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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Munculnya berbagai macam peristiwa politik merupakan pemberitaan yang 

sangat menarik perhatian media massa. Mengapa? Karena kita hidup dikelilingi 

oleh banyak media, dan dunia perpolitikan selalu menjadi bahan perbincangan 

yang menarik. Jadi media dengan dunia perpolitikan merupakan satu ikatan yang 

sulit untuk dipisahkan. Sejalan dengan pandangan Dan Nimmo dalam buku Ibnu 

Hamad (2004:2) yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa politik itu selalu 

laik berita. Kepentingan yang beragam pada media massa adalah hal yang tidak 

bisa dipungkiri. Seperti yang dikatakan oleh Bambang Harymurti bahwa media 

massa merupakan kumpulan banyak organisasi dan manusia dengan segala 

kepentingannya yang beragam, bahkan termasuk yang saling bertentangan 

(Santana, 2005). Adapun kepentingan yang beragam tidak lain adalah media 

massa yang memiliki kepentingan politik, karena ia didanai oleh kekuatan politik 

tertentu, dan media massa juga ada yang bermotifkan ekonomi, dimana 

keuntungan secara materil adalah satu-satunya target dari media tersebut. 

Ketika banyaknya pemberitaan terhadap gaya kepemimpinan Jokowi-Basuki 

dari berbagai media, mulai dari media elektronik hingga media online terus 

mempublikasikan pemberitaan Jokowi-Basuki. Kepemimpinan dari gaya Jokowi-

Basuki sendiri, yakni dengan gaya “Blusukan”-nya mampu terpilih sebagai 

gubernur DKI Jakarta. Dengan gaya politiknya yang terbilang unik, banyak media 

berbondong-bondong memberitakan keberadaan Jokowi-Basuki sehingga 

membuat rakyat Jakarta dapat menerimanya. 
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Sejak dulu gaya “Blusukan” sudah pernah diterapkan oleh Soekarno dan 

kenyataannya memang banyak rakyat yang suka dengan gaya tersebut. Adapun 

ada enam syarat menjadi gaya kepemimipin Jokowi-Basuki, Pertama Cinta 

Kepada Rakyat jelata, miskin, daerah kumuh dan siap melayani dengan sepenuh 

hati, konsisten dan tanpa pamrih. Kedua, Peduli terhadap tata ruang kota dan 

pemukiman, mempunyai konsep sebagai solusi akan ruang-ruang yang kumuh. 

Ketiga, tidak dikendalikan oleh uang, pengaruh penguasa dan jabatan, tetapi harus 

mampu mengendalikannya. Keempat, mengetahui kekuatan masyarakat dan 

lingkungan serta mampu menggerakkannya: interpensi sosial. Lima, menguasai 

pendekatan komprehensif; interkorelasi, interdependensi, interdisiplin. Keenam, 

disiplin dalam melaksanakan tujuan yang termaktub dalam UU maupun UUD 

(Agus Oloan, 08 mei 2013 07:12). 

Ketika masa-masa kampanye dan kepemimpinan Jokowi-Basuki, media 

terus menyodorkan pemberitaan apa yang terjadi dan apa yang dikerjakan oleh 

Jokowi-Basuki. Sehingga melihat itu semua, media massa secara otomatis 

memperoleh keuntungan (revenue) sebanyak-banyaknya baik dari penjualan 

maupun iklan (Wazis:2004). Tidak terkecuali ketika memperhatikan kepuasan 

khalayak (pelanggan dan pengiklan) sebagai pasar mereka dalam mengkonsumsi 

berita-berita politik. 

Kemudian, dengan terplihnya gubernur baru DKI Jakarta, media secara 

otomatis berulang-ulang mempublikasikan kemenangan Jokowi-Basuki, dan 

hampir semua liputan tidak pernah luput membicarakan pemberitaan mulai dari 

visi dan misi, langkah-langkah apa saja yang nantinya membangun ibu kota, 

hingga pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi-Basuki nantinya. 
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Belum lagi pencitraan banyak usaha dari gubernur DKI Jakarta dalam menangani 

masalah yang ada di Jakarta yang dulunya tidak ada penyelesaiannya, mulai dari 

penanganan banjir, penanganan PKL,  program kartu kesehatan, monorail, dan 

lain sebagainya. 

Kedudukan media sebagai alat untuk merekonstruksi dan mempengaruhi 

opini publik mampu mengarahkan pemikiran khalayak untuk mendukung, 

menentang atau netral terkait pemilihan Gubernur DKI 2012 sebelumnya. Dalam 

hal wacana politik, surat kabar tidak hanya sebagai informan politik ia juga 

sebagai agen politik yang juga surat kabar melakukan proses pengemasan pesan 

politik dan proses inilah sesungguhnya menyebabkan sebuah peristiwa atau aktor 

politik memiliki citra tertentu. Berbagai macam informasi media memberitakan 

masa-masa kampanye mereka yang bersaing agar mendapatkan perhatian dari 

masyarakat. Kemudian berbagai macam strategi mereka gunakan supaya perhatian 

penuh oleh masyarakat tertuju kepada mereka, guna mendapat dukungan saat 

PILKADA dimulai, dan akhirnya masyarakat Jakarta telah mempercayakan 

Jokowi-Basuki untuk memimpin dan membangun ibu kota dengan presenstase 

perolehan suara 53,82% (id.m.wikipedia.org). 

Seiring dengan kemenangan yang diraih Jokowi-Basuki, dalam sajian Media 

Koran Kompas.com memunculkan pemberitaan khusus tentang aktivitas yang 

dilakukan Jokowi-Basuki, dengan tema “Satu Tahun Jokowi Basuki”. Berbeda 

dengan media online lainnya, yang hanya memberitakan ketika ada isu tentang 

tindakan baru atau unik dari Jokowi dalam pembenahan DKI Jakarta. 

Kompas.com menyajikan pemberitaan tentang keseharian Jokowi-Basuki dalam 

menjalani pemerintahan setiap harinya, mulai dari sejak awal pelantikan hingga 
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sampai saat ini kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Jokowi-Basuki dalam 

membenahi ibukota. 

Berita surat kabar merupakan suatu cara untuk menciptakan realitas yang 

diinginkan mengenai peristiwa (kelompok) orang yang dilaporkan. Oleh karena 

telah melewati proses seleksi dan reproduksi, berita surat kabar sebenarnya 

merupakan laporan peristiwa yang artificial (tidak alami atau buatan), tetapi dapat 

diklaim sebagai objektif (tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi) 

oleh surat kabar itu untuk mencapai tujuan-tujuan ideologis (dan bisnis) surat 

kabar tersebut. dengan kata lain, berita surat kabar bukan sekedar menyampaikan, 

melainkan juga menciptakan makna (Deddy Mulyana, 2002 dalam Eriyanto, 

2001). 

Maka dari penjelasan di atas peneliti akan menganalisis tentang pemberitaan 

di dalamnya, terutama berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh 

Jokowi-Basuki. Sehingga alasan untuk  mengambil liputan Kompas.com edisi 10-

14 November 2013, adalah dikarenakan terdapat pemberitaan yang menarik, 

peneliti sengaja ingin mengetahui perkembangan dari program kerja 100 hari 

Jokowi-Basuki dalam hal kepemimpinannya, Karena berkaitan dengan judul yang 

diangkat. Mengapa demikian? Karena kurang pantas apabila mengambil 

pemberitaan pada awal mereka dilantik, mulai tanggal 15 Oktober 2012 sampai 

dengan 22 Januari 2013 (tanggal dan bulan tersebut merupakan masa-masa 

program 100 hari Jokowi-Basuki). Sebab, apabila peneliti mengambil pemberitaan 

pada masa-masa program 100 hari kerja Jokowi-Basuki tersebut, ditakutkan masih 

banyak pencitraan yang baik-baik terhadapnya. Akan tetapi jika peneliti 

mengambil dalam kurun waktu yang lama atau lebih dari 100 hari, apakah 
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pencitraan tersebut masih tetap sama ataukah berbeda dan apakah sesuai dengan 

visi misi pada saat awal beliau berkampanye. 

Dari penjelasan diatas timbul berbagai pertanyaan, apakah kekuatan nilai 

dari dalam berita tersebut membawa kepentingan orang banyak dan apakah sesuai 

kebutuhan masyarakat atau tidak? Dan mengapa Kompas.com memunculkan 

pemberitaan tentang kinerja Jokowi-Basuki? berbagai subpertanyaan pun muncul, 

apakah ini dikatakan citra politik? Atau hanya membantu untuk mewujudkan 

kemajuan DKI Jakarta, hingga meyakinkan serta dukungan dari masyarakat 

sekitar akan gebrakan Jokowi-Basuki?  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitan ini akan memusatkan 

pokok permasalahan yakni: Bagaimana Konstruksi Media Online Pada 

Kepemimpinan Jokowi-Basuki Melalui Analisis Wacana “Satu Tahun Jokowi-

Basuki” Pada Kompas.com edisi liputan 10-14 November 2013? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian tidak lain adalah untuk menjelaskan bagaimana 

Konstruksi Media Online Pada Kepemimpinan Jokowi-Basuki Melalui Analisis 

Wacana “Satu Tahun Jokowi-Basuki” Pada Kompas.com edisi liputan 10-14 

November 2013? 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Mafaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan peneliti sejenis 

selanjutnya dan dapat mengembangkan riset yang berkaitan dengan 
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analisis media massa politik. Selain itu, diharapkan mampu memberikan 

sumbangan refrensi di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang terutama tentang studi studi media dalam hal 

analisis media massa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian in diharapkan bisa memberikan wawasan, manfaat, pengetahuan 

dan pemahaman bagi orang awam, tentang bagaimana media membingkai 

dan mengkonstruksi pemberitaan media terhadap politik di Indonesia. 

Selain itu juga diharapkan bisa memberikan masukan dan landasan bagi 

para jurnalis. 


