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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

       Tahun 2017 diramaikan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

DKI (Daerah Khusus Ibukota) yang digelar pada 15 Februari 2017. Tiga pasangan 

calon yang maju terdiri dari Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, 

Agus Harimurti dan Sylviana Murni serta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 

(Dewi, 2016, para. 2). Dari hasil pilgub DKI Jakarta 2017 putaran pertama, KPU 

(Komisi Pemilihan Umum) mendapatkan hasil pasangan calon 1 Agus-Sylvi 

memperoleh suara 17,07%, pasangan calon dua Basuki-Djarot sebanyak 42,99 

persen, dan pasangan calon tiga sebanyak Anies-Sandi memperoleh 39,95 persen 

(Arjawinangun, 2017, para. 2). 

       Sesuai dari hasil tersebut, ketiga paslon tidak ada yang memperoleh suara 

lebih dari 50% sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil 

Gubernur yang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2007 mengenai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yaitu : 

      Pasal 11 ayat 1 :  

       “Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara   

lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil 

Gubernur terpilih”  
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       Pasal 11 ayat 2 : 

       “Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang 

memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh 

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 

pada putaran pertama” 

       Karena itu maka KPU DKI Jakarta memutuskan untuk mengadakan putaran 

kedua Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), dengan menetapkan dua calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang memperoleh suara terbanyak 

pada putaran pertama untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

DKI Jakarta yaitu Basuki-Djarot dan Anies-Sandi (Irawan, 2017, p. 5-7). 

       Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 dilakukan pada 19 april 2017. KPU 

DKI Jakarta pada 5 Mei 2017 mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

tingkat provinsi yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan calon Gubernur 

nomor pemilihan tiga yaitu Anies-Sandi dengan perolehan suara sebanyak 57,96 

persen. Sementara pasangan nomor pemilihan dua, Basuki-Djarot memperoleh 

42,04 persen suara (Naifular, 2017, para. 2). 

      Setelah enam bulan ditetapkannya Anies Baswedan – Sandiaga Uno sebagai 

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, pasangan nomor tiga tersebut resmi 

dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 

Jakarta 2017-2022 di Istana Negara pada 16 Oktober 2017 (Egeham, 2017, para 

1).  

       Perjalanan Anies-Sandi hingga menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 

Jakarta cukup panjang. Anies-Sandi menetapkan untuk maju Pilkada karena 
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usungan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahterah (PKS) pada akhir Juli 

2016. Sebelum akhirnya memenangkan pilkada Anies Baswedan pernah menjabat 

selama 20 bulan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, pada Juli 

2016 Anies harus rela melepaskanposisinya karena terkena kocok ulang kabinet 

jilid II di pemerintahan Presiden Joko Widodo lalu posisinya digantikan oleh 

Muhadjir Effendy (Taylor, 2016, para. 4).  

       Sandiaga Uno sebelum menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta merupakan 

seorang pebisnis. Awalnya Sandiaga membentuk Saratoga Capital yang bergerak 

dalam bidang infrastruktur dan sumber daya alam. Sandiaga juga memiliki 

beberapa perusahaan lain seperti PT Adaro Energy yang merupakan perusahaan 

tambang batu besar di Indonesia dan PT Recapital Advisors yang bergerak 

dibidang pengelolaan aset (Zaihnudin, 2016, para. 1-2). 

       Keduanya akhirnya menetapkan untuk maju Pilkada karena usungan Partai 

Gerindra dan Partai Keadilan Sejahterah (PKS) pada akhir Juli 2016 dan akhirnya 

menang pada Pilkada DKI Jakarta 2017, meskipun pada beberapa hasil lembaga 

survei diputaran pertama Pilkada DKI Jakarta elektibilitas Anies-Sandi 

menempati posisi akhir (Sari, 2017. Para. 7). 

       Beberapa survei yang dirilis oleh Lembaga Media Survei Nasional (Median) 

yang bertajuk “Paradoks Perilaku Pemilih Pilgub DKI 2017 : Adu Kuat Pemilih 

Rasional vs Pemilih Emosional” mengenai elektibilitas terhadap Basuki-Djarot 

dan Anies-Sandi. Survei ini mendapatkan hasil bahwa tingkat kepuasan warga 

terhadap Ahok tinggi, namun elektibilitas Anies unggul. Media juga menanyakan 
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mengenai alasan responden dalam memilih kedua pasangan tersebut, hasilnya 

yaitu Ahok-Djarot unggul dalam alasan rasional misalnya kinerjanya terbukti dan 

berpengalaman, sedangkan Anies-Sandi kalah. Namun, dalam alasan emosional 

misalnya mengenai tegas, peduli, seagama, dan merakyat Anies-Sandi lebih 

unggul dibandingkan Ahok-Djarot (Kami, 2017, para. 1-6). 

       Survei tersebut memang berhubungan dengan Isu  SARA (Suku, Agama, Ras, 

dan Antargolongan) yang terjadi selama Pilkada DKI Jakarta berlangsung. 

Sehingga dikatakan menjadi salah satu keuntungan untuk Anies-Sandi menjadi 

Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Populi Center, 

Usep Ahyar bahwa isu SARA membuat masyarakat terintimidasi dan dia juga 

menilai bahwa masa kampanye justru memperpanjang perseteruan dan intoleransi 

(Lestari, 2017, para. 3-5) : 

       "Ketika isu-isu SARA semakin menguat dan politik identitas menguat, maka 

ada yang merasa terintimidasi. Ada yang kebebasan pendapatnya menjadi 

terhalang, menjadi takut ketika mengemukakan pendapat. Itu (isu SARA) 

dan politik identitas itu kan pasti sengaja dibuat secara politik dan itu 

meniscayakan bahwa kelompoknya yang paling hebat sedang yang lain 

subordinat.” 

       Isu SARA muncul dalam Pilkada DKI Jakarta kerena bermula dari kasus 

dugaan penistaan agama yang menyangkut saingan dari Anies-Sandi yaitu Basuki 

Tjahaja Purnama yang saat itu sedang menjabat sebagai Gubenur DKI Jakarta 

(Lestari, 2017, para. 9).  Namun, menurut pengamat politik dari Universitas 

Mercu Buana, Heri Budianto, strategi komunikasi politik Anies-Sandi yang 

semakin matang merupakan salah satu faktor alasan mereka menang. Heri menilai 

salah satu faktor yang membuat Anies-Sandi menang yaitu karena debat yang 
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mereka lakukan mampu meyakinkan dan menyita perhatian masyarakat. Selain itu 

juga karena tumbangnya paslon satu Agus-Sylvi pada putaran pertama yang 

menyebabkan meningkatnya perolehan suara Anies-Sandi (Fitria, 2017, para. 4-

6). 

       Awal masa pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai 

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru telah dimulai untuk lima tahun 

kedepan. Setelah dilantik, tentunya warga menanti janji-janji yang pernah 

dikeluarkan oleh Anies-Sandi untuk warga Jakarta selama masa kampanye. Selain 

itu juga untuk awal masa pemerintahannya setelah dilantik, Anies-Sandi 

mengeluarkan program kerja 100 hari setelah mereka dilantik.  

      Program kerja tersebut terdiri dari tiga target. Pertama, melakukan rekonsiliasi 

berbagai golongan warga DKI Jakarta selepas Pilkada 2017 untuk memastikan 

lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif. Kedua, fokus pada 

langkah-langkah awal dalam memenuhi program kerja prioritas Anies-Sandi 

dalam 3 bidang. Terakhir, mengkonsolidasikan birokrasi pemerintah provinsi DKI 

Jakarta (Tim Anies-Sandi, 2017, para. 1-17). 

       Menjelang 100 harinya, Anies-Sandi menepati janji pilkadanya yaitu menutup 

Hotel Alexis dengan cara tidak meneruskan izin usaha bagi Alexis, Anies 

mengklaim telah mengantongi sejumlah pelanggaran susila di Hotel Alexis. 

Namun, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan ke publik.  

       Melalui bukti yang dipegang, Anies menutup Alexis juga sesuai dengan 

Peraturan Daerah (Perda) Pemprov DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 mengenai 
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Ketertiban Umum. Pada pasal 42 ayat 1 sampai 3 yang berisi bahwa setiap orang 

dilarang berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum lainnya 

(Mediani, 2017, para. 4-5). 

       Melanjutkan hal ini, Anies juga akan menutup tempat Hiburan Malam Sarang 

Narkoba salah satunya yaitu karaoke Diamond yang memang sudah ditemukan 

penyalahgunaan narkoba di karaoke Diamond yang terjadi pada pemerintahan 

Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat (Pratiwi, 2017, para. 3-5).  

       Namun, beberapa lama ramai isu bahwa Hotel Alexis masih beroperasi dan 

berganti nama menjadi 4play. Hal ini ramai dibahas di media sosial dan 

mempertanyakan kebijakan Anies Baswedan yang memutuskan untuk tidak 

memperpanjang izin Hotel Alexis (Batubara, 2017, para. 1-3). 

       Namun, Lina Novita sebagai Legal & Corporate Affair Alexis Group 

membantah bahwa Alexis berganti nama. 4play merupakan bagian dari Alexis dan 

izinnya masih berlaku. Menurutnya, Alexis memiliki enam izin yaitu bar, hotel, 

restoram, karaoke, termasuk 4play sementara yang belum dapat diproses izinnya 

hanya griya pijat dan hotel (Batubara, 2017, para. 5-7). 

       Beberapa isu lainnya yang muncul yaitu mengenai Upah Minimum Provinsi 

(UMP) DKI Jakarta 2018, janji Anies-Sandi saat Pilkada dipertanyakan oleh 

berbagai organisasi buruh sehingga buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan 

Balai Kota DKI Jakarta. UMP yang buruh inginkan yaitu Rp 3,9 juta sementara 

yang ditetapkan akhirnya yaitu sebesar Rp 3,6 juta. Buruh merasa kecewa karena 
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Anies-Sandi dinilai telah berbohong dan ingkar janji terhadap buruh (Puspita, 

2017, para. 2-5). 

       Anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja, Jayadi besaran UMP 

2018 tidak dipertimbangkan usulan buruh yang dihitung dari survei kebutuhan 

hidup layak dan inflasi. Menurutnya, UMP DKI Jakarta lebih rendah dari UMP 

Karawang padahal biaya hidup di DKI lebih tinggi dibandingkan Karawang dan 

Anies-Sandi juga mengingkari kontrak politik terhadap buruh dan pekerja yang 

mereka tanda tangani saat kampanye (“Upah Minimun DKI Naik 8,71 Persen”, 

2017, h. 32). 

       Selain itu, isu yang muncul di yaitu mengenai Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 DKI. Anies-Sandi mengajukan 

angka Rp 77,1 triliun dimana nilai yang diajukan lebih besar dari APBD 2017 

DKI sehingga publik pun berpartisipasi dan memasang mata untuk mengawasi 

prosesnya (Kiansantang, 2017, para. 1-2). 

       Hal ini menjadi isu karena adanya pos-pos yang dinilai mendapat anggaran 

terlalu besar, salah satunya yaitu anggaran kolam ikan DPRD DKI yaitu sebesar 

Rp 620,7 juta. Kolamnya akan direnovasi, diperdalam dan juga akan diisi dengan 

ikan koi. Dimana menurut Yayat Supriyatna yang merupakan Pengamat Perkotaan 

dari Universitas Trisakti bahwa pengajuan anggaran Anies-Sandi harus 

disesuaikan dengan manfaatnya (Kiansantang, 2017, para. 4-5). 

       Tidak hanya itu, anggaran untuk DPRD DKI juga menjadi sorotan, salah 

satunya yaitu anggaran kunjungan kerja komisi dewan-dewan sebesar Rp 107,79 
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miliar yang naik sebesar Rp 79 miliar dari APBD 2017 yang sebesar Rp 28,75 

miliar. Mata anggaran pembahasan panitia khusus dan kepanitiaan lain juga naik, 

dimana pada 2017 Pemprov DKI hanya menganggarkan Rp 3,6 miliar. Namun, 

pada 2018 menjadi Rp 29,2 miliar. Tentunya isu ini banyak dikritisi karena terjadi 

lonjakan anggaran yang sangat tinggi (Kiansantang, 2017, para. 5-6).       

       Menurut analis komunikasi politik UIN (Universitas Islam Negeri) Jakarta  

Gun Gun Heryanto100 hari pertama merupakan hal yang penting bagi Gubenur 

dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk membangun kepercayaan publik. Program 

jangka pendek 100 hari pertama yang dikeluarkan juga merupakan hal yang 

penting untuk dijadikan indikator sukses meskipun prematur (Fadhilah, 2017, 

para. 1-2). 

       Berbagai isu bergulir dan menjadi dinamika sekaligus indikator untuk 

mengukur performa pemerintahan, begitu juga isu kebijakan pemerintah berkaitan 

dengan sebuah perubahan dan demokrasi. Peristiwa atau kejadian yang 

mengandung pertentangan akan menarik perhatian publik, begitu juga dengan 

topik mengenai kebijakan pemerintah menarik (Kusumaningrat, 2006, h. 65).   

       Selain itu, topik politik menyita perhatian media massa yang sangat luas. 

Semua media massa baik cetak maupun elektronik menjadikannya sebagi berita 

dan beberapa juga menjadi headline. Nilai berita dari 100 hari pertama Anies-

Sandi dan isu-isu yang bergulir sangat tinggi, karena itu media massa berlomba-

lomba untuk memberitakannya.  
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       Menurut Tettey (Pawito, 2009, h. 31) media massa tumbuh menjadi sebuah 

saluran yang paling utama untuk mengekspresikan gagasan-gagasan perubahan 

dan demokrasi, serta untuk menyampaikan kritik terhadap penguasa. Karena 

itulah peran media massa secara signifikan sebagai forum untuk mengekspresikan 

gagasan, aspirasi, dan tuntutan perubahan serta membawakan fungsi sebagai 

watchdog yang mengawasi jalannya pemerintahan (Pawito, 2009, h. 92).  

       Namun, sebuah media massa tidak mustahil memiliki ideologi, sikap politik, 

dan kebijakan redaksional yang berbeda atau tertentu mengenai suatu peristiwa 

politik. Dimana akhirnya faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap penggunaan 

simbol politik, pengemasan pesan, dan pemberian tempat mengenai peristiwa 

politik tersebut. Alhasilnya suatu peristiwa politik dapat menimbulkan opini 

publik yang berbeda-beda, tergantung dari media yang memberitakannya 

(Nimmo, 1978 dan McQuail, 1996 dikutip dalam Hamad, 2004, h. 22).  

       Menurut Arifin (2011, h. 161)  sebuah proses pembentukan opini publik 

dimulai dengan bagaimana penempatan berita yang memiliki nilai dan sifatnya 

kritikan dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, beritanya akan dimuat secara 

sering dan topik berita yang dikembangkan akan mendorong daya tarik khalayak 

dalam mencermati berita. Dengan begitu akan memengaruhi pilihan khalayak 

dalam menyikapi isu politik dari berita yang diberitakan.  

       Selain itu, pemuatan, penempatan, dan juga frekuensi berita. Pemilihan 

narasumber, gaya berita, dan opini media yang ditawarkan dapat menjadi frame 
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bagi khalayak untuk menentukan sikapnya atas suatu isu tertentu (Arifin, 2011, h. 

161).  

       Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertatik melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai framing dengan topik pemberitaan di media mengenai 60 hari pertama 

Anies-Sandi setelah dilantik. Dari berbagai macam media yang memberitakan 

peneliti menetapkan surat kabar Kompas dan Republika sebagai media untuk 

meneliti pemberitaan ini. Kedua media ini merupakan media nasional yang 

tentunya memberitakan mengenai DKI Jakarta.  

       Kedua media massa tersebut memiliki karakteristik masing – masing. 

Kompas dianggap publik media yang lebih netral dengan ideologi Humanisme 

Transendental, jika dilihat dari kepemilikan kedua media tersebut, Kompas 

dimiliki oleh Jakob Oetama yang merupakan sosok pemimpin katolik (Simamarta, 

2014, h. 62). 

       Sedangkan Republika lebih dilihat menjadi media yang dianggap lebih 

condong pada ideologi Islam (Haq, 2014, h. 89). Hal ini berhubungan dengan isu 

mengenai bahwa Anies-Sandi menang karena kekuatan Islamis, karena itu peneliti 

ingin melihat bagaimana kedua media tersebut membingkai berita mengenai 60 

hari kerja Anies Basweda dan Sandiaga Uno. 

     Peneliti akan memilih berita berdasarkan dari target yang sudah disiapkan oleh 

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanyenya yaitu dengan nama 

“Rencana 100 Hari Pertama Anies-Sandi” yang terdiri dari tiga target. Dari 100 
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hari target yang ditentukan, peneliti akan meneliti 60 hari pertama dari 100 

harinya karena keterbatasan waktu yang peneliti miliki.  

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis framing. Peneliti 

memiilih analisis framing karena dalam perspektif komunikasi, analisi ini dapat 

dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi 

fakta. Pada analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan 

fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, menarik dan lebih diingat untuk 

menggiring interpretasi khalayak sesuai dengan perspektifnya (Sobur, 2009, h. 

162).  

       Analisis framing yang digunakan yaitu milik Robert M Entman, dalam model 

ini mengasumsikan bahwa sebagian besar framing ditentukan oleh sebuah hasil 

atau effect. Framing menjadi alat seleksi beberapa aspek dari realitas atau 

pemahaman, dan membuatnya lebih menonjol dalam suatu teks yang 

dikomunikasikan untuk menonjolkan sebuah definisi permasalahan tertentu, 

penyebab permasalahan, nilai moral, maupun penyelesaian masalah (Entman, 

1993 dikutip dalam Reese, 2001, h. 10). 

1.2.Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana surat kabar harian 

Kompas dan Republika membingkai mengenai pemberitaan 60 hari kerja 

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pasca dilantik menjadi Gubernur dan 

Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 ? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana surat kabar harian 

Kompas dan Republika membingkai mengenai pemberitaan 60 hari kerja  

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pasca dilantik menjadi Gubernur dan 

Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

       Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam penelitian 

dengan analisis framing. Selain itu membantu mahasiswa jurnalistik untuk 

melihat bagaimana media membingkai sebuah kasus atau peristiwa melalui 

pemberitaanya. 

1.4.2 Kegunaan Praktis  

        Penelitian ini dapat membantu pemahaman mengenai bagaimana sikap 

media yang tertuang dalam hasil liputan. Hasil dari penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan acuan bagi para 

pembaca media massa baik nasional dan lokal.  
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