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ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada framing pemberitaan mengenai capres dan

cawapres selama Pemilu 2014 pada harian Republika dan Jawa Pos. Peneliti
tertarik untuk meneliti Republika dan Jawa Pos karena kedua media tersebut
memiliki sikap yang berbeda dalam pilpres. Perbedaan tersebut ditunjukkan dari
perbedaan idelogi dan sistem kepemilikan di kedua media. Penelitian ini
menggunakan metode framing Pan & Kosicki. Penelitian ini menggunakan teori
ekonomi politik media, prinsip jurnalisme, dan framing media. Hasil dari
penelitian ini adalah, Republika dengan ideologi Islam, memiliki kecenderungan
untuk memberitakan dengan sudut pandang yang lain dari Jawa Pos. Pemilihan
judul, sumber berita, peletakan tema, kelengkapan unsur berita, penekanan kata,
dan yang lainnya yang digunakan Republika menunjukkan bahwa media tersebut
objektif terhadap kedua pasang calon. Republika cenderung menceritakan sebuah
peristiwa dari berbagai sudut pandang. Sedangkan Jawa Pos yang ideloginya
mengikuti kemauan pasar dan Dahlan Iskan yang mendukung kubu Jokowi-JK,
dalam pemberitaan mereka memang terbukti mendukung Jokowi-JK.
Kata Kunci: Framing, Kampanye, Media Cetak, Pemilu, Pilpres

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus kepada analisis framing pemberitaan kampanye

Capres dan Cawapres, dalam Pilpres 2014 di koran Republika dan Jawa Pos.

Penelitian ini menggunakan analisis framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M.

Kosicki. Peneliti memilih koran Republika dan Jawa Pos sebagai objek penelitian,

karena pada Pilpres 2014, kedua koran ini memiliki sikap yang berseberangan.

Peneliti melihat perbedaan tersebut melalui Dahlan Iskan yang mendukung

pencapresan Jokowi, sedangkan tokoh Republika tidak ada yang menunjukkan

dukungannya kepada salah satu capres. Walaupun kedua koran ini tidak

mengakuinya secara nyata, namun peneliti berasumsi bahwa framing berita yang

dimuat dan dilakukan media massa tersebut, akan condong kepada salah satu

pasangan capres dan cawapres. Hal ini karena, sejatinya media bukanlah tempat

yang netral dimana berbagai kepentingan dari berbagai kelompok akan

mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang (Sudibyo 2001, h. 55).
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Salah satu surat kabar yang menyatakan memberikan dukungan kepada

salah satu calon adalah Jakarta Post. Jakarta Post memilih untuk menerbitkan

editorial, “Endorsing Jokowi”, yang dimuat pada tanggal 4 Juni 2014. Hal itu

menjadi penegasan bahwa Jakarta Post mendukung Jokowi. Editorial merupakan

pernyataan kecenderungan ideologi dan sikap media sebagai sebuah institusi,

bukan lagi perorangan wartawan, editor ataupun pemimpin redaksi, sehingga

dapat disimpulkan bahwa editorial mewakili sikap redaksional Jakarta Post yang

mendukung Jokowi.

Alasan mengenai keberpihakan tersebut yang patut dicari tahu lebih lanjut

dalam sebuah media. Hanya terdapat dua opsi yang memungkinkan mengapa

media melakukan keberpihakan tersebut yakni, keberpihakan itu memang untuk

kebaikan bersama bagi bangsa dan negara, atau untuk kepentingan golongan

tertentu, terutama kepentingan pemilik media.

Meski ada upaya untuk tidak memihak, namun pada kenyataanya, tetap ada

niatan dari para pengelola media untuk mendefinisikan realitas sosial itu dalam

kerangka (bingkai) tertentu, dari angle/ sudut pandang nilai-nilai pengelola media,

dengan pemilihan penggunaan kata/kalimat yang tertentu pula, atau bahkan cara

berpikir tertentu pula (Nugroho et all 1999, h. viii-xi). Terlebih berita-berita

mengenai pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, tentu tidak luput

dari penggambaran-penggambaran yang disesuaikan dengan nilai-nilai pengelola

media. Berita-berita pada masa sebelum kampanye, saat kampanye, dan sesudah

kampanye pilpres menjadi momen yang tepat untuk melihat kecenderungan

tersebut, karena saat itulah masing-masing kandidat akan menunjukkan program-

programnya demi meraih simpati masyarakat. Dikutip dari situs Republika.co.id,

kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden selalu menempatkan kandidat

yang diusung masing-masing partai sebagai ‘produk’ yang akan dijual.

Menarik bahwa Republika dan Jawa Pos, selaku objek penelitian ini juga

menjadi bagian dari konglomerasi besar media di Indonesia. Jawa Pos merupakan

produk dari JPNN, sedangkan Republika adalah milik Mahaka Media yang

memiliki dua stasiun televisi, 19 stasiun radio, dan lima media cetak yang tersebar

di seluruh Indonesia. Konglomerasi membawa dampak buruk terhadap
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masyarakat, namun memberikan keuntungan kepada media. Hal ini karena

konglomerasi membawa surat kabar kepada efisiensi biaya produksi. Satu berita

yang dihasilkan oleh satu wartawan, dapat disebarluaskan ke koran, TV, dan

berita online (daring) secara sekaligus, sehingga institusi media tidak perlu

merekrut wartawan dalam jumlah banyak. Konglomerasi mewujudkan dirinya

dalam tiga cara yang berbeda, tetapi juga saling berkaitan- hiperkomersialiasi,

penghapusan perbedaan antara iklan dan berita, dan yang paling utama, hilangnya

misi jurnalisme itu sendiri. Hilangnya misi jurnalisme itu dapat preseden buruk

bagi masyarakat, karena berita yang ditampilkan selalu dari sudut pandang yang

seragam, walaupun media yang menyampaikan beraneka macam merk.

Berdasar pendekatan ekonomi politik, kepemilikan media (media

ownership) mempunyai arti penting untuk melihat peran, idelogi, konten media,

dan efek yang ditimbulkan media kepada masyarakat. Menurut Giddens,

sebagaimana dikutip oleh Meier (2007), para pemilik media merupakan pihak

yang kuat, yang belum dapat ditundukkan dalam demokrasi. Bahkan pemilik

media, menurut Meier dapat memainkan peranan yang signifikan dalam

melakukan legitimasi terhadap ketidaksetaraan pendapat (wealth), kekuasaan

(power) dan previlige. Contohnya adalah saat kasus Lumpur Lapindo menyeruak

ke publik. Pemberitaan mengenai Lumpur lebih banyak diulas di Metro TV,

sedangkan TV One dan ANTv, jaringan televisi milik Aburizal Bakrie sangat

jarang menampilkannya, atau disiasati dengan menampilkan sudut pandang yang

lain. Sebisa mungkin tidak menjelek-jelekkan sosok Aburizal Bakrie.

Pemilihan presiden tahun 2014, yang hanya diikuti oleh dua pasangan yang

mencalonkan diri sebagai presiden, membuat polarisasi politik dan media massa

di Indonesia kian tak terhindarkan lagi. Dua calon dalam Pilpres 2014 membuat

rakyat seolah-olah terpecah menjadi dua kubu saja. Polarisasi mengerucutkan

masyarakat menjadi kalau bukan pendukung Prabowo, pasti pendukung Jokowi,

begitu juga sebaliknya. Rakyat tidak memiliki alternatif calon yang lain. Latar

belakang kedua calon tersebut diduga sebagai salah satu pemicu, bahwa kedua

pendukung calon presiden tersebut berasal dari kalangan yang berbeda.
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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembingkaian

yang dilakukan Republika dan Jawa Pos mengenai pemberitaan capres dan

cawapres dalam Pilpres 2014. Tinjauan pustaka yang digunakan adalah ekonomi

politik media, media massa dan konstruksi realitas, media massa dan politik,

ideologi media massa, dan analisis framing Pan dan Kosicki. Metode analisis

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan

analisis framing milik Zhongdang dan Gerald M. Kosicki (Eriyanto 2005, h.256).

Penelitian dilakukan dengan meneliti struktur sintaksis (skema berita: headline,

lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup), skrip (5W+1H),

tematik (paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat) dan retoris (kata,

idiom, gambar/ foto, grafik) dalam koran Jawa Pos dan Republika mengenai

pemberitaan kampanye capres. Peneliti melakukan klasifikasi terhadap berita-

berita yang dianalisis. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam

menganalisis. Terdapat tiga tema besar dalam penelitian ini, yaitu berita pada

masa sebelum kampanye, saat kampanye dan pasca kampanye.

PEMBAHASAN

Konstelasi politik di Indonesia dalam Pemilu 2014 memasuki babak baru.

Hal ini ditandai dengan sikap beberapa pemilik media yang menunjukkan secara

nyata afiliasi politik mereka. Walaupun pemilik media tersebut tidak serta merta

mengungkapkan bahwa media yang mereka miliki dijadikan sebagai alat manuver

politik, keberpihakan pemilik modal tentu menjadi ancaman bagi wartawan dalam

membuat berita. Manurut perspektif Marxis, media berperan menyebarkan

ideologi dominan. Ideologi dominan inilah yang diasumsikan mempunyai potensi

untuk menguatkan hegemoni kekuasaan para pemilik media. Padahal jika

mengacu pada konsep Habermas, media massa merupakan public sphere yang

seharusnya dijaga dari berbagai kepentingan.

Tentu menjadi sesuatu yang menarik apabila peneliti justru memilih surat

kabar yang memiliki perbedaan ideologi di dalam institusi masing-masing.

Republika dikenal sebagai surat kabar yang berideologi Islam, sedangkan Jawa

Pos lebih memilih agama kapitalis, alias kemauan pasar, dalam membuat sebuah
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berita. Perbedaan ideologi tersebut tentu akan berpengaruh terhadap berita yang

ditampilkan di media mereka, terlebih berita mengenai capres-cawapres dalam

Pilpres 2014. Pemilihan tipe peristiwa yang layak dijadikan berita, narasumber

yang berhak bicara, hingga tata letak berita tersebut ditampilkan di surat kabar,

disadari atau tidak merupakan contoh keberpihakan yang dilakukan media. Media

pasti berpihak dan punya pendirian masing-masing dalam menuliskan sebuah

peristiwa menjadi berita (Muthmainnah, 2014). Suar Hutabarat, Ketua Dewan

Redaksi Media Indonesia menyatakan bahwa surat kabar lebih terbuka dalam

memberikan dukungan kepada pemilik yang juga bertarung dalam pemilu

(Tapsell 2006, h. 6).

Rentang waktu pemberitaan yang dipilih masa sebelum kampanye, saat

kampanye dilangsungkan, dan sesudah kampanye. Jawa Pos dengan ideologi

pasar ingin selalu menampilkan sisi ramainya kampanye, karena bagian ini yang

dinggap laku dijual dalam berita-beritanya, sehingga dapat meningkatkan oplah,

tak peduli aliran politik apa yang diusung parpol atau kandidat capres (Hamad

2004, h. 165). Sedangkan Republika yang memiliki ideologi dengan latar

belakang Islam, dan Indonesia yang didaulat menjadi negara dengan jumlah

penduduk muslim terbesar di Indonesia, tentu juga ingin menyebarkan ideologi

Islamnya kepada masyarakat.

Peneliti tidak menganalisis seluruh berita yang dimuat dalam rentang waktu

tersebut, namun melakukan pemilihan pada topik-topik tertentu dan mengambil

salah satu dari berita-berita yang telah diterbitkan dan sesuai dengan topik

tersebut untuk dianalisis. Berita-berita tersebut adalah:

1. Pemberitaan sebelum masa kampanye, yaitu tanggal 15 Maret 2014,

bertepatan dengan diresmikannya Joko Widodo sebagai Calon Presiden

yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

2. Pemberitaan pada hari pertama kampanye, yakni tanggal 4 Juni 2014,

3. Pemberitaan pasca kampanye, yakni saat KPU mengumumkan

pemenang pilpres 2014, tanggal 23 Juli 2014
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Semua berita pada topik-topik tersebut di kedua media massa dilakukan pada

tanggal yang sama dan pada suatu peristiwa yang sama. Hal ini dilakukan untuk

memudahkan peneliti dalam menganalisis dengan metode analisis framing.

Berita pertama adalah berita dengan topik pada masa sebelum kampanye.

Peneliti beralasan bahwa pemilihan berita pada masa sebelum kampanye dapat

menunjukkan tendensi awal media terhadap kedua pasangan calon. Berdasar

beberapa berita yang dimuat di kedua media, judul berita yang dipilih, “Bismillah

Saya Siap” di harian Republika”, dan “Jokowi Mendapat Mandat Mega di Malam

Jumat” di harian Jawa Pos. Tema kedua adalah berita saat kampanye telah

berlangsung. Peneliti memilih berita “Dua Pasangan Calon Siap Kalah” di harian

Jawa Pos dan “KPU: Lakukan Kampanye Positif” di harian Republika. Tema

terakhir adalah pasca kampanye, atau saat kampanye telah selesai. Berita yang

dipilih oleh peneliti adalah berita dengan judul, “Saatnya Bergerak Bersama” di

harian Republika, sedangkan Jawa Pos menampilkan judul, “Salam Tiga Jari.”

Adapun penyajiannya diurutkan sesuai dengan urutan waktu (kronologis)

diterbitkannya berita yang bersangkutan di masing-masing surat kabar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif dan mengeksplor

pembingkaian yang dilakukan oleh Republika dan Jawa Pos, sehingga dapat

mengetahui kecenderungan pemberitaan mereka terhadap capres dan cawapres

pada pemilu 2014. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan model

analisis framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model ini

berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat

organisasi ide. Pusat organisasi ide ini mempunyai arti bahwa melalui salah satu

berita di media massa, dapat diketahui bagaimana kecenderungan media tersebut

dalam membingkai capres-cawapres dalam pemberitaan mereka. Frame ini adalah

suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita

(seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke

dalam teks secara keseluruhan (Eriyanto 2005, h. 255).

Setelah menganalisis berita menggunakan metode analisis framing milik

Pan dan Kosicki, peneliti menemukan kecenderungan framing yang dilakukan

media terhadap masing-masing tema. Berikut penjelasannya:
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Framing Berita Pada Masa Pra Kampanye

Terdapat perbedaan sudut pandang bagi Republika dan Jawa Pos dalam

menampilkan sebuah berita yang sama. Republika selain menceritakan tentang

jalannya deklarasi pencapresan Jokowi, berita tersebut juga dilengkapi dengan

pendapat dari partai lawan Jokowi di pilpres, seperti Partai Golkar dan Partai

Gerindra. Semua tokoh-tokoh partai tersebut menyatakan tidak ada masalah bagi

mereka apabila Jokowi maju sebagai capres. Peletakan berita pencapresan Jokowi

ini pun dijadikan headline Republika pada hari itu.

Sedangkan Jawa Pos, selain melengkapi dengan pendapat dari partai lain,

berita tersebut juga dilengkapi dengan status jabatan Jokowi setelah ia resmi maju

sebagai capres. Sebelumnya Jokowi memang masih menjabat sebagai Gubernur

DKI Jakarta, dan diberi mandat oleh Megawati untuk maju sebagai capres dari

PDI-Perjuangan. Menteri dalam negeri saat itu, yaitu Gamawan Fauzi menyatakan

bahwa

Framing Berita Pada Masa Kampanye

Deklarasi damai perlu dilakukan karena pada saat itu polarisasi ditengah

masyarakat kian meluas, setelah pendukug dari kedua pasang capres dan cawapres

sama-sama melancarkan kampanye yang saling menjatuhkan. Isi dari deklarasi

menekankan bahwa kedua pasangan calon siap untuk menciptakan Pemilu yang

Berintegritas dan Damai demi terwujudnya kemajuan Indonesia dan terjaganya

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi kampanye damai

bertujuan untuk membangun kesadaran bersama bahwa, setiap penyelesaian

sengketa pemilu harus diselesaikan dengan musyawarah dan jalur hukum. Bukan

dengan unjuk massa oleh partai politik.

Atas pertimbangan itulah peneliti memilih menganalisis berita yang dimuat

harian Jawa Pos dan Republika, tentang pemberitaan mengenai deklarasi damai.

Kedua berita ini memberikan sudut pandang berbeda dalam menyampaikan

sebuah peristiwa yang sama. Jika dalam Republika disebutkan kutipan dari semua

unsur penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan kedua pasang calon, dalam Jawa

Pos, kutipan sumber cukup disampaikan oleh Prabowo dan Jokowi saja.
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Penggambaran suasana saat deklarasi sedang berlangsung, menjadi fokus utama

pemberitaan Jawa Pos. Opini penulis pun menyeruak saat Jokowi terlihat tidak

membalas sapaan Prabowo. Penulis mengasumsikan hal tersebut sebagai sikap

Jokowi yang tegang selama acara berlangsung.

Lain halnya dengan Republika, mereka menuliskan penyebab asal muasal

deklarasi damai perlu dilakukan oleh kedua pasangan calon. Hal ini terkait dengan

maraknya kampanye hitam yang menyerang masing- masing calon presiden.

Republika pun memberikan ruang pendapat bagi pakar komunikasi politik, yang

menyebutkan bahwa sejatinya kampanye hitam tidak akan berguna bagi si

penyerang, namun akan menguntungkan pihak yang diserang, karena akan

memperoleh simpati dari masyarakat.

Framing Berita Pasca Kampanye

Satu perbedaan yang paling mencolok dalam berita dengan tema ini adalah,

pemuatan foto Dahlan Iskan sedang merayakan pula kemenangan Jokowi di

rumah Megawati. Peletakan foto itu pun di halaman pertama Jawa Pos, sehingga

tampak mencolok dibandingkan dengan foto utama yang ditampilkan.

Hal itu membuktikan bahwa Jawa Pos belum mampu lepas dari bayang-

bayang Dahlan Iskan, karena bagaimanapun juga Direktur Utama Jawa Pos adalah

Azrul Ananda, yang tak lain adalah anak Dahlan Iskan sendiri. Agenda pemilik

media tidak bisa dihilangkan begitu saja dalam pembuatan berita tentang capres.

Sedangkan Republika dalam pemuatan berita ini, tampak lebih objektif

karena mereka hanya menceritakan lengkap prosesi kemenangan yang dilakukan

Jokowi di Pelabuhan Sunda Kelapa, beserta pidatonya. Fokus Republika dalam

pemberitaan ini adalah membandingkan hasil rekapitulasi KPU dengan hasil

quick count yang telah dirilis beberapa lembaga sebelumnya. Beberapa lembaga

yang sebelumnya mengklaim bahwa Jokowi adalah pemenang pilpres, memang

tidak memiliki selisih suara mencolok dengan KPU. Sedangkan beberapa lembaga

yang sebelumnya menjadi bukti klaim bahwa Prabowo yang memenangkan

Pilpres, memeliki selisih suara yang jauh berbeda dengan KPU. Republika seakan

memberikan bukti bahwa lembaga survei tersebut tidak perlu dipercaya lagi.
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KESIMPULAN

Peneliti melakukan analisis framing terhadap berita-berita tentang capres-

cawapres selama pilpres sedang berlangsung. Berita-berita tersebut dibagi peneliti

dalam tiga tema besar, yaitu berita pada masa sebelum kampanye, saat kampanye,

dan pasca kampanye. Pembagian tersebut berguna untuk melihat kecenderungan

perubahan sikap yang dilakukan media selama proses pemilihan presiden

dilangsungkan.

Tema pertama adalah pembingkaian Republika dan Jawa Pos dalam masa

sebelum kampanye. Jawa Pos lebih banyak menceritakan tentang suasana sebelum

Megawati memberikan mandat kepada Joko Widodo. Jawa Pos mengasumsikan

hal tersebut sebagai sikap Jokowi yang tegang selama acara berlangsung. Lain

halnya dengan Republika, mereka lebih menekankan kepada reaksi petinggi partai

lain saat Joko Widodo resmi menjadi calon presiden dari PDI-Perjuangan.

Tema kedua, deklarasi damai oleh KPU. Jawa Pos lebih banyak

menceritakan tentang suasana saat deklarasi sedang berlangsung dan memberikan

penekanan pada saat Jokowi tidak membalas sapaan Prabowo. Jawa Pos

mengasumsikan hal tersebut sebagai sikap Jokowi yang tegang selama acara

berlangsung. Lain halnya dengan Republika, mereka lebih menekankan kepada

penyebab asal muasal deklarasi damai perlu dilakukan. Hal tersebut diperkuat

dengan pemilihan narasumber dan kelengkapan berita.

Tema terakhir adalah tema pasca kampanye, yaitu saat KPU memberikan

pengumuman pemenang Pilpres 2014. Pemberitaan terakhir ini menunjukkan

bahwa pemilik media memiliki kuasa untuk menentukan sudut pandang sebuah

berita. Jawa Pos membuat foto dan mengulas tentang kegiatan Dahlan Iskan saat

pengumuman pemenang oleh KPU sedang berlangsung. Sedangkan Republika

bersikap lebih objektif, mereka hanya menampilkan kutipan pidato kemenangan

Jokowi, serta menulis tentang perbedaan rekapitulasi suara oleh KPU dan

lembaga survei lainnya.

Republika dengan ideologi Islam memiliki kecenderungan untuk

memberitakan dengan sudut pandang yang lain dari Jawa Pos. Pemilihan judul,

sumber berita, peletakan tema, kelengkapan unsur berita, penekanan kata, dan
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yang lainnya yang digunakan Republika menunjukkan bahwa Republika berupaya

tetap objektif dalam memberitakan kedua pasang calon. Republika cenderung

menceritakan sebuah peristiwa dari berbagai sudut pandang.

Sedangkan Jawa Pos yang ideloginya mengikuti kemauan pasar dan

pemiliknya mendukung kubu Jokowi-JK, memang terbukti menampilkan berita

yang secara eksplisit memberikan dukungan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal ini tampak dari foto yang ditampilkan saat pengumuman pemenang oleh

KPU. Dahlan Iskan selaku tokoh penting dari Jawa Pos, tampak menghadiri

syukuran di rumah Megawati.
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