, ( Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta: 2013), Ed. 1, h.495-496. 
17

 Ibid., h.496. 
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Lang dan Gladys Engel Lang (1959) mempunyai ide yang mirip dengan 

hipotesis agenda setting: Media massa membuat tekanan pada isu tertentu, 

mereka mengangkat public images dan figur politik. Massa media secara 

konstan menghadirkan obyek yang mensugesti individu untuk berpikir, 

mengetahui dan merasakan tentang suatu.
18

 

Teori agenda setting merupakan salah satu dari sekian banyak teori tentang 

efek media massa bagi khalayak, baik yang termasuk kategori teori klasik 

seperti teori stimulus respon yang dikemukakan oleh 

Hovland, et al (1953) dan teori SOR (Stimulus Organisme Response) yang 

dikemukakan Melvin DeFleur (1970) sebagai modifikasi dari teori Stimulus 

Response sebelumnya, maupun yang masuk kategori teori kontemporer seperti 

teori Difusi Inovasi, teori Uses and Gratification, teori Defendensi Efek 

Komunikasi massa, teori Spiral of Silence, teori Uses and Effects, teori Spiral 

of Silence, teori Uses and Effect, teori The Limited Media Effects, The Bullet 

Theory atau teori Jarum Hipodermik, dan lain-lain. Kehadiran teori Agenda 

Setting, telah membantah banyak teori sebelumnya seperti teori peluru (the 

bullet theory) yang dikemukakan Wilbur Shramm (1950-an), yang berasumsi 

efek media massa sangat luar biasa, karena khalayak bersifat pasif dan tidak 

berdaya, meskipun teori ini telah dibantah sendiri oleh Schramm pada tahun 

1970 dengan meminta supaya teori peluru ajaib itu dianggap tidak ada, sebab 

ternyata khalayak media massa tidak pasif. Teori lain yang dibantah oleh teori 

agenda setting adalah teori media terbatas (the limited media effects) yang 

mengemukakan media massa hanya memiliki pengaruh sedikit terhadap 

khalayak.
19

 

Pada bulan juni 1972, 5 pria tidak dikenal dengan motif yang belum jelas 

menyusup ke dalam kantor pusat partai democrat atau (Democratic National 

Comitler) dan mengambil beberapa dokumen milik partai. Peristiwa di 

Amerika (AS) itu kemudian muncul sebagai berita kecil seukuran dua 

                                                             
18

 Netty Dyah Kurniasari, Agenda Setting Function (Studi Kasus Krisis Ekonomi Amerika 

dan Global), (Universitas Trunojoyo Madura: Komunikasi, Vol. IX No. 01, Maret 2015), h. 95. 
19

 Elfi Yanti Ritonga, Teori Agenda Setting Dalam Ilmu Komunikasi,(Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara, Simbolika, Vol. 4, April 2018), h. 35. 
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paragraph di surat kabar Washington post. Pada waktu itu, tidak ada orang 

yang peduli dengan berita kecil tersebut karena menggapnya sebagai peristiwa 

pencurian biasa saja, namun redaktur berita Ben Bradlee dan reporter Bop 

Woodward serta Carl Bersntein memberikan perhatian khusus pada peristiwa 

tersebut. 

Presiden Richard Nixon ketika ittu yang diminta komentarnya menyatakan 

berita itu sebagai peristiwa biasa yang dilakukan maling kelas teri dan 

karenanya tidak penting, namun beberapa bulan setelah berita itu muncul untuk 

pertama kali, banyak orang mulai menyadari bahwa peristiwa itu bukanlah 

berita. Pada awal bulan april 1973, sejumlah orang yang tertarik mengikuti 

peristiwa itu mencapai 90%, dan ketika stasiun televise melakukan siaran 

langsung dari gedung senat yang tengah menggelar rapat dengar pendapat 

(hearings) untuk menyelidiki peristiwa teersebut, dapat dikatakan setiap orang 

dewasa di amerika mengetahui peristiwa yang terkenal dengan sebutan skandal 

wateragate itu.
20

 

Enam bulan kemudian, presiden mison masih mencoba membantah bahwa 

doronya terlibat. “saya bukan seorang bajingan,” katanya. Namun,, pada 

musim semi 1974, untuk pertama kalinya ddalam sejarah, presiden amerika 

serikat dipaksa mundur dari jabatannya karena masyarakat dan politisi ketik itu 

sudah mengambil keputusan bahwa ia (Nixon) memang bajingan. Peristiwa 

kecil yang awalnya dianggap tidak penting itu kemudian berubah menjad salah 

satu skandal terbesar dalam sejarah politik amerika.  

Maxwell mCombs dan donald shaw adalah yang pertama kali 

mengemukakan istilah agenda setting (1972) dan mereka menyebut skandal 

Watergate sebagaimana yang diceritakan pada pembukaan tulisan ini 

merupakan contoh sempurna fungsi agenda setting dan media massa.
21

 

Bryant dan Thompson (2002) mengemukakan contoh lain fungsi agenda 

setting media massa dengan memberikan ilustrasi imajiner tentang suatu kota 

                                                             
20

 https://www.academia.edu/34989597/Teori_Agenda_Setting?auto=download di akses 

pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 09.29 WIB 
21

 https://www.academia.edu/34989597/Teori_Agenda_Setting?auto=download di akses 

pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 09.29 WIB 
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yang tengah melaksanakan pemilihan walikota, namun media local ternyata 

tidak memiliki isu penting yang dapat dijadikan bahan perdebatan untuk 

menilai kualitas para kandidat, media hanya membahas hal-al sepele seputar 

kepribadian para calon. Salah satu televise local kemudian mengangkat topik 

mengenai kemacetan lalu lintas di dekat stasiun TV tersebut yang disebabkan 

terbengkalainya proses perbaikan jalan. Pemilik stasiun TV meminta bagian 

pemeberitaan untuk meliput kemacetan tersebut dan meminta tanggapan dari 

dua orang calon walikota yang tengah berkampanye. Ketika berita tersebut 

ditayangkan, beberapa stasiun TV dan media lainnya ikut mengangkat topic 

tersebut. Berita mengenai jalan rusak itu kemudian menjadi salah satu topic 

dalam kampanye pemilihan walikota, dan hal itu semata-mata disebabkan 

karena pemilik stasiun menginginkan perbaikan jalan dapat diselesaikan 

secepatnya. 

Hubungan yang kuat anatar berita yang disampaikan media – sebagaimana 

dua contoh tersebut – dengan isu-isu yang dinilai penting oleh publik 

mwrupakan salah satu jenis efek media massa yang paling popular yang 

dnamakan dengan agenda setting. Denis McQuail (2000) mengataka bahwa 

istilah „agenda setting’ diciptakan oleh Maxwel McCombs dan Donald Shaw 

(1972, 1993), dua peneliti dari Univeristas North Carolina, untuk menjelaskan 

gejala atau fenomena kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu) yang telah 

lama diamati dan diteliti oleh kedua sarjana tersebut. Penelitian oleh McCombs 

dan Shaw merupakan tonggak awal perkembangan. 

E.M Griffin (2003) menyatakan bahwa McCombs dan Donald Shaw 

meminjamkan istilah „agenda setting’ dari sarjana ilmu politik Bernard Cohen 

(1963) melalui laporan penelitiannya mengenai fungsi khusus media massa. 

Dalam penelitiannya itu, Cohen mengemukakan pernyataannya yang terkenal 

yang sering disebut sebagai mantra dari agenda setting. The mass media may 

not successful in telling us what to think, but they are stunningly successful in 

telling us what to think about. (media massa mungkin tidak berhasil 
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mengtaakan kepada kita apa yang harus dipikirkan, tetapi mereka sangat 

berhasil untuk mengatakan kepada kita hal-hal apa saja yang harus kita 

pikirkan).
22

 

3. Asumsi Teori Agenda Setting 

Asumsi agenda setting menawarkan suatu cara menghubungakan 

penemuan-penemuan dengan kemungkinan-kemungkinan efek terhadap opini, 

karena pada dasarnya yang ditawarkan adalah suatu fungsi belajar dari media 

massa.
23

 

Dalam hal ini terdapat sejumlah asumsi dasar yang menjadi inti gagasan 

teori penggunaan dan kepuasan sebagaimana dikemukakan Katz, Blumler dan 

Gurevitch (1974) yang mengembangkan teori ini. Mereka menyatakan lima 

asumsi dasar teori penggunaan dan kepuasan yaitu:
24

 

a. Audiensi aktif dan berorientasi pada tujuan ketika menggunakan media. 

Dalam prespektif teori penggungaan dan kepuasan audiensi dipandang 

sebagai partisipan yang aktif dalam proses komunikasi namun tingkat 

keaktifanya setiap individu tidaklah sama. Dengan kata lain, tingkat 

keaktifan audiensi mengacu pada target dan tujuan yang ingin dicapai serta 

berdasarkan motivasi. 

b. Inisiatif untuk mendapatkan kepuasan media ditentukan audiensi. 

Asumsi kedua ini berhubungan dengan kebutuhan terhadap kepuasan 

yang dihubungkan dengan pilihan media tertentu yang ditentukan oleh 

audiensi sendiri. Karena siftanya aktif maka audiensi mengambil inisiatif. 

Kita memilih menonton program komedi di televise karena kita menyukai 

acara yang dapat membuat kita tertawa, atau menonton program berita, 

karena kita ingin mendapatkan informasi. Tidak seorangpun dapat 

menentukan apa yang kita inginkan terhadap isi media. 

                                                             
22

 https://www.academia.edu/34989597/Teori_Agenda_Setting?auto=download di akses 

pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 09.29 WIB. 
23

 Elvinaro Ardianto,  Komunikasi Massa Suatu pengantar, (Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media, 2004), Ed.Revisi,  h. 76. 
24

 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013), Ed.Pertama,  h.509-512. 
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c. Media bersaing dengan sumber kepuasan lain. 

Media dan audiensi tidak berada dalam ruang hampa yang tidak 

menerima pengaruh apa-apa. Keduanya menjadi bagian dari masyarakat 

yang lebih luas, dan hubungan antara media dan audiensi dipengaruhi oleh 

masyarakat. Media bersaing dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya 

dalam hal pilihan, perhatian dan penggunaan untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan seseorang. 

d. Audiensi sadar sepenuhnya terhadap ketertarikan, motif dan penggunaan 

media. 

Kesadaran diri yang cukup akan adanya ketertarikan dan motif yang 

muncul dalam diri yang dilanjutkan dengan penggunaan media 

memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang tepat mengenai 

penggunaan media oleh audiensi.
25

  

e. Penilaian isi media ditentukan oleh audiensi. 

Menurut teori ini, isi media hanya dapat dinilai oleh audiensi sendiri. 

Program televise yang dianggap tidak bermutu bisa menjadi bergua bagi 

audiensi terntentu karena merasakan mendapakan kepuasan dengan 

menonton program tersebut. Menurut J.D. Rayburn dan Philip Palmgreen 

(1984), seseorang yang membaca surat kabar tertentu tidak berarti ia 

merakan kepuasan dengan surat kabar yang dibacanya karena 

mungkinhanya surat kabar itu saja yng tersedia. Ia akan segera beralih 

kerusat kabar lain jika ia mendapatkan kesempatan memperoleh surat kabar 

lain.
26

 

Ketz dan rekan (1974) menyatakan bahwa situasi sosial di mana 

audiensi berada turut serta terlibat dalam mendorong atau mengingkatkan 

kebutuhan audiensi terhadap media melalui lima cara sebagai berikut : 

1) Situasi sosial dapat menghasilkan ketegangan dan konflik yang 

mengakibatkan orang membutuhkan sesuatu yang dapat mengurangi 

ketegangan melalui penggunaan media. 

                                                             
25

 Ibid., h. 509-512 
26

 Ibid.,  h.509-512. 
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2) Situasi sosial dapat menciptakan kesadaran adanya masalah yang menuntut 

perhatian. Media memberikan informasi yang membuat kita menyadari hal-

hal yang menarik perhatian kita, dan kita dapat mencari lebih banyak 

informasi yang menarik perhatian kita melalui media. 

3) Situasi sosial dapat mengurangi kesempatan seseorang untuk dapat 

memuaskan kebutuhan tertentu, dan media berfungsi sebagai pengganti 

atau pelengkap. Dengan kata lain, terkadang situasi yang kita hadapi 

menjadikan media sebagai sumber terbaik atau mungkin satu-satunya yang 

tersedia. 

4) Situasi sosial terkadang menghasilkan nilai-nilai tertentu yang dipertegas 

dan diperkuat melalui konsumsi media. Orang terdidik akan memilih media 

yang dapat mempertegas atau memperkuat nilai-nilai yang menghargai akal 

sehat, kesadaran diri, dan ilmu pengetahuan. Namun sebaliknya, media 

juga dapat mempertegas atau memperkuat nilai-nilai yang bertentangan 

dengan akal sehat. 

5) Situasi sosial menurut audiensi untuk akrab dengan media agar mereka 

tetap dapat diterima sebagai anggota kelompok tertentu. Dalam pergaulan 

sosial, seseorang yang serba tidak tahu mengenai isu-isu yang menjadi 

sorotan media akan dianggap sebagai orang yang tidak mengikuti 

perkembangan zaman.
27

 

 

C. Analisis Framing 

1. Defenisi Analisis Framing 

Analisi framig bisa juga disebut analisis bingkai, analisis framing 

merupakan salah satu analisis yang banyak digunakan untuk menganalis media. 

Secara sederhana analisi framing dapat dikatakan juga bisa sebagai 

membingkai sebuah peristiwa.  

Berikut beberapa ahli mendefinisikan analisi framing sebagai berikut : 

a. Gamson dan Modigliani 
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Frame adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir 

sedemikian rupa dan menghadirkan kontruksi makna peristiwa-

peristiwa yang berkaitan denga objek suatu wacana.
28

 

b. Alex Sobur 

Analisis framing untuk mengetahui bagaimana prespektif atau cara 

pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis 

sebuah berita.
29

  

c. Erving Goffman 

Secara sosiologi konsep frame analysis memelihara kelangsungan 

kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi, dan menginterprestasi 

secara aktif pengalaman-pengalaman hidup kita untuk dapat 

memahaminya.
30

  

d. Gitlin  

Frame  sebagai seleksi, penegasan, dan eksklusi yang ketat. Ia 

menghubungkan konsep tersebut dengan proses memproduksi wancana 

berita dengan mengatakan, “Frames memungkinkan para jurnalis 

memproses sejumlah besar informasi demi penyiaran yang efisien 

kepada khalayak.
31

 

2. Model Analisis Framing Robert N. Entman 

Analisis Robert N. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar : 

seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua 

factor ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi 

isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya.
32

 

1) Seleksi isu 

Berkaitan dengan pemilihan fakta, dari semua realitas yang 

kompleks serta beragam, aspek mana yang diseleksi untuk 

ditampilkan. Dalam hal ini, berkaitan dengan tidak semua aspek 
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atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu 

dari suatu isu. 

2) Penonjolan aspek 

Merupakan proses proses membuat informasi lebih bermakna, 

lebih menarik, berarti, atau sesuatu yang lebih diingat oleh 

khalayak. Realitas yang lebih menonjol kemungkinan besar akan 

untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayk dalam memahami 

suatu realitas.
33

 

Dapat disimpulkan, menurut Entman framing merupakan pendekatan 

untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan oleh wartawan 

ketika menseleksi isu dan menulis berita.Cara pandang tersebut pada 

akhirnya dapat menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang 

ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. 

Dalam konsep Entman, ia merumuskan kedalam empat model framing 

sebagai berikut :
34

 

Tabel 2. 1 

Model Framing Robert N, Entman 

 

Define Problems(Pendefinisian 

masalah) 

Bagaimana 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 Judgment (Membuat 

keputusan moral) 

Nilai moral apa yang disajikan untuk 

menjelaskan masalah? Nilai moral apa 

yang dipakai untuk melegitimasi atau 

mendelegitimasi suatu tindakan 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Penyelesaian apa yang ditawakan untuk 

mengatasi masalah / isu? Jalan apa yang 

ditawarkan untuk mengatasi masalah? 
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D. Indepedensi 

1. Definisi Indepedensi 

Ada beberapa defenisi indipendensi menurut beberapa ahli sebagai berikut: 

Sastrawan dan jurnalis senior, Goenawan Mohamad mengatakan bahwa 

media dalam pemberitaannya tidak harus netral. “Hal terpenting, pemberitaan 

media tidak untuk memfitnah. 

William L. Rivers menegaskan ketiadaan “netralitas media” alias tidak ada 

media (jurnalistik) yang netral. Ditegaskan, pers atau media “selalu” berpihak, 

terutama kepada kepentingan pemiliknya. 

Dengan kondisi demikian, idealisme wartawan kebebasan pers & 

independensi akan “terpasung” begitu menjadi karyawan sebuah media. 

Pasalnya, idealisme wartawan media mana pun, wajib menyelaraskan 

pemberitaannya dengan visi, misi, dan kebijakan redaksi (editorial policy) 

yang pasti berpihak pada pemililk atau pemodal. 

Kebebasan pers sejatinya dinikmati kaum pemodal atau pemilik media. 

Tidak ada media yang netral. Media selalu berpihak dan itulah yang dimaksud 

independensi kebebasan memihak. Pihak mana yang dipihak, tergantung 

“ideologi” pemilik media dan “kadar keimanan” wartawan & editornya.
35

 

Siregar mengemukakan bahwa independensi dan netralitas harus dilihat 

sebagai sesuatu yang berbeda, tetapi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. 

Bila ingin menjadi media yang baik, kedua prinsip ini harus dilaksanakan. Itu 

sebabnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan Dewan Pers merumuskan 

sangat bagus dalam satu tarikan napas: “Wartawan Indonesiabersikap 

independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad 

buruk.” Penafsirannya sangat jelas, prinsip independensi dan netralitas harus 

dilaksanakan (Pasal 1) (Siregar, Kompas, 21 Juli 2013)
36

 

McQuail berpendapat bahwa media yang berfungsi menyebarluaskan 

informasi kepada publik seharusnya bekerja berdasarkan prinsip-prinsip: 
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kebebasan, kesetaraan, keberagaman, kebenaran dan kualitas informasi, 

mempertimbangkan tatanan sosial dan solidaritas, serta akuntabilitas. Oleh 

karena itu, baik pemilik maupun pengelola media seharusnya mematuhi 

prinsip-prinsip tersebut. Dalam kaitan ini, tidak boleh ada pengutamaan khusus 

bagi pemilik dan/atau kelompok afiliasinya dan juga diskriminasi bagi publik 

dalam mengakses media, baik dalam pengertian menerima maupun 

mengirimkan gagasan.
37

 

2. Independensi Media Massa 

Dalam mewujudkan independensi dan netralitas media massa 

mengharuskan media massa berada pada posisi tengah, bebas dari intervensi-

intervensi kelompok mana pun juga untuk kepentingan politik tertentu dari 

golongan tertentu. 

Independensi dan netralitas media massa sesungguhnya sangat jelas yakni 

media massa berpihak kepada kebenaran secara universal. Namun, kebenaran 

universal itu belum memiliki batasan yang jelas. Menurut Bill Kovach dan 

Tom Rosenstiel dalam sembilan elemen jurnalisnya, para jurnalis harus 

menjaga independensi terhadap sumber berita agar tidak terjadi bias. 

Prinsipnya jurnalis harus bersikap independen terhadap orang-orang yang 

mereka liput. 

Tidak memihak, tetap menjaga akurasi data-data, tetap melakukan 

verifikasi, mengabdi pada kepentingan masyarakat dan mematuhi berbagai 

kode etik jurnalistik dan media massa mesti bersikap kepada publik.
38

 

Menurut McQuail dalam melihat peran media masa ada enam yaitu : 

a. Melihat media massa sebagai window on event and experience. Media 

dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa 

yang sedang terjadi di luar sana. Berita yang ada dalam media 

merupakan wadah belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa.  
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b. Media juga sering dianggap sebagai a mirror of event in society and the 

world, implying a faithful reflection. Dalam pengertian ini, media 

merupakan cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan 

dunia. Media merefleksikan peristiwa apa adanya.  

c. Memandang media massa sebagai filter, atau gatekeeper yang 

menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Isi media 

tidak mutlak dari relitas yang ada, tetapi sudah merupakan bentuk yang 

dibuat dan diseleksi oleh redaksi atau orang orang yang berhubungan 

dengan media tersebut. 

d. Media massa sering kali pula dipandang sebagai guide, penunjuk jalan 

atau interpreter, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas 

berbagai ketidak-pastian, atau alternatif yang beragam. 

e. Melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai 

informasi danbide-ide kepada khalayak, sehingga memungkin 

terjadinya tanggapan dan umpan balik. 

f. Media massa sebagai interlocutor, yang tidak hanya sekadar tempat 

berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif.
39

 

3. Urgensi Indepedensi Media Massa 

Dalam satu dasa warsa terakhir, isu independensi media (massa) di 

Indonesia menjadi perhatian serius dan telah menimbulkan kekhawatiran di 

berbagai pihak, baik kalangan akademisi, pekeija media, pengamat, bahkan 

sampai dengan kalangan politisi dan anggota masyarakat pada umumnya. 

Kekhawatiran itu didasarkan pada keyakinan bahwa system demokrasi akan 

dapat hidup subur jika ditopang oleh media massa yang profesional dan 

independen. Dengan kata lain, jika media massa makin terkooptasi oleh 

kepentingan kelompok tertentu seperti pebisnis dan penguasa, hal itu dapat 

menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi.
40
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Mengingat kajian mengenai faktorfaktor yang menghambat terwujudnya 

independensi media di Indonesia telah banyak dilakukan, maka studi ini 

berusaha mengkaji dari sisi lain, yakni aspek kineija kebijakan. Adapun yang 

dimaksud dengan kineija kebijakan (policy performance) ialah deraj at di mana 

hasil kebijakan yang ada memberikan kontribusi terhadap pencapaian nilai-

nilai atau terpecahkannya masalah yang dihadapi.  

Dalam konteks ini nilai yang dimaksud adalah terwujudnya independensi 

media massa, terutama media penyiaran, di Indonesia. Sejauh mana kebijakan 

publik yang ada mampu mewujudkan penegakkan indenpendensi media 

penyiaran seperti yang diharapkan banyak pihak.
41

 

4. Indikator Independensi dan Netralitas 

Meskipun independensi dan netralitas sebenarnya tidak dapat dipisahkan 

dengan mudah, kedua konsep tersebut masingmasing dapat didefnisikan.
42

 

Di sini, liputan-liputan media yang objektif dan netral menjadi 

penanda bahwa media yang bersangkutan profesional, dan dengan demikian, 

mempunyai tingkat independensi yang tinggi. Ini karena hanya media yang 

independen-lah yang mampu membuat reportase peristiwa secara objektif. 

Sebaliknya, media-media yang tidak independen akan cenderung membuat 

laporan-laporan yang bias dan tidak objektif.
43

 

Objektivitas didefinisikan sebagai aktivitas melaporkan kenyataan atau 

fakta, semampu yang bisa dilakukan oleh wartawan tanpa terpengaruh 

oleh prasangka dan opini personal. Objektivitas sangat erat dengan pemahaman 

secara kultural wartawan atas masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, 

wartawan mesti independen dari faksi. Wartawan, bagaimana pun juga, harus 

independen dari pihak yang mereka liput. Dengan demikian wartawan bisa 

lebih objektif. Independensi dari kelas atau status ekonomi, dan juga 
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independen dari ras, etnis, agama, dan gender penting untuk menghasilkan 

berita yang objektif.
44

 

Objektivitas sendiri dapat diamati dari tiga aspek yang berbeda, yaitu:  

a. Nilai 

Berkaitan dengan nilai, kita dapat mengaitkan objektivitas dalam 

jurnalisme dengan tiga tujuan utama. 

1) Memisahkan fakta dari opini. 

2) Memilah deskripsi yang bersifat emosional dari berita. 

3) Berupaya untuk keadilan dan keseimbangan.
45

 

b. Proses / Dimensi prosedur  

Kemungkinan meliputi upaya menyediakan cara pandang yang kontras, 

keseimbangan, dan cara pandang alternatif dengan menggunakan bukti 

pendukung, memastikan pengutipan secara tepat, dan akhirnya 

mengorganisir berita ke dalam format yang dikenal oleh 

kebanyakan masyarakat. Prosedur untuk memastikan independensi 

dan netralitas antara lain komitmen yang kuat untuk selalu 

memverifikasi informasi melalui metode yang objektif.
46

 

c. Bahasa 

sarana menyampaikan fakta di dalam berita. Objektivitas adalah sejenis 

“permainan bahasa”, yang merupakan strategi spesifik menampilkan 

kembali kejadian, fakta, dan detailnya.
47

 

Netralitas memiliki arti penting yang senada dengan keseimbangan namun 

lebih menekankan pada bagaimana informasi dipresentasikan. Untuk berita 

yang memuat unsur personalisasi, seringkali, tidak mudah untuk diamati. 

Personalisasi muncul ketika media melalui jurnalisnya secara tidak sengaja 

ataupun sengaja terlalu menonjolkan person dibandingkan peristiwanya. Dalam 
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pandangan McQuail, unsur personalisasi ini menyebabkan minimnya 

keberagaman, kebenaran dan kualitas informasi dan berimplikasi pada 

pembatasan pengetahuan masyarakat tentang peristiwa sebenarnya (kondisi 

objektif).
48

 

 

E. Media Online 

1. Definisi Media Online 

Media Online merupakan saluran komunikasi yang terjadi secara online di 

situs web atau (website) internet. Semua jenis kanal (channel) komunikasi yang 

ada di internet atau hanya bisa diakses dengan koneksi internet disebut media 

online. Istilah media online menggabungkan dua kata yaitu media dan online. 

Dalam KBBI, media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, 

radio, televise, dan lain-lain. Sedangkan online disebut daring, karenanya 

media online disebut juga media daring.  Daring yakni terhubung melalui 

jejaring computer, internet dan sebagainya. Dengan demikian secara bahasa 

media online  atau media daring adalah media dalam jaringan yang terhubung 

melalui jejaring computer dan internet.
49

 

Menurut beberapa ahli tentang definisi media online yaitu sebagai berikut: 

a. Business Dictionary : 

Media online adalah media digital yang mencangkup foto, video, dan 

musik yang didistribusikan melalui internet. 

b. Ashadi Seregar : 

Media online adalah penyebutan umum kepada media berbasi 

telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Media online 

ini termasuk website, radio online,pers online, e-commerce. 

c. Lorie Ackerman : 

Media online adalah bentuk penerbitan online yang digunakan untuk 

menyampaikan ide. Secara umum, media online menggunakan 
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komputer dalam penulisan, pengeditan, pencetaka, atau proses 

pengiriman publikasi.
50

 

2. Perkembangan Media Online di Indonesia 

Jurnalisme online menjadi berbeda dengan jurnalisme tradisional yang 

sudah dikenal seperti cetak, radio, TV. Tanggal 17 Januari 1998 disebut 

sebagai tonggak sejarah kelahiran jurnalisme online. Kemunculan dan 

perkembangan jurnalistik online di Indonesia juga dimulai dengan berita 

menggegerkan yaitu berkahirnya era pemerintah orde baru saat Soeharto 

mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Dua tahun kemudian atau awal tahun 

2000-an, muncullah situs-situs pribadi yang menampilkan laporan jurnalisme 

pemiliknya yang kini dikenal dengan website blog, weblog atau blog. Berita 

pengunduran diri Soeharto tersebar luas melalui mailing list yang sudah 

dikenal luas dikalangan aktivis demokrasi dan mahasiswa. 

Media online yang ada di Indonesia pada awalnya tidak memiliki 

perbedaan dengan media cetak karena apa yang ada di media cetak hanya 

dipindahkan ke dalam media online. Sehingga kontennya sama persis dengan 

munculnya media online, munculah banyak para jurnalis baru yang bebas 

menulis dan mengabarkan berita dimanapun meraka berada dengan cepat 

selama mereka memiliki sambungan ke internet. Oleh sebab itu, kita dapat 

melihat industri-industri media yang awalnya menggeluti media cetak mulai 

merambah ke televisi dan sekarang ke media online. Sehingga, menyebabkan 

masyarakat mulai tenggelam dalam dunia yang dipenuhi oleh media.  

Dalam perkembangannya jurnalisme online memang berbeda dengan 

jurnalisme cetak maupun jurnalisme penyiaran. Pasalnya, dalam jurnalisme 

online, pembedaan antara news dan opinion masih sangat tumpang tindih. 

Portal penyedia informasi tidak hanya berasal dari berita yang dikumpulkan 

berdasarkan news gathering dan news reporting, namun juga meliputi blog-

blog pribadi yang menampung pendapat publik mengenai berbagai fenomena. 

Perbedaan ini juga bekenaan dengan persoalan kepemilikan. Ketika dalam 

media konvensioanal seperti cetak dan penyiaran, kita dihadapkan pada sebuah 
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media yang dimiliki oleh perseorangan atau penguasa atau sekelompok. 

Namun, sifat ini akan berbeda ketika berhadapan dengan jurnalisme online 

dimana kepemilikan media tidak selalu dalam perusahaan sekolompok orang 

atau penguasa. Bahkan individu yang berarti tunggal pun dapat memiliki dan 

mengakses jurnalisme online secara lebih terbuka. Kemudahan mengakses 

internet telah memberikan banyak dampak positif bagi kita. Perkembangan 

teknologi membawa kita menuju perubahan yang semakin pesat dan membuat 

semua menjadi lebih praktis. Namun kita sebagai pengguna juga harus bisa 

bersikap bijak dalam menggunkan media online agar media online dan juga 

jurnalisme online bisa menjadi alternatif media di era digital.  

Pada dasarnya setiap karya jurnalisme harus mampu memberikan jawaban 

dari apa yang diperlukan dan diinginkan masyarakat, ditambah dengan 

aktualitas yanag berkaitan dengan nilai berita. Satu hal yang menjadi sorotan 

saat ini adalah fakta bahwa pekerjaan para jurnalis dalam membuat laporan 

akan suatu pemberitaan dan disebarkan lewat media cetak dan elektronik tidak 

hanya dilakukan oleh jurnalis saja, melainkan digunakan oleh hampir semua 

orang, termasuk pengacara, ahli politik, blogger amatir, maupun masyarakat 

biasa. Kenyataan tersebut mengantar kita pada penggunaan internet sebagai 

aplikasi teknologi baru pada dunia jurnalisme.  

Jurnalisme online (media baru) merupakan sebuah proses penyampaian 

pesan atau informasi yang dilakukan menggunakan media internet. Dengan 

berkembangnya teknologi yang diberi nama internet ini, masyarakat disuguhi 

dengan penyebaran serta mendapatkan informasi dalam jangka waktu yang 

real time atau seketika. Dimanapun, kapanpun, kita ingin mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan maka dapat dihasilkan melalui internet, karena 

selain internet media-media penunjang untuk internet ini pun telah ditemukan, 

adapun media penunjang tersebut ialah modem ataupun jaringan wifi yang 

dapat kita temukan di banyak tempat atau yang kita miliki. Sebagai contoh, 

penyebaran informasi mengenai hasil pertandingan sepakbola yang diadakan di 

malam hari, di pagi harinya kita sudah dapat menerima informasi tersebut 

melalui internet.
51

 

                                                             
51

https://www.kompasiana.com/ulfahannafauziyyah/568e04adf57e61150ee69aa4.html/per

kembangan-media-online-di-indonesia di akses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 11.00. 



28 

 

 

F. News 

1. Defenisi Berita atau News 

News atau yang sering kita dengar sebagai berita memiliki beberapa 

defenisi atau pengertian menurut beberapa ahli. Berikut defenisi berita yang 

dikemungkakan oleh beberapa ahli: 

a. Paul De Massenner: 

News atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik 

perhatian serta minat khalayak pendengar. 

b. Charnley dan James M. Neal: 

Menuturkan, bahwa berita merupakan laporan tentang suatu peristiwa, 

opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, 

masih baru, dan harus secepatnya disampaikan kepada khalayak. 

c. Doug Newson dan James A. wollert: 

Berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas 

lagi oleh masyarakat. Dengan melaporkan berita, media massa memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai apa yang mereka butuhkan. 

d.  Dja‟far Assegaf: 

Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dipilih oleh 

staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian 

pembaca, entah karena dia luar biasa, entah karena penting atau akibatnya, 

entah pula karena dia mencangkup segi-segi human interest seperti humor, 

emosi, dan ketegangan. 

e. Dean M. Lyle Spencer: 

Berita adalah suatu kenyataan atau ide yang benar yang dapat menarik 

perhatian sebagian besar pembaca. 

f. Michael V. Charnley: 

Berita merupakan laporan tercepat mengenai fakta dan opini yang menarik 

atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk. 

g. Williard C. Bleyer: 

Berita adalah suatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat 

dalam surat kabar, karena dia menarik minat atau mempunyai makna bagi 
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pembaca surat kabar, atau karena dia dapat menarik para pembaca untuk 

membaca berita. 

h. William S. Maulsby: 

Berita bisa didefinisikan sebagai atau suatu penuturan secara benar dan 

tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru 

terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang 

memuat berita tersebut. 

i. Haris Sumadiria dalam buku Jurnalistik Indonesia (menulis berita dan 

feature): 

Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, 

menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media 

berkala seperti surat kabar, radio, televise, atau media online internet.
52

 

Setelah melihat dan membaca beberapa definisi yang dikemungkakan oleh 

beberapa ahli tersebut, maka penulis mendefenisikan news atau berita adalah 

laporan atau informasi yang sangat penting dan ditulis oleh wartawan untuk 

disampaikan ke masyarakat atau khalayak ramai, dan bersifat segera atau baru, 

dengan perantara melalui media massa seperti radio, surat kabar, televisi, dan 

media online. 

2. Klarifikasi Berita 

Berita dapat diklarifikasi kedalam dua kategori: berita berat (Hard News) 

dan berita ringan (Soft News). Selain itu, berita juga dapat dibedakan menurut 

lokasi peristiwanya, di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Sedangkan 

bedasarkan sifatnya, berita bisa dipilah menjadi berita diduga dan berita tak 

diduga. Selebihnya, berita juga bisa dilihat menurut materi isinya yang 

beraneka macam.
53

 

Berdasakan kategori berita memiliki dua kategori yaitu sebagai berikut: 

a. Berita berat atau hard news: 

menujuk pada peristiwa yang mengguncangkan dan menyita perhatian 

seperti kebakaran, gempa bumi, dan kerusuhan. Berita ini umumnya juga 
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masuk dalam lokasi terjadi ditempat terbuka dan masuk dalam kreteria 

berita berat. 

b. Berita ringan atau soft news: 

menunjuk pada peristiwa yang lebih bertumpu pada unsur-unsur 

ketertarikan manusiawi seperti pesta pernikahan bintang film, atau seminar 

sehari tentang perilaku seks bebas dikalangan remaja, pengadilan, dan 

peristiwa yang berlangsung pada tempat tertutup. Berita ini juga termasuk 

dalam berita lokasi terjadi ditempat tertutup dan masuk dalam kreteria berit 

ringan.
54

 

Singkat kata, hard news dan soft news hanya menunjuk pada kualitas 

berita, dan bukan pada lokasi peristiwa. 

Bedasarkan kategori sifatnya, berita terbagi atas dua yaitu sebagai berikut: 

a. Berita diduga: 

Adalah peristiwa yang direncanakan atau sudah diketahui sebelumnya, 

seperti lokakarya, pemilihan umum atau pemilu, peringatan hari-hari 

bersejarah.  

b. Berita tak terduga: 

Peristiwa yang sifatnya tiba-tiba, tidak direncanakan, tidak diketahui 

sebelumnya, seperti kereta api terguling, gedung perkantoran terbakar, 

bus tabrakan, kapal tenggelam, pesawat jatuh, anak-anak sekolah 

disandra, perampokan, gempa bumi atau bencana alam, atau ledakan 

bom yang berasal dari serangan terorisme.
55

 

Ada juga klarifikasi berita menurut materi isinya yang mencangkup 

beberapa dikelompokan sebagai berikut ini: 

a. Berita pernyataan pendapat, ide atau gagasan (talking news) 

b. Berita ekonomi (economic news) 

c. Berita keuangan (financial news) 

d. Berita politik (political news) 

e. Berita sosial kemasyarakatan (social news) 
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f. Berita pendidikan (education news) 

g. Berita hukum dan keadalan (law and justice news) 

h. Berita olah raga (sport news) 

i. Berita criminal (crime news) 

j. Berita bencana dan tragedy (tragedy and disaster news) 

k. Berita perang (war news) 

l. Berita ilmiah (scientific news) 

m. Berita hiburan (entertainment news) 

n. Berita tentang aspek-aspek ketertarikan manusiawi atau minat insane 

(human interest news).
56

 

3. Nilai Berita 

Nilai berita merupakan acuan para jurnalis atau reporter pemburu berita 

yang akan menulis beritanya untuk dipublikasikan. Dengan nilai berita 

tersebut, seorang reporter dapat dengan mudah mendeteksi mana peristiwa 

yang harus diliput dan dilaporkan, dan mana peristiwa yang tak perlu diliput 

dan harus dilupakan. Nilai berita ini juga penting bagi setiap editor dalam 

mempertimbangkan dan memutuskan mana berita terpenting dan terbaik untuk 

dimuat atau disebarluaskan atau ditayangkan ke khalayak ramai atau 

masyarakat luas. 

Nilai berita menurut Brian S. Brooks, George Kennedy, Darly R. Moen dan 

Don Ranly menunjukan kepada sempilan hal nilai berita. Beberapa pakar lain 

menyebutkan, ketertarikan manusiawi (humanity) dan seks (sex) dalam segala 

dimensi dan manifestasinya, juga termasuk kedalam nilai-nilai berita yang 

harus diperhatikan dengan seksama oleh para jurnalis dan reporter editor media 

massa.
57

 

Berikut sebelas nilai-nilai berita yang dapat dicantumkan sebagai berikut: 

a. Keluarbiasaan (Unusualness) 

News is unusualness. Berita adalah suatu yang luar biasa. Dalam 

pandangan jurnalistik, berita bukanlah suatu peristiwa biasa. Lord 
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Northchliffe menegaska, apabila orang digigit anjing maka itu bukanlah 

berita,  tetapi sebaliknya apabila orang menggigit anjing, maka itu lah 

berita (if a dog bites a man it is not news, but if a man bites a dog, it is 

news). Prinsip itu lah hingga saat ini masih  berlaku dan dijadikan 

acuan para jurnalis atau reporter dalam mencari berita. 

Kalangan jurnalistik sangat meyakini, semakin besar suatu peristiwa, 

semakin besar pula nilai berita yang ditimbulkannya. Nilai berita 

peristiwa yang luar biasa, paling tidak dapat dilihat dari lima aspek ini: 

lokasi peristiwa, waktu peristiwa itu terjadi, jumlah korban, daya kejut 

peristiwa, dan dampak yang ditimbulkan peristiwa tersebut, baik dalam 

bentuk jiwa dan harta maupun menyangkut kemungkinan perubahan 

aktivitas kehidupan masyarakat. 

b. Kebaruan (Newness) 

News is new. Berita adalah semua apa yang terbaru. Berita adalah apa 

saja yang disebut hasil karya terbaru, seperti sepeda motor baru, mobil 

baru, rumah baru, gedung baru, walikota baru, gubernur baru, bupati 

baru, presiden baru. Jadi segala apa yang terpenting dalam kebaruan 

sebuah berita itu perlu hari itu juga diterbitkan sehingga peristiwa itu 

tetap baru, apabila tidak berita atau peristiwa itu tidaklah baru lagi. 

c. Akibat (Impact) 

News has impact. Berita adalah segala sesuatu yang berdampak luas. 

Suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam 

kehidupan masyarakat. Seperti kenaikan harga bahan bakar minyak 

(BBM), tarif angkutan umum, kenaikan harga pembayaran listrik, tariff 

telepon, bagaimanapun sangat berpengaruh terhadap ekonomi 

masyarakat dan keluarga. Apa saja yang menimbulkan akibat sangat 

berarti bagi masyarakat, itulah berita. 

d. Aktual (Timeliness) 

News is timeliness. Berita adalah peristiwa yang sedang atau baru 

terjadi. Secara sederhana actual berarti menujuk pada peristiwa yang 

baru atau  yang sedang terjadi. Berita adalah apa yang terjadi hari ini, 
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apa yang masih belum diketahui tentang apa yang akan terjadi hari ini, 

atau adanya opini berupa pandangan dan penilian yang berbeda dengan 

opini sebelumnya sehingga opini itu mengandung informasi penting 

dan berarti. Kebaruan atau aktualitas itu terbagi dalam tiga kategori 

sebagai berikut: 

1) Aktualitas kalender 

Semua orang tahu, 21 April Hari Kartini, 2 Mai Hari Pendidikan 

Nasional, atau 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Pada hari itu 

atau beberapa hari menjelang hari-hari itu, pers dan media massa 

nasional selalu menganggap penting menurunkan tulisan, ulasan, 

laporan, siaran, atau tayangan acara mengenai beberapahal yang 

berarti yang berkaitan langsung dengan hari bersejarah tersebut. 

2) Aktualitas waktu 

Berita adalah laporan tercepat yang disiarkan surat kabar dan media 

massa lainnya, seperti radio, televisi dan maupun media online 

mengenai opini atau fakta atau kedua-duanya, yang menarik 

perhatian dan dianggap penting oleh sebagian besar khalayak 

pembaca, pendengar, atau pemirsa. Sebagai contoh, berita serangan 

terorisme atau bencana alam, pasti selalu mendapat tempat dan 

waktu utama dalam pemberitaan media massa. 

3) Aktualitas masalah 

Seperti telah dijelaskan sebelmnya, korupsi, manipulasi, pencurian, 

perampokan, pemerkosaan, merupakan persoalan using. Sejak 

peradapan manusia terbentuk, kasus-kasus seperti itu sudah ada. 

Jadi dilihat dari tema masalahnya, semuanya tak ada yang baru. 

Semunya sudah kadaluwarsa, out of date. Hanya dilihat  dari 

kemunculan, pengaruh orang-orang yang mengungkapkannya, 

masalah itu dikategorikan tetap dan senantiasa aktual. 

e. Kedekatan (Proximity) 

News is nearby. Berita adalah kedekatan. Kedekatan mengandung 

dua arti. Kedekatan geografis dan kedekatan psikologis. 
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1) Kedekatan geografis: 

Menunjuk pada suatu peristiwa atau berita yang terjadi di sekitar 

kita tempat tinggal kita. 

2) Kedekatan psikologis: 

Lebih banyak ditentukan oleh tingkat keterikatan pikiran, perasaan, 

atau kejiwaan seseorang dengan suatu objek peristiwa atau berita. 

f. Informasi (Information) 

News is information. Berita adalah informasi. Menurut Wilbr 

Schramm, informasi adalah segala yang bisa menghilangkan ketidak 

pastian. Setiap hari, sebuah kota memproduksi ratusan ribu bahkan 

jutaan informasi. Tetapi dalam perspektif sosio-jurnalistik dari sekian 

banyak informasi atau yang nyaris tak terhingga itu, hanya sebagian 

kecil saja atau sekali yang dilaporkan media massa. Apa arti dan 

maknanya? Tidak setiap informasi mengandung nilai berita. Setiap 

informasi yang tidak memiliki nilai berita, menurut sudut pandang 

jurnalistik tidak layak untuk dimuat, disiarkan atau ditayangkan di 

media massa. 

g. Konflik (Conflict) 

News is conflict. Berita adalah konflik atau segala sesuatu yang 

mengandung unsure atau sarat dengan dimensi pertentangan. Konflik 

atau pertentangan, merupakan sumber berita yang tak pernah kering dan 

tak akan pernah habis, selama orang menyukainya dan menggap itu 

penting. 

h. Orang Penting (Public Figure, News Maker) 

News is about people. Berita adalah tentang orang-orang penting, 

orang-orang ternama, pesohor, selebriti, figur publik. Jangankan ucapan 

dan tingkah lakunya, namanya saja sudah membuat berita. Teori 

jurnalistik menegaskan, nama menciptakan berita (names makes news). 

i. Kejutan (surprising) 

News is surprising. Kejutan adalah sesuatu yang datangnya tiba-

tiba, diluar dugaan, tidak direncanakan, diluar perhitungan, tidak 
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diketahui sebelumnya. Kejutan bisa menunjuk pada ucapan dan 

perbuatan manusia. Bisa juga menyangkut binatang dan perubahan 

yang terjadi pada lingkungan alam, benda-benda mati. Semuanya bisa 

mengundang dan menciptakan informasi serta tindakan yang 

mengejutkan. 

j. Ketertarikan Manusiawi (Human Interest) 

News is interesting. Kadang-kadang suatu peristiwa tak 

menimbulkan efek berarti pada seseorang, sekelompok orang, atau 

bahkan lebih jauh lagi pada suatu masyarakat, tetapi telah menimbulkan 

getaran pada suasana hati, suasana kejiwaan, dan alam perasaannya. 

Peristiwa tersebut tidak mengguncangkan, tidak mendorong aparat 

keamanan siap-siaga atau segera merapatkan barisan dan tak 

menimbulkan perubahan pada agenda sosial-ekonomi masyarakat. 

Hanya karena naluri, nurani, dan suasana hati kita merasa terusik, maka 

peristiwa itu tetap mengandung nilai berita. 

k. Seks (sex) 

News is sex. Berita adalah seks. Seks adalah berita. Sepanjang 

sejarah peradaban manusia, segala hal yang berkaitan dengan 

perempuan, passti menarik dan menjadi sumber berita. Seks memang 

identik dengan perempuan. Perempuan identik dengan seks. Segala 

macam berita tentang perempuan, tentang seks, selalu banyak 

peminatnya. Selalu dinanti dan bahkan dicari. Seks bisa menunjuk pada 

keindahan anatomi perempuan. Seks biasanya menyentuh masalah 

poligami, atau poliandri. Seks begitu akrab dengan dunia 

perselingkuhan para petinggi Negara hingga kalangan selebriti, dari Bill 

Clinton hingga play boy.
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B. Kajian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil jurnal terdahulu yang 

meneliti tentang analisi framing yang menggunakan framing model Robert N. 

Entman, berikut penulis lampirkan beberapa jurnal yang penulis ambil untuk 

sebagai ajuan kajian terdahulu :  

1. Jurnal peneltian yang ditulis oleh Ana Maria Sarmento Gaio, Mondry, dan 

Carmia Diahloka dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Tribhuana Tunggadewi yang berjudul 

Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Konflik KPK VS POLRI 

di Vivanews.co.id dan detiknews.com. Dalam penelitian tersebut 

Vivanews.co.id menyampaikan konflik KPK dan Polri sedikit 

menimbulkankesan yang berlebihan dimana vivanews.co.id menekankan 

bahwa presiden yang seakan – akan membiarkan saja konflik KPK dan Polri 

tersebut. Dalam memaparkan berita terkait konflik KPK dan Polri tersebut 

vivanews.co.id lebih berfokus kepada apa penyebab masalah yang ada 

diantara KPK dan Polri dibandingkan penyelesaiannya. Sedangkan pada 

detik.com, isi berita maupun judul pada berita lebih mudah dipahami dan 

memiliki kesan yang simpatik terhadap konflik KPK dan Polri tersebut, dimana 

detik.com memaparkan secara realistis setiap berita yang ada sehingga apa 

yang tersaji mengenai konflik tersebut lebih cepat dipahami pembaca. Kaitan 

jurnal ini dengan penelitian penulis iyalah, teknik analisis framing model 

Robert N. Entman, namun penelitian yang penulis lakukan iyalah memilih 

kasus Indepedensi Pemberitaan Media Online Detik.com Pasca Pemilihan 

Presiden 17 April 2019.
59

 

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Farikha Rachmawati1, Rachmat Kriyantono, 

dan Antoni dari Universitas Brawijaya yang berjudul Analisis Framing 

Kegiatan Keislaman Joko Widodo Melalui Portal Berita Setkab.go.id dalam 

Menjawab Isu Jokowi Antiislam Periode Oktober 2014-Juli 2018. Dalam 

penelitian ini disimpulkan bahwa ditemukan 342 artikel berita setkab.go.id 
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yang menampilkan bingkai positif terhadap kegiatan keislaman Presiden 

Jokowi. Penelitian ini membuktikan bahwa analisis framing dapat digunakan 

dalam kajian kehumasan. Setiap release yang dikeluarkan humas Setkab.go.id 

cenderung berupaya menampilkan kinerja pemerintah dalam menghalau isu 

negatif tentang Jokowi yang antiislam. Melalui isi artikel seperti pemilihan 

judul, pemilihan sumber berita, dan pemilihan kutipan yang mendukung suatu 

pernyataan bahwa Presiden Jokowi memiliki perhatian tinggi terhadap 

penyebaran dan perkembangan peradaban islam. Peneliti menemukan tiga 

topik besar yang dibahas dalam pemberitaan tersebut yaitu tentang kegiatan 

silaturahmi dengan tokoh-tokoh islam dan pondok pesantren, kebijakan 

pemerintah membuat hari santri nasional dan kebijakan haji, kerja sama 

antarnegara islam, serta peringatan hari-hari besar islam. Kaitan jurnal ini 

dengan penelitian penulis iyalah, teknik analisis framing model Robert N. 

Entman, namun penelitian yang penulis lakukan iyalah memilih kasus 

Indepedensi Pemberitaan Media Online Detik.com Pasca Pemilihan Presiden 

17 April 2019.
60

 

3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Diah Permata Sari yang berjudul Analisis 

Framing Pemberitaan Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla 

di Majalah Gatra. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 

pendekatan Entman inilah terlihat seleksi isu dan penekanan atau penonjolan 

aspek tertentu pada masing-masing berita. Isu yang diberitakan adalah selama 

tiga tahun pemerintahan JokowiJk pemerintah dihadapi dengan berbagai isu 

kebebasan berpendapat, SARA, dan konsensus nasional. Majalah Gatra 

cenderung memihak Pemerintah dalam membingkai pemberitaannya. Hal ini 

terlihat dari cara Gatra dalam mendefenisikan dan mengidentifikasikan 

masalah. Meskipun pada lead berita, Gatra cenderung memakai lead yang 

memprovokasi mengenai kelemahan-kelemahan pemerintah beserta contoh 

kasus yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.  Kaitan jurnal ini 

dengan penelitian penulis iyalah, teknik analisis framing model Robert N. 
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Entman, namun penelitian yang penulis lakukan iyalah memilih kasus 

Indepedensi Pemberitaan Media Online Detik.com Pasca Pemilihan Presiden 

17 April 2019.
61

 

4.  Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ardhina Pratiwi, mahasiswa pasca sarjana 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, 

Konstruksi Realitas Dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan Lgbt Di 

Republika Dan Bbc News Model Robert N. Entman). Dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa Pertama, Republika berusaha melakukan 

pemberitaan LGBT cenderung lebih mengedepankan ideologi islam, terbukti 

dengan pemberitaan yang diterbitkan Republika selalu mengutip sikap menteri 

agama maupun majelis agama. Kedua, BBC News dari sudut pandang tentang 

masalah LGBT lebih bersifat netral, tidak mempersoalkan agama tetapi lebih 

memanusiakan manusia bahkan ada tokoh yang pro dengan LGBT. Kaitan 

jurnal ini dengan penelitian penulis iyalah, teknik analisis framing model 

Robert N. Entman, namun penelitian yang penulis lakukan iyalah memilih 

kasus Indepedensi Pemberitaan Media Online Detik.com Pasca Pemilihan 

Presiden 17 April 2019.
62

 

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Rieke Mustika, dari Puslitbang Aptika IKP 

Kementerian Komunikasi dan Informatika penelitian yang berjudul Analisis 

Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Pedofilia Di Akun 

Facebook. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ada perbedaan 

dalam membingkai berita antara Kompas.com dan Republika Online. 

Perbedaan tersebut terlihat dari pemilihan narasumber. Republika Online 

sebagai media bernafaskan Islam selalu memilih narasumber yang memiliki 

pemikiran Islam. Sementara Kompas.com sebagai media nasional dengan 

ideologi humanisme lebih  memilih tokoh pejabat pemerintah sebagai sumber 

berita dan terlihat lebih umum dalam membingkai pemberitaan. Kaitan jurnal 
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Vol. 19, No.1, Tahun 2018), h. 52. 
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ini dengan penelitian penulis iyalah, teknik analisis framing model Robert N. 

Entman, namun penelitian yang penulis lakukan iyalah memilih kasus 

Indepedensi Pemberitaan Media Online Detik.com Pasca Pemilihan Presiden 

17 April 2019.
63

 

 

C. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini penulis membahas bagai mana framing pembritaan pasca 

pemilihan presiden 2019, penulis memilih berita di media online detik.com 

dikarenakan berita yang ada di ditek.com sering terupdet dengan setiap waktunya 

dan mudah di akses apabila waktu dan tanggal berita yang terbit sudah kelewat 

dalam kita mencari atau membacanya.  Berita yang penulis ambil untuk bahan 

acuan penelitian yaitu, berita yang terbit pada tanggal 17 April 2019 pukul 13.00 

sampai tanggal 21 April 2019 pukul 23.59. 

Metode analisis framing yang digunakan sebagai pedoman atau acuan penulis 

iyalah metode yang dikelurkan oleh Robert N. Entman, yang mana menurut 

Entman ada dua hal yang penting dalam melihat framing media yaitu, pertama 

adalah aspek seleksi isu, dan yang kedua adanya penonjolan aspek-aspek tertentu 

dalam mengemas suatu isu atau peristiwa. Lalu ada empat tahapan analsis data 

yang dikelurakan oleh Entman dalam buku Analisis framing (Kontruksi, Idiologi, 

dan politik Media) yaitu : 

1. Define Problems (Definisi Masalah) : 

Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah 

apa? 

2. Diagnose Cause (memperkirakan masalah atau sumber masalah) : 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai 

penyebab dari suatu masalah? siapa atau aktor yang dianggap sebagai 

penyebab masalah? 

3. Make Moral Judgement (membuat keputusan moral) : 

Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa 

yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan 
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4. Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian) : 

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/ isu? Jalan apa 

yang ditawarkan untuk mengatasi masalah? 

Independensi Objektivitas didefinisikan sebagai aktivitas melaporkan 

kenyataan atau fakta, semampu yang bisa dilakukan oleh wartawan tanpa 

terpengaruh oleh prasangka dan opini personal. Objektivitas sangat erat dengan 

pemahaman secara kultural wartawan atas masyarakat di sekitarnya. Dengan kata 

lain, wartawan mesti independen dari faksi. Wartawan, bagaimana pun juga, harus 

independen dari pihak yang mereka liput. Dengan demikian wartawan bisa lebih 

objektif. Independensi dari kelas atau status ekonomi, dan juga independen dari 

ras, etnis, agama, dan gender penting untuk menghasilkan berita yang objektif. 

Objektivitas sendiri dapat diamati dari tiga aspek, yaitu: 

1. Nilai 

2. Proses 

3. Bahasa 

Bedasarkan uraian penjelasan diatas, penulis dapat membuat uraian 

kerangka piker dan dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2. 1 

Kerangka Pikir Analisis Framing Model Robert N. Entman 

 Media Online Detik.com  

   

 Berita Pasca Pemilihan Presiden 2019 mulai tanggal 

17 April 2019 pukul 13.00 WIB sampai dengan 

tanggal 21 April 2019 pukul 23.59 WIB 
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BAB III 

METODE PEPNELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif yang sifat deskriptif-

kualitatif. Metode deskriptif pada suatu penelitian tidak mencarihubungan, tidak 

mengujihipotesis ataupun membuat prediksi.
64

 

Metode ini memiliki titik berat pada observasi dan suasana alamiah, dalamhal 

ini peneliti bertindak sebagai pengamat. Sedangkan metodekualitatif merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, dimana 

pada metode ini penulis sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau 

kualitatif, dan hasil penelitian ini akan lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
65

 

Dalamhal ini, penulis mengkombinasikan teknik triangulasi data yaitu teknik 

penumpulan data dokumentasi dengan teknik triangulasi data teori yang 

berpedoman kepada literature sebagai referensi untuk melakukan penelitian ini. 

Metode kualitatif dilakukan dengan menanalisis data yang telah dikumpulkan, 

selanjutnya dideskriptifkan dengan kata-kata ataupun lisan. Pendekatan deskriptif-

kualitatif nantinya akan menghasilkan pendeskripsian yang sangat mendalam 

karena ditajamkan dengananalisis kualitatif.
66

 

Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif-kualitatif 

framing (pembingkaian) pemberitaan pasca pemilihan persiden 2019 di media 

detik.com, penulis akan membingkai suatu kasus dan akan menyimpulkan hasil 

dari berita yang dikelurkan oleh media detik.com pasca pemilihan presiden 2019, 

apakah media detikcom tersebut memihak salah satu paslon atau bersifat 

Independen. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengakses berita terkait dengan 

pemberitaan pasangan calon presiden nomor urut 01 dan pasangan calon 

presiden nomor urut 02. Penelitian ini akan dilaksanakan setelah seminar 

proposal dan menargetkan penelitian ini selesai dalam waktu empat bulan.   

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian degan mengenakan 

alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai 

sumber informasi yang dicari.
67

 Data primer dalam penelitian ini bersumber 

dari pemberitaan media detik.com pada tanggal 17 April 2019 pukul 13.00 

WIB, sampai tanggal 21 April 2019 pukul 23.59 WIB. 

2. Data Skunder 

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tida klangsung diperoleh oleh peneliti 

dari subjek penelitiannya.
68

 Data sekunder yang diperoleh oleh penulis berupa 

data berita dari media online Detikcom. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Cara atau tekni yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis 

sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.
69

 

Data-data yang dikumpulkan melalui pemberitaan media online detik.com 

pasca pemilihan presiden 2019 pada tanggal 17 April 2019 pukul 13.00 WIB 

sampai tanggal 21 April 2019 pukul 23.59 WIB. Hasil dari pengupulan data 

pada tanggal dan jam di atas terdapat sejumlah 143 berita. Berikut penjabaran 

hasil berita dari pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor 

urut 01 sebanyak 81 berita, dan paslon nomor urut 02 terdapat sebanyak 62 

hasil pemberitaan. 
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Adapun berita yang penulis teliti sebanyak 14 berita, alasan penulis 

mengambil 14 berita ini, dikarenakan 14 berita ini terkait dengan judul skripsi 

yang penulis ambil. Dengan metode teknik sampel yang diambil yaitu teknik 

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu.
70

 

 

E. Validasi Data 

Adapun untuk Validasi data dalam penelitian kualitatif yang cukup popular 

adalah teknik triangulasi. Validasi adalah keabsahan akurasi suatu alat ukur. 

Sedangkan Tringulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang 

dilakukan peneliti saat melakukan penelitian, mengumpulkan, dan menganalisis 

data.
71

 Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada.
72

 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tekni pengumpulan data atau 

teknik dokumentasi yang berupa kumpulan berita yang ada di media online 

detik.com, serta dikombinasikan dengan triangulasi data teori denganmen 

gumpulkan beberapa literature atau bahan sebuah karya ilmiah sebagai referensi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu dengan deskriptif-

kualitatif dan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman. Menurut 

Entman, ada dua hal penting dalam melihat framing suatu media yaitu, seleksi isu 

dan penonjolan aspek-aspek tertentu dalam mengemas suatu isu atau peristiwa. 

Lalu ada empat tahapan analisis data menurut Entman yaitu : 

1. Define Problems (Definisi Masalah) : Bagaimana suatu masalah /isu dilihat? 

Sebagaiapa? Atau sebagai masala hapa? 
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2. Diagnose Cause (perkiraan masalah dari sumber masalah) : Apa penyebab dari 

suatu masalah, siapa atau aktor yang dianggap sebagai penyebab mereka. 

3. Make Moral Judgement (penekanan keputusan moral) : Nilai moral apa yang 

akan disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk 

melegitimasi suatu tindakan? 

4. Treatment Recommendation (penyelesaian masalah) : Penyelesaaian apa yang 

ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditempuh untuk 

mengatasi masalah.
73
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Detik.com 

1. Sejarah Detik.com 

Budiono Darsono adalah pencetus ide dan pencipta branddetik.com, yang 

otomatis menjadi pemilik resmi detik.com. Detikcom merupakan produk dari 

perusahaan PT Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom) yang dimiliki oleh 4 orang 

kreatif; Budiono Darsono, Abdul Rahman, Didi Nugrahadi, dan Yayan Sopyan. 

Budiono secara tepat memilih nama detik.com karena terdengar ringkas, 

mudah di ucapkan,dan mudah diingat. Selain itu, dalam konteks makna yang 

berkaitan dengan waktu, detik adalah satuan yang terpendek. Kata detik jika 

digabungkan dengan .com (dot com) juga terdengar mudah dan akrab. Detikcom 

juga dipahami oleh khalayak waktu itu sebagai suatu yang identik dengan internet. 

Alasan lain nama itu dipilih juga karena detikcom dikonsep untuk menyampaikan 

berita-berita cepat (breaking news/ news in brief). Para wartawan dipacu setiap 

detik untuk mengejar berita secepat mungkin. Tidak ada satuan waktu yang lebih 

kecil dan dengan demikian lebih cepat daripada detik, maka ditetapkanlah nama 

yang pas bagi media online ini adalah detik.com 

Detikcom lahir pada era 1998 yaitu era reformasi. Dimana momentum 

reformasi menjadi hal yang sangat memacu adrenalin Budiono untuk membuat 

media detikcom sebagai situs berita. Geliat berita diera inilah yang 

mengusikBudiono dan 3 rekannya Didi, Yayan, dan Abdul Rahman yang 

kemudian berfikir bagaimana membuat media yang tidak rawan untuk dibreidel. 

Kemudian hadirlah situs berita online yaitu detikcom. 

Perasaan tidak dapat dibreidel tersebut bukan berarti detikcom tidak memiliki 

rasa tanggung jawab atas produk beritanya. Ini hanya sebuah pilihan cerdas untuk 

dapat memberitakan banyaknya informasi di masa transisi pemerintahan ini secara 

lebih aman, yaitu melalui internet, meski banyak pilihan di dunia online tak hanya 

berita tapi juga berbagai situs komersial, situs huburan, situs search (pencarian), 
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games dan lain-lain namun Budiono dan kawan-kawan memilih jalur yang belum 

ada yaitu situs berita. 

Budiono mulai merealisasikan idenya membuat situs berita online detikcom, 

dibantu Yayan Sopyan yang adalah direktur tekonoli  informasi (IT) di PT 

Agrakom. Budiono menulis berita sendiri, sedangkan untuk mengunggah berita dia 

dibantu Karmin Winata dan Rahman Alfianto alias Wiwi. Bahan-bahan berita 

detikcom didapat dari pengembangan informasi dari televisi yang langsung 

dihubungkan kelokasi kejadian, serta dari teman-teman wartawan yang ada 

diberbagai lokasi atau tempat.
74

 

2. Pendiri Detikcom  

Situs berita detikcom adalah produk media yang dibuat oleh PT Agranet 

Multicitra Siberkom (Agrakom). PT Agrakom didikan oleh empat orang yaitu: 

Budiono Darsono, Abdul Rahman, Didi Nugrahadi, dan Yayan Sopyan pada 

Oktober 1995 (disahkan pada januari 1996), dan bergerak dibidang pembuatan 

web (web services). Perusahan tersebut cepat maju karena memiliki klien-klien 

besar, abtara lain PT Astra Internasional, Kompas Gramedi, PT Timah, United 

Tractor, BCA, Infomedia (Yellow Pages), Bank Mandiri, dan lain-lain. 

Karena kemajuan perusahaan tersebut dalam memberikan pelayanan 

pembuatan web dan juga service management, hosting, dan lain-lain maka pundi-

pundi perusahaan tersebut lumayan menguntungkan. Dari keempat pendiri 

tersebut, tiga diantaranya adalah wartawan yaitu Budiono, Abdul Rahman, dan 

Yayan Sopyan. Sedangkan Didi Nugrahadi mengundurkan diri. Taklama kemudian 

masuklah Calvin Lukmantara yang memang pembisnis internet. 

3. Kepemilikan Detikcom 

Tanggal 9 juli ditetapkan sebagai hari lahir detikcom yang didirikan Budiono 

Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadi. Lalu pada 3 

Agustus 2011 CT Crop mengakuisisi detikcom (PT Agranet Multicitra 

Siberkom/Agrakom). Mulai pada tanggal itulah secara resmi detikcom berada di 

bawah Trans Corp.Chairul Tanjung, Pemilik CT Corp membeli detikcom secara 
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total (100 persen) dengan nilai US$60 juta atau Rp 521-540 miliar. Setelah 

diambilalih, maka selanjutnya jajaran direksi akan diisi oleh pihak-pihak dari 

Trans Corp sebagai perpanjangan tangan CT Corp di ranah media. Dan komisaris 

Utama dijabat jendral (Purn) Bimantoro, mantan Kapolri, yang saat ini juga 

menjabat Komisaris Utama Carrefour Indonesia, yang juga dimiliki Chairul 

Tanjung, sebelum diakuisisi oleh CT Corp, saham detikcom dimiliki oleh Agranet 

Tiger Investment dan mitsui & Co. Agranet memiliki 59% saham di detikcom, dan 

sisinya dimiliki oleh Tiger 39%, dan Mitsui 2%. 

4. Manajemen Redaksi  

Adapun secara keseluruhan, alur dan mekanisme proses pembuatan berita 

media massa online detikcom adalah sebagai berikut : 

a. Tahap Mencari Berita 

a. Pencarian informasi oleh reporter dilapangan: pengamatan lapangan, 

wawancara narasumber, investigasi berita. 

b. Pencarian melalui media lain: harian pagi, televisi, radio, media massa 

online nasional, dan global. 

c. Informasi instansi resmi: informasi telepon, faksimili, email, dan jaringan 

wesite lembaga terkait pemberitaan (www.xyz.go.id, www.xyz.or.id, 

www.xyz.mil.id) 

d. Informasi dari masyarakat (sumber informasi): surat pembaca, email 

masyarakat, telepon/faksimili masyarakat, sosial media (blog, 

microbloging, mailing list grup, facebook. Forum online) 

e. Informasi informal dari lembaga resmi: mendapatkan info-info tidak resmi 

dari lembaga semacam aparat dan petugas resmi yang mesti dikonfirmasi 

ke instansi resmi yang berwenang memberikan penjelasan, dan 

dikonfirmasi dengan data lapangan. 

b. Tahap Pengolahan Berita 

1) Penulisan. Setelah mendapatkan informasi dilapangna, wartawan 

memberikan laporan ke kantor pusat, yaitu ke penulis/redaktur/redaktur 

pelaksana, dengan melalui saluran telekomunikasi. Materi berita berupa 

http://www.xyz.go.id/
http://www.xyz.or.id/
http://www.xyz.mil.id/
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ketikan data melalui email atau short messaging services (SMS), materi 

berupa foto/video melalui email. 

2) Verifikasi. Setelah menyelesaikan tulisan hasil laporan wartawan 

lapangan, maka penulis menyampaikan ke rekannya yang bertindak 

sebagai verifikator. Tugas verifikator adalah memverifikasi laporan dari 

sisi : 

b) Bahasa : ejaan, kelengkapan kata (typo), kaidah, dan tata bahasa. 

c) Konteks : kesesuaian materi dengan berita yang dibahas. 

d) Kelayakan : apakah berita layak dipublikasikan atau tidak (memiliki 

nilai berita, penting, atau perlu). 

e) Keamanan : apakah cukup aman dari masalah SARA dan soal 

kerahasiaan negara. 

f) Penyiaran (penyangan) : setelah semuanya terpenuhi, bahwa ada 

berita, sudah melalui verifikasi, maka selanjutnya ditayangkan. 

Untuk menayangkan ini, bisa dilakukan oleh tim verifikator 

langsung dan selevel redaktur pelaksana ke atas. 

Adapun tahap-tahap penayangan yang perlu dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1) Mempersiapkan berita : pertama-tama penulisan/verifikator 

menyiapkan berita yang akan di tayangkan. 

2) Membuka CMS : penulisan/ verifikator/ redpel/ wapemred/ pemred 

membuka halamn aplikasi isian yang disebut CMS (content 

management system) sejenis aplikasi berupa formulir isian online. Di 

detik.com aplikasi ini dikembangkan sendiri dan diberi nama jahex. 

3) Menentukan lokasi : penulis/ verifikator/ redpel/ wapemred/ pemred 

melihat kesesuaian berita tersebut dari jenis beritanya, bila berita politik 

dan peristiwa masuk ke kantong detiknews (www.detiknews.com), bila 

berita ekonomi masuk ke detik Finance (www.detikfinance.com), untuk 

berita olahraga masuk ke detiksport (www.detiksport.com), untuk berita 

hiburan atau infotaiment masuk ke kantong detikhot 

(www.detikhot.com), untuk berita teknologi informasi dan internet 

http://www.detiknews.com/
http://www.detikfinance.com/
http://www.detiksport.com/
http://www.detikhot.com/
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termasuk gatget dan alat komunikasi masuk ke detikInet 

(www.detikinet.com), untuk berita surabaya dan jawa timur masuk ke 

detiksurabaya (Surabaya.detik.com), untuk berita Bandung dan Jawa 

Barat masuk ke detikBandung (bandung.detik.com). 

4) Berita utama (head line/ HL) : selain menentukan lokasi berdasarkan 

kategori berita, juga ada pembagian berdasarkan besar kecilnya berita 

atau penting tidaknya berita. Untuk berita penting dan atau besar 

dimasukkan dihalaman utama (HL) yang otomatis selain muncul 

dihalamn utama derikcom (www.detik.com) sebagai induk dari seluruh 

kategori berita yang ada. Jika beritanya tidak besar/ penting tapi 

dianggap perlu, apabila tidak didrop maka akan muncul dihalaman 

kategori saja (detikNews, detikHot, detikSport, detikInet, detikFinance, 

detikSurabaya, dan detikBandung).
75

 

B. Struktur Organisasi 

 

Direktur Pemberitaan  : Ahmad Ridwan Dalimunthe 

Pemimpin  

Redaksi/ Penanggung Jawab : Iin Yumiyanti 

Wakil Pemimpin Redaksi : Andi Abdullah Sururi, Ardhi Suryadhi, 

Elvan Dany Sutrisno 

Kepala Peliputan : Ahmad Toriq (Jkarta), Triono Wahyu 

Sdibyo (Daerah dan Luar Negeri) 

DetikNews : Fajar pratama (Redaktur Pelaksana), 

Hestiana Dharmastuti (Wakil Redaktur 

Pelaksana),Aditya Fajar Indrawan, Aditya 

mardiastuti, Andi Saputa, Bagus Prihantoro, 

Bahtiar Rifai, Bisma Alief, Danu Damarjati, 

Dhani Irawan, E Mei Amelia Rahmat, 

Edward Febriyatri Kusuma, Elza Astari 

Retaduari, Erwin Dariyanto, Ferdinan, 
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Herianto Batubara, Idham Khalid, Indah 

Mutiara kami, Jabbar Ramadhani, Kartika 

Sari Tarigan, M Taufiqurrahman, Nathania 

Riris Michico, Nograhany Widhi K, Novi 

Christiastuti Adiputri, Ray Jordan, Rina 

Atriana, Rita Uli Hutapea, Rivki, Ahamad 

Ziaul Fitrahudin,  Muhammad Fida Ul Haq, 

Niken Purnamasari, Andhika Presetia, Noval 

Dhwinuari Antony, Bartanius Dony A, Arief 

Ikhsanudin, Ibnu Haryanto, Gibran Maulana, 

Haris Fadhli, Galang Aji Putro, Ahmad Bil 

Wahid, Dewi Irmasari, Heldania Utari 

Lubis, Kanavino, Cici Marlina. 

Detik Finance : Wahyu Danil P (Redatur Pelaksana), 

Angga Aliya ZRF (Wakil Redaktur 

Pelaksana), Ardhan Adhi Chandra, Dana 

Aditiasari, Eduardo Simorangkir, Fadhli 

F,R, Hans HenricusBS Aron, Maikel 

Jefrinando, Michael Agustinus, Muhammad 

Idris, Yulida Medistiara. 

Detik Sport : Doni Wahyudi (Redaktur Pelaksana), Kris 

Fathoni (Wakil Redaktur Pelaksana), Amalia 

Dwi Septi, Femi Diah N, Fredy Meylan 

Ismawan, Lucas Aditya, Mercy Raya, 

Mohammad Resha Pratama, Novitasari 

Dewi Salusi, Okdwitya Karina Sari, Rifqi 

Ardita Widianto. 

Detik Hot : Is Mujiarso (Redaktir Pelaksana), Nugraha 

Rodiana ( Wakil Redaktur Pelaksana), Asep 

Syaifullah, Delia Amindita Lestari, Desi 

Puspasari, Devi Octaviani, Dicky Ardian, 
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Komario Bahar, Mahardian Prawira Bhisma, 

Mauludi Rismoyo, Prih Prawesti, Tia Agnes 

Astuti, Febriyantino Nur Pratama, Dyah 

Saras, Hanif Hawari, Veynindia. 

Detik Inet : Achmad Rouzni Noor II (Redaktur 

Pelaksana), Fino Yurio Kristo (Wakil 

Redaktur Pelaksana), Anggoro Suryo Jati, 

Rachmatunnisa, Yudhianto,Josina, M. Alif 

Goenawan, Adi Fida Rahman. 

Detik Healt : Nurvita Indriani (Rdaktur Pelaksana), AN 

Uyung Pramudiarja (Wakil Redaktur 

Pelaksana), Ajeng Annastasia Kinanti, 

Firdaus Anwar, M Reza Sulaiman, Radian 

Nyi Sukmasari, Rahma Lillahi Sativa, 

Suherni. 

Wolipop : Eny Kartikawati (Redaktur Pelaksana), 

Lusiana Mustinda, Maya Safira, Andi 

Annisa Dwi Rahmawati. 

Detik Travel : Fitraya Ramadhany (Redaktur Pelaksana), 

Afif Farhan (Wakil Redaktur Pelaksana), 

Johanes Randy, Kurnia Yustiana, Wahyu 

Setyo Widodo, Ahmad Masaul Khoiri. 

Detik Oto : Dadan Kuswaraharja (Redaktur Pelaksana), 

M. Lutfhi Andika (Wakil Redaktur 

Pelaksana), Khairu; Imam Ghozali, Dina 

Rayanti, Rangga Rahadiansyah. 

DetikX : Irwan Nugroho (Redaktur Pelaksana), 

Sapto Pradityo (Wakil Redaktur Pelaksana), 

Aryo Bhawono, Deden Gunawan, Ibad 

Durrohman, Melisa Mailoa, M Rizal 

Maslan, Pasti Liberti Mappapa. 
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Detik Foto : Dikhy Sasra (Redaktur Pelaksana), 

Rachman Haryanto, Agus Purnomo, Aries 

Suryono, Agung Pambudhy, Ari Saputra, 

Grandhyos Zafna, Hasan Alhabshi, Rengga 

Sancaya, M. Ridho Suhandi. 

20Detik : Gagah Wijoseno (Redaktur Pelaksana), 

Fuad Fariz (Wakil Redaktur Pelkasana), Ken 

Yunita (Wakil Redaktur Pelkasana), Moksa 

Hutasiot (Wakil Redaktur Pelkasana), M 

Abdurrosyid, Achmad Triyanto, Adil 

Pradipta Huwa, Aji Bagoes Risang, Anggoro 

Fajar Purnomo, Billy Triantoro,Budi 

Setiawan, Deni Fitrianto, Didik Dwi, Esty 

Rahayu Anggraini, Fahrur Rozi, Ihsan Dana, 

Lintang Jati Rahina, Ichsan Lutfhi, 

Iswahyudy, Marisa Isfari Hikmat, 

Muhammad Zaky Fauzi Azhar, Nandya 

Bacthiar, Niza Sari Pratiwi, Nugroho Tri 

Laksono, Okta Marfianto, Rahma Yoga 

Wedar, Raisha Anazga, Septiana Ledysia, 

Suci Seto, Tri Aljumanto, Wirsad Hafiz, 

Yandra Wijaya. 

Brand Newsroom : Mega Putra Retya (Head), Niken Widya 

Yunita. 

Redaktur Bahasa : Habib Rifai, Hadi Prayuda 

Biro Daerah dan Luar Negeri 

Jawa Timur : Budi Sugiharto (Kepala Biro) 

Surabaya : Budi Hartadi, Fatichatun Nadiroh, Imam 

Wahyudiyanta, Rois Jajeli, Zainal Effendi, 

Nila Ardiani. 

Banyuwangi : Putri Akmal  
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DKI Yogyakarta : Bagus Kurniawan (Kepala Biro) 

Yogyakarta : Sukma Indah Permana, Ati Dirgawati. 

Jawa Barat : Erna Mardiana (Kepala Biro) 

Bandung : Avitia Nurmatari, Baban Gandapurnama, 

Mukhlis Dinillah. 

Purwakarta : Tri Ispranoto 

Jawa Tengah : Muchus Budi Rahayu (Solo), Angling 

Adhitya Purbaya (Semarang). 

Riau : Chaidir Anwar Tanjung (Pekanbaru) 

Sulawesi Selatan : Muhammad Nur Abdurrahman (Makassar) 

Eropa : Eddi Santosa (Den Haag) 

Research and Development : Sudrajat (Head), Dwi Arif Ikhwanto, Dedi 

Irawan, Nita Rachmawati, Andhika 

Akbaryansyah, Edi Wahyono, Fuad Hasim, 

Lutfhy Syahban, Mindra Purnomo, Zaki 

Alfarabi. 

Community dan  

Pasangmata.com : Meliyanti Setyorini (Head), Ai Chintia 

Ratnawati, Ardi Cahya Rosyadi, Marwan, M 

Fayyas, Radiyanto, Sari Amalia, Stefanus 

Agung Pratomo, Winati Suhestia. 

Sekretaris Redaksi : Marina Deviyanti (Head), M Sidik, Amalia 

Jusnita, Febby Kusma Dewi, Satika 

Putriana, Tisna Rias Pratiwi. 

Alamat Redaksi : Aldevco Octagon Building – Lantai 2 Jl. 

Warung Bunit Raya No.75 Jakarta Selatan 

12740 Telp : (021) 784 1177 (Hunting) Fax: 

(021) 794 4472 Email: redaksi[at].detik.com 

Kontak Iklan : Telp : (021) 791 865 60 

Email : sales[at]detik.com 
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Alamat Biro Yogyakarta : Jl. Cempaka no 14 A, Dresan, Catur 

Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman 55281 

Telp : (0274) 546 823 Fax: (0274) 582 604 

Alamat Biro Jawa Timur : Jl. Mangkunegoro No. 8 Surabaya Fax: 

(031) 995 314 16 

Email : redaksi[at]detiksurabaya.com 

Alamat Biro Jawa Barat : Management Office Trans Studio Bandung 

P3, Jl. Gatot Subroto No. 289, Bandung 

40273 

Email : redaksi[at]detikbandung.com
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C. Visi Perusahaan 

Menjadi tujuan utama orang indonesia untuk mendapatkan konten dan layanan 

digital, baik melalui internet maupun selular/mobile. 

1. Misi detikcom 

a. Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan 

b. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat yang baik 

untuk berkarier 

c. Memberikan hasil optimal yang berkeseimbangan bagi pemegang saham 

2. Nilai-nilai Perusahaan  

a. Cepat dan akurat 

b. Kreatif dan inovatif 

c. Integritas 

d. Kerjasama 

e. Independen 

Keunikan dan Kepemimpinan detikcom 

Berikut ini adalah hal-hal yang merupakan gambaran kepemimpinan detikcom 

dan menjadi ciri atau karakter detikcom : 

a. Media online pertama di indonesia (tanpa produk lain) 

b. Media pertama yang update 24 jam per hari 
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c. Dimiliki oleh pengusaha bukan dari konglomerasi atau kelompok media 

d. Cakap menggabungkan antara jurnalisme dan internet 

e. Mulai dari nol untuk menjadi portal terbesar 

f. Saat ini, ada sekitar 500 informasi/artikel dilayani per hari 

g. Menjadi jambatan bagi masyarakat indonesia di berbagai belahan dunia 

untuk mengetahui situasi terakhir di indonesia 

h. Informasi detikcom telah memberika konstribusi terbesar lalu lintas 

(Traffic) dari seluruh lalu lintas internet indonesia 

i. Detikcom adalah satu-satunya dotcom di indonesia yang berhasil mengatasi 

krisis gelembung (bubble) dotcom yang meledak di tahun 2000 

j. Detikcom menjadi acuan utama bagi media massa online lainnya, baik 

dalam pemberitaan, penulisan, juga program periklanan.
77

 

 

D. Pemilu 

1. Definisi Pemilu 

Pemilihan umum (pemilu) adalah sebagai tempat sarana mewujudkan 

kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi 

partai politik, sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta 

pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah 

memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai 

aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan 

mampu melaksakanan aspirasinya. Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai 

akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, 

sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu.
78

  

Pemilu juga dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana 

Pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan 

terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Pemilu merupakan salah satu 

unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter 
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mengukur demokratis tidaknya suatu Negara adalah dari bagaimana perjalanan 

Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk 

pemerintahan oleh rakyat.
79

 

2. Proses Pemilu 

Pemilu merupakan salah satu proses sekaligus hasil dari 

sebuah sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-

nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru 

sepenuhnya dijalakan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden 

Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum 

pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2014 lalu. Pemilihan 

Umum yang pertama dilaksanakan pada masa OrdeBaru ketika Presiden 

Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, 

PKI dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, 

Parkindo dan PSII. Setelah masa Pemilu Orde Lama, Pemilu selanjutnya 

diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru dengan keiskusertaan sepuluh 

partai.25 Setelah serangkain pemilu yang „dikuasai‟ oleh Orde Baru dengan 

hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar. Fase reformasi 

membawa Indonesia pada Pemilu 1999, dimana partai dikembalikan pada 

fungsi awalnya. Kemudian diadakan kembali pada 2004 dengan perkembangan 

pada pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Setelah 

pelaksanaan pemilu dengan system pemilihan presiden langsung, maka pada 

tahun 2009, diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan perbaikan pada 

beberapa kekurangan pada pemilu sebelumnya. Terakhir, pemilu diadakan 

pada April 2014 untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah dan pada bulan 

Juli 2014 untuk pemilihan Presiden dengan berbagai perbaikan sebagai hasil 

dari evaluasi terhadap pemilu sebelumnya termasuk pada 2009 yang ternyata 

memendam banyak persoalan.
80

 

                                                             
79

  Frenki, Jurnal  Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut 

Fiqh Siyasah, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung), h. 55. 
80

 Farahdiba Rahma Bachtiar, Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai 

Refresentasi, (Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014), h. 7-8. 



58 

 

 

Ketentuan mengenai pemilu diatur di dalam Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat 

(6). Adapun bunyi pasal tersebut yaitu: (1) Pemilihan umum dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, 

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) Peserta pemilihan umum untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah adalah partai politik, (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih 

Dewan Perwakilan Daerah adalah peseorangan, (5) Pemilihan umum 

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, 

tetap dan mandiri, (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur 

dengan undang- undang.
81

 

Penyelenggaraan pemilu pada awalnya hanya ditujukan untuk 

memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah 

amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk 

dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukan ke dalam 

rezim pemilu. Tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan 

DPD dipilih langsung oleh rakyat pada waktu yang terpisah. Pemilu terakhir 

yang telah dilaksanakan yakni pemilu tahun 2014 kemarin, dengan pelaksanaan 

terlebih dahulu untuk memilih angota DPR, DPD dan DPRD, selanjutnya pada 

waktu yang berbeda dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

Untuk pertama kalinya di Indonesia, pada tahun 2019 mendatang, akan 

dilaksanakan pemilu serentak yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil 

Presiden, serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada 

waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia.
82
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Berbagai macam undang-undang pemilu telah dibentuk di Indonesia. 

Pemilu diselenggarakan berdasarkan undang-undang pemilu yang tidak hanya 

berisi penjabaran prinsip-prinsip pemilu demokratis, tetapi juga harus 

mengandung adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pengaturan 

pemilu akan terwujud apabila:
83

 

a. Semua aspek mengenai pemilu diatur secara komprehensif sehingga tidak 

terjadi kekosongan hukum. 

b. Semua ketentuan yang mengatur pemilu harus konsisten satu sama lain, 

sehingga tidak terjadi kontradiksi antar-ketentuan atau antar peraturan. 

c. Semua ketentuan harus mengandung arti yang jelas dan bermakna tunggal, 

sehingga tidak terjadi ketentuan yang menimbulkan multitafsir. 

d. Semua ketentuan yang dibentuk harus dapat dilaksanakan. 

 Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, merupakan 

penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam 

melaksanakan pemilu. Dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU 

untuk setiap tahapan pemilu, agar semua tahapan berjalan secara tepat waktu. 

Peraturan KPU yang selanjutnya disebut PKPU, adalah bagian dari peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi kewenangan lembaga KPU 

untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu.
84

 

3.  Asas-asas Pemilu 

Pemilu hendaknya dilakukan jujur dan adil secara langsung, supaya 

memberikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil perhitungan suara 

tidak yang berfikiran aneh kepada KPU, dan hendaknya memberikan 

kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberikan suaranya terhadap 

pasangan calon yang akan dia pilih. 
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Konstitusi Indonesia mengatur mengenai Pemilu di Indonesia di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia 

dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan 

singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah 

ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas 

“Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang 

dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-

Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD 

dan DPRD, asas Pemilu meliputi:
85

 

a. Langsung 

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan 

suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. 

b. Umum 

Semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak 

untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa 

ada diskriminasi (pengecualian). 

c. Bebas 

Rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya 

pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun. 

d. Rahasia 

Rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak 

siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa 

suaranya diberikan (secret ballot). 

e. Jujur 

                                                             
85

  Frenki, Jurnal  Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut 

Fiqh Siyasah, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung), h. 57. 



61 

 

 

Penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan 

partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk 

pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus 

bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

f. Adil 

Penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai 

politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari 

kecurangan pihak manapun. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat 

dalam Pasal 2 yaitu: a. Mandiri, b. Jujur,c. Adil, d. Kepastian hukum, e. 

Tertib penyelenggara pemilu, f. Keterbukaan, g. Proporsionalitas, h. 

Profesionalitas, i. Akuntabilitas, J. Efisiensi dan k. Efektivitas.
86

 

4. Tahapan Pemilu 2019 

Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU justru memliki beberapa tahapan 

untuk persiapan pemilu serentak pada tahun 2019 ini. Berikut tahapan-tahapan 

pemilihan umum 2019: 

Tahapan program dan jadwal penyelenggara pemilihan umum tahun 2019. 

a. 17 Agustus 2017 – 31 Maret 2019, perencanaan program dan anggaran. 

b. 1 Agustus 2017 – 28 Februari 2019, penyusunan peraturan KPU. 

c. 17 Agustus 2017 – 14 April 2019, sosialisasi. 

d. 3 September 2017 – 20 Februari 2018, Pendataran dan verifikasi peserta 

pemilu. 

e. 19 Februari 2018 – 17 April 2018, penyelesaian sengketa penetapan partai 

politik peserta pemilu. 

f. 9 Januari – 21 Agustus 2019, pembentukan badan penyelenggara. 

g. 17 Desember 2018 – 18 Maret 2019, pemutakhiran data pemilihan dan 

penyusunan daftar pemilih. 

h. 17 April 2018 – 17 april 2019, penyusunan daftar pemilih di luar Negeri. 
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i. 17 Desember 2017 – 6 April 2018, penataan dan penetapan Daerah 

pemilihan (Dapil). 

j. 26 Maret 2018 – 21 September 2018, pencalonan anggota DPR, DPD, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta pencalonan Presiden 

dan Wakil Presiden. 

k. 20 September 2018 – 16 November 2018, penyelesaian sengketa penetapan 

pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD serta pencalonan Presiden dan 

Wakil Presiden. 

l. 24 September – 16 April 2019, Logistik. 

m. Jadwal menyusul, penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, DPD, DPRD, 

Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. 

n. 23 Mei 2019 – 15 Juni 2019, penyelesaian sengketa hasil pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden. 

o. Jadwal menyusul, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa 

permohonan perselisihan hasil pemilu. 

p. Paling lama tiga hari setelah penetapa, putusan dismisal atau putusan 

Mahkamah Konstisusi (MK) dibacakan, penetapan perolehan dan calon 

terpilih pasca putusa MK. 

q. Juli – September 2019, peresmian Keanggotaan. 

Agustus – Oktober 2019, pengucapan sumpah / janji.
87
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah disajikan di bab sebelumnya, bahwa tujuan 

penilitian ini ialah untuk mengetahui Analisis Framing Independensi Pemberitaan 

Media Online Detik.com Pasca Pemilihan Presiden 17 April 2019 dan dapat 

penulis simpulkan :  

Bahwa paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma‟ruf Amin merupakan 

pasangan calon yang partai PDIP, partai Golkar, partai Hanura, partai PKP, partai 

PKB, Partai Nasdem, partai Perindo, Partai PPP, dan partai PSI. dan paslon nomor 

urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno diusung oleh partai PAN, partai 

Demokrat, partai Gerinda, dan partai PKS. Mencuri perhatian dalam mengklaim 

hasil kemenangan yang mereka lihat dari masing-masing hasil quick count maupun 

perhitungan dari sumber data pihak masing-masing atau relawan TKN (Tim 

Kampanye Nasional) maupun BPN (Badan Pemenangan Nasional). 

Media online Detikcom berupaya tidak membuat atau mendukung dalam 

memberitakan salah satu paslon 01 mapun 02 untuk isi pemberitaanya, dan 

Detikcom juga membingkai berita tersebut dalam bentuk pemberitaan yang 

objektivitas dan menyelesaikan permasahalan berita mengemasnya dalam bentuk 

fakta dari narasumber dalam pemberitaan tersebut. 

Dalam objektivitas independensi Detikcom berupaya untuk memenuhi tiga 

aspek yakni : 

a. Nilai, fakta yang diambil oleh siwartawan merupakan kutipan dari hasil 

wawancara narasumber yang bersangkutan, dan tidak mencampurkan opini 

siwartawan. 

b. Proses, Detikcom berupaya selalu mengkomfirmasi berita tersebut kepada 

narasumber yang telah diwawancara oleh siwartawan Detikcom, untuk 

memastikan pengutipan secara tepat dan berita tersebut menjadi objektif. 

c. Bahasa, Detikcom juga berusaha menampilkan kembali kejadian atau fakta 

yang didapat oleh siwartawan dalam pengutipan hasil wawancara dari 

kedua narasumber yang ada dalam berita tersebut. 
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Kemudian berdasarkan teori agenda setting, media Detikcom mengagendakan 

pemberitaanya sesuai dengan apa yang diberitakan, dan menekankan kata dan 

kalimat sesuai narasumber isi berita tersebut. 

 

B. Saran  

1. Penulis menyadari banyak terdapat kesalahan baik dari segi penulisan maupun 

dari objek yang penulis teliti, semoga dalam penelitian ini penulis dapat 

memperbaiki untuk kedepannya dan membuat lebih baik lagi. penulis berharap 

hasil penelitian ini dapat membantu adik-adik dalam kajian terdahulu atau 

acuan dalam mengambil penelitian Analisis Framing menurut Robert N. 

Entman sebagai referensi, setidaknya dapat sedikit membantu. 

2. Penulis menyarakan kepada media online Detikcom untuk mendalamkan isi 

berita yang ada, dan selalu membuat fakta dari narasumber yang diwawancarai 

dan tidak mengambil atau membuat opini sendiri. Dan untuk nilai baca 

setidaknya jangan membuat judul yang membuat masyarakat atau sipembaca 

berita untuk berfikir yang tidak-tidak terhadap paslon 01 maupun 02. 

3. Media Detikcom untuk wartawan dan redaksi diharapkan dapat konsisten 

dengan apa yang diberitakan sesuai dengan dilapangan, tidak mencampur aduk 

fakta dengan opini siwartawan. 
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Rabu 17 April 2019, 13:42 WIB 

Yakin Jokowi Menang, Menhub Budi 

Karya Ungkit Hasil Survei 

Vadia Lidyana - detikNews 

 

 
Menhub Budi Karya saat mengampanyekan Jokowi. (Foto: dok. TKN)  

FOKUS BERITA: Mantap Memilih!  

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini capres petahana 

Joko Widodo (Jokowi) memenangi Pilpres 2019. Budi berpatokan pada sejumlah 

hasil survei yang memenangkan Jokowi. 

"Pokoknya yang penting Pak Jokowi menang. (Tahun) 2014 itu memang surprise-

nya lebih banyak. (Tahun) 2019 karena survei begitu banyak, yang menangkan Pak 

Jokowi. Semacam nggak ada surprise," kata Budi setelah mencoblos di TPS 01, 

kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (17/4/2019). 

Budi menambahkan Jokowi juga sudah mengantisipasi berbagai serangan yang 

diarahkan kepadanya selama masa kampanye. Budi membandingkannya dengan 

Hillary Clinton, yang dinilai tidak mengantisipasi serangan dari kubu Donald 

Trump pada Pilpres Amerika Serikat (AS). 

"Kalau Hillary nggak antisipasi apa yang dilakukan Trump, sedangkan Jokowi 

merespons. Dan Hillary waktunya lebih pendek," ujar Budi. 

"Dan hoax yang ditemukan itu emang nggak rasional. Dibilang PKI, anti-Islam, 

dan lain-lain," kata Budi sambil mencontohkan serangan fitnah ke Jokowi.  

(dkp/gbr) 

https://news.detik.com/indeksfokus/4640/mantap-memilih/berita
https://www.detik.com/tag/jokowi
https://www.detik.com/pemilu


 

 

 

 

 
Rabu 17 April 2019, 16:39 WIB 

BPN Prabowo Klaim Unggul di Exit 

Poll, Ini Respons TKN Jokowi 

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews 

 

 
Hasto Kristiyanto (Ari Saputra/detikcom)  

FOKUS BERITA: Mantap Memilih!  

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 

mengklaim keunggulan 55,4 persen dari hasil exit poll. Tim Kampanye Nasional 

(TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyatakan hasil internal dan lembaga 

independen justru menunjukkan keunggulan paslon nomor 01 tersebut. 

"Dari lembaga-lembaga independen, termasuk yang kami lakukan secara internal 

sekalipun, itu menunjukkan bahwa rakyat memberikan dukungan bagi Pak Jokowi 

dan KH Ma'ruf Amin, dengan angka dan selisih yang cukup jauh dengan Pak 

Prabowo dan Pak Sandi," kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di rumah 

Megawati, Jalan Kebagusan Dalam IV No 45, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 

Rabu (17/4/2019). 

Hasto mengimbau tidak saling klaim keunggulan karena yang memiliki 

kewenangan mengumumkan hasil pemilu adalah KPU. Namun Hasto mengaku tak 

khawatir atas klaim sepihak tersebut. 

"Untuk itu, sebaiknya kita tidak saling klaim, karena nanti KPU yang memiliki 

kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan politik berdasarkan rekapitulasi 

manual," ujar Hasto. 

"Jadi terhadap klaim sepihak, kami tidak khawatir, karena 2014 pun dulu juga 

terjadi. Bahkan sampai ada lembaga-lembaga survei yang kemudian mendapatkan 

sebuah sanksi karena ketidakmampuan mempertanggungjawabkan metodologi 

itu," imbuhnya. 

 

https://news.detik.com/indeksfokus/4640/mantap-memilih/berita


 

 

 

 

Hasto mengatakan basis PDIP otomatis menjadi lumbung suara bagi Jokowi, di 
antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera 

Utara, dan Kalimantan. Hasto menyebut tren data yang masuk sudah stabil. 

"Sehingga yang menang mutlak itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, 

Sulawesi Utara, Yogya, dan di luar dugaan juga Jakarta, Kalimantan Tengah, dan 

Bangka Belitung. Ini untuk Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin," jelas Hasto. 

Sekjen PDIP ini mengatakan Jokowi-Ma'ruf unggul di Bali dengan perolehan lebih 

dari 95 persen suara.  

"Ya kalau seperti Bali otomatis di atas 95 persen, tapi semua nanti kami lihat 

kembali. Jateng top, Jakarta juga menang, NTT juga menang, Papua juga menang," 

tuturnya. 

Di sisi lain, untuk PDIP, Hasto menyatakan partai berlambang banteng moncong 

putih itu meraih 23-25 persen suara berdasarkan exit poll. Hasto menegaskan 

pihaknya selalu bekerja dengan keyakinan. 

"Kami hanya bekerja dengan keyakinan, kami menggerakkan seluruh kekuatan 

teritorial kami. Kami mengunci telinga kami, karena buat kami lebih baik bekerja 

daripada kami diganggu oleh berbagai hoax dan fitnah. Maka itulah yang menjadi 

keyakinan bahwa apa pun kekuatan teritorial itu memegang peran kunci," ujar 

Hasto. 

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga 

Uno mengklaim unggul di exit poll Pilpres 2019. Begini datanya.  

"Berdasarkan jam yang hadir di sini sudah jam 15.00 WIB. Kita sudah melakukan 

asesmen saat TPS-TPS sudah dibuka. Exit poll paslon Prabowo-Sandi 

mengungguli 01, 5.475 TPS, di 34 provinsi," ujar Direktur Relawan dan 

Kampanye BPN Prabowo-Sandiaga, Sugiono, di Jalan Kertanegara, Jakarta 

Selatan, Rabu (17/4). 

BPN mengklaim Prabowo-Sandiaga memperoleh suara 55,4%. Sedangkan Jokowi-

Ma'ruf Amin sebesar 42,8%.  

"Hasil akhirnya akan kami sampaikan. Angkanya kita ada di 55,4%. Dari 55,4% 

kemudian, 42,8% 01, sisanya tidak memberikan jawaban," katanya. 

(azr/fdn) 

 

  



 

 

 

 

Rabu 17 April 2019, 18:55 WIB 

Kubu Prabowo Imbau Pendukung 

Tunggu Real Count KPU 

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews 

 

 
Foto: Elite Tim Prabowo-Sandi. (Marlinda Oktavia/detikcom).  

Jakarta - Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta para pendukung untuk 

menunggu hasil real count KPU. Selain itu, para pendukung juga diminta untuk 

mengawal berkas C1. 

"Saya imbau relawan saya seluruhnya, pertama tetap semangat, kita tunggu 

perhitungan lain sampai real count KPU. Jangan terpengaruh dengan quick count 

ini," ujar Komjen Pol (purn) Sofyan Jacob di depan kediaman Prabowo, Jalan 

Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019).  

Untuk diketahui, sebagian besar hasil quick count lembaga survei memenangkan 

pasangan Jokowi-Ma'Aruf Amin. Namun KPU memang belum selesai melakukan 

penghitungan real count. 

Kembali ke Sofyan, mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan, berdasarkan 

laporan yang didapatkan tim internal dari daerah-daerah di seluruh Indonesia, 

Prabowo-Sandi unggul dari petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Bahkan, 

berdasarkan data yang diterima pihaknya, suara Prabowo-Sandiaga lebih dari 50 

persen.  

"Data yang saya terima Prabowo-Sandi menang di atas 50 persen. Saya minta 

kawal data itu," kata Sofyan.  

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan 

Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Laksamana TNI (purn) Tedjo Edhy. Ia 

meminta para pendukung Prabowo-Sandiaga untuk tetap mengawal hasil 

penghitungan suara di TPS.  

"Teman-teman pendukung jangan patah semangat kita tetap kawal C1 seterusnya 

dari mulai TPS, kecamatan, dan seterusnya. Kita punya data kita belum kalah," 

ujar Tedjo.  

(mae/elz) 



 

 

 

 

 

Rabu 17 April 2019, 18:57 WIB 

Sudah Yakin Jokowi Menang Telak, 

Wali Kota Solo Cukur Gundul 

Bayu Ardi Isnanto - detikNews 

 

 
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo cukur gundul. Foto: Bayu Ardi 

Isnanto/detikcom  

FOKUS BERITA: Mantap Memilih!  

Solo - Ketua DPC PDIP Surakarta, FX Hadi Rudyatmo yang juga Wali Kota 

Surakarta, mencukur habis rambutnya. Hal itu merupakan nazar dirinya dan tim 

sukses jika Jokowi-Ma'ruf dan PDIP menang telak di Solo. 

Terlihat prosesi cukur gundul diikuti Rudy dan Ketua Tim Kampanye Daerah 

(TKD) Surakarta, Her Suprabu serta kader PDIP lainnya. Rudy menjadi orang 

pertama yang dicukur gundul, baru kemudian diikuti kader lainnya. 

"Ini buang sial sekaligus wujud syukur diberikan kemenangan di Solo, karena 

tugas saya dan Mas Her Suprabu hanya Solo," katanya di kantor DPC PDIP 

Surakarta, Purwosari, Laweyan, Rabu (17/4/2019).Meski rambutnya dicukur 

gundul, Rudy enggan mencukur kumis yang menjadi ciri khasnya. "Wah jangan 

kalau kumisnya," katanya sembari bercanda. 

Meski hasil penghitungan suara di internal TKD belum selesai dilakukan, Rudy 

yakin Jokowi-Ma'ruf menang lebih dari 80 persen di Solo. Selain itu, PDIP secara 

nasional juga diperkirakan menang 23 persen. 

"Solo ini rata-rata di atas 82 persen. Kalau di Kecamatan Jebres banyak yang 90 

persen. Datanya belum masuk semua," ujarnya. 

Rudy mengimbau agar para pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak melakukan konvoi 

sepeda motor meskipun hasil hitung cepat nasional sudah memenangkan paslon 

01. Hal itu dia harapkan dapat menjaga kondusifitas Kota Solo. 

https://news.detik.com/indeksfokus/4640/mantap-memilih/berita


 

 

 

 

"Memang semua harus menunggu hasil rekapitulasi dari KPU. Kita hormati 
penghitungan resmi dulu," tutupnya. 

 (bai/sip) 

 

Rabu 17 April 2019, 20:31 WIB 

Jawab Prabowo, LSI: Kita Dibayar 

Pasti, tapi Masa Ngasih Data Palsu 

Isal Mawardi - detikNews 

 

 
Prabowo Subianto (Rifkianto Nugroho/detikcom)  

Jakarta - Capres Prabowo Subianto menanggapi hasil quick count sementara yang 

dirilis beberapa lembaga survei dengan berbicara upaya penggiringan opini dirinya 

kalah. Denny JA menjawab Prabowo. 

"Kita hidup di era jejak digital kita tercatat di internet, di Google. Diketik saja 

lembaga-lembaga quick count itu, bagaimana record mereka dalam membuat quick 

count. Dan apabila lembaga quick count berdiri 10 tahun yang lalu, apabila semua 
akurat, ya hasilnya pun mirip-mirip," kata Denny JA di kantornya, Jalan Pemuda, 

Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (17/4/2019). 

Denny JA menegaskan mereka memberikan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dia lantas berbicara soal rekam jejak LSI Denny JA. 

"Kita tidak bantah karena mustahil LSI membiayai diri sendiri semua, terus siapa 

yang menggaji kita? Tapi di situlah kuncinya. Kita mustahil bayar orang kalau data 

nggak kredibel. Orang nggak mau beli data palsu, makin mahal lembaga survei, 

makin kredibel. Jika ada lembaga survei dibayar, pastilah dibayar," ucap dia. 

"Pilpres 2004 kami sudah berdiri. Lima puluh lembaga survei pernah nyantri di 

LSI. Jika kita macam-macam memberitakan yang salah, itu sama saja menggali 

kubur sendiri. Record 15 tahun hanya dikubur manuver 1 hari. Semua klaim boleh 

diajukan, hanya 5 detik saja ketik di Google terbaca itu semua," sebut Denny JA. 

Sebelumnya diberitakan, eks Danjen Kopassus Prabowo Subianto mengklaim kubu 

pasangan 02 menang di Pilpres 2019. Selain itu, Prabowo menuding ada upaya dari 

https://www.detik.com/pemilu/
https://www.detik.com/pemilu/


 

 

 

 

lembaga-lembaga survei yang merilis hasil quick count. 
"Semua relawan untuk mengawal kemenangan kita di seluruh TPS dan kelurahan. 

Saya tegaskan di sini, ada upaya dari berbagai survei tertentu untuk menggiring 

opini seolah-olah kita kalah," imbuh Prabowo. 

(gbr/tor) 

 

Kamis 18 April 2019, 01:27 WIB 

Soal Klaim Menang 62% Prabowo, 

BPN: Bukan Data ABS 

Ibnu Hariyanto - detikNews 

 

 
Juru Debat BPN, Ahmad Riza Patria (Lamhot Aritonang/detikcom)  

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 

menjelaskan klaim sang capres soal kemenangan 62 persen merupakan data tim 

internal. BPN menampik jika data yang disampaikan ke Prabowo itu hanya 'asal 

bapak senang' atau ABS. 

"Ini kan tim yang menyampaikan bukan ABS, kenapa kita ABS, mana berani 

mereka. Ini kan dari yang diperoleh oleh tim yang disampaikan ke beliau apa 

adanya, denyut nadi dan antusias masyarakat dirasakan gitu loh, dibuktikan bukan 

wacana," kata Juru Debat BPN, Ahmad Riza Patria saat dihubungi wartawan, Rabu 

(17/4/2019).  

Riza menyakini data yang disampaikan tim internal ke Prabowo merupakan 

temuan rill di lapangan dan dapat dipertangungjawabkan. Terlebih lagi, Riza 

mengatakan antusiasme masyarakat yang datang ke kampanye Prabowo sangat 

luar biasa. Hal itu yang membuat dirinya yakin data tim internal soal kemenangan 

Prabowo itu benar. 

"Kalau dilihat dari kampanye selama ini kan terlihat antusias masyarakat penuh 

tidak dibayar, tidak dikasih kaos, tidak dikasih konsumsi, tidak disiapkan 

kendaraan bus, bahkan ada yang datang dari jauh dari berbagai daerah. Mereka 

https://www.detik.com/tag/prabowo-subianto


 

 

 

 

beram-jam menunggu bahkan memberikan uang patungan. Itulah contoh 
kenyataan di lapangan yang semua masyarakat tahu dan merasakan itukan satu 

fakta. Maka kami menyakini kenapa kemenangan itu dirasakan," ungkap Riza. 

Selain itu, Riza melihat tren dukungan masyarakat terhadap Prabowo di Pilpres 

2019 ini berbeda dengan saat Pilpres 2014. Ia menyebut fenomena itulah yang 

membuat yakni hasil dari sejumlah quick count berbeda dengan kenyataan di 

lapangan.  

"Kami rasakan memang ada satu fenomena yang luar biasa di Pilpres 2019. Itu 

yang kami yakini realita di lapangan itu berbeda dengan hasli quick count, itu yang 

buat kami optimis menang. Pak Prabowo tidak asal ngomong dapat informasi yang 

resmi dari saksi kita dari C1 yang sudah masuk, sudah kami rekap, kami optimis," 

ujar dia. 

Untuk itu, Riza mempersilahkan bila ada pihak yang memiliki pandangan yang 

berbeda dengan BPN. Meski demikian, ia mengajak semua pihak untuk menjaga 

jalannya tahapan Pemilu 2019 ini berjalan tertib dan konsudif. 

"Silahkan kami tidak mengomentari lebih jauh, silahkan TKN punya pandangan, 

kami juga punya pandangan yang dapat kami pertanggungjawabkan. Saling 

menghargai satu sama lain, mari kita jaga rekapitulasi ini berjalan tertib dan 

kondusif. seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada pendukungnya agar 

tetap tenang dan sabar terus mengawal rekapitusasi. mengajak masyarakat tidak 

anarkis," kata Riza. 

(ibh/dnu) 

 

Kamis 18 April 2019, 09:54 WIB 

Ketua TKD Sulsel Ungkap Penyebab 

Kekalahan Jokowi di 'Kampung JK' 

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews 

 

 
Ilustrasi pemungutan suara/Foto: Pradita Utama  



 

 

 

 

Makassar - Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin kalah oleh pasangan Prabowo-
Sandiaga di Sulawesi Selatan, berdasarkan hasil quick count. Tim Jokowi buka-

bukaan mengenai kekalahan ini. 

"Hoax ini terlalu kencang dan tidak berhasil sepenuhnya kita atasi," kata Ketua 

TKD Sulsel, Syamsul Bachri saat berbincang dengan detikcom, Kamis 

(18/4/2019). 

Berdasarkan hasil hitung cepat LSI, Jokowi-Ma'ruf Amin meraup suara sebanyak 

42,55 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapatkan suara 57,45 persen. 

Syamsul mengatakan, pihaknya telah bekerja keras untuk memenangkan Jokowi di 

Sulsel. 

"Tapi ya itulah hasil akhirnya. Tentu saya sebagai ketua TKD 

bertanggungjawablah. Saya tidak mau salahkan siapa pun, sebagai komandan, 

sebagai ketua TKD, risikonya ke saya," ujar Syamsul. 

Sejak awal memimpin TKD Sulsel, Syamsul menyatakan dia telah meyakini 

bahwa pertarungan di Sulsel untuk Pilpres sangatlah berat. 

Tidak hanya itu, pembangunan Jokowi-JK di Sulsel dianggap tidak terlalu 

berpengaruh terhadap pilihan masyarakat setempat. 

"Mereka lebih percaya apa yang berkembang di media yang kami nilai banyak 

tidak benarnya ketimbang yang benar," sebutnya. 

"Jadi kami dari TKD kurang berhasil lah memanage potensi yang ada di Sulsel. 

Tentu banyak pihak yang ikut membantu tapi hasilnya tetap seperti itu," 

sambungnya. 

Meski kalah di Sulsel, lanjut Syamsul, dia meyakini Jokowi tidak akan berpaling 

muka dan tetap akan membangun Sulsel. 

"Meskipun Pak Jokowi tidak menang di Sulsel, tapi saya yakin perrhatian 

pemerintah baru nanti tidak berkurang terhadap apa yang dibutuhkan oleh Sulsel, 

sebagai pintu penggerak utama di kawasan Timur Indonesia," harap dia. 

(fiq/fjp) 

 

Kamis 18 April 2019, 12:14 WIB 

BPN Tepis Isu Sandiaga Diusir 

Prabowo 

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews 
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Sandiaga saat mencoblos (Foto: Ari Saputra)  
Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menepis isu liar 

yang menyebut Prabowo Subianto mengusir Sandiaga Uno sehingga Sandi tidak 

tampak ketika Prabowo klaim kemenangan. Sandi disebut sedang sakit.  

"Nggak itu. Bang Sandi cegukan nggak berhenti. Cegukan, suaranya hilang," ujar 

Koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, 

rumah pertemuan BPN, di Jalan Kertanegara No VI, Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan, Jumat (18/4/2019).  

"Nggak ada. Orang saya di situ. Banyak yang di situ," imbuhnya.  

Dahnil kembali menjelaskan alasan Sandiaga tak ikut dalam deklarasi semalam. 

Dahnil menegaskan Sandiaga tengah sakit, bukan karena diusir oleh Prabowo 

seperti isu yang beredar.  

"Bahkan duduk bareng dengan Pak Prabowo, terus cegukan, terus disuruh Pak 

Prabowo supaya istirahat di atas. Istirahat kemudian diturutin, kemudian 

cegukannya itu nggak berhenti. Karena capek kan, Bang Sandi kan nggak berhenti-

henti. Kan kemarin tidur jam 1an, terus jam 02.00 WIB udah tahajud di At-Taqwa, 

kemudian subuhan terus langsung milihkan jam 07.00 WIB," tuturnya.  

 

"Abis pemilihan Bang Sandi udah di sini (K4) duduk bareng Pak Prabowo. Sambil 

diskusi nunggu berita dari kawan-kawan di lapangan. Jadi akhirnya diminta Pak 

Prabowo diminta istirahat di kamar atas, di kamarnya Pak Prabowo," sambung 

Dahnil.  

Bantahan juga datang dari Jubir BPN Prabowo-Sandi, Rahayu Saraswati 

Djojohadikusumo lewat Instagram, Kamis (18/4/2019). Perempuan yang akrab 

disapa Sara ini menegaskan isu liar itu hoax.  

"Hoax: Sandi dikick out PS. Fakta: saya tadi malam di Kertanegara dengan Sandi 

dan Mpok Nur (Sandi kurang enak badan jadi istirahat di kamar)," kata keponakan 

Prabowo ini. 

(imk/imk) 

 

Kamis 18 April 2019, 16:12 WIB 

https://www.detik.com/tag/prabowo-subianto
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Prabowo Dapat Zonk di TPS Boyolali, 

Ganjar Singgung Pernyataan Sensitif 

Angling Adhitya Purbaya - detikNews 

 

 
Gubernur Jawa Tengah sekaligus politisi PDIP, Ganjar Pranowo. (Foto: Aji 

Kusuma Admaja/detikcom)  

FOKUS BERITA: Mantap Memilih!  

Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tidak menampik hasil nol 

persen untuk Prabowo-Sandi di puluhan TPS di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 

akibat dari statemen sensitif dari Prabowo. Menurut Ganjar warga makin semangat 

memilih. 

Saat ditanya korelasi 'tampang Boyolali' dengan perolehan 100 persen bagi Jokowi 

atau nol persen bagi Prabowo di puluhan TPS itu, Ganjar menjelaskan soal 

loyalitas warga Boyolali sejak Pilgub Jateng yang pernah deklarasi Desa 100 

Persen. 

"Beberapa teman di masing-masing desa waktu Pilgub deklarasi desa 100 persen, 

itu cita-cita dan yang jadi TPS 100 persen. Kemudian ada deklarasi ulang," kata 

Ganjar Pranowo di kantornya, Kamis (18/4/2019). 

Kemudian ia melanjutkan bahwa memang ada sensifitas dari statemen sebelumnya 

dan membuat warga Boyolali makin semangat untuk menentukan pilihan. Meski 

demikian Ganjar tidak secara rinci menyebut penyataan itu adalah soal 'tampang 

Boyolali. 

"Boyolali dominan, mungkin ada sensitifitas dari statemen yang keluar membikin 

orang tambah semangat," tegas politisi PDIP itu. 

Data yang berhasil dihimpun detikcom, setidaknya di 25 TPS di Boyolali suara 

untuk Prabowo-Sandi benar-bena nol persen, tanpa ada satupun memilih alias 

zonk. 

TPS-TPS itu tersebar di kawasan punggung gunung hingga kawasan lembah, dari 

ujung barat hingga sisi timur dan utara. Di antaranya 8 TPS di Desa Bengkle 

(Kecamatan Wonosamodro), 1 TPS di Kacangan (Andong), 1 TPS di Kecamatan 

Kemusu, 6 TPS di Kecamatan Selo, 5 TPS di Kecamatan Musuk, 3 TPS di 

Kecamatan Ampel dan 1 TPS di Cepogo. 

https://news.detik.com/indeksfokus/4640/mantap-memilih/berita
https://www.detik.com/tag/ganjar-pranowo
https://www.detik.com/tag/prabowo-sandi
https://www.detik.com/tag/boyolali
https://www.detik.com/tag/jawa-tengah
https://www.detik.com/tag/boyolali
https://www.detik.com/tag/ganjar-pranowo
https://www.detik.com/tag/prabowo-sandi


 

 

 

 

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu 
(alg/mbr) 

 

Jumat 19 April 2019, 09:52 WIB 

Prabowo 3 Kali Deklarasi Menang 

Pilpres, TKN: Tak Perlu Reaksi 

Berlebihan 

Faiq Hidayat - detikNews 

 

 
Foto: M Guruh Nuary/detikcom  

Jakarta - Capres Prabowo Subianto tiga kali mengklaim kemenangannya pada 

Pilpres 2019. TKN Jokowi-Ma'ruf Amin menyarankan Prabowo seharusnya tak 

bereaksi berlebihan.  

"Kalau menurut saya, sebagai pemimpin bangsa yang negarawan, baik Pak 

Prabowo dan tim beliau sebaiknya bersabar saja menunggu hasil real count dan 

tidak perlu bereaksi berlebihan," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul 

Kadir Karding, kepada wartawan, Kamis (18/4/2019). 

Karding menyebut Prabowo membangun opini bahwa dirinya menang. Politikus 

PKB itu bahkan menilai Prabowo juga membangun anggapan bahwa hasil quick 

count tidak profesional.  

"Ketiga, dia (Prabowo) ingin membangun suatu kondisi di mana seakan-akan KPU 

dan Bawaslu bagian dari alat pemenangan Pak Jokowi seakan-akan, itu framing 

yang sedang dibangun," katanya. 

"Langkah paling bijak oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah tidak bereaksi 

berlebihan dan mengajak untuk bersama-sama membangun dan saling 

menghormati apa pun hasil pemilu kali ini," imbuh Karding. 

https://www.detik.com/pemilu/?tag_from=wp_cb_detikPemilu_logo
https://www.detik.com/search/searchall?query=Prabowo+Subianto&siteid=3
https://www.detik.com/search/searchall?query=Jokowi-Ma%27ruf+Amin&siteid=2


 

 

 

 

Karding meminta Prabowo meniru sikap capres Jokowi yang tidak menunjukkan 
reaksi berlebihan saat menanggapi hasil quick count. Seorang pemimpin, sebut dia, 

harus bisa menerima kekalahan. 

"Justru sebagai pemimpin kita harus tunjukkan kepada rakyat, kalau kalah terima 

dengan legowo dan menghormati yang menang serta yang menang kita syukuri 

sekaligus tidak menghina, merendahkan, dan tidak mengolok-olok yang kalah," 

tutur dia. 

Sebelumnya, Prabowo mengklaim kemenangannya pada Pilpres 2019 bersama 

Sandiaga. Menurut Prabowo, dirinya menang pilpres dengan perolehan suara 62 

persen. 

"Saya ulangi, pada hari ini, saya, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa saya dan 

Saudara Sandiaga Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden RI tahun 2019-2024 berdasarkan penghitungan lebih dari 62 persen 

hitungan real count," kata Prabowo di kediamannya, Jl Kertanegara, Kebayoran 

Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/4). 

(fai/zak) 

 

Jumat 19 April 2019, 13:10 WIB 

Prabowo Sujud Syukur di Masjid Al-

Azhar, Jemaah Teriak 'Presiden' 

Lisye Sri Rahayu - detikNews 

 

 
Momen Prabowo Sujud Syukur di Masjid Al-Azhar (Iswahyudi/detikcom)  

Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto melaksanakan salat jumat di 

Masjid Agung Al-Azhar. Seiring Prabowo meninggalkan lokasi, jemaah 

meneriakkan 'Prabowo presiden.' 

Prabowo berada di saf depan saat salat Jumat. Dia mengenakan kemeja lengan 

panjang berwarna putih serta celana panjang berwarna hitam dan peci berwarna 

senada. Tampak mendampingi Prabowo, Ustaz Slamet Ma'arif dan Ustaz Sambo.  

Seusai salat Jumat, Sekjen FUI Al-Khaththath berdiri memberi sambutan. Dia 



 

 

 

 

mengajak jemaah secara khusus mendoakan Prabowo. 
"Rasa syukur kita tidak bisa terbendung lagi. Oleh karena itu, mari sama-sama 

saya ingin membaca doa bersama-sama lalu kita sujud syukur. Takbir!" ujarnya. 

"Allahu Akbar!" sambut jemaah. 

Mendengar doa tersebut, Prabowo kemudian kembali bersujud syukur. Jemaah 

kemudian kompak meneriakkan 'Prabowo Presiden' seiring Prabowo bergerak 

meninggalkan lokasi. Banyak jemaah yang berebut menyalami Prabowo hingga 

masuk ke mobil dan meninggalkan lokasi. 

(hri/fdn) 

 

Sabtu 20 April 2019, 13:14 WIB 

Setuju Setop Klaim Kemenangan, 

BPN: Tak Semua Lembaga Survei 

Benar 

Tsarina Maharani - detikNews 

 

 
Saleh Daulay (Tsarina/detikcom)  

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 

setuju dengan imbauan KPU agar kedua tim capres-cawapres menghentikan klaim 

kemenangan Pilpres 2019. Alasannya, BPN menilai sejumlah lembaga survei 

merilis hasil yang terkesan menggiring opini publik. 

"Imbauan KPU untuk menghentikan klaim kemenangan perlu diapresiasi. 

Terutama yang melibatkan lembaga survei lewat rilis-rilis yang dikeluarkan 

beberapa hari terakhir ini. Pasalnya, lembaga-lembaga survei itu tidak semuanya 

diyakini benar. Bahkan, ada yang berasumsi mereka sedang melakukan 

penggiringan opini," kata juru debat BPN, Saleh Daulay, kepada wartawan, Sabtu 

(20/4/2019). 



 

 

 

 

Saleh pun mendukung agar lembaga survei berhenti mengeluarkan prediksi 
perolehan suara Pilpres 2019. Menurut dia, hal ini juga demi menyejukkan para 

pendukung masing-masing paslon. 

"Tentu sangat bijak jika klaim dan prediksi lembaga-lembaga survey itu 

dihentikan. Biarlah prediksi itu menjadi konsumsi internal masing-masing 

pasangan calon. Biarkan semua pihak menunggu penghitungan resmi berjenjang 

yang dilakukan KPU," ujarnya. 

Dia kemudian mencontohkan soal prediksi lembaga survei nasional yang sempat 

menyatakan PAN tidak lolos ke Senayan. Saleh mengatakan prediksi tersebut 

terbukti meleset. 

"Soal melesetnya prediksi lembaga survei sangat sering terjadi. Tidak usah jauh-

jauh. Ambil saja contoh prediksi lembaga-lembaga survei itu pada perolehan PAN 

di Pileg 2019. Sebelum pileg, hampir semua lembaga survei itu memprediksi PAN 

tidak aman dan belum tentu lolos ke Senayan. Prediksinya hanya sekitar 2 persen," 

kata Saleh. 

"Faktanya, setelah pileg, prediksi itu jauh meleset. Mereka juga yang 

mempublikasikan hasilnya. Mereka bahkan menyebut bahwa PAN akan 

memperoleh suara pada kisaran 6,5 sampai 7 persen," imbuh dia. 

Sebelumnya, KPU meminta para capres-cawapres tak lagi mengklaim kemenangan 

Pilpres 2019. KPU meminta semua pihak menunggu penghitungan resmi. 

"Saya kira klaim dari pihak masing-masing kan tentu ditolak oleh pihak yang lain, 

gitu ya. Karena ini wajar, ini adalah kontestasi politik, KPU sangat menyadari itu, 

karena itu KPU menyediakan publikasi mengenai hasil penghitungan suara agar 

sudahlah klaim-klaim dari masing-masing pihak itu disudahi, silakan menunggu 

proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU," ujar komisioner KPU Pramono 

Ubaid Tanthowi kepada wartawan, Jumat (19/4).  

(tsa/dkp) 

 

Minggu 21 April 2019, 08:00 WIB 

Luhut Jadi Utusan Jokowi Karena 

Dinilai Dekat dengan Prabowo 

Haris Fadhil - detikNews 

 



 

 

 

 

 
Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Dok. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/)  

Jakarta - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan disebut menjadi utusan 

capres petahana Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu dengan rivalnya, Prabowo 

Subianto. Luhut dinilai punya kedekatan pribadi dengan Prabowo sehingga dipilih 

menjadi utusan oleh Jokowi. 

"Yang saya bayangkan ketika Pak Jokowi menyatakan itu (menjadikan Luhut 

utusan bertemu Prabowo), artinya kan ada orang di lingkaran Pak Jokowi yang 

memang sangat dekat dengan Pak Prabowo, yang bisa untuk diajak ngomong 

dengan bahasa yang mungkin bisa jadi lebih sangat personal," kata Direktur 

Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana, Sabtu 

(20/4/2019) malam. 

Dia mengatakan kedekatan secara personal sangat penting hingga Luhut diutus 

Jokowi bertemu Prabowo. Aditya menilai, jika jadi bertemu, Luhut dan Prabowo 

akan membahas hal-hal normatif terkait Pemilu yang sudah selesai dan harus 

bersama merekatkan persatuan. 

"Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi dan saya sangat yakin akan 

direspons positif juga sama Pak Prabowo bahwa Pemilu sudah selesai dan kita 

sama-sama menunggu hasil KPU dan terus bagaimana upaya untuk rekonsiliasi 

dan merekatkan persatuan dan itu menurut saya yang akan disampaikan," ucapnya. 

Selain itu, dia menilai Luhut hanya sebagai perantara untuk pertemuan langsung 

antara Jokowi dengan Prabowo. Dia menyebut pertemuan antara Jokowi dan 

Prabowo penting untuk dilakukan. 

"Pak Luhut kan dalam posisi sebagai perantara, jadi realnya, pertemuan fisik di 

antara mereka berdua (Jokowi dan Prabowo)," ujar Aditya.  

Peneliti CSIS (Center for Strategic and International Studies), Arya Fernandes, 

menilai kalau benar pertemuan antara Luhut dengan Prabowo terjadi, maka 

memperlihatkan komitmen untuk mendinginkan suasa. Arya menyebut jika 

pertemuan ini terjadi bisa saja ada kalkulasi politik yang dilakukan. 

"Kalau pertemuan akan terjadi itu menunjukkan bahwa ada komitmen kedua 

pasang capres untuk mendinginkan suasana," tutur Arya. 

 

"Kalau itu terjadi, mungkin ada kalkulasi politik ke depan," sambungnya. 

Selain itu, Arya juga punya pandangan tersendiri terkait dipilihnya Luhut sebagai 

utusan Jokowi untuk bertemu Prabowo. Menurutnya, Luhut merupakan pelobi 

ulung dan punya hubungan historis dengan Prabowo. 

https://www.detik.com/tag/luhut-binsar-pandjaitan/?tag_from=tag_detail&_ga=2.33498807.880025560.1555753959-276478805.1553766921
https://www.detik.com/tag/jokowi/?tag_from=tag_detail&_ga=2.33498807.880025560.1555753959-276478805.1553766921
https://www.detik.com/tag/prabowo-subianto?tag_from=prabowo
https://www.detik.com/tag/prabowo-subianto?tag_from=prabowo


 

 

 

 

"Pak Luhut itu selain punya hubungan historis masa lalu, dia seorang pelobi ulung 
dengan jam terbang yang sudah tinggi," ujar Arya. 

Sebelumnya, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyebut Luhut Binsar 

Pandjaitan menjadi utusan Jokowi untuk bertemu kakaknya. Namun, Hashim 

belum mengetahui pasti kapan pertemuan itu akan berlangsung, diperkirakan akan 

berlangsung Minggu (21/4). 

"Pak Luhut Pandjaitan akan ketemu Pak Prabowo," kata Hashim selaku Direktur 

Media dan Komunikasi BPN di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, 

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (20/4). 

Belakangan, Koordinator Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan 

Prabowo belum tentu akan menemui Luhut. Prabowo disebut Dahnil masih fokus 

mengawal perhitungan suara Pilpres 2019. 

"Sampai dengan malam ini, Pak @prabowo belum dan tdk memutuskan menerima 

utusan Pak Jokowi yakni Pak Luhut untuk bertemu beliau di Kertanegara," cuit 

Dahnil lewat akun Twitter @Dahnilanzar, Sabtu (20/4).. 

 

"Pak Prabowo masih Fokus memperjuangkan dan mengawal agar rakyat terus 

mengawal C1," imbuh dia. detikcom telah mencoba menghubungi Dahnil untuk 

mendapatkan keterangan lebih lanjut, tetapi belum direspons. 

(haf/haf) 

 

Minggu 21 April 2019, 19:31 WIB 

Jokowi Utus Luhut Bertemu Prabowo, 

BPN: Belum Ada Urgensinya 
Ibnu Hariyanto - detikNews 

 

 
Ahmad Riza Patria (Marlinda Oktavia Erwanti/detikcom)  

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 

menilai belum ada urgensinya utusan Joko Widodo (Jokowi) menemui capres 

https://www.detik.com/pemilu/
https://www.detik.com/pemilu/


 

 

 

 

jagoan mereka. Menurut BPN, yang terpenting saat ini adalah melakukan 
pengawalan terhadap proses rekapitulasi suara. 

"Kami memang mendengar ada utusan dari 01 (Jokowi-KH Ma'ruf Amin). Namun, 

menurut saya pribadi, sekira belum ada urgensinya utusan 01 menemui Pak 

Prabowo. Mari kita sama-sama saling menghargai, menghormati, silakan 01 

mengawal, kami juga 02 mengawal. Saya kira pertemuan itu saya kira pada 

waktunya nanti. Sekarang mari kita sama-sama fokus mengawal rekapitulasi di 

kecamatan masing-masing," kata juru debat BPN Ahmad Riza Patria di kediaman 

Prabowo, Jl Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu 

(21/4/2019). 

Riza kemudian menanyakan urgensi pertemuan tersebut. Ia menilai, bila 

pertemuan itu untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, menurutnya, 

Prabowo tidak perlu diajari. 

"Kalau ingin menjaga persatuan dan kesatuan, jangan tanya, Pak Prabowo seorang 

negarawan, nasionalis, patriotik yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan, 

menjaga Merah-Putih, menjaga NKRI. Jangankan hartanya, nyawa bahkan jiwanya 

dia pertaruhkan untuk bangsa dan negara. Jadi jangan pernah meragukan jiwa 

nasionalisme Pak Prabowo," kata Riza. 

Meski demikian, Riza mengatakan hingga kini belum ada pertemuan tersebut. Ia 

juga menganggap pertemuan kedua kubu itu memang belum saatnya. 

"Menurut saya, belum waktunya 01 menemui 02. Kita sama-sama mengawal 

proses rekapitulasi. Kami mempunyai data yang menyakini kami menang," 

sebutnya. 

Sebelumnya, rencana pertemuan Prabowo dengan utusan Jokowi, yakni Menko 

Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, itu disampaikan oleh adik Prabowo, 

Hashim Djojohadikusumo. Namun Prabowo disebut belum mengagendakan untuk 

bertemu dengan Luhut. 

"Pak Hashim mendengarkan informasi bahwa pihak sebelah akan mengutus Pak 

Luhut untuk bertemu Pak Prabowo. Pak Prabowo belum mengiyakan, belum 

menerima. Setahu saya sampai tadi pagi saya diinformasikan belum ada jadwal," 

ucap jubir BPN Andre Rosiade. 

(ibh/gbr 
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