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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Akan berakhirnya periode kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu ini, memunculkan berbagai spekulasi bakal 

calon gubernur pengganti di periode 2017-2022 mendatang. Berbagai Partai Politik 

mulai melakukan beberapa penjaringan-penjaringan kader untuk bisa dijadikan 

sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.  

Dari berbagai Partai yang terlihat serius diberbagai pemberitaan media massa 

adalah PDIP, banyaknya kader PDIP yang dinilai punya elektabilitas politik dan 

dianggap mampu menanagani Jakarta untuk lima tahun kedepan membuat banyak 

spekulasi akan sosok atau tokoh yang bakal diusung dari PDIP. Salah satu nama yang 

sering menghiasi pemberitaan di media massa khususnya di media online adalah Tri 

Risma Harini, Wanita yuang kini masih menjabat sebagai walikota Surabaya itu 

disebut sebagai calon yang akan bisa menantang Basuki Tajahaja Purnama di 

pemilihan gubernur periode 2017-2022. Media online menjadi alat penyampai 

informasi yang memiliki kecepatan dalam hal rilis sebuah pemberitaan.  

Dalam prespektif studi media atau komunikasi massa, media online menjadi 

objek kajian teori “media baru” (new media), yaitu istilah yang mengacu pada 

permintaan akses ke konten (isi atau informasi) kapan saja, dimana saja, pada setiap 
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perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan 

pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi “real time” 

(Romli, 2012:31) 

Mengutip pendapat Chun (2006) dalam (Romli, 2012:31) mengatakan bahwa 

New Media merupakan penyederhanaan istilah (Simplifikasi) terhadap bentuk media 

diluar lima media massa konvensional – Televisi, radio, majalah, Koran, dan film. 

sifat new media adalah cair (Fluits), konektifitas indivisual, dan menjadi sarana untuk 

membagi peran kontrol dan kebebasan  

Produk utama dari sebuah media massa adalah berita. Berita pada dasarnya 

dibentuk lewat proses aktif dari pembuat berita. peristiwa yang kompleks dan tidak 

beraturan disederhanakan dan di buat bermakna oleh pembuat berita . Semua proses 

tersebut melibatkan proses lewat skema interpretasi dari pembuat berita  (Eriyanto, 

2002: 108). 

Awal mula isu pencalonan Risma diberitakan oleh media online viva.co.id 

dan kompas.com ini pada periode pertengahan Maret 2016 yakni berhubungan 

dengan spekulasi pencalonan Tri Rismaharini yang diusung oleh PDIP untuk menjadi 

saingan Basuki Tajahaja Purnama. Dalam headline viva.co.id pertama tentang 

pemberitaan akan dcalonkannya Risma tersebut dibuat dengan judul “Pencalonan 

Risma di Pilgub DKI Tunggu Perintah Partai” diterbitkan atau dimuat pada tanggal 

12 Maret 2016, isi pemberitaan ini menerangkan bahwa terdapat beberapa spekulasi 

http://metro.news.viva.co.id/news/read/746761-pencalonan-risma-di-pilgub-dki-tunggu-perintah-partai
http://metro.news.viva.co.id/news/read/746761-pencalonan-risma-di-pilgub-dki-tunggu-perintah-partai
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bahwa akan dicalonakannya Tri Rismaharini untuk maju menjadi Gubernur DKI 

Jakarta. Seperti pada lead berita berikut : 

“Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini digadang-gadang maju dalam 

Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) DKI 2017. Ketua DPP PDIP Andreas 

Pareira menegaskan, untuk saat ini Risma harus fokus dulu untuk menjadi 

wali kota Surabaya” (viva.co.id edisi Sabtu, 12 Maret 2016) 

 

Sedangkan pada Kompas.com pada edisi yang sama 12 Maret 2016 isi 

pemberitaanya lebih mendalam dengan mengaitkan bahwa jika Tri Rismaharini 

dicalonkan sebagai Gubernur dari PDIP bukan dikarenakan Basuki Tajahaja Purnama 

sudah tidak bisa bekerjasama dengan PDIP lagi karna lebih memutuskan maju 

melalui jalur independent. Dalam lead pemberitaan ini ditulis : 

“Ketua DPC PDI-P Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan bahwa 

partainya tidak merasa kehilangan Basuki Tjahaja Purnama yang 

mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta melalui jalur perorangan. 

Whisnu mengatakan, keinginan partainya untuk mengusung Tri Rismaharini 

sebagai calon gubenur DKI Jakarta bukan sebagai obat sakit hati karena telah 

ditinggalkan Basuki” (kompas.com edisi 12 Maret 2016) 

 

 Secara garis besar pemberitaan dari viva.co.id dan kompas.com terkait 

fenomena politik yang mengaitkan akan di calonkannya Tri Rismaharini sebagai 

gubernur DKI Jakarta mempunyai posisi dan tema yang hampir sama. Hal ini yang 

membedakan pemberitaan isu pencalonan Tri Rismaharini menjadi Gubernur DKI 

Jakarta pada Kompas.com dan viva.co.id adalah dalam jumlah pemberitaan pada 

edisi maret 2016, 

Isu pencalonan Tri Rismaharini dari PDIP sebagai calon gubernur DKI 

Jakarta ini terus berkembang dalam setiap pemberitaan kompas.com dan viva.co.id 

http://megapolitan.kompas.com/tag/Basuki%20Tjahaja%20Purnama?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
http://megapolitan.kompas.com/tag/Tri%20Rismaharini?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
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dibulan April 2016. Dalam periode ini pemberitaan yang dilakukan oleh kedua media 

online tersebut tergolong lebih banyak dan intens, terlebih juga secara isi pemberitaan 

memasukkan beberapa pendapat dari berbagai pakar politik.  

Dalam periode April 2016 kompas.com terhitung lebih unggul berkenaan 

tentang  jumlah pemberitaan dari pada jumlah pemberitaan di media online 

viva.co.id. kompas.com terhitung memuat tujuh judul pemberitaan sedangkan 

Viva.co.id hanya lima pemberitaan. Secara konten kompas.com dan viva.co.id juga 

melakukan pemberitaan dengan menggunakan sumber-sumber yang terpercaya dan 

sesuai dengan kebutuhan pemberitaan, hampir semua pemberitaan yang dimuat pada 

media online tersebut lebih mengarah pada bagaimana pihak PDIP memberikan 

pernyataan-peryataan resmi terkait isu pencalonan Risma menjadi gubernur DKI 

Jakarta 

Pada Pilkada DKI 2017 Tri Rismaharini disebut-sebut akan dicalonkan 

sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Partai yang mengusungnya yaitu PDIP. Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Cabang Surabaya yakin jika Wali Kota Tri 

Rismaharini bakal bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mempersiapkan kader 

partainya untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 

2017. Mencermati pernyataan tersebut, ada kemungkinan partai berlambang banteng 

moncong putih ini akan mengusung salah satu kader terbaiknya yang sudah terbukti 

dalam memimpin daerah, yaitu Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini 
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Keseriusan media online kompas.com dan viva.co.id  dalam mengulas 

pencalonan Tri Rismaharini untuk menjadi Gubernur DKi Jakarta periode 2017-2022  

ini terlihat dari bagaimana kedua media online tersebut memprioritaskan berita 

tersebut dengan menaruh berita terkait  pada halaman depan (headline). Seperti 

misalnya Kompas.com  dan viva.co id pada tanggal 2 Mei 2016 mengangkat judul 

yang hampir sama yakni “Ahok dan Risma dianggap layak diadu di DKI” pada 

kompas.com sedangkan untuk pemberitaan viva.co.id terfokus pada pendamping Tri 

Rismaharini dalam pencalonan dengan judul “Sandiaga Uno Tanggapi Isu Mau 

'Dijodohkan' dengan Risma.  

Muara pro dan kontra pencalonan Tri Rismaharini menjadi Gubernur DKI 

Jakarta melalui pemberitaan-pemberitaan di media online kompas.com dan viva.co.id 

mulai berkembang pada bulan Mei  2016 yakni pada periode 2-10 atau , berbagai isu 

politik muncul diantaranya adalah pengadaan spanduk dukungan kepada Tri 

Rismaharini yang beredar di DKI Jakarta tidak ada pihak yang mau atau bertanggung 

jawab atas tindakan tersebut. Hal tersebut seperti yang ditulis media online viva.co.id 

pada edisi 8 mei 2016 yang menyatakan bahwa Spanduk dukungan tersebut adalah 

rekayasa “PDIP Jakarta: Poster Risma for DKI 1 Itu Rekayasa” dalam judul ini 

PDIP menerangkan bahwa bahyak kader dari PDIP yang bisa dicalonkan maju 

menjadi Gubernur DKI dan masih belum terekspos media, artinya poster tersebut 

dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu viva.co.id juga 

membuat sebuah judul yang bernada controversial dengan seoalah-olah menuduh 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwji1Yi9hNbMAhVDoZQKHXWkBgMQqQIINzAG&url=http%3A%2F%2Fmetro.news.viva.co.id%2Fnews%2Fread%2F770760-sandiaga-uno-tanggapi-isu-mau-dijodohkan-dengan-risma&usg=AFQjCNF4ifPdfHN72chMGKDWw84qwNCz3g&sig2=T6uXF6qm0ZgNbN6tJnOAdA&bvm=bv.122129774,d.dGo&cad=rja
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwji1Yi9hNbMAhVDoZQKHXWkBgMQqQIINzAG&url=http%3A%2F%2Fmetro.news.viva.co.id%2Fnews%2Fread%2F770760-sandiaga-uno-tanggapi-isu-mau-dijodohkan-dengan-risma&usg=AFQjCNF4ifPdfHN72chMGKDWw84qwNCz3g&sig2=T6uXF6qm0ZgNbN6tJnOAdA&bvm=bv.122129774,d.dGo&cad=rja
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bahwa poster dukungan untuk Tri Rismaharini tersebut dibuat oleh para pendukung 

Ahok “Aksi Dukungan ke Risma Disebut Gagasan Pendukung Jokowi-Ahok”. 

Sedangkan pada media online kompas.com sehari lebih cepat dalam 

pemberitaan dukungan untuk Tri Rismaharini melalui poster ini, jika viva.co.id 

diterbitakan pada tanggal 8 mei 2016, kompas.com menerbitkan bantahan pihak PDIP 

Itu pada tanggal 8 mei 2016 dengan judul Poster "Risma for DKI 1" Beredar, PDI-P 

Bantah sebagai Pembuatnya” selain itu kompas.com  juga memuat pernyataan resmi 

dari bambang terkait poster yang menjadi pro kontra dengan judul, “Soal Poster 

Dukung Risma, “Bambang Bilang Mungkin Ada yang Malu-malu Kucing "Pinjam 

Tangan Orang".  

Dari berbagai polemik dan pro kontra terkait pencalonan Tri Rismaharini 

yang mulai menucak pada awal bulan Mei inilah kemudian memilih edisi 2-10 Mei 

tersebut sebagai ruang lingkup penelitian. Pada konteks penelitian ini media massa 

Kompas.com dan viva.co.id selama rentan 2-10 Mei 2016 ini terus melakukan 

pemberitaan atau mengkonstruksi kasus atau isu politik ini kedalam pemberitaan-

pemberitaan secara intens sebagai produk dari media massanya, secara konten terjadi 

kesamaan tema namun karakter media yang kemudian membedakan pemberitaan 

tersebut. Pemberitaan terkait tema isu pencalonan Risma dikemas dalam berita pada 

berbagai  media. Namun  media online Kompas.com dan viva.co.id,  berdasar yang 

peneliti amati kedua media tersebut pada Awal mei 2016 secara kontinyu, 

memberitakan apapun yang berkenaan atau berhubungan dengan isu politik tersebut. 

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/07/11175701/Poster.Risma.for.DKI.1.Beredar.PDI-P.Bantah.sebagai.Pembuatnya.?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/07/11175701/Poster.Risma.for.DKI.1.Beredar.PDI-P.Bantah.sebagai.Pembuatnya.?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/07/11175701/Poster.Risma.for.DKI.1.Beredar.PDI-P.Bantah.sebagai.Pembuatnya.?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
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Meski setiap media memiliki ideologi secara tekhnis yang berbeda namun secara 

garis besar isu yang ditimbulkan hampir sama. 

Sebagai dua institusi media yang punya sejarah dan ideologi yang berbeda, 

tentu ada perbedaan cara pandang antara media online Kompas.com dan viva.co.id 

dalam memberitakan sebuah peristiwa yang sama. Dalam pandangan konstruksionis 

media bukanlah sekedar saluran bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, 

lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Disini media dipandang sebagai 

agen konstruksi sosial yang mendifinisikan realitas (Eriyanto, 2002:26).  

Dalam kompas.com edisi Kamis, 7 Mei 2015, dengan judul pemberitaan Jika 

Ahok dan Risma Maju pada Pilkada DKI 2017, Siapa Pemenangnya?dikatakan, Wali 

Kota Surabaya Tri Rismaharini dianggap saingan berat dari Gubernur DKI 

Jakarta Basuki Tjahaja Purnama jika keduanya maju pada Pilkada DKI 2017. 

Keduanya memiliki peluang besar untuk maju dalam pilkada nanti. Dari survei yang 

dilakukan Cyrus Network (CN), Ahok, sapaan Basuki, mendapatkan 42,8 % pemilih, 

sedangkan Risma mendapatkan 37,2 %. Sisanya, 14,3 % ragu-ragu dan 5,7 % tidak 

menjawab. Survei itu memperlihatkan hasil antara Ahok dan Risma tidak terpaut 

jauh. Keduanya bersaing secara ketat jika maju pada Pilkada DKI 2017 nanti. Kendati 

demikian, Ahok dan Risma punya ciri kerja yang berbeda. Ahok lebih menekankan 

pada pembenahan birokrasi. "Kalau Risma, lebih berpengalaman menata kota besar," 

kata pengamat politik, Phillips J Vermonte, di acara diskusi dan rilis survei Cyrus 

Network  
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Dari latar belakang penelitian diatas kemudian peneliti menentukan judul 

yakni KONSTRUKSI PEMBERITAAN PENCALONAN TRI RISMA HARINI 

SEBAGAI GUBERNUR DKI JAKARTA DI MEDIA ONLINE  (Analisis Framing 

pada kompas.com dan viva.co.id edisi 2-10 Mei 2016 ) 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut : Bagaimana konstruksi Pemberitaan “Pencalonan Tri Risma Harini sebagai 

Gubernur DKI Jakarta” dimedia online kompas.com dan viva.co.id ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan: Untuk mengetahui konstruksi 

Pemberitaan “Pencalonan Tri Risma Harini sebagai Gubernur DKI Jakarta” dimedia 

online kompas.com dan viva.co.id 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran News Frame (bingai 

media) dari media online kompas.com dan viva.co.id ketika memberitakan sebuah 

peristiwa. Memperkaya studi Ilmu Komunikasi khususnya bidang komunikasi massa 

untuk memperlihatkan karakter pemberitaan media massa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara Praktis, penelitian ini memberikan pengetahuan pada khalayak media 

tentang bagaimana realitas yang tersaji dimedia merupakan proses framing yang 
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dilakukan oleh media massa. Melalui penelitian ini, khalayak diharapkan tidak 

menerima informasi dari media secara langsung menerima realitas yang dihadirkan 

media massa melalui medianya 




