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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gubernur menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) adalah Kepala Daerah 

provinsi sekaligus sebagai wakil Pemerintah Pusat. Berdasarkan pasal 65 

UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa sebagai kepala daerah, gubernur 

memiliki 7 (tujuh) tugas.
1
 Sementara pada pasal 91 UU Nomor 23 Tahun 

2014 mengatur bahwa sebagai wakil pemerintah pusat,gubernur berfungsi 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten Kota. Ada 6 

(enam) tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
2
 

Sama seperti bupati dan wali kota, untuk menjadi seorang gubernur 

seseorang harus dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sebagai 

                                                           
1
Meliputi: 1. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perndang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama 

DPRD; 2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;3. Menyusun dan mengajukan 

rancangan Perda tentangRPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepadaDPRD untuk dibahas 

bersama DPRD, serta menyusundan menetapkan RKPD;4. Menyusun dan mengajukan rancangan 

Perda tentangAPBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, danrancangan Perda tentang 

pertanggungjawabanpelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas 

bersama;5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;6. 

Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

ketentuanperaturan perundang-undangan. 
2
Meliputi tugas: 1. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan di Daerah kabupaten/kota; 2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; 3. 

Memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 4. Melakukan evaluasi 

terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; 5. 

Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan 6. Melaksanakan tugas lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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pertanggungjawabannya kepada masyarakat, seorang gubernur selalu ingin 

mengkomunikasikan pekerjaannya melalui pemberitaan media massa. 

Media massa mempunyai fungsi lain, salah satunya 

menyebarluaskan kegiatan gubernur kepada masyarakat. Nita Andrianti 

menjelaskan bahwa media masa sebagai aktor dalam kehidupan sosial 

politik, juga ikut berkecimpung dalam menciptakan perubahan-perubahan 

sosial dan politik yang terjadi melalui berita-berita yang dipublikasikan. 

Sebagai agen perubahan media massa menggunakan caranya sendiri, yakni 

melalui publikasi berita politik yang menjadi agenda politiknya. Sebuah 

media massa yang pro terhadap pemerintah tentu akan memberitakan 

berita politik yang menguntungkan pemerintah yang berkuasa dan 

sebaliknya.
3
 

Pada umumnya media massa yang berfungsi melakukan kegiatan 

gubernur terbagi menjadi media cetak, media elektronik, dan media online. 

Media cetak terdiri dari harian, tabloid dan majalah. Media elektronik 

meliputi televisi dan radio. Sedangkan Media online adalah media 

komunikasi yang menggunakan perangkat dan berbasis internet.
4
 

Dalam suatu pemberitaan, media mempunyai cara pandang atau 

sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu peristiwa kejadian atau 

realitas di masyarakat, hal ini yang dimaksud dengan framing. 

                                                           
3
Andriyanti, Nita. 2015. Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional,  Jurnal 

Informasi Kajian Komunikasi, Vol 45. Nomor 1. Juni 2015 Yogyakarta: journal.uny.ac.id, hal. 49-

50. 
4
 Indah Suryawati, 2011. Jurnalistik Suatu Pengantar Teori & Praktik. Bogor hal. 37-46 
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Menurut Eriyanto, framing adalah cara atau strategi wartawan 

untuk menekankan dan membuat pesan menjadi lebih bermakna atau yang 

diperhatikan oleh publik. Analisis framing dipakai untuk melihat 

bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis juga dipakai untuk 

bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.
5
 

Menurut Eriyanto ada 4 model framing. Pertama, model Murray 

Edelman menjelaskan bahwa framing adalah dapat mengarahkan 

pandangan kepada khalayak akan suatu isu dan membentuk pengertian 

akan suatu isu dan mensjajarkan framing sebagai kategorisasi. Karena itu, 

kategorisasi merupakan alat bagaimana realitas dipahami dan hadir dalam 

khalayak.
6
 

Kedua, model Robert N Entman menjelaskan bahwa framing 

adalah melihat framing dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan 

penekanan atau penonjolan aspek tertentu.
7
 

Ketiga, model William A Gamson menjelaskan bahwa framing 

adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir yang terbentuk 

dalam kemasan (package) yang mengandung konstruksi makna atas 

peristwa yang diberitakan.
8
 

Dan keempat, model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

menjelaskan bahwa framing adalah Strategi konstruksi dan memproses 

berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, 

                                                           
5
 Eriyanto. 2002.  Analisis framing: Konstruksi, Ideologi, dan Media Politik. Yogyakarta:LKiS. 

Hal. 83 
6
Ibid., hal. 156 

7
Ibid., hal. 187 

8
Ibid., hal. 224 
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menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi 

pembentukan berita.
9
 

Pemberitaan politik tidak lepas dari framing media juga.Menurut  

Hamad (2004) proses terbentuknya politik selalu diawali adanya peristiwa 

politik, baik yang menyangkut lembaga politik, aktor politik, maupun 

kebijakan politik. Konstruksi realitas dan media akan membentuk makna 

dan citra tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai aspek terkait dengan 

media seperti sistem operasi media tersebut, serta pembentukan wacana 

berita, termasuk di dalamnya fungsi bahasa strategi framing dan agenda 

setting.
10

  

Berita yang akan dikaji yaitu mengenai fenomena politik Gubernur 

Jawa Tengah. Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah periode 

2013-2018. Hingga tahun 2017 sebagai tahun ke- 4(empat), kegiatan 

Gubernur Jawa Tengah telah banyak diberitakan media. Media yang 

memberitakan berupa media lokal dan Nasional. Media lokal yang terbit di 

Jawa Tengah antara lain: Harian Suara Merdeka, Radar Semarang, Tribun 

Jateng, Jateng Pos, Sindo Jateng dan Wawasan. Sedangkan Media 

Nasional antara lain: Harian Media Indonesia, Republik, Kompas, dan 

Koran Sindo. 

Dalam pengamatan peneliti, pemberitaan tabel 1.1 menunjukan 

bahwa kategori yang muncul di media lokal harian Suara Merdeka dan 

                                                           
9
Ibid., hal. 68  

10
 Simarmata, Salvatore.  2014.  Media dan Politik: Sikap pers terhadap Pemerintah Koalis di 

Indonesia.Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAP DKI Jakarta. Hal. 20 
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harian Radar Semarang mencakup pemberitaan kegiatan Gubernur Jawa 

Tengah Ganjar Pranowo.   

Tabel 1.1 

Pemberitaan Kegiatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

Di Harian Suara Merdeka dan Harian Radar Semarang 

(Januari-Oktober 2017) 

No Kategori Suara Merdeka Radar 

Semarang 

Jumlah % Jumlah % 

1 Infrastruktur 28 17.17 10 16.66 

2 Sumber Daya Manusia 25 15.33 6 10 

3 Ekonomi 24 14.72 8 13.00 

4 Sosial dan kemasyarakatan 24 14.72 7 11.66 

5 Cagub 2018 18 11.04 7 11.66 

6 Politik 13 7.97 5 8.33 

7 Pendidikan 13 7.97 9 15 

8 Kasus E-KTP 8 4.90 4 6.66 

9 Lingkungan 5 3.06 1 1.66 

10 Keluarga Gubernur 5 3.06 3 5 

 Jumlah 163 100 60 100 

Sumber: Diolah dari Suara Merdeka dan Radar Semarang, Januari - 

Oktober 2017 

Dari Bulan Januari-Oktober 2017, terdapat pemberitaan kegiatan 

gubernur Jawa Tengah di surat kabar Suara Merdeka berjumlah 163 

sedangkan Radar Semarang berjumlah 60. Dari 10 kategori, yang 

terbanyak adalah kategori  infrastruktur. Suara Merdeka memberitakan 

sebanyak 17.17% sedangkan  Radar Semarang sebanyak 16.66%. Oleh 

sebab itu Peneliti memilih kategori infrastruktur. Peneliti memilih kurun 

waktu Januari-Oktober 2017 karena sebagai tahun akhir dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. 
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Pemberitaan kegiatan Gubernur Jawa Tengah yang masuk kategori 

infrastruktur meliputi, proyek tol, proyek pembangunan jalan, proyek 

jembatan, listrik, transportasi, proyek gedung, proyek air sungai, proyek 

BUMN, dan proyek Daerah. 

Harian Suara Merdeka dan Harian Radar Semarang 

mengkonstruksikan dan membingkai berita mengenai kegiatan Gubernur 

Jawa Tengah menjadi sebuah realitassosial melalui pemberitaan masing-

masing. Konstruksi sosial yang dimaksud sama seperti model analisis 

framing Zhongan Pan dan Gerald M. Kosicki. Karena menurut Pan dan 

kosicki, ada konsepsi dari framing yang saling berkaitan pertama adalah 

konsepi sosiologis yang lebil melihat bagaiamana konstruksi sosial atas 

realitas. Framing membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi, dipahami 

dan dapat dimengerti. Kedua, konsepsi psikologis dimana framing lebih 

menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam 

dirinya, yang berkaitan dengan struktur kognitif dalam mengolah 

informasi dan di tujukan dengan skema tertentu. Elemen-elemen yang 

diseleksi dari suatu peristiwa tersebut menjadi lebih penting dalam 

mempengaruhi pertimbangan dalam membuat keputusan atau realitas. 

Pan & Kosicki, artikel tulisan mereka yang berjudul Framing 

Analysis: An Approach to News Discourse tahun 1993
11

,  dalam 

                                                           
11

 Framing Analysis: An Approach to News Discourse tahun 1993, Article in Political 
Communication · January 1993 
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mengoperasikan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat 

framing, yaitu Struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris.  

Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang 

berfungsi sebagai pusat pengorganisasian ide. Frame adalah suatu ide 

yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita, kutipan 

sumber, pemakaian kata dengan kalimat tertentu kedalam teks secara 

keseluruhan. Oleh karena itu frame berhubungan dengan makna. 

Peneliti menggunakan model analisis framing Zhongdang Pan dan 

Gerald M. kosicki karena perangkat ini mampu mengnalisa teks berita 

secara detail mulai dari judul, kutipan, elemen berita, paragraf, dan foto. 

Oleh karena itu peneliti akan menggunakan analisis framing model 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki guna mengetahui framing yang 

dilakukankan harian Suara Merdeka dan harian Radar Semarang terhadap 

pemberitaan kegiatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam 

kategori infrastruktur kurun waktu Januari–Oktober 2017.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah peneliti susun maka riset 

ini berupaya untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana pemberitaan kegiatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar 

Pranowo dalam kategori Infrastruktur dikonstruksikan pada harian 

Suara Merdeka dan harian Radar Semarang kurun waktu Januari-

Oktober 2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk: 

Mengetahui bagaimana kegiatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

dalam kategori Infrastruktur dikonstruksikan pada harian Suara Merdeka 

dan harian Radar Semarang kurun waktu Januari-Oktober 2017 dengan 

model analisis framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu 

Komunikasi dalam memahami model-model framing pada 

pemberitaan di media massa. Sehingga dapat memberikan 

konstribusi pengembangan Ilmu Komunikasi yang khususnya 

mengkaji analisis teks media menggunakan analisis framing. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan konstribusi bagi media massa 

dan praktisi jurnalistik dalam melihat gambaran peristiwa yang 
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berkaitan dengan isu sosial dan politik serta konstruksi yang 

dilakukan oleh media. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk memahami lebih jelas suatu 

laporan, oleh karena itu materi-materi yang tertera pada laporan proposal 

skripsi dikelompokan menjadi beberapa sub-bab dengan penyampaian 

sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisikan teori berupa pengertian dan definisi yang diambil dari  

beberapa buku yang berkaitan dengan laporan skripsi, serta 3 (tiga) jurnal 

yang berhubungan dengan penelitian 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini mencakup metode serta jenis, sumber, alur penelitian dan teknik 

data yang akan digunakan oleh peneliti  

Bab IV Pembahasan 

Bab ini berisikan tentang gambaran harian Suara Merdeka dan Radar 

Semarang serta hasil analisis 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran 


