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ABSTRAK 

Dalilah Naja Farahdiba. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2018. Independensi Media 

Cetak Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 (Analisis Framing 

Harian Jawa Pos Edisi Februari – Maret 2018). Dosen Pembimbing: Andi 

Setiawan, S.IP, M.Si. dan Dr. George Towar Ikbal T, S.IP., M.Si. 

 

 

Pemilihan umum merupakan isu yang sering diberitakan dalam sebuah media 

cetak. Hal tersebut dikarenakan isu pemilihan umum merupakan isu strategis 

dalam masyarakat. Namun, beberapa media cetak dalam pemberitaannya memiliki 

keberpihakan pada salah satu calon tertentu yang dapat menggiring opini publik 

untuk memilih calon yang dikehendaki media tersebut. Pada penelitian ini, tujuan 

penulis adalah untuk mengetahui bagaimana independensi Harian Jawa Pos dalam 

memberitakan pasangan calon Gubernur Jawa Timur 2018. Beberapa berita yang 

dijadikan subjek penelitian adalah sejak bulan Februari hingga Maret 2018. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan 

menggunakan Teori Agenda Setting Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw 

yang berisi lima indikator agenda media yaitu (1) Visibility (visibilitas), (2) 

Audience Salience, (3) Valency (valensi), (4) Persistensi, dan (5) Persuasi. Selain 

itu, penelitian ini juga menggunakan konsep framing model Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki dengan empat struktur analisis yaitu (1) Struktur Sintaksis, (2) 

Struktur Skrip, (3) Struktur Tematik, dan (4) Struktur Retoris. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Harian Jawa Pos masih berupaya untuk berada pada 

independensi media dalam memberitakan kedua pasangan calon. Hal tersebut 

dibuktikan dengan pemberitaan yang dimuat dalam Harian Jawa Pos lebih banyak 

yang menayangkan kedua pasangan calon sekaligus. Harian Jawa Pos juga 

membuat citra calon dengan pandangan yang positif serta tidak berusaha 

menimbulkan provokasi dalam pemberitaannya. 

 

Kata Kunci : Independensi, Jawa Pos, framing, agenda setting media  
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ABSTRACT 

Dalilah Naja Farahdiba. Governance Studies Program, Faculty of Sosial and 

Political Sciences, University of Brawijaya, 2018. The Independence of Media 

in the Election of East Java’s Governor 2018 (The Framing Analysis of Jawa 

Pos Newspaper from February – March 2018). Supervisor: Andi Setiawan, 

S.IP, M.Si. and Dr. George Towar Ikbal T, S.IP., M.Si. 

 

 

Election is an issues that often reported by the media. Its causes that election is 

the strategic issues in society. But, some media in it’s reporting have a partiality 

to one particular candidate that can lead the public opinion to vote the candidate 

that desire by media. In this kind of research, the purpose is to know how the 

independence of Jawa Pos newspaper in reporting the two candidates of East 

Java’s Governor election 2018. Some news that became the subject of this 

research is since February – March 2018. The method that use in this research is 

descriptive qualitative method. This research use the Agenda Setting Theory 

Maxwell McCombs and Donald L. Shwa to analysis, which have four indicator of 

media’s agenda, (1) Visibility, (2) Audience Salience, (3) Valency, (4) 

Persistence, and (5) Persuasion. Other than that, this research is also use framing 

concept Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki with four anylisis structure, (1) 

Syntactic Structure, (2) Script Structure, (3) Tematic Structure, and (4) Rhetorical 

Structure. The result of this research show that Jawa Pos is still trying to be on 

independence of media in reporting the two candidates. Its proved with the news 

that published in Jawa Pos is more broadcasted  the two candidates at once. The 

Jawa Pos also make a positive image for the both candidates and not trying to 

provoke in it’s reporting. 

 

Keywords : Independence, Jawa Pos, framing, media’s agenda setting 
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Campaign 

= Sebuah kegiatan kampanye yang dilakukan oleh seorang 

pasangan calon dalam pemilihan dengan cara menebar berita 

negatif untuk pasangan calon yang menjadi lawannya. 

Blusukan = Sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

seseorang yang sedang masuk ke tempat-tempat tertentu, 

biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan pemimpin 

suatu daerah. 

Booming = Kondisi di mana terjadinya suatu hal yang sedang populer di 

masyarakat sehingga informasinya cepat menyebar. 

BPK = Badan Pembudayaan Kejuangan, sebuah badan 

pemerintahan di Indonesia yang bertujuan untuk 

memperjuangkan nilai-nilai perjuangan ’45. 

DPRD = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah lembaga 

perwakilan rakyat yang berkedudukan di 

provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. 

EJISC = East Java Investment Super Corridor, merupakan salah satu 

program unggulan yang diusung pasangan calon Khofifah – 

Emil Dardak dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. 

Feedback = Sebuah balasan yang dikirimkan oleh komunikan kepada 

komunikator dalam keadaan setelah mendapat sebuah pesan. 

FKDT = Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah, adalah sebuah 

forum yang bertujuan untuk membina kerjasama antar 

Diniyah Takmilyah. 

Formasi = Forum Masyarakat Seni, adalah sebuah organisasi yang 

seniman-seniman Indonesia, bertujuan untuk melestarikan 

kesenian Indonesia. 

Framing = Pembingkaian peristiwa, yang digunakan wartawan untuk 

membuat sebuah berita sesuai dengan cara pandangnya. 

Instagram = Sebuah aplikasi berbagi foto yang menunjang pengguna 

untuk mengunggah dan mengambil video atau foto, serta 

terhubung ke beberapa layanan jaringan sosial. 

Jatim = Jawa Timur, yaitu salah satu provinsi di Indonesia yang 

termasuk dalam Pulau Jawa. 

Jawara = Jaringan Relawan Surabaya, merupakan sebuah organisasi 

relawan pendukung Gus Ipul – Puti dalam pemilihan 
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Gubernur Jawa Timur 2018. 

LKPI 

  

= Lembaga Kajian Pemilu Indonesia, yaitu sebuah lembaga 

yang bertugas melakukan survei terkait dengan pemilihan 

umum di Indonesia. 

Paslon = Pasangan calon, yaitu aktor politik yang sedang maju untuk 

mengikuti pemilihan umum. 

PBNU = Pengurus Besar Nahdatul Ulama, yaitu perkumpulan para 

pemimpin dari organisasi islam terbesar di Indonesia. 

Pemilu = Pemilihan umum, yaitu pemilihan calon pemimpin di 

Indonesia, biasanya singkatan ini digunakan merujuk pada 

pemilihan calon presiden dan wakil presiden. 

Pilgub = Pemilihan gubernur, yaitu sebuah pemilihan kepala daerah 

di Indonesia untuk tingkat provinsi. 

Pilkada = Pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan yang dilakukan 

untuk memilih calon kepala daerah. Biasanya merujuk pada 
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PKS = Partai Keadilan Sejahtera, adalah salah satu partai politik di 

Indonesia yang berbasis islam. 
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Public 

Sphere 
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Jurgen Habermas, merujuk pada sebuah media harus dapat 

menjadi ruang publik yang baik. 

Review = Tinjauan ulang dari suatu hal, namun lebih sering merujuk 

pada buku atau film. 

RRI =  Radio Republik Indonesia, yaitu salah satu stasiun radio 

milik Indonesia. 

Rubrik = Ruang tetap yang terdapat dalam surat kabar mau pun 

majalah. 

UKM = Usaha Kecil dan Menengah, yaitu sebuah istilah yang 

mengacu pada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan 

bersih paling banyak Rp 200.000.000. 

UMKM = Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu usaha produktif milik 

perorangan yang berdiri sendiri, bukan merupakan sebuah 

cabang perusahaan. 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Media massa merupakan aspek penting dalam kehidupan masyakarat sehari-

hari. Bagaimana tidak, dengan keberadaan media massa dapat memudahkan 

masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Baik media cetak, elektronik, 

maupun media online ternyata selalu dapat memberikan informasi yang aktual 

kepada masyarakat sebagai pengguna media, termasuk pemberitaan tentang 

politik. Misalnya saja pemberitaan terkait pemilihan umum, baik ditingkat daerah 

maupun ditingkat nasional. Ketika masa pemilihan umum tiba, maka seluruh 

media massa dari televisi, radio, surat kabar, hingga kanal-kanal berita online 

seperti berlomba-lomba untuk memberitakan pasangan calon yang mengikuti 

pemilihan umum tersebut. Tak jarang bahkan media massa dijadikan tempat untuk 

berkampanye oleh para pasangan calon. Walau media massa harus netral, ternyata 

masih banyak kejadian bahwa salah satu media massa memiliki posisi tertentu 

dalam pemilu baik tingkat daerah maupun nasional.  

 Media dan politik memang tidak dapat dipisahkan lagi. Di Indonesia sendiri 

telah berlangsung sejak lama hubungan antara media dan politik terjalin. Baik 

berita yang bersifat negatif hingga berita yang berbau kampanye. Hal tersebut 

terjadi karena melalui media saat ini dapat membantu eksistensi para aktor politik 

dalam bidangnya. Jika diartikan, media dapat menjadi wadah bagi aktor politik 

untuk merebut hati masyarakat melalui berita yang termuat di media. Media 



memiliki banyak informasi tentang aktor politik, seperti aktivitas, gagasan, 

maupun pemenang dari pemilu yang telah dilaksanakan.  

 Menurut Dominik dari 15 pertanyaan tentang dari mana didapatnya sumber 

informasi politik, 10 di antaranya menjawab bahwa media lah yang menyajikan 

informasi tersebut
1
. Sejauh itu lah ternyata media dapat menyajikan informasi dan 

pemberitaan terkait dengan politik. Padahal di Indonesia telah diatur dalam Kode 

Etik Jurnalistik pasal 1 bahwa wartawan Indonesia dalam membuat berita harus 

independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dalam memberitakan 

suatu peristiwa maksudnya adalah semua objek pemberitaan mendapatkan 

kesetaraan dan tidak berat sebelah, dan tidak beritikad buruk
2
. Wartawan dalam 

membuat berita juga tidak boleh mendapat intervensi dari pemilik modal. 

 Beberapa kejadian pemberitaan yang berat sebelah oleh beberapa media saat 

masa pemilihan umum memang sudah banyak terjadi. Masih teringat jelas bahwa 

di pemilu presiden tahun 2014 banyak terjadi kejanggalan yang dapat dilihat jelas 

bahwa beberapa media televisi memiliki keberpihakan terhadap salah satu 

pasangan calon. Sehingga menimbulkan berita yang tidak berimbang. 

 Sebut saja kala itu pasangan Prabowo-Hatta yang selalu mendapat porsi 

pemberitaan yang banyak dalam TV One, sedangkan lawannya yaitu Jokowi-

Jusuf Kalla mendapat porsi pemberitaan yang lebih banyak di Metro TV. Saat itu 

Prabowo-Hatta mendapat pemberitaan bernada positif sekitar 70% di TV One 
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dibanding dengan lawannya, dan mendapat sekitar 78% pemberitaan bernada 

positif di stasiun televisi RCTI. Sedangkan Jokowi-Jusuf Kalla mendapat posisi di 

Metro TV sebanyak 70% dibandingkan dengan lawannya
3
. Keterlibatan media 

massa dalam pemberitaan yang cenderung berat sebelah ketika musim pemilu tiba 

ini ternyata tidak hanya dapat ditemukan di media elektronik saja.  

 Merambah ke media cetak, ternyata tak kalah banyak juga dalam 

memberitakan salah satu pasangan calon dengan berat sebelah. Menurut Lembaga 

Pemantau Regulasi dan Regulator Media, pada pemilu 2014 ditemukan sebanyak 

14,29% pada harian Sindo yang cenderung berpihak pada kepentingan partai 

politik. Sedangkan pada harian Kompas ditemukan sebanyak 2,5% dan pada 

media berita online yaitu okezone.com ditemukan sebanyak 16,49%
4
. Melalui hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa keberpihakan media massa tidak hanya terjadi 

pada stasiun TV  saja, namun juga telah dilakukan oleh media cetak dan media 

online. 

Tabel 1.1 

Presentase Berita Keberpihakan Media Cetak dan Online 

Media Presentase Berita Keberpihakan 

Koran Sindo 14,29% dari total 35 berita politik yang 

diteliti 

Harian Kompas 2,5% dari total 40 pemberitaan yang 

diteliti 

Situs Okezone.com 16,49% produk berita di dalamnya 

terdapat keberpihakan terhadap partai 

politik 

Sumber : http://pindai.org/2014/12/03/media-sebagai-aktor-politik/ 
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 Media cetak tetap menjadi pilihan bagi partai politik maupun pasangan 

calon untuk bekerjasama dalam pemberitaan positif terlebih saat menjelang 

pemilu. Hal tersebut dikarenakan berita yang termuat di media cetak lebih 

menunjang permasalahan secara kompleks daripada yang terdapat di TV, radio, 

maupun media massa yang lain. Melalui media cetak partisipasi pemilih di 

Indonesia cukup meningkat. Hal itu terbukti pada pemilu legislatif di Indonesia, 

yaitu pada tahun 2004. Sesuai dengan data pada Lembaga Survey Indonesia (LSI) 

bahwa partisipasi politik masyarakat pada saat itu sebanyak 84% dari 147.219.000 

penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dengan hadirnya media massa, salah 

satunya adalah media cetak yang memberikan berita mengenai pemilihan umum 

beserta kandidatnya saat itu, Indonesia memiliki tingkat partisipasi masyarakat 

sebanyak 75% hingga 80%
5
 angka yang cukup tinggi saat itu.  

 Bukan hanya pemilihan umum dengan skala nasional saja yang mendapat 

perhatian besar dari media massa di Indonesia. Namun pemilihan umum di daerah 

juga mendapat perhatian yang sama jika sedang berlangsung. Seperti halnya 

pilkada serentak yang akan diadakan lagi pada tahun 2018 mendatang. Salah satu 

wilayah yang melaksanakan pilkada pada 2018 adalah Provinsi Jawa Timur, yaitu 

akan melaksanakan pemilihan gubernur.  

 Jawa Timur merupakan salah satu provinsi besar yang memiliki setidaknya 

38 kabupaten/kota. Persebaran media cetak, khususnya suratkabar, di Jawa Timur 

pun sudah mencukupi ke semua daerah. Setidaknya, Jawa Timur memiliki harian 

sebesar Jawa Pos yang memiliki 15 radar dengan kantor redaksi yang tersebar di 
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masing-masing kota/kabupaten. Jawa Pos yang merupakan harian besar di Jawa 

Timur, dibuktikan melalui riset oleh salah satu lembaga riset di Australia pada 

tahun 2014, Jawa Pos mendapat peringkat pertama dengan surat kabar paling 

banyak pembacanya yaitu sebanyak 1,4 juta orang pembaca
6
. Dengan angka 

pembaca sebanyak itu, Jawa Pos berpotensi untuk dapat menyebarkan 

pemberitaan dengan cepat. Termasuk salah satunya berita terkait pilkada. Karena 

pada harian Jawa Pos sendiri terdapat kolom berita khusus politik. 

 Seperti yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya, bahwa pemilihan 

gubernur ini akan dilaksanakan pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Juni. 

Pencalonan pasangan calon masih akan dilaksanakan pada Januari 2018 

mendatang. Namun saat ini telah terlihat beberapa calon yang nantinya akan maju 

dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Menurut media telah terdapat nama-nama 

calon yang akan mengisi salah satu pesta demokrasi terbesar di Jawa Timur. 

Nama-nama tersebut diantaranya adalah Saifullah Yusuf, La Nyalla Mataliti, Tri 

Rismaharini, Khofifah Indar Parawansa, Abdullah Azwar Anas, dan Budi 

Sulistiyono. 

 Salah satu survei yang melibatkan bakal calon gubernur juga telah dilakukan 

oleh Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI). Survei ini dilaksanakan untuk 

menakar keterpilihan bakal calon yang akan maju dalam pemilihan gubernur 2018 

mendatang. Di mana survei ini melibatkan Saifullah Yusuf, Tri Rismaharini, 
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Khofifah Indar Parawangsa, La Nyalla Mataliti, dan Abdullah Azwar Anas adalah 

sebagai berikut
7
 : 

Diagram 1.1 

Hasil Survei oleh LKPI 

 

Sumber : JawaPos.com, Survei Pilgub Jatim 2018, September 2018 

 Melalui diagram di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian masyarakat 

telah tertuju pada empat nama yang dipastikan akan maju ke pemilihan Gubernur 

Jawa Timur 2018. Empat nama yang paling memengaruhi masyarakat adalah La 

Nyalla Mattalitti, Khofifah Indar Parawangsa, Tri Rismaharini, dan Saifullah 

Yusuf. Hasil survei juga menunjukkan bahwa Tri Rismaharini yang saat ini 

menjabat sebagai Walikota Surabaya mendapatkan perhatian besar di masyarakat 

untuk menjadi Gubernur Jawa Timur selanjutnya. 

 Dengan sudah terdengarnya isu-isu terkait pemilihan Gubernur Jawa Timur 

yang akan dilakukan pada tahun 2018 mendatang, seperti nama-nama calon yang 

akan maju, menjadi salah satu hal yang menarik bagi peneliti. Serta persoalan-
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persoalan yang mengkhawatirkan independensi media seperti yang telah peneliti 

jelaskan sebelumnya membuat peneliti ingin mengkaji terkait independensi media 

dalam pemberitaan terkait pilkada nantinya. Hal tersebut dilakukan karena 

ternyata dalam perjalanannya masih banyak pemberitaan yang tidak berimbang 

ketika pemilu atau pilkada tiba. Pemilihan Jawa Pos sendiri karena Jawa Pos 

merupakan harian besar yang sedikit banyak dapat memengaruhi masyarakat 

ketika membaca pemberitaan yang termuat di dalamnya. Selain itu peneliti juga 

ingin mengetahui posisi Jawa Pos  dalam pemilihan gubernur kali ini. 

 Walaupun sebelumnya diprediksi bahwa terdapat setidaknya enam nama 

yang akan maju dalam Pilkada Jatim 2018, namun pada kenyataannya yang maju 

menuju pilkada tersebut dinyatakan hanya dua pasangan calon saja. Kedua 

pasangan calon tersebut adalah Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno, serta 

Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak. Seiring dengan sudah ditutupnya 

pendaftaran calon, maka semakin banyak pemberitaan tentang Pilkada Jatim ini 

termasuk dalam harian Jawa Pos. Misalnya saja dalam harian Jawa Pos tanggal 31 

Januari 2018, diberitakan Khofifah dan Saifullah Yusuf dalam satu judul berita. 

Di mana dalam pemberitaan tersebut dikaitkan dengan kegiatan Khofifah yang 

sedang memperkenalkan program prioritas yang nanti diusungnya dan Saifullah 

Yusuf yang sedang mendatangi Asosiasi Para Gus di Surabaya
8
. 

  Melihat hal tersebut, maka peneliti hendak melakukan penelitian dengan 

mengusung judul “Independensi Media Cetak Dalam Pemilihan Gubernur 

Jawa Timur 2018”  di mana penelitian tersebut akan menganalisis harian Jawa 
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Pos. Hal tersebut sehubungan dengan pengaruh Jawa Pos dalam memengaruhi 

masyarakat yang nantinya akan memilih. Pemilihan Jawa Pos juga dikarenakan 

dalam harian Jawa Pos terdapat rubrik tersendiri untuk pemberitaan terkait pilkada 

serentak 2018 termasuk Pilkada Jatim. Di mana dalam rubrik tersebut cukup 

sering memberitakan pasangan calon yang maju dalam pilkada 2018 mendatang. 

Maka dalam hal ini peneliti akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan 

Agenda Setting, khususnya agenda setting media. Penulis juga akan menggunakan 

konsep framing media untuk mendukung penulis dalam menganalisis berita yang 

dimuat dalam harian Jawa Pos terkait Pilkada Jawa Timur 2018. Berita yang 

penulis pilih nantinya terkhusus pemberitaan tentang pasangan calon sejak masa 

kampanye yaitu Februari – Maret 2018. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan di atas, selanjutnya dihasilkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Jawa Pos melakukan framing terhadap pemberitaan kedua 

pasangan calon Gubernur Jawa Timur 2018? 

2. Bagaimana independensi Jawa Pos dalam pemberitaan terkait pemilihan 

Gubernur Jawa Timur 2018?  

1.3 Tujuan 

 Ada pun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis berkaitan dengan penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut : 



1. Untuk mengetahui framing Jawa Pos dalam memberitakan kedua pasangan 

calon Gubernur Jawa Timur 2018. 

2. Untuk mengetahui independensi Jawa Pos dalam pemberitaan terkait 

pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. 

1.4 Manfaat 

 Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini nantinya. 

Manfaat sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan 

manfaat praktis, yang kemudian diuraikan seperti berikut : 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang memiliki kemiripan dengan tema penelitian ini. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi pelengkap bagi 

penelitian sejenis yang sebelumnya sudah ada. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat 

terkait pemberitaan politik dalam sebuah media. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat 

sebagai pembaca tentang bagaimana independensi pada sebuah media. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan dijelaskan tiga sub bab penting yang nantinya akan 

menjadi acuan dan landasan penulis dalam melaksanakan penelitian kedepannya. 

Sub bab pertama adalah penelitian terdahulu, di mana dalam sub bab ini akan 

dijelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait tema yang 

sama dengan apa yang akan penulis lakukan. Nantinya, studi terdahulu ini akan 

menjadi landasan penulis dalam melaksanakan analisis pemberitaan pada harian 

Jawa Pos. Sub bab kedua berisi tentang kerangka konseptual atau kerangka 

teoritik yang akan digunakan penulis selama melaksanakan penelitian. Konsep 

mau pun teori yang akan digunakan penulis juga tentunya sebagai acuan untuk 

melakukan analisis. Sedangkan sub bab ketiga berisi tentang alur pemikiran 

penulis yang juga sebagai acuan selama melakukan penelitian. Alur penelitian ini 

berguna untuk mempermudah penulis nantinya dalam memahami hasil dari 

penelitian ini. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Pada sub bab ini akan dijelaskan penelitian terdahulu dengan tema yang 

sejenis dengan penelitian penulis. Di mana penelitian terdahulu dalam sub bab ini 

akan mengkaji tentang analisis pemberitaan yang dilakukan pada salah satu media 

massa. Terdapat berbagai macam fokus dan urgensi penelitian yang berbeda dari 

beberapa penelitian terdahulu yang telah ditemukan oleh penulis. Beberapa 

penelitian terdahulu tersebut dijelaskan sebagai berikut : 



 Pertama, penelitian milik Tigor Dianto Pandiangan pada tahun 2017 yang 

berjudul “Media Massa dan Kemenangan Rendra Kresna Dalam Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Serentak Kabupaten Malang 2015”. Penelitian ini dilakukan di dua 

media cetak sekaligus yaitu Malang Pos dan Radar Malang. Penelitian milik Tigor 

ini berfokus pada efek pemberitaan di kedua media tersebut dalam kemenangan 

Rendra Kresna sebagai Bupati Kabupaten Malang. Peneliti menggunakan teori 

uses and gratification Herbert Blumer dan Elihu Katz, yang menitik beratkan 

pada efek pemberitaan sebuah media massa. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa 

efek media massa, khususnya pada Malang Pos dan Radar Malang, sangat 

berpengaruh dengan kemenangan Rendra Kresna. Di mana kedua media ini 

memuat iklan tentang Rendra Kresna lebih banyak daripada dua calon yang 

lainnya. 

 Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Mega Ayu Maulidina pada tahun 2017 

dan berjudul “Lembaga Penyiaran Publik dan Politik Daerah (Analisis Wacana 

Kritis Berita Harian Radio Republik Indonesia pada Masa Kampanye Pilkada 

Serentak 2015 di Kabupaten Jember)”. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus 

pada analisis pemberitaan di media elektronik yaitu radio RRI Jember terkait 

dengan posisi RRI Jember sebagai lembaga penyiaran daerah dalam Pilkada 

serentak tahun 2015. Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan 

analisis wacana kritis milik Norman Fairclough yang meliputi analisis teks, 

analisis praktik wacana, dan analisis sosiokultural. Selanjutnya, hasil dari 

penelitian dengan analisis sesuai variabel yang ada adalah bahwa radio RRI 



Jember tidak memiliki keberpihakan pada setiap siarannya dan cenderung 

memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat melalui siarannya. 

 Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Novrian Panji S. J. dengan judul 

“Keberpihakan Media Massa (Analisis Framing Konflik Nasdem Antara Hary 

Tanoe dan Surya Paloh dalam Surat Kabar Seputar Indonesia (SINDO) dan Media 

Indonesia Periode 22-31 Januari 2013)” tahun 2013. Fokus dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui keberpihakan kedua media cetak yang masing-masing 

dimiliki Hary Tanoe dan Surya Paloh, di mana kedua aktor yang menjadi objek 

pemberitaan tersebut sedang berseteru. Penelitian ini menggunakan teori framing 

berupa model analisis framing Pan dan Kosicki untuk mengetahui pembingkaian 

pemberitaan di kedua media tersebut. Objek penelitian ini fokuskan pada berita-

berita tentang konflik antara Hary Tanoe dan Surya Palon pada pemberitaan 

periode 22-31 Januari 2013. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa memang 

terdapat keberpihakan pada dua media cetak tersebut. Di mana Koran Sindo yang 

dimiliki oleh Hary Tanoe cenderung memberitakan Hary Tanoe dengan berita 

yang positif, dan sebaliknya harian Media Indonesia memberitakan positif tentang 

Surya Paloh. 

 Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Catrina dengan judul “Pengaruh 

Orientasi Politik Pemilik Media Terhadap Pemberitaan Televisi” pada tahun 2014. 

Dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh pemilik modal yang dominan 

terhadap berita-berita yang tayang di stasiun televisi miliknya, terkhusus pada 

pemberitaan tentang pemilihan presiden 2014. Penelitian ini mengemukakan 

bahwa pengaruh pemilik media terhadap pemberitaan di televisi sangat 



mengganggu independensi atau netralitas pemberitaan yang tayang terkait dengan 

pemilu 2014. Di mana masing-masing pemilik media akan cenderung 

menginginkan pemberitaan yang positif terhadap calon yang didukungnya. Dalam 

penelitiannya, peneliti tersebut menggunakan Teori Hierarki Pengaruh dengan 

metode kualitatif deskriptif dan menjadikan televisi serta pemilik televisi sebagai 

objek dari penelitiannya. 

 Kelima, penelitian oleh Ali Mustofa dengan judul “Struktur Dominasi 

Media Pada Independensi Wartawan” pada tahun 2014. Dalam penelitian ini 

berfokus pada struktur dominasi media apakah memengaruhi independensi 

wartawan dalam meliput sebuah berita. Mengingat bahwa saat ini media lebih 

banyak didominasi oleh pemilik modal dan mengesampingkan kebebasan 

wartawan dalam membuat berita. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

etnografi kritis dan juga menggunakan Teori Strukturasi. Hasil dari penelitian ini 

ditemukan bahwa struktur dominasi pada media bersifat menindas kebebasan 

wartawan. Sehingga berita yang ditampilkan sesuai dengan apa yang diinginkan 

pemilik modal. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Judul 

Penelitian 
Metode 

Deskripsi 

Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian ini 

1. 

Tigor Dianto 

Pandiangan, 

2017 

Media Massa 

dan 

Kemenangan 

Rendra Kresna 

Dalam 

Pemilihan 

Metode 

kualitatif 

deskriptif 

Penelitian ini 

berfokus pada efek 

pemberitaan yang 

dilakukan Malang 

Pos dan Radar 

Malang terhadap 

kemenangan Rendra 

Kresna di tahun 

2015. Peneliti dalam 

Perbedaan 

penelitian ini 

terletak pada fokus 

penelitian. Di mana 

pada penelitian 

sebelumnya lebih 

fokus pada efek 

pemberitaan dan 

iklan pada media 



Umum Kepala 

Daerah 

Serentak 

Kabupaten 

Malang 2015 

(Studi Malang 

Pos dan Radar 

Malang) 

hal ini melakukan 

penelitian pada dua 

media cetak 

sekaligus, dengan 

menggunakan teori 

uses and 

gratification Herbert 

Blumer dan Elihu 

Katz. Hasil 

penelitian ini 

menemukan bahwa 

efek media massa 

sangat besar, terbukti 

dengan kemenangan 

Rendra Kresna 

akibat dari 

banyaknya iklan 

yang memuat Rendra 

Kresna di kedua 

media tersebut. 

sedangkan penulis 

lebih memfokuskan 

pada independensi 

media dalam Pilgub 

Jatim 2018. Teori 

yang digunakan pun 

berbeda karena 

penulis 

menggunakan Teori 

Agenda Setting. 

2. 

Mega Ayu 

Maulidina, 

2017 

Lembaga 

Penyiaran 

Publik dan 

Politik Daerah 

(Analisis 

Wacana Kritis 

Berita Harian 

Radio Republik 

Indonesia pada 

Masa 

Kampanye 

Pilkada 

Serentak 2015 

di Kabupaten 

Jember) 

Metode 

deskriptif 

kualitatif 

Penelitian ini 

dilakukan untuk 

mengetahui posisi 

RRI Jember dalam 

memberitakan 

pasangan calon 

dalam Pilkada 

serentak 2015 di 

Kabupaten Jember. 

Dalam penelitian ini 

penulis 

menggunakan 

analisis wacana 

Norman Fairclough 

dengan tiga variabel 

penelitian. Hasilnya 

ditemukan bahwa 

tidak ada 

keberpihakan yang 

dilakukan RRI 

Jember, karena RRI 

Jember cenderung 

memberikan 

pengetahuan politik 

melalui siarannya. 

Perbedaanya 

terletak pada objek 

penelitian. Dalam 

penelitian 

sebelumnya 

berfokus 

menganalisis 

pemberitaan di 

media elektronik 

yaitu radio. 

Sedangkan penulis 

berfokus pada 

media cetak yaitu 

surat kabar. Teori 

yang digunakan 

juga berbeda. 

3. Novrian Panji Metode Penelitian ini Perbedaan yang 



S. J, 2013 

Keberpihakan 

Media Massa 

(Analisis 

Framing 

Konflik 

Nasdem Antara 

Hary Tanoe dan 

Surya Paloh 

dalam Surat 

Kabar Seputar 

Indonesia 

(SINDO) dan 

Media 

Indonesia 

Periode 22-31 

Januari 2013) 

deskriptif 

kualitatif 

berfokus pada posisi 

kedua media cetak 

dalam memberitakan 

konflik antara Hary 

Tanoe dan Surya 

Paloh. Mengingat 

kedua tokoh masing-

masing merupakan 

pemilik modal pada 

kedua media 

tersebut. Hasil dari 

penelitian ini 

memang benar 

bahwa Koran Sindo 

lebih berpihak pada 

Hary Tanoe dan 

Media Indonesia 

berpihak pada Surya 

Paloh dalam setiap 

pemberitaa tentang 

konflik keluarnya 

Hary Tanoe dari 

Partai Nasdem. 

Penelitian yang 

dilakukan ini 

menggunakan 

analisis framing 

model Pan Kosicki. 

mendasar terdapat 

pada fokus 

penelitian yaitu 

penelitian 

sebelumnya 

berfokus untuk 

menganalisis 

framing berita 

tentang konflik 

keluarnya Hary 

Tanoe dari Partai 

Nasdem, sedangkan 

peneliti saat ini 

lebih berfokus pada 

untuk mengetahui 

posisi harian Jawa 

Pos pada Pilgub 

Jatim 2018 dengan 

menggunakan Teori 

Agenda Setting. 

4. 

Catrina, 2014 

Pengaruh 

Orientasi Politik 

Pemilik Media 

Terhadap 

Pemberitaan 

Televisi 

Metode 

deskriptif 

kualitatif 

Penelitian ini 

berfokus pada 

pengaruh pemilik 

televisi terhadap 

pemberitaan yang 

ditayangkan terkait 

pemilihan Presiden 

2014. Dalam 

penelitian ini 

menggunakan Teori 

Hierarki Pengaruh 

untuk mengetahui 

seberapa besar 

pengaruh pemilik 

modal. Sehingga 

dihasilkan bahwa 

pengaruh pemilik 

modal sangat besar 

Perbedaan terletak 

pada fokus yang 

diambil, yaitu 

penelitian 

sebelumnya 

berfokus pada 

pengaruh pemilik 

televisi terhadap 

pemberitaan pemilu 

Presiden 2014. 

Sedangkan peneliti 

sekarang berfokus 

pada posisi Jawa 

Pos sebagai media 

cetak dalam 

pemberitaan terkait 

pilkada 2018. 

Perbedaan juga 



dengan melihat 

bahwa masing-

masing stasiun 

televisi 

memberitakan calon 

yang memiliki 

hubungan dekat 

dengan pemilik 

modal. Sehingga 

calon-calon tersebut 

mendominasi 

pemberitaan selama 

masa pemilu. 

terdapat pada teori 

yang digunakan. 

5. 

Ali Mustofa, 

2014 

Struktur 

Dominasi 

Media Pada 

Independensi 

Wartawan 

Metode 

deskriptif 

kualitatif 

Pada penelitian ini 

peneliti berfokus 

untuk melihat 

seberapa besar 

struktur dominasi 

media, seperti 

pemilik media, 

dalam memengaruhi 

independensi 

wartawan ketika 

membuat berita. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan etnografi 

kritis dan Teori 

Strukturasi. Dari 

penelitian ini 

didapatkan hasil 

bahwa pengaruh 

struktur dominasi 

media sangat besar 

terhadap 

independensi 

wartawan. Sehingga 

dalam membuat 

berita, wartawan 

banyak mendapat 

intervensi dari 

pemilik modal. 

Perbedaan 

penelitian ini 

terdapat pada fokus 

pembahasan, yaitu 

penelitian 

sebelumnya fokus 

pada independensi 

wartawan yang 

dipengaruhi pemilik 

modal. Sedangkan 

penelitian sekarang 

berfokus untuk 

mengetahui posisi 

Jawa Pos dalam 

memberitakan 

pilkada Jatim 2018. 

Perbedaan juga 

terdapat dalam teori 

yang digunakan. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 



 Dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang telah 

ada dan belum pernah diteliti sebelumnya. Hal ini dilihat dari beberapa aspek 

yang mendasari misalnya saja dari fokus penelitian yang sudah berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini bisa dilaksanakan karena belum 

ada penyamanya atau belum pernah dilakukan. 

2.2 Teori Agenda Setting 

 Teori Agenda Setting pertama kali dikenalkan oleh Maxwell McCombs dan 

Donald L. Shaw lewat salah satu tulisannya yang membahas tentang sebuah 

fungsi dari agenda setting dalam media massa. Dalam teori ini dijelaskan bahwa 

sebuah media massa pasti memiliki agenda media sebelum akhirnya 

memunculkan berita ke masyarakat. Teori ini percaya bahwa media massa dalam 

membuat sebuah pemberitaan akan berupaya untuk mengarahkan perhatian 

masyarakat terhadap apa yang dikehendaki media tersebut. Menurut McCombs, 

media selalu berhasil dalam mengarahkan masyarakat terkait dengan apa yang 

sedang dipikirkannya
1
. 

 Teori ini sangat cocok dikaitkan dengan pemilihan umum di suatu negara. 

Terbukti bahwa telah dilakukan penelitian tentang pemilihan Presiden Amerika 

Serikat di tahun 1968. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa semakin tinggi 

nilai penting suatu topik yang diberitakan, bisa dengan pemberitaan yang 

berulang-ulang, menjadikan peningkatan pula terhadap perhatian masyarakat pada 
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berita tersebut
2
. Singkatnya, dalam teori ini membuktikan bahwa media 

memberikan agenda dalam setiap pemberitaannya dan masyarakat kemudian 

mengikuti agenda media tersebut.  

 Mengingat bahwa Teori Agenda Setting berkaitan erat dalam pemberitaan 

terkait pemilihan umum, maka teori ini percaya jika media memiliki kekuatan 

dalam mengarahkan perhatian masyarakat. Selain itu dalam konteks pemilihan 

umum, media juga memiliki kekuatan untuk mengatur apa yang harus kita 

ketahui
3
. Dengan begitu nantinya media juga memiliki kemampuan untuk 

mengarahkan masyarakat terkait dengan siapa calon pasangan yang akan dipilih. 

Tujuan media tidak lain adalah menonjolkan salah satu pasangan calon tertentu 

melalui agenda yang telah diciptakan, karena semakin banyak pemberitaannya 

maka pilihan masyarakat akan semakin terarah melalui bantuan berita pada media. 

Sedangkan para aktor dalam pemilihan sendiri memiliki kekuatan untuk 

memengaruhi agenda yang telah dibuat oleh media dengan tujuan membentuk 

citra aktor itu sendiri. Semakin konstan media menonjolkan salah satu aktor, maka 

semakin besar pula perhatian masyarakat terhadap satu calon atau aktor tersebut. 

 Menurut Stephen W. Littlejohn
4
, jauh setelah Teori Agenda Setting muncul, 

teori ini memiliki tiga bagian yaitu agenda media, agenda publik, dan agenda 

kebijakan. Ketiga bagian itu saling berkaitan. Misalnya, jika sebuah agenda media 

mampu mengarahkan perhatian masyarakat, maka secara otomatis agenda media 

tersebut akan sering dibicarakan dalam lingkungan masyarakat. Sehingga dapat 
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4
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dikatakan bahwa agenda media memengaruhi agenda publik dalam membicarakan 

suatu peristiwa. Sedangkan kemudian agenda publik dapat memengaruhi agenda 

kebijakan jika apa yang menjadi penting dalam masyarakat tersebut telah 

dibicarakan lebih lanjut oleh para pengambil kebijakan. Jadi ketiga bagian agenda 

tersebut saling memengaruhi satu sama lain. 

 Dalam perkembangan Teori Agenda Setting, kemudian muncul lah beberapa 

dimensi dari ketiga bagian agenda setting yaitu dimensi agenda media, agenda 

publik, dan agenda kebijakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Mannheim. Namun 

dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada dimensi agenda media karena 

penelitian ditujukan untuk mengetahui agenda setting yang dilakukan oleh media 

terkait dengan pemberitaan tentang pemilihan umum. 

2.2.1 Dimensi Agenda Media 

 Sesuai dengan inti pembahasan Teori Agenda Setting McCombs dan Shaw, 

terdapat beberapa dimensi agenda media dalam Teori Agenda Setting. Dimensi ini 

nantinya menjadi titik ukur peneliti dalam melakukan pembahasan terhadap 

penelitian ini. Dimensi tersebut meliputi : 

1. Visibility (visibilitas) 

Visibilitas berkaitan dengan jumlah dan intensitas media dalam 

memberitakan sebuah peristiwa
5
. Dalam konteks pemilu, dimensi ini 

berkaitan dengan seberapa sering sebuah media menonjolkan aktor-aktor 

tertentu dalam pemilu. Jika media memberitakan salah satu aktor dengan 
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jumlah dan intensitas pemberitaan yang cenderung lebih banyak dari yang 

lain, maka dapat dipertanyakan kembali posisi media dalam pemilu saat itu. 

2. Audience Salience (tingkat menonjol bagi masyarakat) 

Dimensi ini berfokus pada relevansi isi berita dan kebutuhan masyarakat 

sebagai penerima pesan dalam berita tersebut
6
. Dalam Teori Agenda 

Setting, perhatian masyarakat akan digiring oleh berita yang ada dalam 

media. Sedangkan media akan terus memberitakan sesuatu yang dianggap 

penting olehnya, sehingga kemudian masyarakat menganggap pula 

peristiwa tersebut penting. Selanjutnya akan ada permintaan lebih dari 

masyarakat terhadap media terkait peristiwa tersebut karena masyarakat 

menganggap isi berita tersbut relevan dengan peristiwa yang terjadi. 

3. Valence (valensi) 

Dimensi ini berfokus pada bagaimana sebuah media menyampaikan 

pesan melalui isi berita yang dimuat dalam media tersebut. Isi berita ini 

kemudian akan dilihat menjadi berita dengan isi yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan
7
. Jika dalam konteks pemilu, ketika media secara 

berkala memberitakan salah satu aktor dengan berita yang cenderung 

menyenangkan, maka bisa jadi media tersebut memiliki keberpihakan pada 

aktor yang tengah diberitakannya tersebut. Begitu pula sebaliknya jika 

media cenderung memberitakan aktor dengan cara yang tidak 

menyenangkan secara berkala. 
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4. Persistensi 

Selanjutnya adalah persistensi, di mana dalam hal ini media lebih 

memberikan pengaruh yang terbatas pada masyarakat
8
. Namun lebih kepada 

bagaimana cara media untuk dapat mempertahankan kesamaan antara isu 

yang diangkat oleh media dan isu yang ada di masyarakat. Sehingga media 

tetap bisa memengaruhi masyarakat dengan isu yang ditampilkan dalam 

pemberitaan. 

5. Persuasi 

Ketika media berhasil memengaruhi pandangan masyarakat terhadap 

suatu isu strategis, itu lah yang kemudian disebut persuasi
9
. Dalam hal ini 

agenda media berhasil memengaruhi agenda masyarakat ketika membaca 

sebuah peristiwa. Misalnya, dalam konteks pemilu agenda media adalah 

menggiring pemilih untuk memilih calon A dan hal tersebut dapat dikatakan 

berhasil ketika dapat memengaruhi pemilih untuk memilih calon A sesuai 

dengan agenda media. 

2.3 Konsep Framing Media 

 Konsep framing merupakan perluasan dari konsep analisis wacana yang 

lebih dahulu digunakan dalam menganalisis teks media
10

, walaupun begitu, saat 

ini konsep framing sudah banyak digunakan sebagai acuan dalam menganalisis 

sebuah teks berita. Banyak ahli yang menyatakan gagasannya mengenai konsep 

framing ini, salah satu penggagas konsep ini pertama kali adalah Beterson pada 
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tahun 1955. Konsep framing ini menggagas sebuah pemikiran bagaimana suatu 

teks pemberitaan yang termuat dimedia dapat menggiring pemikiran masyarakat 

ketika membacanya. Konsep ini juga dimaksudkan untuk mengetahui perspektif 

dari wartawan dalam membuat berita, misalnya saja dapat dilihat dari headline 

pemberitaan atau lebih detail lagi dilihat pada teks yang digunakan oleh wartawan 

tersebut. 

 Ahli lain yang berbicara mengenai konsep framing ini adalah Entmant, 

menurutnya framing berita harus melalui proses seleksi isu yang akhirnya dapat 

ditampilkan untuk khalayak umum
11

. Dalam hal ini, wartawan memiliki andil 

besar dalam menampilkan framing yang baik dalam sebuah pemberitaan. 

Wartawan lah yang akhirnya menentukan berita mana yang akan dibuat lebih 

menarik perhatian daripada berita yang lainnya. Selain itu juga bagaimana 

wartawan tersebut mengemas pemberitaannya, apakah menggunakan kata-kata 

atau konteks pemberitaan yang cenderung positif atau negative. Hal tersebut dapat 

dianalisis melalui konsep framing.  

 Menurut Entmant juga, bahwa isu yang ditampilkan lebih menonjol dari 

yang lainnya tentu akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapat perhatian 

dari masyarakat. Dengan menggunakan framing maka wartawan dapat 

menonjolkan sebuah isu melalui headline, penempatan kolom berita, warna pada 

teks, gambar, pengulangan, atau penggunaan label tertentu dalam kalimat 

beritanya
12

. Konsep framing dalam komunikasi politik merupakan hal yang 

penting. Hal tersebut biasa dilakukan seorang aktor politik untuk mengambil hati 
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masyarakat melalui berita yang memuat dirinya. Sehingga, aktor politik bersama 

jurnalis membangun sebuah frame, dengan menonjolkan sesuatu yang ingin 

ditunjukkannya agar pemikiran masyarakat terfokus pada hal yang ditonjolkan 

tersebut. Framing dapat disebut juga merupakan sebuah penafsiran dari wartawan 

yang dituangkan dalam bentuk-bentuk tertentu. Bisa melalui teks berita, simbol-

simbol tertentu untuk menggambarkan bagaimana suatu isu berkembang. Simbol-

simbol tersebut dapat dituangkan melalui visual maupun verbal.
13

 

2.3.1 Model Framing Pan dan Kosicki 

Terdapat dua model framing media yang biasa digunakan untuk bahan 

menganalisis sebuah teks berita. Pertama, model Pan dan Kosicki serta yang 

kedua yaitu model Gamson dan Modigliani
14

. Namun dalam hal ini penulis akan 

lebih menggunakan model Pan dan Kosicki karena elemen-elemen yang terdapat 

dalam model Pan dan Kosicki dirasa cukup cocok untuk membantu penulis 

menganalisis teks berita nantinya. Dalam model Pan dan Kosicki dinyatakan 

bahwa setiap berita pasti memiliki framingnya masing-masing. Di mana framing 

tersebut berfungsi untuk menyatukan sebuah ide yang dimiliki oleh wartawan 

dalam membuat sebuah berita. Elemen-elemen besar dalam model Pan dan 

Kosicki ini antara lain adalah
15

 : 
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1. Struktur Sintaksis 

Struktur sintaksis ini berhubungan dengan susunan berita yang dimuat 

dalam sebuah harian, atau yang ditulis oleh wartawan. Struktur ini dapat 

diamati dari bagan berita itu sendiri karena berhubungan dengan susunan 

berita yang telah dibuat oleh wartawan. Sumber yang diamati dalam struktur 

ini misalnya saja, judul berita, sumber kutipan dalam berita, informasi yang 

dijadikan landasan, dan sebagainya. 

2. Struktur Skrip 

Dalam struktur skrip, akan dilihat bagaimana wartawan dapat 

menceritakan isi berita tersebut. Cara bercerita yang digunakan oleh 

wartawan itulah yang menjadi sorotan dalam struktur ini. Apakah susunan 

kalimat yang digunakan dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca atau 

tidak. 

3. Struktur Tematik 

Struktur ini berhubungan dengan bagaimana wartawan mampu 

menuliskan fakta yang ada di lapangan dengan baik. Tanpa membubuhi 

pemberitaan dengan maksud atau tujuan yang lain selain menyampaikan 

fakta yang ada. Dalam struktur ini wartawan dituntut mampu 

mengungkapkan pemikirannya melalui kalimat dalam paragraf atau 

hubungan antarkalimat yang digunakan. 

4. Struktur Retoris 

Struktur retoris berhubungan dengan cara wartawan untuk menekankan 

fakta yang ada di lapangan kedalam bentuk tulisan. Hal-hal yang 



diperhatikan dalam struktur ini adalah pemilihan kata atau idiom, serta 

gambar maupun grafik. Maksudnya adalah bagaimana wartawan 

menggunakan hal-hal tersebut untuk menekankan arti tertentu dalam sebuah 

fakta yang dituangkan melalui teks berita. 

Tabel 2.2 

Kerangka Framing Pan dan Kosicki 

Struktur Perangkat Framing Unit yang Diamati 

Sintaksis 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan 

sumber, penutup 

Skrip 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

2. Kelengkapan berita 5W+1H 

Tematik 

Cara wartawan 

menulis fakta 

3. Detail 

4. Maksud kalimat, 

hubungan 

5. Nominalisasi 

antarkalimat 

6. Koherensi 

7. Bentuk kalimat 

8. Kata ganti 

Paragraf, proposisi 

Retoris 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

9. Leksikon 

10. Grafis 

11. Metafor 

12. Pengandaian 

Kata, idiom, 

gambar/foto, grafik 

Sumber: Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis 

Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing, Hlm 176. 

 

2.4 Alur Pikir Penelitian 

 Dalam sub bab ini akan memaparkan kerangka alur penelitian yang 

digunakan oleh penulis untuk membantu memudahkan penelitian sehingga 

bahasan yang diangkat penulis masih dalam satu lingkup dan tidak melebar. 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, fokus penelitian, dan kajian teori 

yang digunakan oleh penulis, maka terciptalah alur pikir penelitian sebagai 

berikut: 



Bagan 2.1 

Alur Pikir Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 
 

1. Masih banyaknya media massa yang tidak independen pada momen-momen pilkada. 

2. Sebagai salah satu media cetak, Jawa Pos dikhawatirkan memiliki keberpihakan dalam 

memberitakan calon di pilkada 2018 

 

Dalam melakukan pemberitaan untuk masing-masing calon, Jawa Pos masih berusaha 

berada dalam garis independensi sebuah media. Dengan tidak membuat opini 

masyarakat tertuju pada salah satu pasangan calon saja. Tetapi Jawa Pos selalu memuat 

berita yang berisi kedua pasangan calon sekaligus dengan pemberitaan yang selalu 

positif untuk masing-masing calon. 

Analisis menggunakan Analisis Framing Pan dan Kosicki : 

Struktur Sintaksis : Jawa Pos telah berusaha menampilkan berita yang informatif, dengan 

menggunakan kutipan dan narasumber yang sesuai dengan judul yang digunakan. 

Struktur Skrip : Pemberitaan Jawa Pos selalu dilengkapi unsur 5W + 1H sebagai unsur 

pembentuk sebuah berita. Hanya saja dalam berita terkait adu program, Jawa Pos tidak 

gamblang memaparkan unsur 5W + 1H tersebut. 

Struktur Tematik : Jawa Pos berupaya untuk memberitakan secara seimbang kedua pasangan 

calon. Walaupun dalam beberapa berita, terdapat beberapa porsi paragraf yang tidak seimbang 

namun hal tersebut bukan sebuah hal yang harus dipermasalahkan, karena dalam setiap 

pemberitaannya pun Jawa Pos selalu menayangkan berita yang positif untuk kedua pasangan 

calon. 

Struktur Retoris : Jawa Pos tidak banyak menggunakan unsur retoris berupa istilah atau 

kalimat yang memiliki makna tertentu. Jawa Pos lebih banyak menggunakan unsur retoris 

berupa foto yang selalu disisipkan dengan ukuran dan cetakan warna yang sama untuk kedua 

pasangan calon. 

 

Ditinjau melalui Teori Agenda Setting McCombs dan L. Shaw : 

Visibility (visibilitas) : Jawa Pos dalam hal ini lebih banyak memuat pemberitaan yang 

menayangkan kedua pasangan calon sekaligus. Sehingga tidak ada unsure keberpihakan 

melalui jumlah berita yang lebih banyak untuk pasangan calon tertentu. 

Audience Salience : Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi kedua pasangan 

calon, Jawa Pos banyak melakukan pemberitaan tentang program yang diusung kedua 

pasangan calon sehingga masyarakat dapat mengetahui program unggulan pasangan calon. 

Valence (valensi) : Jawa Pos lebih banyak memberitakan kedua pasangan calon dalam satu 

judul berita yang sama. Dimana dalam setiap kolom berita Jawa Pos menayangkan berita yang 

bersifat positif untuk masing-masing calon dan tidak terdapat unsur black campaign. 

Persistensi : Jawa Pos menyoroti pemberitaan terkait kedua pasangan calon setiap hari. Serta 

memberi ruang untuk feedback bagi masyarakat dan narasumber terkait pemberitaan oleh Jawa 

Pos. 

Persuasi : Jawa Pos selalu menampilkan foto serta tabel program supaya menarik perhatian 

masyarakat terkait berita tentang kedua pasangan calon yang sedang berkampanye. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini akan difokuskan pada metode penelitian yang digunakan 

penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan 

terkait jenis penelitian, fokus dan lokasi penelitian, jenis data yang digunakan, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hal ini dilakukan oleh penulis 

guna mendapatkan data yang diharapkan dapat membantu menganalisa 

permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Selanjutnya akan dijelaskan 

terkait sub bab yang telah penulis sebutkan sebelumnya. 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini nantinya akan berusaha untuk membedah pemberitaan terkait 

pilgub Jatim di Harian Jawa Pos. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui apakah 

terdapat keberpihakan antara Jawa Pos dengan salah satu pasangan calon dalam 

pesta demokrasi tersebut. Selain itu penelitian ini juga akan menelaah bagaimana 

sebuah berita diproses oleh wartawan dalam Harian Jawa Pos. Sehingga dalam 

melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis 

ini sejalan dengan keinginan penulis yaitu untuk mendapatkan data yang 

mendalam terkait fokus penelitian penulis. 

 Metode kualitatif sendiri memiliki beberapa pengertian yang disampaikan 

oleh beberapa ahli. Menurut Bogdan dan Taylor, jenis penelitian kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang nantinya akan menghasilkan data secara 



deskriptif bukan dengan menampilkan angka-angka, namun dengan menampilkan 

kata-kata dari informan. Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln, penelitian jenis 

kualitatif ini bermaksud untuk memberikan penafsiran terhadap suatu peristiwa 

yang sedang terjadi menggunakan berbagai metode yang ada
1
. 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian menggunakan 

jenis penelitian kualitatif adalah bagaimana peneliti dapat mengumpulkan data 

melalui wawancara dengan sumber informasi, observasi atau terjun langsung ke 

lapangan, serta pemanfaatan dokumen yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. 

Kemudian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan sebuah 

jenis penelitian yang digunakan untuk dapat memahami sebuah realitas sosial. 

Penelitian kualitatif juga dimaksudkan untuk memahami apa yang dialami oleh 

subjek penelitian. 

 Penelitian kualitatif memiliki sifat yang lebih fleksibel dalam membantu 

peneliti untuk menelaah sebuah realitas sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif 

tidak membutuhkan rentetan angka-angka, karena penelitian kualitatif didasari 

oleh fakta-fakta yang dapat ditemukan di lapangan. Di mana nantinya fakta-fakta 

tersebut akan dikonstruksikan menjadi sebuah hipotesis. Hasil penelitian kualitatif 

ini juga tidak bisa disamakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau 

penelitian pada peristiwa yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan setiap peristiwa 

memiliki keunikan yang berbeda. Sehingga hasil dari penelitian kualitatif hanya 

dapat berlaku pada peristiwa yang saat itu sedang diteliti. Memilih penelitian 
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dengan jenis penelitian kualitatif dan metode deskriptif pada penelitian penulis 

yaitu analisis pemberitaan pada Harian Jawa Pos ini adalah untuk mendapatkan 

hasil yang berbeda dengan penelitian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya.  

3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian 

 Dalam sub bab fokus penelitian ini, penulis bermaksud untuk menampilkan 

fokus pembahasan dan penelitian penulis. Fokus penelitian ini penting supaya ada 

batasan dalam penelitian penulis sesuai dengan tema dan judul yang telah penulis 

ajukan. Sehingga tidak ada informasi yang terlalu melebar pada penelitian ini. 

Batasan penelitian dibutuhkan untuk menciptakan hasil penelitian yang spesifik 

dan merinci pada data-data penelitian. Selanjutnya pada penelitian ini penulis 

berfokus pada “Independensi Media Cetak Dalam Pemilihan Gubernur Jawa 

Timur 2018”, di mana penelitian ini difokuskan pada satu media cetak yaitu Jawa 

Pos. Penelitian dilakukan dengan mengamati pemberitaan di Harian Jawa Pos 

terkhusus sejak bulan Februari 2018 – Maret 2018. Pemilihan jangka waktu 

tersebut berkaitan dengan kegiatan kampanye yang sedang dilakukan oleh kedua 

pasangan calon. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Data merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah penelitian, 

karena data menyimpan segala informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan 

dalam penelitian
2
. Jadi tidak semua informasi yang didapat melalui penelitian 

merupakan data. Karena data hanya merupakan informasi penting berkaitan 
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dengan peristiwa yang sedang diteliti. Sehingga data tersebut mampu membantu 

peneliti mengungkapkan sebuah realitas sosial. Singkatnya bahwa informasi yang 

tidak relevan dengan penelitian tidak dapat disebut data karena tidak ada 

hubungannya dengan penelitian. Selanjutnya jenis data sendiri dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

3.3.1 Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang 

sesuai dengan pembahasan penelitian. Bisa juga diperoleh melalui dokumen-

dokumen atau lainnya. Biasanya, dalam suatu penelitian kualitatif, data sekunder 

merupakan data pendukung. Namun, dalam penelitian ini data sekunder akan 

dijadikan data utama yang akan menjadi subjek penelitian. Data sekunder didapat 

dari Harian Jawa Pos dengan pemberitaan terkait pemilihan Gubernur Jawa Timur 

2018. Periodesasi yang dipilih yaitu sejak Februari 2018 – Maret 2018. 

3.3.2 Data Primer 

 Data primer merupakan sumber data utama dalam sebuah penelitian. Data 

primer dapat diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data 

langsung pada subjek yang bersangkutan. Data primer ini dapat diperoleh melalui 

wawancara atau pun observasi langsung yang ditujukan kepada informan yang 

telah dipilih. Namun, dalam penelitian ini data primer digunakan sebagai 

penunjang data sekunder yang berupa Harian Jawa Pos Februari 2018 – Maret 

2018. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini berfokus pada framing media 

terhadap kedua pasangan calon. 



3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengambilan sebuah data guna keperluan penelitian, tentunya tidak 

serta merta mengambil data begitu saja. Namun terdapat teknik pengumpulan data 

yang harus diperhatikan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Ketiganya akan dijelaskan dalam penjabaran singkat berikut ini : 

3.4.1 Dokumentasi 

 Metode yang akan banyak digunakan oleh penulis di sini adalah metode 

dokumentasi. Dokumen yang nantinya akan dianalisis adalah Harian Jawa Pos 

Februari 2018 – Maret 2018. Dalam kurun satu bulan tersebut, peneliti akan 

menganalisis bagaimana framing yang disajikan oleh Jawa Pos terkait 

pemberitaan kedua pasangan calon Gubernur Jawa Timur. Melalui analisis 

tersebut nantinya akan didapati bagaimana posisi Jawa Pos dalam memberitakan 

isu tersebut. Sehingga akan diketahui apakah Jawa Pos merupakan media cetak 

yang independen atau tidak. 

3.4.2 Wawancara 

 Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui lisan 

dengan melakukan percakapan tatap muka bersama informan yang memiliki data 

terkait objek yang sedang diteliti
3
. Wawancara ini berguna untuk melengkapi 

informasi atau data yang sudah ditemukan melalui observasi sebelumnya. 

Sehingga keabsahan data akan lebih kuat melalui wawancara dengan informan ini. 
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 Beberapa narasumber telah ditetapkan oleh peneliti dengan menggunakan 

prosedur purposif sampling. Prosedur tersebut merupakan strategi dalam 

menentukan informan yang relevan dengan pembahasan penulis dalam penelitian 

ini
4
. Sehingga, sebelumnya penulis telah mengetahui informan yang harus 

diwawancara harapan narasumber-narasumber tersebut dapat memberikan data 

yang akurat terkait penelitian ini. Sehingga hasil wawancara nantinya dapat 

menunjang data-data lainnya dalam penelitian terkait Independensi Media Cetak 

Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Daftar narasumber yang akan 

digunakan sebagai sasaran penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Daftar Informan Penelitian 

No. Informan Jabatan 

1. Fathoni Prakasa Nanda 
Kepala Kompartemen 

Politik Redaksi Jawa Pos 

2. 
Arif Budi Prasetya S.I.Kom, 

M.I.Kom 

Dosen Jurusan Ilmu 

Komunikasi Kajian Media 

Universitas Brawijaya. 

3. 
Muhammad Irawan Saputra, 

S.I.Kom, M.I.Kom  

Dosen Jurusan Ilmu 

Komunikasi Kajian 

Komunikasi Massa 

Universitas Brawijaya. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Setelah berhasil mengumpulkan berbagai macam data yang mendukung 

penelitian, selanjutnya akan dilakukan proses analisis data. Namun, sebelum 

menganalisis data-data yang ada, penulis diharuskan untuk mengetahui teknik 

analisis data terlebih dahulu. Hal tersebut berguna agar data yang telah didapat 
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tidak serta merta dianalisis dan dimasukkan ke dalam hasil penelitian. Menurut 

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, analisis data merupakan sebuah 

rangkaian dalam sebuah penelitian yang bersifat penting, karena dengan 

menganalisis sebuah data akan didapatkan keabsahan data tersebut. Sedangkan 

selanjutnya teknik menganalisis data dapat dibagi menjadi pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
5
. Tahapan teknik analisis 

data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

  Tahap ini merupakan tahap awal dalam kegiatan penelitian yaitu dengan 

mencari dan memperoleh data-data terkait penelitian. Pengumpulan data 

dapat dilakukan kapanpun selama sebuah penelitian masih berlangsung. 

Dalam kegiatan ini data yang dihimpun oleh penulis belum dibedakan 

menjadi data primer dan data sekunder. Sehingga seluruh informasi dan data 

masih hanya sebatas dihimpun oleh penulis. 

2. Reduksi Data 

  Setelah melakukan pengumpulan data maka selanjutnya penulis berada 

pada proses reduksi data. Proses ini dilakukan setelah seluruh data, baik dari 

wawancara maupun observasi dan dokumentasi, peneliti kemudian akan 

mengkategorikan informasi sesuai dengan fokus pembahasan. Proses reduksi 

data adalah untuk memilah informasi atau data yang penting dan memiliki 

kaitan erat dengan penelitian dan mana kah data-data yang tidak memiliki 
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kaitan dengan penelitian. Data-data yang tidak penting maka selanjutnya 

tidak akan dimasukkan ke dalam penelitian. 

3. Penyajian Data 

  Proses selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam proses ini penulis 

selanjutnya mendeskripsikan kumpulan informasi dan data yang telah didapat 

ke dalam bentuk tulisan. Segala bentuk data harus disajikan secara struktur 

agar memungkinkan untuk ditarik kesimpulan dari data-data yang ada. Data 

yang disajikan merupakan data-data yang sebelumnya telah direduksi, 

sehingga dalam penyajian data hanya didapat data yang memiliki kaitan atau 

hubungan dengan objek yang diteliti. Pada proses ini, peneliti bisa 

menyajikan data melalui transkrip wawancara, pengklasifikasian data, dan 

menyertakan hasil penelitian. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian 

yang menggunakan data kualitatif. Dalam proses ini kesimpulan dari seluruh 

penelitian ditampilkan. Kesimpulan yang didapat merupakan gabungan dari 

seluruh data yang telah melalui beberapa proses sebelumnya. Pada tahapan 

ini, penulis diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang terdapat dalam 

rumusan masalah sebelumnya. Jawaban tersebut dapat diperoleh melalui data-

data yang sebelumnya telah didapat oleh penulis. 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 Pada bab ini berisikan tentang sejarah singkat Jawa Pos Group, terkhusus 

koran Jawa Pos yang menjadi objek penelitian penulis. Pada setiap sub bab akan 

berisi tentang sejarah secara umum, struktur organisasinya, dan bagaimana Jawa 

Pos sebagai ruang publik untuk masyarakat.  

4.1 Gambaran Umum Jawa Pos Group 

 Jawa Pos Group merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia. 

Diketahui bahwa Jawa Pos Group adalah jaringan media terbesar di Indonesia dan 

mampu mempertahankan eksistensinya hingga sekarang. Walaupun merupakan 

jaringan media, tetapi Jawa Pos Group telah melebarkan sayapnya dengan 

memiliki beberapa jaringan yang lainnya seperti stasiun televisi dan manufaktur. 

Di mana stasiun televisi dan manufaktur tersebut telah tersebar dihampir seluruh 

wilayah Indonesia. 

 Perusahaan manufaktur yang berada di bawah naungan Jawa Pos Group 

meliputi pabrik kertas, percetakan dan pembangkit listrik
1
. Begitu besarnya 

jaringan perusahaan ini, sehingga Jawa Pos Group memiliki 174 media cetak, 40 

stasiun televisi, dan 31 manufaktur
2
 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia 

dari Aceh hingga Papua. Pengembangan sayap yang terus dilakukan oleh Jawa 

Pos Group bertujuan untuk memenuhi industri Jawa Pos Group itu sendiri. 
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 Bahkan saat ini, Jawa Pos Group juga telah merambah dalam berita digital 

yaitu dibuktikan dengan munculnya jawapos.com yang juga memiliki struktur 

redaksi sendiri. Selain adanya jawapos.com saat ini, Jawa Pos Group juga telah 

memiliki jawaposfit.com, jawaposcycling.com, dan jawaposculinary.com. Di 

mana sebua akses web tersebut dibuat untuk tujuan masing-masing sesuai dengan 

laman web tersebut. Daftar wilayah di Indonesia yang mendapat persebaran dari 

Jawa Pos Group melalui koran dan majalah adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Media Dalam Naungan Jawa Pos Group 

Nama Daerah Nama Koran dan Majalah 

Jawa, Bali, dan 

Nusa Tenggara 

Jawa Timur : 

Jawa Pos 

Radar Surabaya 

Radar Mojokerto 

Radar Bromo 

Radar Jember 

Radar Banyuwangi 

Radar Kediri 

Radar Tulungangung 

Radar Bojonegoro 

Radar Madiun 

Radar Madura 

Memorandum 

Radar Malang 

Malang Pos 

Radar Jombang 

 

Jawa Barat : 

Radar Bandung 

Bandung Ekspres 

Radar Cirebon 

Radar Tasikmalaya 

Radar Bogor 

Harian Metropolitan 

Pasundan Ekspres 

Sunda Urang 

Radar Karawang 

Kerawang Bekasi 

Ekspres 

Radar Bekasi 

Radar Sukabumi 

Radar Garut 

Cikarang Ekspres 

Radar Cianjur 

Radar Depok 

 

Bali dan Nusa 

Tenggara : 

Radar Bali 

Bali Ekspres 

Lombok Post 

Radar Lombok 

Radar Mandalika 

Radar Sumba 

Timor Ekspres 

Banten : 

Radar Banten 

Banten Pos 

Banten Raya Post 

Tangsel Pos 

Satelit News 

Tangerang Ekspres 

 

Jogjakarta dan 

Jawa Tengah : 

Radar Jogja 

Radar Semarang 

Jateng Pos 

Radar Solo 

Radar Tegal 

Radar Banyumas 

Radar Kudus 

Radar Pekalongan 

Magelang Ekspres 

Kebumen Ekspres 

 

Jakarta : 

Indopos 

Rakyat Merdeka 

Lampu Hijau 

Non Stop 

Guo Ji Ri Bao 

Sumatera Sumatera Selatan : Radar Lampung Riau dan 



Sumatera Ekspres 

Palembang Pos 

Radar Palembang 

Palembang Ekspres 

Linggau Pos 

Prabumulih Pos 

Oku Ekspres 

Oku Timur Pos 

Lahat Pos 

Harian Banyuasin 

Enim Ekspres 

Ogan Ekspres 

Harian Muba 

Pagaralam Pos 

Oku Selatan 

 

Lampung : 

Radar Lampung 

Rakyat Lampung 

Trans Lampung 

Lampung 

Newspaper 

Radar Metro 

Radar Lampung 

Tengah 

Barat 

Radar Lampung 

Selatan 

Radar Tanggamus 

Radar Kotabumi 

Radar Tuba 

 

Sumatera Utara 

: 

Sumut Pos 

Metro Siantar 

Metro Asahan 

Metro Tapanuli 

Metro Tabangsel 

 

Sumatera Barat 

: 

Padang Ekspres 

Pos Metro Padang 

Rakyat Sumbar 

 

Bangka Belitung 

: 

Bangka Belitung 

Pos 

Radar Bangka 

Belitong Ekspres 

Kepulauan Riau : 

Riau Pos 

Pekanbaru Pos 

Pekanbaru MX 

Dumai Pos 

Batam Pos 

Pos Metro Batam 

Tanjungpinang Pos 

 

Jambi : 

Jambi Independent 

Jambi Ekspres 

Jambi Star 

Bungo Pos 

Radar Tanjab 

Sarolangun 

Ekspres 

Radar Sarko 

Radar Bute 

 

Aceh : 

Rakyat Aceh 

 

Bengkulu : 

Radar Utara 

Kalimantan 

Kalimantan Timur 

: 

Kaltim Post 

Samarinda Pos 

Metro Balikpapan 

Radar Tarakan 

Bontang Post 

Berau Post 

 

Kalimantan 

Barat : 

Pontianak Post 

Harian Equator 

Kapuas Post 

Kun Dian Ri Bao 

 

Kalimantan 

Tengah : 

Kalteng Pos 

Palangka Ekspres 

Radar Sampit 

 

Kalimantan Utara 

: 

Kaltara Pos 

 

Kalimantan 

Selatan : 

Radar Banjarmasin 

Sulawesi 

Gorontalo : 

Gorontalo Post 

Radar Gorontalo 

Kendari Ekspres 

Buton Pos 

Kolaka Pos 

Berita Kota 

Makassar 

Pare Pos 



 

Sulawesi Utara : 

Manado Post 

Posko Manado 

Radar Manado 

Radar Kotabunan 

 

Sulawesi Tenggara 

: 

Kendari Pos 

 

Sulawesi Tengah 

: 

Radar Sulteng 

Luwuk Post 

Radar Poso 

 

Sulawesi Selatan 

: 

Fajar 

Fajar Pendidikan 

Ujung Pandang 

Ekspres 

Rakyat Sulsel 

Palopo Pos 

Radar Bulukumba 

Radar Bone 

Radar Halmahera 

 

Sulawesi Barat : 

Radar Sulbar 

Maluku Ambon Ekspres Rakyat Maluku Malut Pos 

Papua Cenderawasih Pos Radar Timika Radar Sorong 

Sumber : Business Section, diakses dari http://corporate.jawapos.com/business-

section#business-section-media 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persebaran media cetak di bawah 

pengelolaan atau naungan Jawa Pos Group telah tersebar hampir seluruh wilayah 

Indonesia. Walaupun dalam beberapa daerah masih belum banyak media cetak 

yang dapat diproduksi oleh Jawa Pos Group. Selain memiliki persebaran media 

cetak, Jawa Pos Group juga memiliki stasiun televisi diberbagai daerah, dengan 

daftar sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Stasiun TV Dalam Naungan Jawa Pos Group 

Provinsi Stasiun Televisi 

Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara 

JTV 

SBO TV 

Citra TV 

Simpang 5 TV 

MBO TV 

Purworejo TV 

TVK 

RCTV 

Jatiwangi TV 

SMTV 

PJTV 

JawaposTV 

Baraya TV 

Nirwana TV 

Lombok Post TV 

Sumatera 

Radar TV 

Lampung 

PAL TV 

Rtv 

RHtv 

Bengkalis TV 

http://corporate.jawapos.com/business-section#business-section-media
http://corporate.jawapos.com/business-section#business-section-media


RB TV 

BETV 

Padang TV 

JEKTV 

Jambi TV 

Bungo TV 

Inhil TV 

Dumai TV 

Rohil TV 

Medan TV 

BTV 

TVTPI 

Kalimantan 
PONTV 

Khayangan TV 

Btv 

STV 

Sulawesi 
Kawanua TV 

Radar TV Palu 

Kendari TV 

Fajar TV 

Sumber : Business Section, diakses dari http://corporate.jawapos.com/business-

section#business-section-tv 

 

 Dalam tabel di atas terlihat bahwa persebaran stasiun televisi milik Jawa Pos 

Group belum sebanyak persebaran media cetak yang dimiliki. Terlihat dari jumlah 

stasiun televisi yang lebih sedikit dibanding media cetak dan belum merata di 

seluruh Indonesia. Selanjutnya, selain memiliki media dan stasiun televisi, Jawa 

Pos Group juga memiliki manufaktur yang terdiri dari pabrik kertas serta 

percetakan. Jawa Pos Group juga memiliki dua pembangkit listrik independen 

yang terletak di Jawa Timur, tepatnya di Gresik, serta di Kalimantan Timur
3
. 

Berikut adalah rincian manufaktur yang dimiliki oleh Jawa Pos Group : 

Tabel 4.3 

Manufaktur Dalam Naungan Jawa Pos Group 

Provinsi Manufaktur 

Jawa dan Nusa Tenggara 

Pabrik Kertas, PT. Adiprima Suraprinta, Gresik 

Pembangkit Listrik Independen, PT. Prima Electric 

Power, Gresik 

Percetakan Tegal, PT. Wahana Java Intermedia 

Percetakan Cirebon, PT. Wahana Java Intermedia 

Percetakan Bogor 

Percetakan Banten, PT. Wahana Jawa Intermedia 
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Percetakan Lombok, PT. Suara Nusa Niaga Nusantara 

Sumatera 

Percetakan Lampung, PT. Lampung Intermedia 

Percetakan Bengkulu 

Percetakan Jambi, PT. Jambi Press Intermedia 

Percetakan Padang Graindo, PT. Padang Graindo 

Mediatama 

Percetakan Riau Graindo, PT. Riau Graindo 

Percetakan Medan Graindo, PT. Medan Graindo 

Percetakan Bintana Batam, PT. Ripos Bintana Pers 

Kalimantan 

Pembangkit Listrik Independen, PLTU Embalut, PT. 

Cahaya Fajar Kaltim 

Percetakan Kaltim, PT. Percetakan Manuntung Pers 

Percetakan Kalteng, PT. Kalteng Media Grafika 

Percetakan Pontianak, PT. Akcaya Pariwara 

Sulawesi 

Percetakan Manado, PT. Manado Persada Madani 

Percetakan Sulsel, PT. Rakyat Sulawesi Selatan 

Intermedia 

Percetakan Pare, PT. Pare Pos 

Percetakan Fajar Makassar, PT. Fajar Makassar 

Grafika 

Maluku Percetakan Ambon 

Papua 

Percetakan Sorong 

Percetakan Timika 

Percetakan Cepos, Cenderawasih 

Timor Leste Percetakan Timor Ekspress 

Sumber : Business Section, diakses dari http://corporate.jawapos.com/business-

section#business-section-manufac 

 

 Keberadaan manufaktur milik Jawa Pos Group ini didasari oleh kebutuhan 

Jawa Pos atas percetakan dan pabrik kertas. Sehingga dibangunlah beberapa 

percetakan dan pabrik kertas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan 

bukan hanya di Indonesia, tapi seperti dalam tabel di atas, Jawa Pos Group juga 

memiliki percetakan di Timor Leste. 
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4.2 Sejarah Koran Jawa Pos 

 Walaupun saat ini Jawa Pos sudah termasuk media cetak terbesar di 

Indonesia, ternyata perjalanan menuju Jawa Pos yang saat ini tidak lah instan. 

Jawa Pos melalui sejarah yang cukup panjang untuk mencapai titik yang sekarang 

ini. para pendiri Jawa Pos telah melalui bertahun-tahun untuk dapat menjadikan 

Jawa Pos salah satu media yang terpercaya untuk masyarakat saat ini. Berikut 

merupakan logo dari Harian Jawa Pos saat ini : 

Gambar 4.1 

Logo Koran Jawa Pos 

 

 

 

Sumber : https://www.merdeka.com/jawa-pos/profil/. Diakses pada 18 April 2018 

pukul 19.40 WIB. 

 

 Logo tersebut tidak banyak mengalami perbaharuan serta merupakan logo 

yang sederhana untuk membuat masyarakat sendiri mengetahui merk dagang dari 

koran tersebut. Pada bagian bawah logo Jawa Pos terdapat kalimat yang berbunyi 

“Selalu Ada yang Baru”, yang merupakan tagline dari harian Jawa Pos itu sendiri. 

Di mana makna yang terkandung dalam tagline tersebut merupakan misi dari 

Harian Jawa Pos untuk selalu memberikan pemberitaan yang aktual dan terkini 

kepada masyarakat di seluruh Pulau Jawa. Khususnya adalah Jawa Timur, yang 

notabene merupakan tempat kelahiran Harian Jawa Pos.  

 Lahirnya Harian Jawa Pos diawali oleh seseorang yang bernama The Chung 

Sen. Ia berani mengambil keputusan untuk membuat sebuah perusahaan media 

https://www.merdeka.com/jawa-pos/profil/


cetak. Akhirnya didirikan lah Jawa Pos pada 1 Juli 1949
4
 walaupun perjalanan 

Jawa Pos kala itu tidak langsung mulus. The Chung Sen harus memindah 

tangankan perusahaan yang telah ia rintis kepada Eric Samola. Di mana saat itu 

Eric Samola juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Grafiti Pers, penerbit 

majalah Tempo kala itu. Perpindahan kepemilikan tersebut terjadi pada tahun 

1982, 33 tahun setelah perjuangan The Chung Sen mendirikan Jawa Pos itu 

sendiri. Hal tersebut dilakukan akibat kemerosotan Jawa Pos yang saat itu hanya 

mampu menerbitkan sekitar 6.000 ekslempar saja. Akhirnya dilakukanlah 

perpindahan kepemimpinan. 

 Tidak sampai di situ, ternyata Eric Moela menunjuk Dahlan Iskan untuk 

menjadi pimpinan Jawa Pos, karena dirinya sendiri telah memimpin majalah 

Tempo kala itu. Dengan tangan ajaib Dahlan Iskan, akhirnya perlahan-lahan Jawa 

Pos dapat bangkit kembali. Pada tahun 1987, sekitar 6 tahun sejak masa 

kepemimpinannya dimulai, Dahlan Iskan mampu meningkatkan oplah Jawa Pos 

yang hampir runtuh. Dari 6.000 ekslempar, Dahlan Iskan mampu melejitkan oplah 

hingga 30.000 ekslempar
5
. Persebaran Jawa Pos semakin meningkat di Surabaya 

bahkan sudah mulai merambah ke daerah-daerah sekitarnya. Hal tersebut berhasil 

karena pada kepemimpinan Dahlan Iskan, Jawa Pos mulai menyuguhkan sesuatu 

yang baru seperti halaman yang berwarna dibanding dengan surat kabar yang 

lainnya. Serta Jawa Pos juga tetap terbit dihari libur sekalipun sehingga minat 

baca masyarakat saat itu meningkat. 
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 Akhirnya, di tahun 1997, 10 tahun setelah masa kepemimpinan Dahlan 

Iskan dimulai, Jawa Pos akhirnya memiliki gedung paten yang hingga saat ini 

menjadi markas dari Jawa Pos Group yaitu gedung Graha Pena di Surabaya. 

Gedung Graha Pena disebut-sebut merupakan simbol dari kejayaan Jawa Pos. Hal 

tersebut dikarenakan gedung Graha Pena tetap mampu bediri walaupun masa 

pembangunannya ditengah-tengah krisis ekonomi pada kala itu. Saat ini pun 

gedung tersebut ada pula di Jakarta tanpa memindahkan gedung pertama yang 

berpusat di Surabaya. Ditangan Dahlan Iskan pula Jawa Pos mulai menyentuh 

kaum remaja khususnya di area Jawa Timur, melalui rubrik DetEksi yang 

memang khusus membahas perihal anak muda. Di mana saat ini rubrik tersebut 

telah berganti nama menjadi zetizen, namun orientasi rubrik tersebut masih tetap 

sama yaitu anak-anak remaja
6
. 

 Semakin besarnya nama Jawa Pos membuatnya berani untuk akhirnya 

melebarkan sayap ke dunia pertelevisian. Di mana tahun 2002 mulai bermunculan 

saluran televisi yang berada di bawah naungan Jawa Pos. Dalam perjalanannya 

Jawa Pos telah dipimpin beberapa direktur yang turut membantu naiknya nama 

Jawa Pos hingga saat ini. Sampai akhirnya di tahun 2017, disaat dunia digital 

sedang melejit, Jawa Pos tidak tinggal diam dengan meluncurkan situs berita 

jawapos.com tidak ketinggalan juga meluncurkan aplikasi untuk situs tersebut. 

Hingga saat ini, Jawa Pos telah memiliki sekitar 2,5 juta pembaca yang berasal 

dari seluruh Indonesia, memiliki lebih dari 4000 jurnalis, desainer, dan fotografer 

yang bekerja untuk Jawa Pos. Selain itu lebih dari 10 penghargaan internasional 
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mampu diraih Jawa Pos seiring dengan berjalannya perusahaan koran terbesar 

ini
7
. 

4.2.1 Rubrikasi Dalam Koran Jawa Pos 

Terdapat beberapa rubrik yang menjadi fokus pada Harian Jawa Pos. Dalam 

satu koran saja terdapat 12 halaman yang memuat segala macam pemberitaan. 

Pada koran Jawa Pos area Malang Raya terdapat pula ekslempar untuk Harian 

Radar Malang, Radar Batu, dan Radar Kanjuruhan sebagai representasi atau tanda 

bahwa ketiga radar tersebut merupakan anak perusahaan dari Jawa Pos. Tidak 

hanya pada area Malang Raya, namun pada area lain, juga terdapat beberapa radar 

yang diterbitkan bersamaan dengan terbitnya Jawa Pos hari itu. Berikut adalah 

halaman pertama dalam Harian Jawa Pos setiap harinya : 

Gambar 4.2 

Halaman Awal Koran Jawa Pos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen pribadi penulis, 2018 

 

                                                           
7
 PT. Jawa Pos Koran. Diakses dari http://corporate.jawapos.com/about/jawa-pos. Pada 20 Maret 

2018. Pukul 12.12 WIB. 

http://corporate.jawapos.com/about/jawa-pos.%20Pada%2020%20Maret%202018
http://corporate.jawapos.com/about/jawa-pos.%20Pada%2020%20Maret%202018


Halaman awal berisi tentang berita-berita paling hangat yang biasanya 

banyak menjadi fokus masyarakat. Maka dari itu Jawa Pos meletakkan posisi 

berita-berita tersebut di halaman paling awal. Namun, pada dasarnya tidak semua 

teks berita di halaman awal itu langsung selesai, Jawa Pos akan menyambung 

teks-teks berita yang ada pada halaman awal ke halaman 11. Sehingga pembaca 

harus mencari sambungan berita yang baru saja dibacanya di halaman 11, jika itu 

merupakan berita bersambung. Beranjak ke halaman berikutnya, yaitu halaman 2 

pada Koran Jawa Pos maka pembaca akan menemui tampilan seperti berikut : 

Gambar 4.3 

Rubrik Politika Koran Jawa Pos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen pribadi penulis, 2018 

 

Pada rubrik politika, pembaca akan disuguhi dengan berbagai pemberitaan 

yang menyangkut politik di Indonesia. Berita politik pun akan mengikuti isu-isu 

yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Dalam bulan-bulan ini rubrik 

politika penuh berisi pemberitaan terkait pilkada serentak yang akan 

diselenggarakan Juni mendatang. Bukan hanya pilkada di Jawa Timur, namun 

juga pemberitaan terkait pilkada di beberapa daerah lain di Indonesia, misalnya 



saja Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali yang juga akan mengadakan pilkada 

mendatang. 

Dari rubrik ini pula penulis akan mendapat banyak data untuk dianalisis 

terkait dengan pemilihan gubernur Jawa Timur mendatang. Dalam rubrik ini juga 

lebih berfokus pada pilkada Jawa Timur. Terbukti bahwa pemberitaan tentang 

pilkada Jawa Timur mendapat porsi lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. 

Hal tersebut ditinjau dari banyaknya paragraf atau pun gambar yang digunakan 

untuk memberitakan pilkada Jawa Timur 2018.  

Ada pula rubrik kecil di bawah rubrik politika yaitu rubrik dengan tajuk 

Hoax atau Bukan. Di mana dalam rubrik tersebut berisikan berita-berita hoax 

yang akhirnya mampu diungkap kebenarannya oleh redaktur Jawa Pos. Beranjak 

ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 3, pembaca akan mendapat tampilan 

seperti berikut : 

Gambar 4.4 

Rubrik Berita Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen pribadi penulis, 2018 



Rubrik ini tidak jauh berbeda dengan berita pada halaman utama, karena 

dalam rubrik ini berisi pemberitaan-pemberitaan yang hangat diperbincangkan 

masyarakat. Bukan hanya berisi tentang berita politik saja, namun rubrik ini berisi 

berita yang lebih beragam. Bedanya dengan berita pada halaman awal adalah 

berita dalam rubrik berita utama ini bukan merupakan berita bersambung. 

Sehingga pembaca tidak perlu bingung untuk mencari informasi sambungan dari 

judul berita awal. Halamannya pun berwarna, juga memuat foto-foto atau gambar-

gambar yang juga berwarna, tidak seperti halaman pada rubrik politika yang 

cenderung memilih warna hitam putih.  

Gambar 4.5 

Rubrik Opini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen pribadi penulis, 2018 

 

Tidak hanya memuat pemberitaan tentang perpolitikan Indonesia, kriminal, 

kemiskinan, atau berita lain yang sejenis, Jawa Pos juga memberikan ruang untuk 

para pembaca. Ruang tersebut dituangkan dalam rubrik yang bertajuk opini. 

Dalam rubrik opini, tentunya berisikan opini-opini masyarakat tentang hal-hal 

yang ingin diperbincangkan. Bisa pula berisi tentang wawancara wartawan Jawa 



Pos dengan salah satu tokoh yang berpengaruh terhadap sekitarnya. Tokoh-tokoh 

tersebut bisa merupakan sosok artis, CEO suatu perusahaan, atau yang lainnya 

selama narasumber tersebut memiliki pengaruh luas dalam masyarakat. 

Selain itu, di bawah rubrik opini terdapat satu kolom yang berisikan tentang 

keluhan-keluhan dari pembaca yang dihimpun dan ditampilkan oleh Harian Jawa 

Pos disetiap edisinya. Keluhan-keluhan tersebut masih berada dalam satu rubrik 

opini, namun memiliki kolom yang bertajuk “pembaca menulis”. Maksudnya 

adalah kolom tersebut berisikan tulisan dari pembaca Harian Jawa Pos. 

Selanjutnya, pada halaman 4, Jawa Pos memiliki rubrik ekonomi dan bisnis 

dengan tampilan seperti berikut : 

Gambar 4.6 

Rubrik Ekonomi dan Bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen pribadi penulis, 2018 

 

Rubrik ekonomi dan bisnis menguasai seluruh halaman 5 dan 6 pada Harian 

Jawa Pos setiap harinya. Sesuai dengan judul rubriknya, halaman ini 

memberitakan hal-hal yang bertema ekonomi dan bisnis. Bisa saja membicarakan 

tentang harga jual kendaraan terkini, kemudian membicarakan tentang BUMN 



dan perkembangannya, suku bunga, dan lain sebagainya yang berhubungan 

dengan ekonomi dan bisnis. Selain ekonomi dan bisnis, pada halaman 6 Harian 

Jawa Pos juga menyediakan kolom yang berisi informasi terkait lowongan 

pekerjaan. Hal tersebut sangat membantu pembaca yang sedang mencari 

pekerjaan, sehingga dapat dengan mudah mendapat info terkait perusahaan yang 

sedang membuka lowongan. Pada halaman berikutnya, terdapat rubrik yang 

bertajuk internasional, dengan tampilan berikut ini : 

Gambar 4.7 

Rubrik Internasional 

 
Sumber : Dokumen pribadi penulis, 2018 

Seperti tajuk rubriknya, tentu saja rubrik ini berisi tentang berita-berita dari 

seluruh penjuru dunia yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. 

Berita yang dihimpun berasal dari beberapa benua, bukan hanya Asia namun juga 

Eropa dan Amerika tak luput dari pemberitaan pada rubrik internasional ini. 

Dengan adanya rubrik ini, maka pembaca tidak akan tertinggal berita-berita yang 

sedang hangat dari mancanegara. Mengikuti rubrik internasional, pada halaman 8 

terdapat rubrik dengan tajuk show dan selebriti : 



Gambar 4.8 

Rubrik Show dan Selebriti 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen pribadi penulis, 2018 

Dalam rubrik ini banyak berisikan berita tentang artis, baik dalam negeri 

maupun luar negeri. Berita tersebut biasanya berisi tentang prestasi, capaian dari 

artis tersebut atau kegiatan para artis saat ini. Tetapi bukan hanya melulu 

berbicara seputar artis, dalam rubrik ini tak jarang juga membicarakan tentang 

review film yang sedang booming saat itu. Sehingga pembaca mendapat beberapa 

informasi tentang dunia perfilman juga. Pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 

9, pembaca akan melihat tampilan seperti ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.9 

Rubrik For Her 

 
Sumber : Dokumen pribadi penulis, 2018 

Dalam rubrik ini biasanya berisikan informasi yang berhubungan dengan 

perempuan. Bisa berupa informasi kesehatan, hal-hal yang perlu dicegah sebagai 

perempuan dewasa dalam menjaga kesehatannya. Selain itu, tidak jarang Jawa 

Pos juga menyajikan berita beberapa tokoh perempuan yang menginspirasi, bukan 

hanya dari dunia hiburan, namun juga orang-orang biasa. Tak jarang pula 

menampilkan cerita-cerita inspiratif di balik perjuangan seorang perempuan, atau 

hal-hal lain yang menyangkut tentang perempuan itu sendiri. Selanjutnya, pada 

halaman 10 pembaca akan menemukan tampilan seperti ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.10 

Rubrik Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen pribadi penulis, 2018 

 

Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa Jawa Timur merupakan 

provinsi kelahiran dari Harian Jawa Pos. Maka tidak heran bahwa dalam Harian 

Jawa Pos pun, Jawa Timur memiliki ruang tersendiri. Dalam rubrik Jawa Timur 

ini sudah tentu akan menghimpun berita-berita dari berbagai daerah di Jawa 

Timur. Melalui rubrik ini, Jawa Pos seperti merepresentasikan bahwa ia 

merupakan koran dari Jawa Timur. Rubrik ini berada di halaman 10, di mana 

halaman tersebut adalah 2 halaman terakhir dari Harian Jawa Pos. Walaupun 

sebenarnya, rubrik Jawa Timur ini biasa bertukar tempat dengan rubrik 

internasional. Sehingga berganti-gantian posisi halamannya.  

Pada halaman 11 berisi tentang berita sambungan dari halaman awal Harian 

Jawa Pos. Sedangkan di halaman 12, atau halaman terakhir dari Harian Jawa Pos, 

pembaca akan menemukan halaman seperti berikut : 

 



Gambar 4.11 

Halaman Akhir Koran Jawa Pos 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen pribadi penulis, 2018 

 

Sampai pada halama terakhir Jawa Pos, pada halaman terakhir ini berisi 

tentang beberapa informasi tambahan. Bisa berupa berita tentang kegiatan artis, 

atau informasi tentang transportasi, dan hal-hal lain yang perlu dijadikan berita 

guna memberi informasi kepada masyarakat atau pembaca.  

Dalam satu hari, Harian Jawa Pos mampu mengumpulkan sekitar 50 hingga 

60 judul berita yang ditulis dalam 12 halaman koran. Melalui hal tersebut, dapat 

dikatakan bahwa Jawa Pos merupakan harian yang mampu memberikan banyak 

informasi kepada masyarakat sebagai pembaca. Selain Harian Jawa Pos, dalam 

satu bendel koran masih terdapat tiga radar representasi dari Jawa Pos area 

Malang Raya. Juga satu bendel Harian Jawa Pos yang bertajuk Sportainment, di 

mana dalam koran itu secara keseluruhan membicarakan tentang olahraga. Tidak 

heran bahwa Jawa Pos dikatakan sebagai salah satu harian paling besar di 

Indonesia. 



4.2.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Jawa Pos sama seperti organisasi atau perusahaan yang 

lain, pergantian posisi pimpinan sudah biasa terjadi. Sejak digantinya posisi 

Dahlan Iskan oleh putranya sendiri yaitu Azrul Ananda, maka sedikit banyak 

merubah pula tatanan organisasi pengurus Koran Jawa Pos. Struktur organisasi 

Jawa Pos selepas Dahlan Iskan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Struktur Organisasi Jawa Pos Koran 

Jabatan Nama 

Presiden Direktur Azrul Ananda 

Direktur 

Eddy Nugroho (2011) 

Leak Kustiya (2011) 

Andreas Didi (2016) 

Pemimpin Redaksi Marsudi Nurwahid 

Wakil Pemimpin Redaksi 
Nanang Prianto 

Suprianto 

Kepala Liputan Arief Santosa 

Asisten Kepala Liputan Sofyan Hendra 

Senior Editor Rohman Budijanto 

Kepala Kompartemen 

Candra Wahyudi 

Fathoni Prakasa Nanda 

Ariyanti Kurnia 

Doan Widhiandono 

Tatang Mahardika 

Redaktur 

Mukas Kuluki 

Ibnu Yunianto 

Amri Husniati 

Endrayani Dewi 

Anda Marzudinta 

Sidiq Prasetyo 

Fatkhurroziq 

Agus Muttaqin 

Firzan Syahroni 

Baskoro Yudho 

M. Sholahuddin 

Retnachrista R. S 

Tomy C. Gutomo 

Moh. Ilham 

Butsiyanto 

Priyo Handoko 

Any Rufaidah 

Janesti Priyandini 

Nur Aini 

Roosilawati 

Naufal Widi 

Asmoro 

Ahmad Ainur 

Rohman 



Dani Nur Subagiyo 

Anggit Satriyo 

Nugroho 

Asisten Redaktur 

Anton Hadiyanto 

Kardono Setyorakhmadi 

Andrianto Wahyudiono 

Achmad Baidhowi 

 

Redaktur 

Aris Imam 

Maya Apriliani 

Candra Kurnia 

Khusnul Cahyadi 

Indria Pramuhapsari 

Agus Wirawan 

Eko Priyono 

Tri Mujoko 

Thoriq Sholikhul 

Siti Aisyah 

Sekaring Ratri 

Khafidul Ulum 

Sidik Maulana 

Restu Destiamardianti 

Gunawan Sutanto 

Diar Candra 

M. Hilmi Setiawan 

Bayu Putra 

Ilham Dwi Ridlo 

Nora Sampurna 

M. Salsabil A’dn 

Juneka Subaihul 

Narendra Prasetya 

Brianika Irawati 

Ariski Prasetyo 

Hadi 

Nuris Andi Prasetyo 

Puji Tyasari 

Zalzilatul Hikmia 

Dody Bayu 

Prasetyo 

Ferlynda Putri 

I’ied Rahmat 

Rifadin 

Fotografer 

Mahesa Indra 

(Koordinator 

Surabaya) 

M. Ali (Koordinator 

Jakarta) 

Dipta Wahyu 

Agus Wahyudi 

Becky Subechi 

Yuyung Abdi 

Raka Deny 

Slamet 

Nur Frizal 

Guslan Gumilang 

Angger Bondan 

Hendra Eka 

Dite Surendra 

Fedrik Fernando 

Puguh Sujiatmiko 

Salaman Toyibi 

Haritsah Al 

Mudatsir 

Sumber : PT. Jawa Pos Koran, diakses dari 

http://corporate.jawapos.com/about/jawa-pos 
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Melalui orang-orang tersebutlah Jawa Pos mampu semakin mendapat ruang 

di masyarakat. Karena penyajian berita yang lebih cepat dan telah merambah ke 

kota-kota hampir di seluruh Pulau Jawa. Salah satu kota yang memiliki koran di 

bawah naungan Jawa Pos adalah Kota Malang. Di mana Malang sendiri memiliki 

Radar Malang yang merupakan anak perusahaan Jawa Pos. Walaupun merupakan 

anak perusahaan Jawa Pos, Radar Malang tetap mampu menciptakan pemberitaan 

yang terkini juga namun tetap selaras dengan Jawa Pos. Begitu juga dengan 

pemberitaan tentang politik maupun pilkada yang sebenta lagi akan diadakan di 

Jawa Timur, untuk pemilihan gubernur, dan di Kota Malang untuk pemilihan 

walikota. 

4.3 Pemberitaan Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur di Jawa Pos Edisi 

Februari – Maret 2018 

 Pemberitaan terkait pemilihan Gubernur Jawa Timur merupakan salah satu 

pemberitaan yang penting untuk diumumkan pada khalayak. Mengingat bahwa isu 

tersebut merupakan isu hangat saat ini, sehingga media cetak besar sekelas Jawa 

Pos harus memberikan gambaran terkait pemberitaan tersebut. Terlebih karena 

masa-masa akan dilaksanakannya pemilu atau pilkada seperti ini adalah masa-

masa di mana masyarakat harus mengerti betul bagaimana sosok calon yang 

nantinya akan dipilih. Karena tidak semua masyarakat mendapat kesempatan 

untuk melihat secara langsung bagaimana calon gubernur melaksanakan 

kampanye, media cetak lah salah satu alat untuk menjembatani masyarakat 

dengan pasangan calon. 



 Media seharusnya mampu menjadi public sphere atau ruang publik bagi 

masyarakat. Jembatan antara pemerintah dan masyarakat, kedudukannya pun 

harus netral tanpa berpihak ke salah satu antara pemerintah atau masyarakat. 

Media harus mampu untuk menjadi alat komunikasi bagi keduanya. Dengan 

begitu seharusnya media memiliki tingkat independensi yang baik untuk dapat 

menjadi ruang publik yang baik pula untuk kedua belah pihak. Namun, menurut 

Jurgen Habermas, saat ini ruang publik politik telah bertransformasi menjadi 

lahan untuk mengiklankan diri
8
. Hal tersebut lah yang kemudian mendasari bahwa 

saat ini sulit ditemukan media cetak yang benar-benar berdiri di atas label 

independen. Hal tersebut pula diungkapkan oleh Bapak Irawan, salah satu dosen 

Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya : 

“…sebuah media yang murni independen itu tidak ada semuanya pasti 

akan terseret dengan keberpihakan. Baik itu ekonomi, politik, baik itu 

latar belakang tokoh dan sebagainya…”
9
 

 

 Melalui hal tersebut, semakin jelas bahwa sulit saat ini untuk mempercayai 

media begitu saja dengan apa yang ditampilkannya. Hal tersebut dikarenakan tak 

jarang media malah bertumpu pada keberpihakan politik, ekonomi, atau dari 

kondisi pemilik modal. Dalam hal pemberitaan pasangan calon gubernur Jawa 

Timur oleh Harian Jawa Pos, terdapat beberapa pemberitaan yang akan penulis 

analisis, apakah berita tersebut berpihak atau tidak. Maka dari itu, penulis ingin 

menjabarkan terlebih dahulu berita-berita tentang pasangan calon Khofifah Indar 

Parawansa-Emil Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Pemberitaan 

                                                           
8
 Jurgen Habermas. The Structural Transformation of the Public Sphere : An Inquiry Into a 

Category of Bourgeois Society.  Massachusetts Institute of Technology. 1989. Hlm 181. 
9
 Hasil wawancara dengan Bapak Irawan, S.I.Kom, M.I.Kom. Dosen Ilmu Komunikasi Kajian 

Komunikasi Massa Universitas Brawijaya. Pada 13 April 2018, pukul 10.15 WIB. 



yang akan penulis ambil adalah satu bulan sejak dimulainya masa kampanye, 

yaitu tanggal 15 Februari 2018 – 30 Maret 2018. Maka dihasilkan total jumlah 

pemberitaan sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Jumlah Pemberitaan Kedua Pasangan Calon 

Tanggal Khofifah – Emil Gus Ipul - Puti Keduanya 

15 

Februari 

- - 1 

17 

Februari 

- - 1 

18 

Februari 

- - 1 

24 

Februari 

1 - - 

25 

Februari 

- 1 - 

26 

Februari 

- - 1 

27 

Februari 

- - 1 

1 Maret - - 1 

2 Maret 1 - - 

5 Maret - - 1 

6 Maret - - 1 

7 Maret - - 1 

13 

Maret 

- - 1 

14 

Maret 

- - 1 

16 

Maret 

- 1 - 

19 

Maret 

1 - - 

20 

Maret 

- - 1 

23 

Maret 

- - 1 

24 

Maret 

- - 1 

25 

Maret 

- - 1 

26 - - 1 



Maret 

27 

Maret 

- - 1 

29 

Maret 

- - 1 

30 

Maret 

1 - - 

Total 

Berita 

4 2 18 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

 

 Melalui data tersebut dapat dilihat bahwa pemberitaan yang dimuat oleh 

Jawa Pos memang lebih banyak merupakan pemberitaan yang langsung mencakup 

kedua pasangan calon. Tetapi jika dilihat lagi pada beberapa edisi koran pada 

beberapa tanggal, pemberitaan pasangan calon Khofifah-Emil lebih banyak 

dimuat sebanyak 4 kali, dibandingkan pasangan Gus Ipul-Puti yang hanya dimuat 

sebanyak 2 kali saja. Sedangkan untuk pemberitaan yang memuat kedua pasangan 

calon sekaligus dimuat sebanyak 18 kali. Di mana pemberitaan tersebut berisi 

tentang adu program antara kedua pasangan calon, kampanye yang dilakukan 

dengan kunjungan, serta blusukan ke masyarakat kecil. 



BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Framing Jawa Pos 

 Pada data sebelumnya, telah penulis jelaskan terkait jumlah berita yang 

dihimpun oleh Jawa Pos. Walaupun dalam jumlah, Jawa Pos cenderung tidak 

berimbang karena berita yang menghimpun kedua pasangan calon lebih banyak 

daripada berita yang membicarakan salah satu pasangan calon saja. Namun, pada 

kenyataannya isi dari teks berita tersebut tidak akan bisa memanipulasi 

kecenderungan keberpihakan yang dilakukan oleh Jawa Pos. Maka dari itu penulis 

membutuhkan analisis framing media. Sehingga penulis dapat memberi 

kesimpulan terkait independensi dari Harian Jawa Pos. 

 Framing yang akan penulis lakukan di sini terkait dengan isi dari teks berita 

atau artikel yang berhubungan dengan pasangan calon. Mengingat bahwa Harian 

Jawa Pos merupakan media cetak sehingga dalam menganalisis penulis akan 

membedah mulai dari headline atau judul, isi teks berita, hingga komponen retoris 

berupa gambar, grafik, atau kalimat yang mengandung makna tertentu. Ada pun 

pemberitaan yang menjadi fokus dari penulis sehingga dalam analisis tidak semua 

berita akan penulis analisis. Berita yang menjadi fokus penulis adalah berita 

terkait masing-masing pasangan calon yang artinya ada pada tanggal 24 Februari, 

25 Februari, 2 Maret, 16 Maret, 19 Maret, dan 30 Maret. Selain itu penulis juga 

akan menganalisis pemberitaan tentang upaya pendekatan kedua pasangan calon 

ke masyarakat kecil dalam kampanyenya pada tanggal 17 Februari, 18 Februari, 1 

Maret, 23 Maret, 24 Maret, serta satu berita terkait adu program pada tanggal 27 



Februari. Adu program menjadi sampel yang paling sedikit yang penulis ambil 

karena tata cara penulisan teks berita pada berita yang berkaitan dengan adu 

program kedua pasangan calon sangat sama satu sama lain. Sehingga jika 

dianalisis akan menunjukkan hasil analisis yang sama. Berita yang akan di analisis 

dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 5.1 

Daftar Berita yang Dianalisis 

No. Khofifah – Emil  Gus Ipul – Puti  Tanggal Terbit 

1. 
Sama-Sama Fokus di 

Surabaya 

Sama-Sama Fokus di 

Surabaya 

17 Februari 2018 

2. 

Khofifah Blusukan Pasar, 

Gus Ipul ke Pengajian 

Khofifah Blusukan 

Pasar, Gus Ipul ke 

Pengajian 

18 Februari 2018 

3. 
Rangkul Semua Tokoh 

Agama 

- 24 Februari 2018 

4. 
- Temui Seniman 

hingga Nobar 

25 Februari 2018 

5. 
Izin Usaha Butuh 

Percepatan 

Izin Usaha Butuh 

Percepatan 

27 Februari 2018 

6. 

Cari Masukan dari 

Pedagang Pasar hingga 

Nelayan 

Cari Masukan dari 

Pedagang Pasar 

hingga Nelayan 

1 Maret 2018 

7. 
Tegaskan Komitmen 

Bangun Mataraman 

- 2 Maret 2018 

8. 
- Titip Isu Perempuan 

untuk Gus Ipul – Puti  

16 Maret 2018 

9. 
Istri Kiai Hasyim Dukung 

Khofifah 

- 19 Maret 2018 

10. 
Dekati Pedagang hingga 

Buruh 

Dekati Pedagang 

hingga Buruh 

23 Maret 2018 

11. 
Safari Jumat ke Pabrik 

Kopi hingga Makam 

Safari Jumat ke Pabrik 

Kopi hingga Makam 

24 Maret 2018 

12. 
Disambati Perajin Logam 

di Jombang 

- 30 Maret 2018 

Total 

Berita 
10 8 

 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

 



5.2 Analisis Framing Pemberitaan Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur 

2018 

5.2.1 Framing Artikel 1 

Judul : Sama-Sama Fokus di Surabaya 

Sumber : Jawa Pos, 17 Februari 2018 

Ringkasan : Pada tanggal 16 Februari 2018, kedua pasangan calon 

gubernur Jawa Timur sama-sama melakukan kegiatan di Kota Surabaya. Di mana 

Khofifah mengunjungi peluncuran Kampoeng Petjinan Soeroebojo di Marvell 

City. Sedangkan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendeklarasikan jaringan relawan 

pendukungnya. 

Tabel 5.2 

Framing Artikel 1 

Perangkat Framing Unit yang Diamati Hasil Pengamatan 

 Struktur Sintaksis 

Headline 
Sama-Sama Fokus di 

Surabaya 

Lead 

Kedua pasangan calon 

gubernur, kemarin (16/2) 

sama-sama menghadiri 

acara di Surabaya. 

Latar Informasi 

Teks berita ini secara 

keseluruhan 

membicarakan tentang : 

1. Khofifah Indar 

Parawansa yang 

menghadiri peluncuran 

Kampoeng Petjinan 

Soerobojo di Marvell 

City. Ia ditemani 

dengan putranya. 

2. Sementara Gus Ipul di 

hari yang sama berada 

di Hotel Horison 

Express Quds Royal 

untuk mendeklarasikan 

jaringan relawan 



pendukungnya. 

Kutipan Sumber 

1. Nyai Hj. Makkiyah 

As’ad Syamsul Arifin 

“Kami mendukung Gus 

Ipul dari hati dan tidak 

mengharap apa pun 

kecuali kemenangan Gus 

Ipul.” (paragraf 5) 

Penutup 

Relawan Gus Ipul dengan 

nama Jawara, kompak 

menyuarakan dukungan 

untuk Gus Ipul-Puti. 

Struktur Skrip 

What 

Kedua cagub Jawa Timur 

sama-sama memiliki 

kegiatan di Kota 

Surabaya. 

Where 
1. Marvell City 

2. Hotel Horison express 

Quds Royal 

When 16 Februari 2018 

Who 

1. Khofifah Indar 

Parawansa 

2. Saifullah Yusuf 

3. Nyai Hj. Makkiyah 

As’ad Syamsul Arifin 

Why 
Tidak ada unsur why 

dalam teks berita ini. 

How 

1. Khofifah menghadiri 

acara pelunjuran 

Kampoeng Petjinan 

Soerobojo. 

2. Sementara Gus Ipul 

mendeklarasikan 

jaringan relawan 

pendukungnya. 

Struktur Tematik 
Paragraf, proposisi, 

detail, maksud kalimat 

Pada teks berita ini, 

kurang jelas fokus yang 

dihadirkan oleh penulis. 

Bahkan antara headline 

dengan isi pemberitaan 

tidak begitu berhubungan.  

Struktur Retoris 
Kata, idiom, gambar, 

grafik 

Terdapat istilah “di 

hadapan undangan” 

(paragraf 3) 



Terdapat kata “deklarasi” 

dan “inisiasi” (paragraf 4) 

Terdapat dua gambar, di 

mana gambar pertama 

memperlihatkan Khofifah 

bersalaman dengan salah 

satu pedagang makanan 

di Kampoeng Petjinan 

Soerobojo. Sedangkan 

gambar kedua 

memperlihatkan Gus Ipul 

bersama jaringan 

relawannya. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

Analisis : 

1. Struktur Sintaksis 

 Dalam teks berita ini tidak terlalu jelas tujuan penulis dalam memberitakan 

kedua calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah 

Yusuf. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat pada headline dan isi berita itu 

sendiri. Dalam headline diisyaratkan bahwa kedua calon gubernur sama-sama 

fokus dengan Kota Surabaya. Namun pada bagian isi, tidak menjelaskan secara 

rinci bagaimana cara kedua calon gubernur tersebut untuk fokus dengan Kota 

Surabaya. Isi berita hanya membicarakan seputar kegiatan kedua calon pada 

tanggal 16 Februari 2018. 

 Bahkan pada paragraf 3, penulis malah lebih fokus dengan putra Khofifah 

yang bersekolah di Beijing, Cina. Sehingga putra Khofifah dapat memberikan 

sambutan dengan bahasa Tiongkok. Namun isi berita yang seperti itu sangat tidak 

relevan dengan judul berita. Pun ketika membahas Gus Ipul, pemberitaannya 



hanya fokus pada deklarasi jaringan relawan pendukung Gus Ipul. Tanpa 

membicarakan tentang bagaimana cara Gus Ipul fokus dengan Kota Surabaya. 

 Pada teks berita ini, Jawa Pos menggambarkan sosok Khofifah melalui 

kegiatan yang dilakukannya dalam pembukaan Kampoeng Petjinan Soerobojo. Di 

mana sosok yang digambarkan adalah Khofifah yang dekat dengan masyarakat 

kecil, khususnya etnis Tionghoa. Dibuktikan pada teks berita menjelaskan bahwa 

salah satu putra Khofifah bersekolah di Beijing, Cina, padahal pernyataan tersebut 

tidak menggambarkan kegiatan Khofifah saat itu di Surabaya. Hanya saja 

memperkuat posisi Khofifah yang saat itu sedang meresmikan Kampoeng 

Petjinan Soerobojo yang notabene pedagang di kampong tersebut adalah etnis 

Tionghoa. Sehingga dapat dilihat bahwa Jawa Pos berusaha menggambarkan 

Khofifah sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat etnis Tionghoa tersebut 

terlebih ketika salah satu putra Khofifah memberi sambutan dengan menggunakan 

Bahasa Tiongkok. 

 Berbeda dengan Gus Ipul yang saat itu diberitakan sedang mendeklarasikan 

jaringan relawannya. Dalam paragraf tentang Gus Ipul, Jawa Pos berusaha 

menggambarkan Gus Ipul sebagai sosok yang dekat dengan ulama. Di mana hal 

ini sangat cocok dengan penggambaran seorang Saifullah Yusuf selama ini hingga 

ia dipanggil dengan sebutan “gus”. Pada berita ini semakin menekankan bahwa 

Gus Ipul merupakan sosok yang dekat dengan ulama, terbukti bahwa jaringan 

relawannya yang bernama Jawara diinisiasi oleh ulama perempuan dan 

merupakan perintah dari tetua ulama-ulama yang ada di Jawa Timur. Sehingga 



dapat terlihat bahwa sosok Gus Ipul adalah sosok yang memiliki kedekatan 

khusus dengan ulama. 

2. Struktur Skrip 

 Pada unsur kelengkapan pembentuk berita, teks berita ini masih memiliki 

kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya unsur why (mengapa). 

Unsur why sendiri harusnya dapat menjawab pertanyaan mengapa kedua pasangan 

calon fokus di Kota Surabaya. Namun pada teks berita ini, tidak ditemukan 

jawaban dari pertanyaan tersebut. Selebihnya, dari unsur what (apa), when 

(kapan), where (di mana), who (siapa), dan how (bagaimana) dapat ditemukan 

dalam teks berita ini. 

3. Struktur Tematik 

 Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa teks berita ini hanya berisi 

5 paragraf saja, di mana hal tersebut tidak informatif bagi pembaca. Teks berita ini 

juga ditemukan ketidakcocokan antara judul dan isi berita. Bahkan di paragraf ke-

3 ditemukan tidak relevannya judul dan isi, di mana isi berita malah 

membicarakan putra dari Khofifah Indar Parawansa. 

 Kemudian terdapat ketidakseimbangan antara pemberitaan untuk kedua 

calon gubernur. Pada bagian Khofifah Indar Parawansa, diberi 3 paragraf untuk 

menjelaskan tentang kedatangan Khofifah di Kampoeng Petjinan Soerobojo. 

Sedangkan pada pemberitaan Gus Ipul hanya diberi sisa 2 paragraf terakhir saja. 

 Jika dilihat dari tata letak kolom pemberitaan, berita ini menempati kolom 

teratas pada rubrik politika di Harian Jawa Pos. Dengan ukuran foto yang sangat 

besar dan memenuhi setengah kolom pemberitaan, berita ini sangat dapat menyita 



perhatian pembaca. Hal tersebut dikarenakan berita ini cukup menonjol dibanding 

berita yang lain di rubrik politika, di mana rubrik politika merupakan satu rubrik 

yang selalu konsisten diisi oleh pemberitaan terkait Pilgub Jatim 2018. Begitu 

pula dengan berita ini yang berada pada rubrik politika. 

4. Struktur Retoris 

 Tidak banyak idiom yang dapat ditemukan dalam teks berita ini, mengingat 

berita ini hanya memuat 5 paragraf saja. Pada paragraf ke-3 terdapat istilah “di 

hadapan undangan” ketika menjelaskan bahwa putra Khofifah turut memberikan 

sambutan. Istilah tersebut berarti putra Khofifah memberikan sambutan untuk 

semua yang hadir dalam acara peluncuran Kampoeng Petjinan Soerobojo. 

Kemudian pada paragraf ke-4 terdapat kata “deklarasi” dan “inisiasi”, yang berarti 

bahwa Gus Ipul mengumumkan secara terbuka jaringan relawan pendukungnya 

tersebut yang diberi nama Jawara (Jaringan Relawan Surabaya). Sedangkan kata 

“inisiasi” menjelaskan bahwa jaringan relawan tersebut dibentuk pertama kali 

oleh salah satu ulama perempuan yang sering dipanggil Ibu Nyai. 

 Terdapat pula dua gambar yang masing-masing memperlihatkan kedua 

pasangan calon. Pada gambar pertama memperlihatkan Khofifah yang menyalami 

salah seorang ibu-ibu yang berada di Kampung Pecinan. Pada gambar kedua 

memperlihatkan Gus Ipul yang sedang tersenyum dan dikelilingi oleh Jawara 

(Jaringan Relawan Surabaya) yang mendukung dirinya. 

5.2.2 Framing Artikel 2 

Judul : Khofifah Blusukan Pasar, Gus Ipul ke Pengajian 

Sumber : Jawa Pos, 18 Februari 2018 



Ringkasan : Kegiatan yang dilakukan ketiga calon yaitu Emil Dardak, 

Khofifah Indar Parawansa, dan Saifullah Yusuf pada hari ketiga kampanye. 

Tabel 5.3 

Framing Artikel 2 

Perangkat Framing Unit yang Diamati Hasil Pengamatan 

 Struktur Sintaksis 

Headline 
Khofifah Blusukan Pasar, 

Gus Ipul ke Pengajian 

Lead 

Hari ketiga kampanye 

pilgub Jawa Timur, 

pemasangan atribut masih 

belum diperbolehkan. 

Namun, ternyata masih 

banyak alat peraga yang 

sudah dipasang oleh tim 

pemenangan. 

Latar Informasi 

Teks berita ini secara 

keseluruhan 

membicarakan tentang : 

1. Emil Dardak yang 

mencopot atribut 

kampanye yang 

memperlihatkan 

dirinya dan Khofifah. 

2. Khofifah Indar 

Parawansa yang 

blusukan menemui 

pedagang sentra 

ekonomi di Kabupaten 

Sidoarjo. 

3. Gus Ipul mendapat 

dukungan dari FKDT 

Jawa Timur serta 

menghadiri pengajian 

yang juga dihadiri KH 

Mustofa Bisri. 

Kutipan Sumber 

1. Renville Antonio, 

sekretaris tim 

pemenangan Khofifah-

Emil : 

“Mas Emil langsung 

minta berhenti sejenak, 

lalu beliau turun dan 

mencopot spanduk itu.” 



(paragraf 3) 

“Emil ingin memberi 

contoh kepada tim 

kampanye di seluruh 

kabupaten/kota.” 

(paragraf 4) 

2. Khofifah Indar 

Parawansa : 

“Sengaja saya ke sini 

karena ingin mendengar 

langsung keinginan 

masyarakat sebagai 

masukan pembangunan 

ke depan.” (paragraf 7) 

3. Satuham Akbar, Ketua 

FKDT Jawa Timur : 

“Bosda (bantuan 

operasional sekolah 

daerah) sebelumnya 

diberikan 6 bulan, nanti 

meningkat menjadi 12 

bulan.” (paragraf 9) 

Penutup 

Gus Ipul turut hadir 

dalam acara pengajian 

umum bersih desa di 

Bungurasih Barat, 

Sidoarjo, yang juga 

dihadiri oleh KH Mustofa 

Bisri. 

Struktur Skrip 

What 

Kegiatan masing-masing 

calon pada hari ketiga 

kampanye pilgub Jawa 

Timur. 

Where 

1. Jalan Jemur Andayani, 

Surabaya. 

2. Kabupaten Sidoarjo 

(Pasar Larangan, Pasar 

Porong, sentra topi 

Punggul, dan sentra 

telor asin Kebonsari). 

3. Pandaan, Kabupaten 

Pasuruan dan 

Bungurasih Barat, 

Sidoarjo. 

When 17 Februari 2018 



Who 

1. Emil Dardak 

2. Khofifah Indar 

Parawansa 

3. Gus Ipul 

Why 

1. Karena Emil Dardak 

ingin memberi contoh 

kampanye yang baik 

kepada seluruh 

kabupaten/kota. 

2. Karena Khofifah ingin 

mendengar langsung 

keluhan pedagang 

pasar. 

3. Gus Ipul mendapat 

dukungan dari FKDT 

Jatim karena 

merupakan salah satu 

pembina FKDT Jatim. 

How 

1. Emil Dardak mencopot 

atribut kampanye yang 

memperlihatkan 

dirinya dan Khofifah. 

2. Khofifah mendatangi 

sentra ekonomi di 

Kabupaten Sidoarjo. 

3. Gus Ipul menyetujui 

kontrak politik dengan 

FKDT untuk 

memberdayakan 

madrasah diniyah di 

Jatim. 

Struktur Tematik 
Paragraf, proposisi, 

detail, maksud kalimat 

Pada teks berita ini 

ditemukan tidak 

relevansinya antara judul 

berita dan isi berita, 

karena pada paragraf 

pembuka, hingga 3 

paragraf berikutnya 

penulis berita fokus 

memberitakan Emil 

Dardak padahal dalam 

judul tidak dikemukakan 

nama Emil Dardak.  

Struktur Retoris 
Kata, idiom, gambar, 

grafik 

1. Blusukan 

2. Revitalisasi 



3. Terdapat dua gambar, 

pertama gambar 

Khofifah yang 

bersalaman dengan 

salah satu pedagang 

pasar. Kedua gambar 

Gus Ipul yang 

bersalaman dengan KH 

Mustofa Bisri. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

Analisis : 

1. Struktur Sintaksis 

 Ditemukan hal yang kurang relevan antara headline dan lead teks berita ini. 

Pada headline sudah jelas dikemukakan “Khofifah Blusukan Pasar, Gus Ipul ke 

Pengajian”, tetapi nyatanya pada bagian lead yang harusnya langsung 

membicarakan Khofifah dan Gus Ipul malah memberitakan tentang atribut 

kampanye yang belum boleh dipasang pada hari ketiga kampanye. Ada pun 

ketidakrelavanan berita dengan judul adalah dari paragraf pembuka hingga 

paragraf ke-4 penulis lebih fokus memberitakan Emil Dardak yang mencopot 

spanduk bergambar dirinya dan Khofifah. Penulis tidak langsung memberitakan 

Khofifah dan Gus Ipul seperti apa yang dituliskan dalam headline berita. Bahkan 

berita yang menjadi headline dituliskan pada paragraf setelah pemberitaan tentang 

Emil Dardak. 

 Pada teks berita ini juga ditemukan ketidakseimbangan karena pada teks 

berita yang membicarakan Khofifah, penulis membuat berita yang 

menggambarkan kedekatan Khofifah dengan para pedagang. Sedangkan pada 

berita tentang Gus Ipul, penulis hanya menjelaskan bahwa Gus Ipul mendapat 



dukungan dari Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (FKDT) Jawa Timur. 

Sehingga tidak tergambar bagaimana kedekatan Gus Ipul dengan masyarakat 

selain orang-orang yang memang menjadi pendukungnya. Teks berita ini terlihat 

tidak seimbang juga karena dalam headline sudah jelas tertulis “…Gus Ipul ke 

Pengajian” namun nyatanya, kegiatan tersebut tidak diinformasikan secara 

gamblang oleh penulis. 

 Pada teks berita ini, kedua calon gubernur digambarkan dengan citra yang 

baik. Hanya bedanya, dalam menggambarkan sosok Khofifah, Jawa Pos lebih 

merujuk pada sosok calon gubernur yang sangat pro rakyat. Dengan 

menggambarkan Khofifah yang selalu berusaha untuk dekat dengan masyarakat 

kecil. Terbukti pada pemberitaan ini, Jawa Pos menjelaskan bahwa Khofifah 

selain melakukan kunjungan juga menerima dengan baik keluhan dari para 

pedagang pasar. Bahkan dalam beritanya Jawa Pos langsung menjelaskan bahwa 

setelah mendapat keluhan dari para pedagang, Khofifah langsung memiliki solusi 

untuk keluhan tersebut. Dengan begitu, dapat terlihat bahwa Jawa Pos berusaha 

menggambarkan Khofifah sebagai sosok yang disegani oleh masyarakat kecil, 

contohnya pedagang pasar. 

 Sedangkan dalam menggambarkan sosok Gus Ipul, lagi-lagi Jawa Pos 

menggambarkan bahwa Gus Ipul adalah sosok yang dekat dengan tokoh 

masyarakat tertentu. Misalnya saja pada berita ini Gus Ipul diberitakan sedang 

menghadiri pengajian yang juga dihadiri oleh KH Mustofa Bisri atau yang lebih 

dikenal dengan sapaan Gus Mus. Terlihat juga dalam foto yang ada pada kolom 

berita, Gus Ipul sedang bersalaman dengan Gus Mus. Hal yang dapat dilihat di 



sini adalah bahwa Jawa Pos menggambarkan sosok Gus Ipul sebagai calon 

gubernur yang religious. Dibuktikan dengan hadirnya Gus Ipul pada acara 

pengajian dan kedekatannya dengan beberapa ulama atau tokoh agama, salah 

satunya Gus Mus. 

2. Struktur Skrip 

 Dalam teks berita ini struktur skrip untuk membuat sebuah teks berita sudah 

lengkap. Mulai dari unsur what (apa), when (kapan), where (di mana), who 

(siapa), why (mengapa), dan how (bagaimana) dapat ditemukan dengan mudah. 

Sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami runtutan pemberitaan yang 

ditulis karena bantuan struktur skrip tersebut. 

3. Struktur Tematik 

 Teks berita ini berisikan 11 paragraf di mana masing-masing paragraf 

berisikan kegiatan masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur Jawa 

Timur. Pada paragraf 1 sampai 4 penulis intens memberitakan terkait Emil 

Dardak. Pada paragraf 5 sampai paragraf 7 penulis membicarakan tentang 

blusukan yang dilakukan Khofifah Indar Parawansa. Sedangkan pada paragraf 8 

sampai 11 penulis intens memberitakan tentang dukungan yang didapat oleh Gus 

Ipul. Walaupun sesungguhnya terdapat ketidakrelevanan antara judul berita dan 

isi berita yang dituliskan oleh wartawan. 

 Pada berita ini Jawa Pos memberi ruang sedikit berbeda karena berita ini 

ada pada rubrik Jawa Timur. Dengan memberikan kolom besar di bagian atas 

rubrik, tentunya berita ini dapat dengan mudah mencuri perhatian pembaca. 



Terlebih dalam berita ini foto yang ditampilkan dibuat berwarna sehingga terlihat 

berbeda dibanding berita sebelumnya tentang kedua pasangan calon ini. 

4. Struktur Retoris 

 Pada pargraf 5 pemberitaan tentang Khofifah, terdapat kata “blusukan” yang 

dipilih oleh penulis untuk menggambarkan kegiatan Khofifah mengunjungi sentra 

ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Kata blusukan bermakna mengunjungi atau 

masuk. Di mana dalam teks berita ini seperti menegaskan bahwa kegiatan 

blusukan tersebut pasti berhubungan dengan pendekatan kepada masyarakat. 

Seolah penulis ingin menegaskan bahwa Khofifah adalah calon gubernur yang 

mau masuk ke pasar demi dekat dengan pedagang. Terdapat pula kata 

“revitalisasi” yang menggambarkan bahwa Khofifah nantinya akan mengubah 

pasar tradisional menjadi lebih baik dan nyaman agar dapat bersaing dengan pasar 

modern. 

 Selanjutnya terdapat dua gambar pada teks berita ini yang diprint dengan 

berwarna. Gambar pertama menunjukkan Khofifah yang bersalaman dengan salah 

satu pedagang pasar. Mengisyaratkan bahwa Khofifah tidak segan untuk 

berdekatan dengan masyarakat secara langsung. Gambar kedua memperlihatkan 

Gus Ipul sedang bersalaman dengan KH Mustofi Bisri,  ulama sesepuh Nahdlatul 

Ulama. Gambar tersebut mengisyaratkan bahwa Gus Ipul memiliki kedekatan 

khusus dengan salah satu ulama besar. 

5.2.3 Framing Artikel 3 

Judul  : Rangkul Semua Tokoh Agama 

Sumber  : Jawa Pos, 24 Februari 2018 



Ringkasan  : Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak bersama 

mengunjungi pimpinan tertinggi umat Katolik se-Keuskupan Surabaya, di Kantor 

Katedral Surabaya. Pertemuan itu guna menyambung silaturahmi dan mendengar 

penyampaian harapan dari pihak pimpinan tertinggi umat Katolik. 

Tabel 5.4 

Framing Artikel 3 

Perangkat Framing Unit yang Diamati Hasil Pengamatan 

 Struktur Sintaksis 

Headline 
Rangkul Semua Tokoh 

Agama 

Lead 

Pasangan calon Khofifah 

Indar Parawansa dan 

Emil Dardak 

mengunjungi pimpinan 

tertinggi umat Katolik se-

Keuskupan Surabaya. 

Latar Informasi 

Teks berita ini secara 

keseluruhan 

membicarakan tentang : 

Pertemuan antara 

pasangan calon Khofifah 

dan Emil Dardak dengan 

pimpinan tertinggi umat 

Katolikdi Surabaya guna 

melakukan diskusi. 

Kutipan Sumber 

1. Khofifah Indar 

Parawansa 

“Tadi, beliau 

menyampaikan harapan 

ada peningkatan kualitas 

kesehatan. Menurut 

peneliti ini penting untuk 

bahan penyisiran 

masyarakat yang kurang 

mampu.” (paragraf 4) 

“Yang termasuk layanan 

kesehatan ada dalam 

bhakti kami yang 

keempat, yaitu Jatim 

Cerdas dan Sehat.” 

(paragraf 5) 



2. Vinsensius Awey, 

Anggota DPRD 

Surabaya 

“Apa yang dilakukan Ibu 

Khofifah ini sudah seperti 

yang dilakukan Gus Dur, 

tokoh pluralism. Beliau 

merangkul semua elemen, 

tidak peduli ras dan 

agama.” (paragraf 6) 

Penutup 

Kutipan pernyataan dari 

Vinsensius Awey, 

Anggota DPRD yang 

mengatakan bahwa 

Khofifah sudah seperti 

Gus Dur karena mau 

merangkul siapa pun 

tanpa peduli ras dan 

agama. 

Struktur Skrip 

What 

Pertemuan Khofifah dan 

Emil Dardak dengan 

pimpinan tertinggi umat 

Katolik se-Keuskupan 

Surabaya. 

Where Kantor Katedral Surabaya 

When 23 Februari 2018 

Who 
Khofifah Indar Parawansa 

dan Emil Dardak 

Why 

Khofifah dan Emil ingin 

merangkul seluruh 

lapisan masyarakat tanpa 

memandang ras dan 

agamanya. 

How 

Khofifah dan Emil 

mendatangi kantor 

Katedral Surabaya dan 

melakukan diskusi untuk 

mendengarkan harapan 

dari Pimpinan Gereja 

Katolik Keuskupan dan 

juga Vikaris Jenderal 

Keuskupan Surabaya. 

Struktur Tematik 
Paragraf, proposisi, 

detail, maksud kalimat 

Teks berita ini secara 

garis besar mengangkat 



tema tentang kegiatan 

Khofifah dan Emil 

Dardak yang sedang 

mengunjungi pimpinan 

tertinggi umat Katolik di 

Surabaya. Setiap paragraf 

menjelaskan bagaimana 

Khofifah dan rombongan 

melakukan diskusi 

dengan Pimpinan Gereja 

Katedral. Selain itu, di 

beberapa paragraf 

dijelaskan bagaimana 

Khofifah menjelaskan 

programnya. 

Struktur Retoris 
Kata, idiom, gambar, 

grafik 

Terdapat istilah “diskusi 

hangat” (paragraf 2). 

Terdapat istilah “tokoh 

pluralisme” yang 

diungkapkan oleh 

Vinsensius Awe, anggota 

DPRD (paragraf 6). 

Gambar yang 

memperlihatkan Khofifah 

dan Emil Dardak bersama 

Pimpinan Gereja Katedral 

Surabaya. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

 

Analisis : 

1. Struktur Sintaksis 

 Dalam struktur sintaksis akan ditemukan headline yang berbunyi Rangkul 

Semua Tokoh Agama. Di sini terlihat bahwa penulis berita ingin menonjolkan 

bahwa Khofifah dan Emil Dardak adalah aktor politik yang tidak memandang 

agama dan ras dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Bahkan 

dijelaskan pula bahwa Khofifah sebagai calon gubernur sangat terbuka untuk 



berbagai macam keluhan. Salah satu permasalahan yang dikeluhkan oleh 

Pimpinan Tertinggi Gereja Katedral adalah masalah kesehatan, yang langsung 

dijawab oleh pasangan Khofifah dan Emil bahwa mereka telah memiliki program 

utama salah satunya Jatim Cerdas dan Sehat. Hal tersebut dibuktikan dalam 

kutipan pernyataan Khofifah : 

“Yang termasuk layanan kesehatan ada dalam bhakti kami yang keempat, 

yaitu Jatim Cerdas dan Sehat.”
1
 

 

 Kalimat dalam setiap paragraf menggambarkan Khofifah dan Emil Dardak 

dengan kalimat atau kata-kata yang positif. Tidak ada kalimat yang dibuat seolah 

menjatuhkan pasangan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

pemberitaan ini jurnalis atau penulis berita hanya ingin menyampaikan apa yang 

terjadi di lapangan, yaitu kegiatan pasangan Khofifah dan Emil Dardak dalam 

mendekatkan diri pada salah satu tokoh agama. Dalam teks berita ini pula 

dicitrakan Khofifah dan Emil Dardak sebagai pemimpin yang pluralism, tanpa 

memandang agama dan ras. 

 Dalam berita ini sangat jelas bahwa Jawa Pos berusaha menggambarkan 

bahwa Khofifah merupakan calon gubernur yang menjunjung tinggi pluralisme. 

Terbukti bahwa dalam berita ini Khofifah mendekati Pimpinan Gereja Katolik di 

Surabaya. Padahal jika berkaca, Khofifah merupakan calon gubernur muslim, 

berjilbab, dan perempuan, tetapi Jawa Pos menggambarkan bahwa hal tersebut 

tidak menghentikan Khofifah untuk mau mendekati masyarakat yang memeluk 

keyakinan berbeda darinya.  
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2. Struktur Skrip 

 Dalam struktur skrip, sudah jelas semua unsure pembentuk berita. Mulai 

dari what (apa) yang sedang dibahas dalam teks berita tersebut, selanjutnya 

terdapat unsur where (di mana) dan when (kapan) dengan jelas untuk memberikan 

informasi kegiatan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya terdapat unsur who (siapa) 

yang melakukan kegiatan tersebut, why (mengapa) yang merupakan alasan 

kunjungan Khofifah dan Emil Dardak. Serta unsur yang terakhir adalah how 

(bagaimana) yang menjelaskan bagaimana acara kunjungan tersebut berlangsung. 

3. Struktur Tematik 

 Tema dalam berita ini adalah tentang kunjungan Khofifah dan Emil Dardak 

ke kantor Katedral Surabaya untuk menemui Pimpinan Tertinggi Gereja Katedral 

Surabaya. Teks berita ini memuat 6 paragraf yang dalam setiap paragraf 

menjelaskan kegiatan kunjungan tersebut. Dalam paragraf ke-4, disebutkan bahwa 

pimpinan umat Katolik tersebut berharap nantinya Khofifah dapat meningkatkan 

layanan kesehatan di Jawa Timur. 

 Dalam teks berita ini tidak ada unsur black campaign yang berupaya 

menjatuhkan pasangan lainnya yaitu Gus Ipul dan Puti. Pemberitaan tentang 

Khofifah ini murni untuk menggambarkan kegiatan Khofifah dan Emil pada hari 

tersebut. 

 Pada berita ini, kolom berita diletakkan oleh redaktur pada bagian tengah 

rubrik. Di mana berita ini kembali masuk pada rubrik politika yang merupakan 

rubrik untuk memberitakan tentang pemilihan gubernur. Kolom berita yang dibuat 

untuk berita ini tidak terlalu besar, tidak sebesar ketika memberitakan kedua 



pasangan calon sekaligus. Berita pun dibuat tidak berwarna sehingga walaupun 

masih dapat mencuri perhatian pembaca, namun tidak sekuat ketika memberitakan 

kedua pasangan calon sekaligus.  

4. Struktur Retoris 

 Dalam struktur retoris, terdapat istilah yang digunakan penulis berita yaitu 

“diskusi hangat”. Maksudnya adalah diskusi yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak saat itu berlangsung damai dan baik. Sehingga tidak ada adu argumen yang 

berarti saat melangsungkan diskusi tersebut. Melalui istilah tersebut, penulis 

berita ingin menggambarkan situasi yang dibangun oleh kedua belah pihak cukup 

baik saat berlangsungnya pertemuan tersebut. 

 Ada pun istilah “tokoh pluralisme” yang diucapkan oleh Vinsensiun Awey 

dalam menggambarkan sosok Khofifah. Maksud dari istilah tersebut adalah 

bahwa sosok Khofifah sangat toleran dengan masyarakat yang memiliki agama 

dan ras berbeda dengannya. Bahkan ia mau mengadakan kunjungan untuk 

menemui Pimpinan Tertinggi Gereja Katedral untuk berbincang. Sehingga dengan 

mencantumkan kalimat tersebut dalam teks berita, penulis berita seperti 

membiarkan masyarakat untuk menilai seperti apa sosok Khofifah ini. 

 Foto atau gambar yang terpampang dalam teks berita ini berupa Khofifah 

dan Emil Dardak yang sedang berfoto bersama Pimpinan Gereja Katedral di 

Surabaya serta jajarannya. Semuanya mengacungkan jari telunjuk. Di mana hal 

tersebut penggambaran dukungan mereka kepada Khofifah dan Emil yang berada 

pada nomor urut 1. 

 



5.2.4 Framing Artikel 4 

Judul  : Temui Seniman hingga Nobar 

Sumber  : Jawa Pos, 25 Februari 2018 

Ringkasan  : Puti mensosialisasikan salah satu program unggulannya bersama 

Gus Ipul yaitu Seribu Desa Wisata atau Seribu Dewi. Sosialisasi tersebut 

disampaikan kepada Forum Masyarakat Seni (Formasi) di Surabaya. 

Tabel 5.5 

Framing Artikel 4 

Perangkat Framing Unit yang Diamati Hasil Pengamatan 

 Struktur Sintaksis 

Headline 
Temui Seniman hingga 

Nobar 

Lead 

Salah satu program 

unggulan yang 

ditawarkan Gus Ipul dan 

Puti adalah 

pengembangan bidang 

pariwisata. Program 

tersebut bertajuk Seribu 

Dewi, atau Seribu Desa 

Wisata 

Latar Informasi 

Teks berita ini secara 

keseluruhan 

membicarakan tentang : 

Pertemuan Puti dengan 

Forum Masyarakat Seni 

(Formasi) untuk 

mensosialisasikan salah 

satu program 

unggulannya dalam 

bidang pariwisata yaitu 

Seribu Desa Wisata. 

Selain itu Puti juga 

mengadakan nonton 

bareng bersama 

perempuan PKS. 

Kutipan Sumber 
1. Puti Guntur Soekarno 

“Kami menginginkan 



Jatim memiliki seribu 

sentra wisata berbasis 

potensi.” (paragraf 3) 

Penutup 

Dalam acara nonton 

bareng, Puti didampingi 

oleh Reni Astuti, anggota 

DPRD Surabaya fraksi 

PKS, dan istri Saifullah 

Yusuf, Ummu Fatma. 

Struktur Skrip 

What 

Sosialisasi Puti Guntur 

Soekarno terkait program 

Seribu Desa Wisata 

kepada Forum 

Masyarakat Seni 

(Formasi) 

Where 
1. Kota Surabaya 

2. Transmart, Rungkut 

When 24 Februari 2018 

Who Puti Guntur Soekarno 

Why 

Puti ingin 

memperkenalkan program 

unggulannya di bidang 

pariwisata kepada 

masyarakat, khususnya 

Forum Masyarakat Seni. 

How 

Puti melakukan 

pertemuan dengan 

Formasi untuk 

mensosialisasikan 

programnya. Selain itu, 

Puti juga menyerap 

aspirasi dari para seniman 

terkait persoalan kesenian 

di Jawa Timur. 

Struktur Tematik 
Paragraf, proposisi, 

detail, maksud kalimat 

Tema besar pada berita 

ini adalah tentang 

kunjungan Puti kepada 

Formasi untuk 

mensosialisasikan 

programnya yaitu Seribu 

Desa Wisata. Selain itu, 

teks berita ini juga 

menggambarkan kegiatan 

nonton bareng yang 

digelar oleh Puti dalam 



kunjungannya tersebut. 

Struktur Retoris 
Kata, idiom, gambar, 

grafik 

Teks berita ini berada di 

rubrik Jawa Timur. 

Terdapat istilah “mimpi 

besar”. (paragraf 4) 

Terdapat gambar Puti 

yang tengah disambut 

oleh Tari Remo dalam 

kunjungannya saat itu. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

Analisis : 

1. Struktur Sintaksis 

 Dalam struktur sintaksis terdapat headline yang berbunyi Temui Seniman 

hingga Nobar, di mana dalam isi teks beritanya sesuai dengan yang disebutkan di 

headline. Teks berita ini secara menyeluruh membicarakan tentang kunjungan 

Puti menemui perwakilan Forum Masyarakat Seni (Formasi). Di sini penulis 

berita ingin menyoroti sosialisasi yang diadakan Puti untuk memperkenalkan 

program unggulannya yaitu Seribu Dewi atau Seribu Desa Wisata. Program 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan bidang pariwisata dan potensi seni di Jawa 

Timur. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Puti yang berhasil dihimpun penulis 

berita, yaitu : 

“Kami menginginkan Jatim memiliki seribu sentra wisata berbasis 

potensi.”
2
 

 

 Dalam teks berita ini penulis memang ingin fokus hanya pada Puti saja, 

buktinya dalam teks berita ini hanya terdapat satu kutipan sumber. Kutipan yang 
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dicantumkan pun tentunya berupa pernyataan dari Puti sebagai sumber dari 

pemberitaan tersebut. 

 Dalam pemberitaan yang berfokus pada calon Wakil Gubernur Jawa Timur 

nomor urut 2, yaitu Puti Guntur Soekarno, Jawa Pos telah menggambarkan sosok 

Puti dengan citra yang baik. Dalam hal ini, Puti digambarkan sebagai sosok calon 

wakil gubernur yang berusaha dekat dengan masyarakat. Masyarakat yang 

dimaksud pada pemberitaan ini adalah masyarakat yang fokus pada seni, terbukti 

Puti sedang mensosialisasikan programnya pada perwakilan seniman, Formasi 

(Forum Masyarakat Seni) Surabaya. Hal tersebut membuktikan bahwa Jawa Pos 

hendak menggambarkan bahwa Puti merupakan sosok yang peduli dengan 

perkembangan kesenian terutama di Jawa Timur. Sehingga terlihat bahwa Puti 

sangat fokus mendekati para seniman di Surabaya ini. 

2. Struktur Skrip 

 Dalam struktur skrip dapat dilihat kelengkapan berita telah baik. Terbukti 

bahwa penulis secara runtut menyampaikan unsur 5W + 1H dalam tulisannya. 

Pada unsur what (apa) dijelaskan garis besar isu yang diberitakan tersebut. Pada 

unsur where (di mana) dan when (kapan), dapat ditemukan lokasi dan waktu 

terjadi kegiatan tersebut. Selanjutnya dalam unsur who (siapa) diketahui secara 

jelas siapa yang tengah menjadi pusat pemberitaan, begitu juga unsur why 

(mengapa) yang dapat menjelaskan mengapa Puti melakukan kegiatan tersebut. 

Sedangkan unsur terakhir adalah how (bagaimana) yang menjelaskan terkait 

bagaimana usaha Puti untuk meningkatkan sektor wisata di Jawa Timur. 

 



3. Struktur Tematik 

 Keseluruhan teks berita ini berisi sebanyak 7 paragraf, di mana masing-

masing paragraf menjelaskan dengan runtut sesuai tema dan judul. Tidak ada 

unsur black campaign pada teks berita ini, karena penulis berita tidak 

memberitakan dengan kalimat-kalimat negatif untuk Puti sendiri, pun penulis 

tidak memberikan kata-kata negatif atau yang menyinggung pasangan calon 

lainnya yaitu Khofifah dan Emil Dardak. Isi pemberitaan ini cenderung bersifat 

netral karena secara murni hanya memberitakan kegiatan Puti saat itu yang tengah 

menemui perwakilan seniman yang tergabung dalam Forum Masyarakat Seni 

(Formasi) di Surabaya. 

 Berita ini berada di rubrik Jawa Timur, yang padahal seharusnya untuk 

berita tentang pemilihan gubernur biasanya diletakkan pada rubrik politika di 

halaman 2 Harian Jawa Pos. Selain penempatan rubrik yang berbeda dari 

biasanya, berita ini juga dapat dikatakan mudah mencuri perhatian pembaca. Hal 

tersebut dikarenakan kolom berita diletakkan pada bagian atas rubrik Jawa Timur 

sehingga dapat terlihat dengan jelas dan mudah. Selain itu, gambar yang besar dan 

berwarna terlihat seperti mendominasi kolom berita tersebut. 

4. Struktur Retoris 

 Pada struktur retoris menggambarkan letak pemberitaan ini yang tidak 

seperti pemberitaan tentang Pilgub Jatim biasanya. Karena biasanya berita tentang 

pemilihan Gubernur Jatim berada pada rubrik politika di halaman 2 Harian Jawa 

Pos. Namun berita tentang Pilgub Jatim yang membicarakan Puti Guntur 



Soekarno ini berada pada rubrik Jawa Timur yang ada di halaman 7 Harian Jawa 

Pos. 

 Tidak ada kalimat retoris yang terlalu menonjol yang digunakan oleh 

penulis berita. Hanya terdapat istilah “mimpi besar” ketika penulis berita berusaha 

menggambarkan keinginan Puti untuk Jawa Timur dalam sektor pariwisata. 

Kalimat tersebut seolah menjelaskan bahwa sosok Puti ini memiliki rencana yang 

sangat baik untuk Jawa Timur selanjutnya terutama dalam teks berita ini adalah 

sektor pariwisata. Selain itu, unsur retoris lainnya adalah gambar, dalam kolom 

berita ini terpampang jelas foto Puti yang sedang menikmati Tari Remo sebagai 

tari sambutan untuk dirinya. Gambar tersebut terlihat begitu mendominasi kolom 

berita karena ukurannya yang cukup besar disertai warna pada gambarnya. 

5.2.5 Framing Artikel 5 

Judul  : Izin Usaha Butuh Percepatan 

Sumber : Jawa Pos, 27 Februari 2018 

Ringkasan : Mengingat bahwa Jawa Timur masih tertinggal dengan daerah 

lain dibidang investasi, maka kedua pasangan calon berusaha untuk menerapkan 

program yang dapat mempermudah izin usaha bagi para investor. Seperti 

Khofifah dan Emil yang menyediakan platform khusus sehingga para investor 

dapat berinteraksi. Sedangkan pasangan Gus Ipul-Puti menargetkan peningkatan 

PMA di atas Rp 50 Triliun. 

 

 

 



Tabel 5.6 

Framing Artikel 5 

Perangkat Framing Unit yang Diamati Hasil Pengamatan 

 Struktur Sintaksis 

Headline 
Izin Usaha Butuh 

Percepatan 

Lead 

Jawa Timur masih 

tertinggal dalam bidang 

investasi sehingga kedua 

pasangan calon masing-

masing telah memiliki 

program unggulan untuk 

meningkatkan percepatan 

izin usaha. 

Latar Informasi 

Teks berita ini secara 

keseluruhan 

membicarakan tentang : 

1. Pasangan Khofifah dan 

Emil Dardak telah 

menyiapkan platform 

khusus untuk 

memudahkan para 

investor berinteraksi 

dan berbagai informasi 

yang dibutuhkan oleh 

pelaku usaha atau 

investor sendiri. 

Program tersebut 

bertajuk East Java 

Investment Super 

Corridor (EJISC). 

2. Sedangkan pasangan 

Gus Ipul dan Puti 

berfokus untuk 

meningkatka target 

PMA di atas Rp 50 

Triliun sehingga 

memberikan 

kemudahan berusaha di 

Jawa Timur. 

Kutipan Sumber 

Teks berita ini merupakan 

sebuah pernyataan yang 

secara tidak langsung 

dikutip dari subjek 

pemberitaan. Sehingga 

setiap kalimat 



menggunakan kata ganti 

orang ketiga yaitu 

“kami”. 

Penutup 

1. Ending-nya, selain 

investasi maju, 

kesejahteraan 

masyarakat ikut 

terangkat. 

2. Dengan kemudahan 

berusaha, iklim 

investasi yang aman, 

dan daya dukung 

lingkungan hidup, 

kami mendorong 

akselerasi industri kecil 

bisa bergerak naik 

menjadi industri skala 

menengah. 

Struktur Skrip 

What 

Kedua pasangan adu 

program untuk 

meningkatkan izin usaha 

di Jawa Timur. 

Where 
Tidak dijelaskan 

keterangan tempat dalam 

teks berita ini. 

When 

Tidak ditemukan 

keterangan waktu dalam 

teks berita ini. 

Who 

1. Khofifah Indar 

Parawansa dan Emil 

Dardak 

2. Gus Ipul dan Puti 

Guntur Soekarno 

Why 

Karena Jawa Timur 

masih tertinggal dengan 

daerah lain dalam bidang 

investasi. 

How 

1. Pasangan Khofifah dan 

Emil Dardak hadir 

dengan membawa 

program East Java 

Investment Super 

Corridor (EJISC) yang 

dapat memudahkan 

investor berinteraksi 



serta mendapat 

informasi terkait 

potensi-potensi usaha 

yang ada di Jawa 

Timur. 

2. Pasangan Gus Ipul dan 

Puti berusaha untuk 

meningkatkan PMA 

hingga di atas Rp 50 

Triliyun. Sehingga 

dapat meningkatkan 

industri kecil ke 

industri dengan skala 

menengah. 

Struktur Tematik 
Paragraf, proposisi, 

detail, maksud kalimat 

Teks berita ini berfokus 

pada program yang akan 

diusung oleh masing-

masing pasangan calon 

terkait dengan investasi di 

Jawa Timur. Dalam setiap 

paragraf berupa kutipan 

tidak langsung dari 

masing-masing pasangan 

calon yang menjelaskan 

bagaimana kerja program 

yang diusungnya tersebut. 

Struktur Retoris 
Kata, idiom, gambar, 

grafik 

Terdapat dua tabel yang 

masing-masing 

memaparkan program 

serta inovasi-inovasi dari 

masing-masing pasangan 

calon. 

Terdapat gambar keempat 

pasangan calon di bawah 

tabel program tersebut. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

Analisis : 

1. Struktur Sintaksis 

 Dalam struktur sintaksis penulis telah memaparkan dengan jelas relevansi 

antara judul dengan isi teks berita tersebut. Dalam headline dituliskan bahwa izin 



usaha di Jawa Timur membutuhkan percepatan, hal tersebut dikarenakan Jawa 

Timur masih tertinggal dengan daerah lain dibidang investasi. Sesuai dengan 

headline, isi pemberitaan dengan jelas menggambarkan bagaimana program yang 

akan diusung kedua pasangan calon untuk memperbaiki izin usaha di Jawa Timur. 

 Tidak ada unsur kutipan langsung dalam teks berita ini, karena keseluruhan 

berita berasal dari kutipan tidak langsung berupa penjelasan dari kedua pasangan 

calon. Di kubu Khofifah dan Emil Dardak, meyakini bahwa dengan dibukanya 

platform komunikasi antar investor akan memudahkan para investor untuk 

berinvestasi. Sedangkan di kubu Gus Ipul dan Puti meyakini bahwa dengan 

meningkatkan PMA (penanaman modal asing) sebesar lebih dari Rp 50 Triliyun, 

akan mendorong akselerasi industri kecil. 

 Berita yang dihimpun merupakan berita yang informatif dan memiliki porsi 

yang sama. Dengan begitu, penulis dapat memberikan kesempatan pembaca untuk 

mempelajari sendiri bagaimana program yang diusung masing-masing pasangan 

calon. Sehingga tidak ada pasangan calon yang diberitakan memiliki ruang lebih 

daripada yang lainnya dalam teks berita ini. 

 Pada berita adu program, tidak begitu jelas bagaimana Jawa Pos 

menggambarkan masing-masing pasangan calon. Hal tersebut dikarenakan berita 

yang khusus menghimpun adu program masing-masing pasangan calon ini, 

berasal dari press release yang dikirim oleh masing-masing tim pemenangan 

kedua paslon. Sehingga wartawan Jawa Pos tidak banyak menuangkan perspektif 

mereka untuk menggambarkan masing-masing pasangan calon. 

  



2. Struktur Skrip 

 Dalam struktur skrip, ternyata ditemukan ketidaklengkapan unsur 

pembentuk sebuah teks berita. Dari unsur 5W 1H, tidak ditemukan keterangan 

waktu dan tempat yang berada pada unsur when (kapan) dan where (di mana). 

Berita ini kurang sempurna dengan tidak adanya dua unsur pembentuk berita 

tersebut. Sehingga pembaca tidak mengetahui kapan dan di mana kedua pasangan 

calon ketika menjelaskan program unggulan mereka terkait percepatan izin usaha. 

3. Struktur Tematik 

 Teks berita ini berisi dua pemberitaan yang terpisah namun berada dalam 

satu frame. Masing-masing kolom berita berisikan rincian program yang akan 

diusung oleh kedua pasangan calon. Penjelasan tentang program Khofifah dan 

Emil Dardak berada di sisi kolom sebelah kiri, sedangkan penjelasan pasangan 

Gus Ipul dan Puti berada di kolom sebelah kanan.  

 Berita tentang Khofifah dan Emil Dardak dituliskan dalam 10 paragraf, di 

mana dalam setiap paragraf merupakan penjelasan dari pasangan calon terkait 

programnya. Berbeda dengan berita disisi kanan, yaitu berita tentang Gus Ipul dan 

Puti, dalam satu teks pemberitaan hanya ada 7 paragraf saja. Namun, walaupun 

banyaknya paragraf kedua berita berbeda, isi berita tetap sama dan tetap 

informatif dalam menjelaskan program yang diusung masing-masing pasangan 

calon. 

 Berita yang memuat adu program kedua pasangan calon ini hampir 

memakan habis satu halaman pada rubrik politika. Menyisihkan berita tentang 

pemilihan gubernur di daerah lain. Sehingga tidak diragukan lagi bagaimana 



berita ini mendapat perhatian dari pembaca. Tentu karena berita ini dimuat dengan 

kolom yang cukup besar. 

4. Struktur Retoris 

 Dalam struktur retoris tidak ditemukan kata, kalimat, atau istilah yang 

memiliki makna tertentu ketika penulis memberitakan kedua pasangan calon. Hal 

tersebut dikarenakan teks berita tersebut berisi kutipan tidak langsung dari subjek 

pemberitaan. Sehingga apa yang tertulis dalam teks berita murni merupakan 

penjelasan dari kedua pasangan calon.  

 Dalam teks berita hanya terdapat unsur retoris berupa tabel yang 

menampilkan program serta inovasi-inovasi dari masing-masing pasangan calon. 

Dengan begitu masyarakat dapat mempelajari sendiri apa saja program unggulan 

dan inovasi yang akan diusung oleh masing-masing calon. Serta terdapat gambar 

keempat calon dengan tinta hitam-putih. 

5.2.6 Framing Artikel 6 

Judul  : Cari Masukan dari Pedagang Pasar hingga Nelayan 

Sumber : Jawa Pos, 1 Maret 2018 

Ringkasan : Khofifah dan Emil Dardak telah menyiapkan program untuk 

meningkatkan sektor ekonomi dengan mengunjungi Pasar Taman, Sidoarjo untuk 

mempelajari langsung bagaimana kondisi di lapangan. Sedangkan Gus Ipul fokus 

pada peningkatan jual-beli hasil laut dan mengunjungi puluhan nelayan udang 

rebon di Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Bulak. 

 

 



Tabel 5.7 

Framing Artikel 6 

Perangkat Framing Unit yang Diamati Hasil Pengamatan 

 Struktur Sintaksis 

Headline 

Cari Masukan dari 

Pedagang Pasar hingga 

Nelayan 

Lead 

Khofifah Indar Parawansa 

melakukan kunjungan ke 

Sidoarjo dan Surabaya, 

salah satu lokasi yang 

dikunjunginya adalah 

Pasar Taman, Sepanjang. 

Latar Informasi 

Teks berita ini secara 

keseluruhan 

membicarakan tentang : 

1. Salah satu program 

Khofifah dan Emil 

Dardak dalam bidang 

perdagangan adalah 

dengan meningkatkan 

kualitas fisik pasar 

tradisional dan 

mempertajam bidang 

ekspor produk. 

Sehingga pelaku usaha 

dapat memiliki peluang 

ekspor lebih besar. 

2. Sedangkan dalam 

bidang kelautan, Gus 

Ipul menjanjikan 

program penurunan 

bunga kredit untuk 

UMKM. Sehingga 

akses pasar dan 

kualitas produk dapat 

bersaing. 

Kutipan Sumber 

1. Khofifah Indar 

Parawansa 

“Dari sejumlah 

kunjungan itu, ada 

beberapa hal yang perlu 

dibenahi agar pasar bisa 

dikembangkan.” (paragraf 

2) 



“Salah satunya adalah 

menyiapkan warehouse.” 

(paragraf 3) 

2. Emil Dardak 

“ISC direncanakan 

sebagai penyempurnaan 

dari East Java Investment 

Super Corridor.” 

(paragraf 7) 

3. Gus Ipul 

“Kita upayakan turun jadi 

4 persen.” (paragraf 7) 

Penutup 

Gus Ipul menuturkan 

bahwa yang menjadi 

persoalan saat ini bukan 

permodalan, melainkan 

akses pasar dan kualitas 

produk yang dihasilkan. 

Produk perikanan akan 

laku di pasaran dengan 

harga tinggi jika 

kualitasnya sesuai dengan 

selera pasar. 

Struktur Skrip 

What 

Kedua pasangan adu 

program untuk 

meningkatkan 

perdagangan di Jawa 

Timur, antara lain dari 

segi pasar dan laut. 

Where 

1. Pasar Taman, 

Sepanjang. 

2. Kelurahan Sukolilo, 

Kecamatan Bulak. 

When 28 Februari 2018 

Who 

1. Khofifah Indar 

Parawansa 

2. Emil Dardak 

3. Gus Ipul 

Why 

Karena kedua pasangan 

calon ingin meningkatkan 

kualitas produksi para 

pedagang di Jawa Timur. 

How 

1. Khofifah mendatangi 

Pasar Taman di 

Sepanjang, Sidoarjo. 

Guna memperkenalkan 



program yang nantinya 

akan diusungnya yaitu 

untuk meningkatkan 

kualitas pasar serta 

meningkatkan program 

di bidang ekspor. 

2. Gus Ipul mengunjungi 

para nelayan udang 

rebon di Kelurahan 

Sukolilo, Kecamatan 

Bulak untuk 

menjanjikan 

peningkatan kredit 

UMKM sebagai salah 

satu programnya. 

Struktur Tematik 
Paragraf, proposisi, 

detail, maksud kalimat 

Teks berita ini berfokus 

pada kegiatan yang 

dilakukan oleh masing-

masing calon. Serta 

menegaskan program apa 

saja yang akan diusung 

oleh pasangan calon. 

Struktur Retoris 
Kata, idiom, gambar, 

grafik 

Terdapat kalimat 

“mempertajam program 

kerja di bidang ekspor” 

(paragraf 4) 

Terdapat dua gambar 

yang masing-masing 

memperlihatkan Gus Ipul 

dan Khofifah. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

Analisis :  

1. Struktur Sintaksis 

 Dalam struktur sintaksis, cara wartawan menyusun fakta sudah baik karena 

adanya relevansi antara headline dengan isi teks berita yang disajikan. Walaupun, 

pada unsur lead, penulis tidak menggarisbesarkan tentang kedua pasangan calon 

sekaligus. Tetapi penulis langsung membuat lead dengan topik yang 

memberitakan kegiatan Khofifah pada hari itu. 



 Meski ada kecondongan penulis untuk memfokuskan pembaca pada satu 

calon saja, namun penulis secara baik menggambarkan informasi yang ingin 

disampaikan. Seperti halnya penjabaran terkait program yang akan dijalankan 

masing-masing calon dalam hal perdagangan di Jawa Timur. Walaupun sama-

sama memiliki ruang penjabaran, tetapi ruang yang diberikan untuk kubu 

Khofifah dan Emil Dardak lebih banyak dari pasangan calon Gus Ipul dan Puti. 

 Beberapa sumber kutipan dalam berita ini berasal langsung dari pernyataan 

subjek pemberitaan yaitu masing-masing calon. Kutipan sumber berupa 

penjelasan singkat bagaimana nantinya program tersebut akan dijalankan. 

Sehingga pembaca dapat memahami secara singkat terkait program tersebut. 

 Pada berita ini, sesungguhnya kedua pasangan calon digambarkan sama-

sama berusaha mendekati masyarakat kecil. Perbedaan hanya terletak pada siapa 

yang sedang didekati oleh kedua pasangan calon tersebut. Dalam menggambarkan 

Khofifah, Jawa Pos lebih sering menggambarkan bahwa Khofifah ini lebih sering 

mendekati pedagang pasar. Pun pada berita ini, Jawa Pos juga menekankan 

bagaimana Khofifah ingin berusaha untuk menyejahterakan pedagang pasar. 

Khofifah digambarkan sebagai calon gubernur yang fokus untuk meningkatkan 

kualitas fisik pasar, seperti beberapa berita sebelumnya yang juga 

menggambarkan Khofifah seperti itu. 

 Sedangkan pada berita ini, Jawa Pos juga berusaha menggambarkan sosok 

Gus Ipul sebagai calon gubernur yang dekat dengan masyarakat. Perbedaan 

keduanya hanya terletak pada siapa yang sedang didekati oleh kedua calon ini. 

Jika Khofifah berusaha dekat dengan pedagang pasar, Gus Ipul diberitakan 



mendekatkan diri dengan para nelayan. Di mana akhirnya Gus Ipul juga memiliki 

program yang dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha. 

2. Struktur Skrip 

 Dalam struktur skrip, penulis telah memenuhi kelengkapan unsur 

penyusunan berita. Unsur kelengkapan berita sangat penting adanya untuk 

pembaca dapat mudah memahami dan menangkap gambaran berita yang disajikan 

penulis. Dalam teks berita ini sudah terpenuhi dari unsur what (apa), when 

(kapan), where (di mana), who (siapa), why (mengapa), dan how (bagaimana). 

3. Struktur Tematik 

 Teks berita ini memiliki 7 paragraf secara keseluruhan. Dalam setiap 

paragraf menjelaskan tentang program yang akan diusung masing-masing calon 

dalam meningkatkan potensi perdagangan di Jawa Timur. Namun, berita ini 

menjadi terlihat tidak seimbang, dikarenakan porsi paragraf dalam keseluruhan 

teks berita yang didapat oleh masing-masing pasangan calon. 

 Pasangan Khofifah dan Emil Dardak cenderung dibuat lebih menguasai teks 

berita dibandingkan pemberitaan tentang Gus Ipul. Terbukti bahwa pada paragraf 

pertama hingga paragraf ke-6 fokus membicarakan program yang diusung 

Khofifah dan Emil Dardak. Sedangkan Gus Ipul hanya diberi satu paragraf 

terakhir untuk dijelaskan mengenai program unggulannya dalam hal perdagangan 

hasil laut. Sehingga terjadi ketidakseimbangan penulisan berita untuk kedua 

pasangan calon. 

 Sama seperti berita-berita pemilihan gubernur yang umum ada di Jawa Pos, 

berita ini juga berada pada rubrik politika. Walaupun letaknya tidak dibagian 



paling atas rubrik, tetapi berita ini dipastikan tetap dapat perhatian dari pembaca. 

Hal tersebut dikarenakan kolom yang diberikan untuk berita ini tetap kolom yang 

besar dilengkapi dengan dua foto masing-masing calon yang sama besarnya. 

4. Struktur Retoris 

 Terdapat kalimat “Emil Dardak mempertajam program kerja di bidang 

ekspor produk Jatim” pada paragraf ke-4 teks berita. Dalam kalimat tersebut 

seperti menggambarkan bahwa Emil Dardak akan mengusahakan kemajuan 

bidang ekspor produk di Jawa Timur. Dengan begitu masyarakat sebagai pembaca 

dapat terbawa opininya tentang Emil Dardak, bahwa nantinya Emil Dardak akan 

berusaha untuk meningkatkan taraf hidup para pelaku usaha di Jawa Timur. 

 Sedangkan dalam aspek gambar, terdapat dua gambar bersebelahan di mana 

masing-masing gambar memperlihatkan masing-masing calon gubernur. Gambar 

pertama memperlihatkan sosok Gus Ipul yang terlihat berbincang dengan 

beberapa istri nelayan, sehingga memperlihatkan kedekatan Gus Ipul dengan 

rakyat kecil. Sedangkan gambar kedua memperlihatkan sosok Khofifah Indar 

Parawansa yang terlihat sedang berbincang dengan pedagang di pasar. Dari 

gambar tersebut juga dapat dilihat kedekatan Khofifah yang tidak memberi jarak 

dengan masyarakat biasa. 

5.2.7 Framing Artikel 7 

Judul  : Tegaskan Komitmen Bangun Mataraman 

Sumber  : Jawa Pos, 2 Maret 2018 

Ringkasan : Emil Dardak mengunjungi salah satu wilayah Mataraman, yaitu 

Magetan tepatnya di Desa Madigondo, Takeran. Dalam kunjungannya, Emil 



berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan di wilayah Mataraman. Di bagian 

lainnya, Khofifah sedang melakukan blusukan ke pasar tradisional dan sentra 

industri tradisional di Gresik. Khofifah mengamati kondisi fisik pasar yang 

memang menjadi salah satu perhatiannya selama ini. 

Tabel 5.8 

Framing Artikel 7 

Perangkat Framing Unit yang Diamati Hasil Pengamatan 

 Struktur Sintaksis 

Headline 
Tegaskan Komitmen 

Bangun Mataraman 

Lead 

Suara dari warga 

Mataraman memang 

menjadi incaran semua 

pasangan calon, tak 

terkecuali cawagub Emil 

Dardak yang 

mengunjungi warga di 

Desa Madigondo, 

Takeran, Magetan. 

Latar Informasi 

Secara garis besar, teks 

berita ini memberikan 

informasi terkait 

kunjungan Emil Dardak 

ke Magetan untuk 

menyampaikan 

komitmennya dalam 

membangun Mataraman. 

Namun, terdapat 

tambahan berita tentang 

Khofifah yang sedang 

blusukan ke pasar 

tradisional di Gresik 

untuk mengamati kondisi 

fisik pasar tradisional 

yang selama ini menjadi 

perhatiannya. 

Kutipan Sumber 
1. Emil Dardak 

“Di Trenggalek saya 

bersama Kementerian 



Pekerjaan Umum (dan 

Perumahan Rakyat) 

mempelajari bagaimana 

agar bencana tidak 

terjadi lagi.” (paragraf 3) 

“Kita beri dana khusus 

dari desa. Dana ini bisa 

membangun infrastruktur 

sehingga masyarakat 

tetap dapat bertani dan 

bekerja di bidang 

lainnya. Nah, ini 

termasuk upaya kita 

membangun wilayah 

Mataraman.” (paragraf 4) 

Penutup 

Di Meganti, Khofifah 

menemui pedagang pasar. 

Dia juga mampir ke 

beberapa kios untuk 

sarapan serta membeli 

jajanan tradisional. Dia 

mengamati kondisi fisik 

pasar yang memang 

menjadi perhatiannya 

selama ini. 

Struktur Skrip 

What 

Kunjungan Emil Dardak 

ke Magetan untuk 

menegaskan 

komitmennya dalam 

membangun wilayah 

Mataraman. Sedangkan 

Khofifah berkunjung ke 

pasar tradisional di Gresik 

untuk mengamati kondisi 

fisik pasar dan berbincang 

dengan pedagang pasar. 

Where 
1. Desa Madigondo, 

Takeran, Magetan 

2. Gresik 

When 1 Maret 2018 

Who 
1. Emil Dardak  

2. Khofifah Indar 

Parawansa 

Why 
Karena Emil Dardak 

bertekad untuk 

melanjutkan 



pembangunan di wilayah 

Mataraman. Sedangkan 

Khofifah memang 

memiliki perhatian 

dengan kondisi fisik pasar 

tradisional di wilayah 

Jawa Timur. 

How 

1. Emil Dardak 

mengungkapkan 

komitmennya di 

hadapan warga Desa 

Madigondo, Takeran. 

Salah satu upayanya 

adalah program khusus 

memberdayakan petani 

untuk menanam 

tanaman hutan dengan 

memberi dana khusus 

dari desa untuk 

membangun 

infrastruktur sehingga 

masyarakat dapat 

bertani dan bekerja di 

bidang yang lainnya. 

2. Sedangkan Khofifah 

mengunjungi pasar 

tradisional di Gresik 

untuk dapat 

berbincang langsung 

dengan pedagang dan 

mengamati kondisi 

fisik pasar. 

Struktur Tematik 
Paragraf, proposisi, 

detail, maksud kalimat 

Teks berita ini berfokus 

pada kegiatan yang 

dilakukan oleh Emil 

Dardak dan Khofifah. Di 

mana keduanya sama-

sama melakukan 

kunjungan meski di 

daerah yang berbeda. 

Pada paragraf pertama 

hingga ke-4, penulis lebih 

fokus pada berita terkait 

Emil Dardak. Sedangkan 

paragraf 5 dan 6, penulis 

mulai membicarakan 



kegiatan Khofifah. 

Struktur Retoris 
Kata, idiom, gambar, 

grafik 

Terdapat keterangan 

bahwa pernyataan Emil 

Dardak (paragraf 4) 

berasal dari kiriman tim 

pemenangan Khofifah-

Emil. 

Terdapat kata “blusukan”. 

(paragraf 5) 

Gambar berupa foto Emil 

Dardak bersama ibu-ibu 

warga sekitar. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

Analisis : 

1. Struktur Sintaksis 

 Dalam struktur sintaksis pada headline dikatakan Tegaskan Komitmen 

Bangun Mataraman. Dalam headline ini yang dimaksud adalah Emil Dardak, 

karena ketika memasuki lead pembaca akan langsung disajikan oleh pemberitaan 

tentang Emil Dardak yang sedang berkunjung ke salah satu wilayah Mataraman 

yaitu Magetan. Dalam struktur sintaksis dijelaskan bahwa tujuan kunjungan Emil 

tersebut untuk menegaskan kepada warga Desa Madigondo, Takeran, bahwa 

dirinya akan melanjutkan pembangunan di wilayah Mataraman. Terbukti bahwa 

Emil telah memiliki program khusus dalam memberdayakan petani untuk 

menanam tanaman hutan. Hal tersebut sesuai seperti yang diungkapnya : 

“Kita beri dana khusus dari desa. Dana ini bisa membangun infrastruktur 

sehingga masyarakat tetap dapat bertani dan bekerja di bidang lainnya. Nah, 

ini termasuk upaya kita membangun wilayah Mataraman.”
3
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 Pernyataan Emil Dardak dalam Jawa Pos edisi 2 Maret 2018. Tegaskan Komitmen Bangun 

Mataraman. Hlm 2. 



 Selain pemberitaan tentang cawagub Emil Dardak, dalam teks berita ini juga 

memuat kegiatan cagub Khofifah yang dilakukan pada hari yang sama namun 

berbeda lokasi. Pada pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa Khofifah melakukan 

kunjungan ke sentra pasar dan industri tradisional di Gresik. Dalam teks berita 

dijelaskan pula bahwa Khofifah bercengkerama dengan para pedagang dan 

mengamati kondisi fisik pasar tersebut. 

 Pada berita yang fokus dengan kegiatan calon Wakil Gubernur pasangan 

Khofifah, yaitu Emil Dardak ini, Jawa Pos menggambarkannya memiliki citra 

yang baik. Dengan menjelaskan bagaimana komitmen Emil Dardak yang berusaha 

membangun kawasan Mataraman. Ditambah lagi Jawa Pos menjelaskan bahwa 

Emil Dardak merupakan suami dari artis papan atas, Arumi Bachsin, seakan 

semakin menggambarkan bahwa Emil Dardak merupakan sosok yang banyak 

dikenal oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan caption dalam foto, yaitu “Emil 

Dardak bersama ibu-ibu di Magetan kemarin” seakan berupaya untuk 

menunjukkan bagaimana eksistensi seorang Emil Dardak yang disegani oleh para 

ibu, khususnya ketika turun ke Magetan beberapa waktu lalu. 

2. Struktur Skrip 

 Pada struktur skrip pembaca akan menemukan kelengkapan unsur penyusun 

berita. Terlihat dari unsur what (apa) yang mendeskripsikan apa yang menjadi 

fokus teks berita tersebut. Selanjutnya juga dapat dengan mudah ditemui unsur 

where (di mana) dan when (kapan). Ada pun unsur why (mengapa) sebagai 

penjelasan mengapa kedua calon mengunjungi lokasi yang berbeda dalam hari 

yang sama, dan who (siapa) sebagai penjelas siapa subjek yang sedang 



diberitakan. Terakhir, unsur how (bagaimana) digunakan untuk mengungkapkan 

bagaimana upaya masing-masing calon. 

3. Struktur Tematik 

 Teks berita ini berjumlah total 6 paragraf untuk menyusun berita yang 

disajikan. Dalam setiap paragraf menjelaskan secara rinci bagaimana Emil Dardak 

mengungkapkan programnya untuk membangun wilayah Mataraman. Berita yang 

menjelaskan kegiatan Emil Dardak di Magetan itu mengisi sekitar 4 paragraf awal 

teks berita. Sedangkan 2 paragraf terakhir memberitakan tentang cagub Khofifah 

yang juga melakukan kegiatan, namun berada di Gresik. 

 Tidak ada unsur keberpihakan pada teks berita ini. Tidak pula berupaya 

untuk menjatuhkan pasangan calon Gus Ipul dan Puti. Hal tersebut dapat terlihat 

dengan jelas bahwa keseluruhan berita benar-benar fokus kepada Khofifah dan 

Emil Dardak. Sehingga tidak ditemukan kalimat atau unsur negatif yang 

menyoroti pasangan calon Gus Ipul dan Puti. Pun juga tidak menjatuhkan subjek 

yang sedang diberitakan yaitu Khofifah dan Emil Dardak. 

 Berita ini tidak begitu terlihat walaupun tetap diletakkan pada rubrik 

politika. Hal tersebut dikarenakan kolom yang memuat berita ini terlalu kecil dan 

tidak diletakkan pada tengah rubrik. Melainkan diletakkan disisi kiri rubrik, 

dengan ukuran foto yang cukup kecil. Sehingga menyulitkan pembaca untuk 

fokus pada berita ini, karena terdapat kolom berita pemilihan gubernur di daerah 

lain yang lebih besar porsinya dan lebih mudah terlihat dibandingkan berita ini. 

 

 



4. Struktur Retoris 

 Pada struktur retoris, dapat ditemukan sebuah keterangan dalam pernyataan 

Emil Dardak di paragraf 4, bahwa pernyataan tersebut didapat melalui rilis yang 

dikirim ke Harian Jawa Pos dari tim pemenangan Khofifah-Emil. Hal tersebut 

membuktikan bahwa memang terjadi kerjasama antara tim pemenangan dan juga 

media sebagai tempat diberitakannya para pasangan calon. Namun hal tersebut 

tidak masalah, selama apa yang dikirimkan oleh tim pemenangan tersebut 

memang benar adanya dan tidak berusaha menjatuhkan pasangan lawan. 

 Terdapat kata “blusukan” ketika menggambarkan kunjungan Khofifah ke 

pasar dan sentra industri tradisional. Kata blusukan memiliki arti masuk, jadi 

maksudnya adalah Khofifah sedang masuk ke pasar dan sentra industri tradisional. 

Namun, pemilihan kata blusukan lebih dipilih oleh penulis berita seakan ingin 

mencitrakan sosok Khofifah yang mau masuk ke dalam masyarakat kecil 

sekalipun. 

 Terdapat gambar berupa foto di bawah teks berita yang memperlihatkan 

Emil Dardak bersama ibu-ibu di Magetan. Foto tersebut memperlihatkan semua 

mengacungkan satu jari tanda nomor urut pasangan calon Khofifah-Emil Dardak. 

Tidak ada yang berlebihan atau aneh dari foto tersebut karena pun ukurannya 

tidak besar dan hanya berwarna hitam-putih. 

5.2.8 Framing Artikel 8 

Judul  : Titip Isu Perempuan untuk Gus Ipul-Puti 

Sumber  : Jawa Pos, 16 Maret 2018 



Ringkasan : Sejumlah aktivis perempuan datang di rumah pemenangan Gus 

Ipul-Puti, tepatnya di Gayungsari Barat, Surabaya. Mereka menitipkan sejumlah 

rekomendasi isu perempuan yang bisa dijadikan pegangan oleh Gus Ipul-Puti 

dalam membuat kebijakan. 

Tabel 5.9 

Framing Artikel 8 

Perangkat Framing Unit yang Diamati Hasil Pengamatan 

 Struktur Sintaksis 

Headline 
Titip Isu Perempuan 

untuk Gus Ipul-Puti 

Lead 

Sejumlah aktivis 

perempuan datang ke 

rumah pemenangan Gus 

Ipul-Puti di Gayungsari 

Barat, Surabaya untuk 

memberikan beberapa 

rekomendasi terkait isu 

perempuan yang dapat 

menjadi pegangan paslon 

nomor urut 2 tersebut. 

Latar Informasi 

Teks berita ini memiliki 

tema besar yaitu sejumlah 

aktivis perempuan yang 

mempercayakan Gus 

Ipul-Puti untuk diberikan 

sejumlah rekomendasi 

terkait isu perempuan. 

Terdapat dua isu utama 

dalam rekomendasi 

tersebut, yaitu kesehatan 

reproduksi perempuan 

dan partisipasi perempuan 

dalam pembangunan. 

Kutipan Sumber 

1. Nelly Asnifati, 

Sekretaris Pimpinan 

Wilayah Aisyiyah 

Jatim 

“Harus ada program 

peningkatan kualitas 

hidup keluarga, 



khususnya perempuan.” 

(paragraf 4) 

Penutup 

Saifullah Yusuf 

mengapresiasi kehadiran 

para aktivis perempuan 

tersebut dan berjanji akan 

mengakomodasi aspirasi 

dari para aktivis tersebut. 

Struktur Skrip 

What 

Kedatangan para aktivis 

perempuan ke kantor 

pemenangan Gus Ipul-

Puti untuk memberikan 

sejumlah rekomendasi 

terkait isu perempuan. 

Where 
Rumah pemenangan Gus 

Ipul-Puti, Gayungsari 

Barat, Surabaya. 

When 15 Maret 2018 

Who 
1. Aktivis perempuan 

2. Gus Ipul-Puti 

Why 

Para aktivis perempuan 

ingin ada peningkatan 

kualitas hidup keluarga 

terutama pada 

perempuan. 

How 

Para aktivis perempuan 

tersebut mendatangi 

rumah pemenangan Gus 

Ipul-Puti untuk 

memberikan sejumlah 

rekomendasi terkait isu 

perempuan. 

Struktur Tematik 
Paragraf, proposisi, 

detail, maksud kalimat 

Teks berita ini berfokus 

pada kunjungan aktivis 

perempuan ke rumah 

pemenangan Gus Ipul-

Puti. Dengan tujuan 

memberikan rekomendasi 

isu perempuan terutama 

terkait kesehatan 

reproduksi perempuan 

dan partisipasi perempuan 

dalam pembangunan. 

Struktur Retoris 
Kata, idiom, gambar, 

grafik 

Teradapat gambar yang 

menampilkan Gus Ipul-



Puti bersama beberapa 

aktivis perempuan yang 

hadir. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

Analisis : 

1. Struktur Sintaksis 

 Dalam struktur sintaksis akan ditemukan headline yang berbunyi Titip Isu 

Perempuan untuk Gus Ipul-Puti di mana titipan tersebut berasal dari sejumlah 

aktivis perempuan. Diikuti dengan lead yang juga semakin menjelaskan maksud 

kedatangan aktivis perempuan ke rumah pemenangan Gus Ipul-Puti yang berada 

di Gayungsari Barat, Surabaya. Teks berita ini secara menyeluruh menjelaskan 

bagaimana harapan aktivis perempuan tersebut supaya ada peningkatan kualitas 

hidup bagi para perempuan. 

 Dalam struktur ini hanya terdapat satu kutipan pernyataan yang bersumber 

dari Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim, Nelly Asnifati. Di mana 

pernyataannya berupa harapan bahwa Gus Ipul-Puti nantinya mampu membuat 

program yang dapat meningkatkan taraf hidup perempuan. Secara keseluruhan 

teks berita ini lebih fokus pada subjek pemberitaan adalah aktivis perempuan yang 

datang saat itu. Terbukti bahwa tidak ada pernyataan balasan dari pihak Gus Ipul-

Puti yang dihimpun jurnalis. 

 Berita yang hanya fokus pada pasangan Gus Ipul – Puti ini juga dibuat 

untuk dapat memberikan citra yang positif pada pasangan tersebut. Kali ini, 

pemberitaan yang diangkat oleh Jawa Pos akhirnya menimbulkan penggambaran 

sosok pasangan calon ini yang juga disegani oleh masyarakat. Buktinya, aktivis 

perempuan yang saat itu datang ke posko pemenangan Gus Ipul – Puti dengan 



sangat percaya menyerahkan rekomendasi isu perempuan yang dapat menjadi 

kajian bagi Gus Ipul – Puti. Tidak tanggung-tanggung, banyaknya aktivis 

perempuan yang hadir saat itu mempercayakan bahwa nantinya Gus Ipul – Puti 

dapat menciptakan program peningkatan taraf hidup bagi perempuan di Jawa 

Timur. Sehingga, melalui berita ini dapat terlihat bahwa pasangan Gus Ipul – Puti 

mendapat kepercayaan yang begitu besar dari aktivis yang mewakili seluruh 

perempuan di Jawa Timur. 

2. Struktur Skrip 

 Pembaca dapat menemukan kelengkapan struktur skrip yang berupa 5W + 

1H dalam teks berita ini. Hal tersebut dibuktikan bahwa mulai dari unsur what 

(apa), where (di mana), when (kapan), who (siapa), why (mengapa), hingga unsur 

how (bagaimana) dapat ditemukan dalam teks berita ini. dan yang menjadi subjek 

utama dalam struktur skrip adalah para aktivis perempuan, karena teks berita 

fokus pada kunjungan aktivis perempuan ke rumah pemenangan Gus Ipul-Puti 

tersebut. 

3. Struktur Tematik 

 Teks berita ini tersusun atas 5 paragraf yang masing-masing paragrafnya 

menjelaskan secara runtut terkait kedatangan para aktivis perempuan. Selain itu, 

pada paragraf ke-2 dijelaskan siapa saja aktivis yang kala itu hadir di rumah 

pemenangan Gus Ipul-Puti untuk memberi rekomendasi isu perempuan. Ada pun 

pada paragraf ke-4 berisi tentang harapan aktivis perempuan terkait program yang 

akan diusung oleh Gus Ipul-Putih. Di mana mereka berharap adanya program 

peningkatan kualitas hidup perempuan. 



 Tidak ada unsur menjatuhkan pasangan lawan dalam setiap kalimat atau 

paragraf dalam teks berita ini. Teks berita ini murni fokus terhadap aktivis 

perempuan yang mendatangi Gus Ipul-Puti saat itu. Sehingga penulis dalam 

membuat teks berita ini tidak bermaksud untuk meninggikan atau membubuhi 

unsur-unsur negatif bagi kedua pasangan calon. 

 Sedangkan jika dilihat dari kolom yang memuat berita ini, maka dapat 

dikatakan bahwa berita ini memiliki porsi kolom yang cukup besar. Ukuran foto 

yang dimuat pun cukup mendominasi walaupun materi berita di dalamnya tidak 

memuat banyak paragraf. Tetapi dengan berada pada bagian atas rubrik politika, 

peneliti yakin berita ini mampu mencuri perhatian pembaca. 

4. Struktur Retoris 

 Dalam struktur retoris tidak ditemukan kata-kata atau istilah yang 

dimaksudkan untuk memberi makna lain pada pasangan Gus Ipul-Puti. Sehingga 

pembaca tidak perlu menfasirkan kalimat atau istilah yang sengaja digunakan 

penulis berita dalam teks berita ini. Struktur retoris dalam teks berita ini hanya 

berupa foto yang menampilkan Gus Ipul-Puti yang sedang berdialog dengan 

sejumlah aktivis perempuan yang hadir. Gambar tersebut cukup besar dari segi 

ukuran, karena memakan tempat setangah kolom dibagian kiri. Sedangkan bagian 

kanan berisi teks berita itu sendiri. Namun, gambar tersebut tidak berwarna atau 

hitam-putih. 

5.2.9 Framing Artikel 9 

Judul  : Istri Kiai Hasyim Dukung Khofifah 

Sumber  : Jawa Pos, 19 Maret 2018 



Ringkasan : Khofifah menghadiri acara haul pertama mantan Ketua Umum 

Tanfidziyah PB NU KH Hasyim Muzadin di Pesantren Al-Hikam, Malang. Pada 

kesempatan itu, Khofifah ditemani oleh istri almarhum KH Hasyim Muzadin, 

Muthamimah. Dukungan untuk Khofifah pun mengalir dari sosok Muthamimah. 

Tabel 5.10 

Framing Artikel 9 

Perangkat Framing Unit yang Diamati Hasil Pengamatan 

 Struktur Sintaksis 

Headline 
Istri Kiai Hasyim Dukung 

Khofifah 

Lead 

Khofifah menghadiri haul 

pertama mantan Ketua 

Umum Tanfidziyah PB 

NU KH Hasyim 

Muzadin. Selama haul, 

Khofifah duduk 

berdampingan dengan 

istri almarhum KH 

Hasyim Muzadin, 

Muthamimah, yang juga 

hadir dalam acara haul 

tersebut. 

Latar Informasi 

Secara garis besar, teks 

berita ini memberikan 

informasi terkait 

kedatangan Khofifah 

dalam haul pertama KH 

Hasyim Muzadin. Serta 

mengungkapkan 

dukungan yang didapat 

Khofifah dari istri 

almarhum KH Hasyim 

Muzadin, Muthamimah. 

Kutipan Sumber 

1. Khofifah Indar 

Parawansa 

“Karena beliau memulai 

dari lini paling bawah. 

Tidak ujug-ujug di 

pengurus besar.” 

(paragraf 3) 

“Beliau selalu berpikir 

out of the box.” (paragraf 



4) 

2. Muthamimah 

“Selama pilgub Jawa 

Timur dua periode, 

beliaulah (Kiai Hasyim) 

yang mendampingi dan 

mengarahkan. Istilah 

Jawa, yang membuat 

jalan.” (paragraf 5) 

“Beliau (Khofifah) jujur 

dan amanah. Makanya 

Kiai Hasyim tetap 

mendorong maju meski 

sudah dikalahkan.” 

(paragraf 6) 

“Saya selaku istri wajib 

membantu Khofifah 

sekuat saya.” (paragraf 7) 

Penutup 

Kiai Hasyim pernah 

berpesan secara khusus 

kepada Muthamimah 

untuk membantu 

Khofifah agar terpilih 

menjadi gubernur. 

Struktur Skrip 

What 

Dukungan yang didapat 

Khofifah dari istri 

almarhum KH Hasyim 

Muzadin.  

Where 
Pondok Pesantren Al-

Hikam, Kota Malang 

When 18 Maret 2018 

Who 
1. Khofifah Indar 

Parawansa 

2. Muthamimah 

Why 

Karena kekaguman KH 

Hasyim Muzadin kepada 

sosok Khofifah yang jujur 

dan amanah, sehingga 

beliau berpesan kepada 

istrinya untuk terus 

mendukung Khofifah 

menjadi gubernur. 

How 
Istri KH Hasyim Muzadin 

mendukung Khofifah 

sepenuhnya. 



Struktur Tematik 
Paragraf, proposisi, 

detail, maksud kalimat 

Teks berita ini berfokus 

bukan hanya pada 

kehadiran Khofifah di 

haul pertama KH Hasyim 

Muzadin. Namun, lebih 

dari itu teks berita ini 

lebih fokus pada 

dukungan yang diberikan 

istri KH Hasyim 

Muzadin, Muthamimah, 

untuk Khofifah agar 

menjadi gubernur Jawa 

Timur. 

Struktur Retoris 
Kata, idiom, gambar, 

grafik 

Gambar yang 

memperlihatkan Khofifah 

bersama beberapa santri 

Al-Hikam. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

Analisis : 

1. Struktur Sintaksis 

 Pada headline tertulis Istri Kiai Hasyim Dukung Khofifah. Melalui headline 

saja pembaca dapat memahami kedekatan antara Khofifah dengan almarhum KH 

Hasyim Muzadin. Pun sang istri, Muthamimah akhirnya turut mendukung kiprah 

Khofifah untuk dapat menduduki kursi Gubernur Jawa Timur. Isi teks berita 

sangat relevan dengan apa yang tertulis pada headline, karena informasi yang 

disajikan terkait dengan kekaguman Muthamimah terhadap sosok Khofifah. 

 Kutipan sumber dalam teks berita ini berasal dari masing-masing subjek 

pemberitaan yaitu Khofifah dan Muthamimah. Di mana dalam pernyataannya 

Khofifah menegaskan kekagumannya terhadap sosok KH Hasyim Muzadin 

semasa hidupnya. Sedangkan pernyataan Muthamimah juga tidak jauh berbeda, 

yaitu ungkapan KH Hasyim Muzadin yang kagum kepada sosok Khofifah yang 



jujur dan amanah. Itu lah mengapa Muthamimah positif mendukung Khofifah 

untuk terus maju. Melalui teks berita yang dilengkapi pernyataan masing-masing 

narasumber, penulis berita seperti mengajak pembaca untuk melihat sosok 

Khofifah yang memiliki kedekatan dengan tokoh agama besar di Indonesia, yaitu 

almarhum KH Hasyim Muzadin. 

 Beberapa berita sebelumnya yang menggambarkan Khofifah dekat bukan 

hanya dengan masyarakat yang memiliki keyakinan yang sama dengannya, 

sehingga menampilkan sosok Khofifah yang plural. Berita ini seperti melengkapi 

penggambaran sosok Khofifah yang plural tersebut. Hal itu dikarenakan dalam 

berita ini diketahui bahwa Khofifah jelas memiliki kedekatan khusus dengan 

almarhum KH Hasyim Muzadi, salah satu tokoh agama yang disegani di 

masyarakat. Dalam hal ini Jawa Pos menggambarkan betapa dekatnya hubungan 

keduanya sehingga KH Hasyim melalui istrinya berpesan untuk terus mendukung 

Khofifah dalam pemilihan gubernur. Sehingga semakin terlihat bahwa Khofifah 

adalah sosok yang plural, bahwa dukungan yang didapat bukan hanya dari tokoh 

agama Islam, namun seperti pada berita sebelumnya Khofifah juga mendapat 

kepercayaan dari petinggi Gereja Katolik. 

2. Struktur Skrip 

 Dalam teks berita ini, pembaca akan menemukan unsur kelengkapan berita 

secara lengkap. Unsur 5W yang terdiri dari what (apa), where (di mana), when 

(kapan), why (mengapa), dan who (siapa) dapat dengan mudah ditemukan. 

Sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik 



kepada pembaca. Selain itu, unsur 1H yang berupa how (bagaimana) juga dapat 

ditampilkan dalam teks berita ini.  

3. Struktur Tematik 

 Dalam teks berita ini berisi 7 paragraf yang masing-masing paragraf 

memberikan informasi terkait dukungan yang selalu diberikan oleh almarhum KH 

Hasyim Muzadin semasa hidupnya untuk Khofifah. Selain itu, setiap paragraf 

dalam teks berita ini juga mengungkapkan dukungan dari Muthamimah, istri KH 

Hasyim Muzadin. Dalam setiap paragraf, penulis berita ingin menggambarkan 

bagaimana sosok Khofifah yang memiliki kedekatan dengan KH Hasyim 

Muzadin. 

 Walaupun seolah ingin mencitrakan sosok Khofifah, namun dalam teks 

berita ini tidak ditemukan kalimat yang menjurus ke arah keberpihakan. Tidak 

pula menemukan kalimat-kalimat yang berusaha menjatuhkan pasangan calon 

Gus Ipul-Puti. Sehingga dapat dikatakan teks berita ini murni merupakan 

pemberitaan tentang Khofifah. 

 Tata letak kolom berita ini cukup mencuri perhatian ketika membaca Harian 

Jawa Pos. Hal tersebut karena posisi kolom berita yang cukup mendominasi 

dibagian tengah rubrik politika. Selain itu, ukuran foto yang cukup besar juga 

membuat siapapun pembaca Jawa Pos edisi tersebut, akan tertuju pada berita 

tentang Khofifah ini. 

 

 

 



4. Struktur Retoris 

 Tidak ada kalimat yang mengandung makna tertentu dalam memberitakan 

sosok Khofifah di sini. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran 

pembaca tentang makna tertentu dalam sebuah kalimat atau kata. Unsur retoris 

hanya berupa gambar yang memperlihatkan Khofifah sedang berfoto bersama 

santri-santri Al-Hikam. Gambar tersebut cukup besar dari segi ukuran, namun 

tidak mencolok dari segi warna. 

5.2.10 Framing Artikel 10 

Judul   : Dekati Pedagang hingga Buruh 

Sumber : Jawa Pos, 23 Maret 2018 

Ringkasan : Kedua pasangan calon sama-sama menyasar pedagang, buruh, 

dan petani di daerah Mataraman. Hal tersebut dilakukan untuk menjalankan 

kampanye mereka masing-masing pasangan calon dan melakukan pendekatan 

dengan masyarakat kecil. 

Tabel 5.11 

Framing Artikel 10 

Perangkat Framing Unit yang Diamati Hasil Pengamatan 

 Struktur Sintaksis 

Headline 
Dekati Pedagang hingga 

Buruh 

Lead 

Pada pekan kelima masa 

kampanye pilgub Jatim, 

kedua pasangan calon 

sama-sama membidik 

kawasan Mataraman. 

Mereka sama-sama 

mendekati pedagang 

pasar, buruh pabrik, dan 

petani. 

Latar Informasi 
Teks berita ini 

memberikan informasi 

mengenai kegiatan 



kampanye masing-masing 

calon untuk mendapatkan 

hati masyarakat maka 

masing-masing pasangan 

calon harus mendekati 

masyarakat dari lini 

terbawah. 

Kutipan Sumber 

1. Sejumlah buruh pabrik 

rokok 

“Ibu, di sini.” (paragraf 2 

berita 1) 

2. Khofifah Indar 

Parawansa 

“Para petani sebenarnya 

sangat semangat untuk 

bisa memproduksi padi 

setinggi mungkin. Namun, 

masalah-masalah ini 

yang sering terjadi ke 

mereka.” (paragraf 4 

berita 1) 

3. Emil Dardak 

“Saya hadir di acara ini 

bukan atas nama 

kampanye politik, tetapi 

untuk menyambung 

silaturahmi dan 

memenuhi undangan BPK 

45 yang kebetulan saya 

juga menjadi bagian di 

dalamnya.” (paragraf 7 

berita 1) 

4. Heri Purwanto, Wakil 

Posko Relawan Jokowi 

Jatim 

“Ini sasaran antara kami 

dalam mengusung 

kembali Pak Jokowi 

sebagai presiden pada 

Pemilu 2019.” (paragraf 3 

berita 2) 

“Beliau (Jokowi) tidak 

pernah bilang secara 

terbuka mendukung Gus 

Ipul, tapi sikapnya yang 

kami baca.” (paragraf 4 



berita 2) 

5. Gus Ipul 

“Mbak Puti juga 

berpesan kepada saya 

untuk ikut mengawal 

nawacita Pak Jokowi.” 

(paragraph 6 berita 2) 

6. Pelawak Kirun 

“Ojok lali yo, calone iki. 

Gus Ipul-Mbak Puti, 

nomor 2. Dulur-dulur 

ojok sampek lali.” 

(paragraf 7 berita 2) 

Penutup 

1. Emil Dardak merasa 

senang menghadiri 

HUT ke-85 BPK 

(Badan Pembudayaan 

Kejuangan), ia juga 

menegaskan bahwa 

acara tersebut bukan 

merupakan kampanye 

politiknya namun 

memang karena 

undangan dari BPK. 

2. Kunjungan Puti yang 

ditemani oleh pelawak 

Kirun ke Pasar 

Pungpungan Kalitidu 

dan Pasar Kota, 

Bojonegoro. 

Struktur Skrip What 

1. Khofifah berkunjung 

ke Jombang untuk 

menemui buruh pabrik 

rokok dan petani. Emil 

Dardak berkunjung ke 

Kabupaten Malang 

untuk menghadiri 

undangan acara ulang 

tahun Badan 

Pembudayaan 

Kejuangan 

2. Relawan Jokowi 

berkumpul untuk 

membahas tentang 

kesepakatan 

mendukung Gus Ipul – 



Puti. Puti Guntur 

berkunjung ke salah 

satu pasar di 

Bojonegoro 

Where 

1. Jombang dan 

Kabupaten Malang 

2. Surabaya dan 

Bojonegoro 

When 22 Maret 2018 

Who 

1. Khofifah Indar 

Parawansa 

2. Emil Dardak 

3. Relawan Jokowi Jawa 

Timur 

4. Gus Ipul 

5. Puti Guntur Soekarno 

Why 

1. Khofifah ingin 

berinteraksi dan 

membantu 

menyelesaikan 

persoalan yang 

dihadapi buruh pabrik 

dan petani di Jombang. 

2. Forum Komunikasi 

Relawan Jokowi ingin 

menyatukan suara 

untuk mendukung Gus 

Ipul dan Puti di pilgub 

Jatim 2018. 

Sedangkan Puti 

berusaha untuk dekat 

dengan masyarakat 

How 

1. Khofifah langsung 

melaporkan keluhan 

petani ke Kementerian 

Pertanian. Sedangkan 

Emil Dardak langsung 

datang ke Kabupaten 

Malang untuk 

memenuhi undangan 

tersebut. 

2. Forum Komunikasi 

Relawan Jokowi 

langsung mengadakan 

perkumpulan untuk 

membicarakan 



dukungan di pilgub 

mendatang. Sedangkan 

Puti datang ke salah 

satu pasar di 

Bojonegoro untuk bisa 

lebih dekat dengan 

masyarakat 

Struktur Tematik 
Paragraf, proposisi, 

detail, maksud kalimat 

1. Pada teks berita 

pertama, penekanan 

penulis lebih kepada 

kunjungan Khofifah ke 

Jombang untuk 

mengunjungi buruh 

pabrik rokok dan 

petani. Fokus penulis 

juga pada kedatangan 

Emil Dardak ke acara 

HUT Badan 

Pembudayaan 

Kejuangan. 

2. Teks berita kedua, 

penulis berfokus pada 

Relawan Jokowi Jatim 

yang menyepakati 

untuk mendukung Gus 

Ipul – Puti. Sedangkan 

berita tentang 

kunjungan Puti ke 

pasar di Bojonegoro 

hanya diberi sedikit 

ruang yaitu hanya satu 

paragraf. 

Struktur Retoris 
Kata, idiom, gambar, 

grafik 

Terdapat kata “spontan” 

dalam berita 1 paragraf 5. 

Kata “Jokowi” yang 

diulang beberapa kali 

dalam teks berita 2 seperti 

menekankan bahwa Gus 

Ipul – Puti dan Jokowi 

memang sudah satu paket 

dukungan. 

Terdapat gambar 

Khofifah memeluk salah 

satu buruh pabrik rokok 



dan gambar lainnya 

menunjukkan Puti yang 

sedang menaiki becak dan 

dikayuh oleh pelawak 

Kirun. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

Analisis : 

1. Struktur Sintaksis 

 Dalam struktur sintaksis terdapat satu headline yang menjadi keterangan 

untuk kedua kolom berita yang disajikan oleh Jawa Pos. Kedua kolom berita 

tersebut masing-masing memberitakan kedua pasangan calon. Berita yang dimuat 

pada edisi ini berisi tentang kegiatan masing-masing calon yang sedang 

melakukan kampanye. Dalam lead  telah dijelaskan pula bahwa dua pasangan 

calon sama-sama menyisir wilayah Mataraman dan mendekati pedagang pasar, 

buruh pabrik, serta petani. Walaupun sama-sama menyisir wilayah Mataraman, 

namun kedua pasangan calon berada di lokasi yang berbeda. Khofifah dan Emil 

mengunjungi daerah Jombang sedangkan Gus Ipul dan Puti mengunjungi wilayah 

Bojonegoro. 

 Pada kunjungan tersebut kolom pertama yang berisi pemberitaan tentang 

Khofifah menjelaskan bahwa Khofifah sedang mengunjungi buruh pabrik rokok 

kretek dan juga petani di Desa Sukorejo. Dalam kunjungannya Khofifah sempat 

mendapat keluhan dari petani terkait pupuk dan sistem irigasi. Wartawan dalam 

berita edisi ini juga menuliskan bahwa saat itu juga Khofifah langsung merespon 

dengan melaporkan keluhan petani tersebut ke Kementerian Pertanian. Dalam hal 



ini pembaca akan dapat menilai citra Khofifah di mata petani yang dijelaskan 

dalam artikel berita pada kolom pertama. 

 Sedangkan berita dalam kolom kedua, jika sepadan, harusnya berisi tentang 

kunjungan Puti ke pasar di Bojonegoro. Sehingga pembaca akan dapat menilai 

sekaligus mengetahui kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kedua pasangan 

calon. Namun, sayangnya dalam artikel ini terjadi ketidakrelevanan judul berita 

dengan isi pokok berita yang dibahas. Hal tersebut dikarenakan pada paragraf 

pertama hingga paragraf ke-6 pembahasan berita lebih condong ke dukungan dari 

relawan Jokowi untuk Gus Ipul dan Puti. Sedangkan berita yang menjelaskan 

bahwa Puti sedang berkunjung ke pasar di Bojonegoro untuk kampanye dan 

berdekatan dengan pedagang hanya diberi ruang pada paragraf terakhir saja. 

 Kedua berita ini ditulis oleh wartawan yang berbeda sehingga 

memungkinkan perbedaan tujuan atau substansi dalam pemberitaan ini sendiri. 

Hal baiknya adalah berita ini masih bisa disebut baik karena tidak ada unsur yang 

menjatuhkan dalam kedua berita ini. Bisa disebut bahwa kedua wartawan dalam 

hal ini sama-sama ingin mencitrakan kedua pasangan calon dengan pemberitaan 

yang baik dan relevan di lapangan. Sebut saja pada kolom berita pertama sudah 

jelas bahwa Khofifah sedang melakukan kunjungan kepada buruh pabrik dan 

petani. Sedangkan pada kolom berita kedua wartawan fokus pada dukungan dari 

relawan Jokowi untuk Gus Ipul – Puti. Sehingga walaupun berbeda fokus tapi 

citra yang sedang dibangun sama-sama citra yang baik. 

 Citra yang baik tersebut didapat Khofifah melalui penggambaran dari Jawa 

Pos, di mana dalam berita ini Jawa Pos lagi-lagi menggambarkan kedekatan 



Khofifah dengan masyarakat kecil. Kali ini Jawa Pos berusaha mengekpose 

kedekatan Khofifah dengan para buruh pabrik. Terbukti pada kunjungannya ke 

salah satu pabrik rokok, Khofifah mendapat sambutan hangat dari para buruh 

yang rata-rata perempuan. Begitu juga gambaran sosok Khofifah yang mendapat 

keluhan dari para petani desa. Hal tersebut menggambarkan bahwa sosok 

Khofifah dipercaya oleh masyarakat kecil untuk dapat memberi solusi atas segala 

keluhan mereka. 

 Sedangkan sosok Gus Ipul yang digambarkan pada berita ini dapat dilihat 

bahwa dukungan yang didapat oleh Gus Ipul berasal dari Relawan Jokowi. Para 

pendukung Jokowi yang menyatakan bahwa mereka juga senantiasa mendukung 

dan mengawal Gus Ipul – Puti. Melalui hal tersebut, Jawa Pos berusaha 

menggambarkan sosok Gus Ipul dengan menekankan bahwa seorang Jokowi pun 

turut mendukung Gus Ipul sebagai gubernur. Sehingga terlihat bahwa sosok Gus 

Ipul berkaitan erat dengan Jokowi yang notabene adalah Presiden Indonesia. 

2. Struktur Skrip 

 Tidak banyak yang berbeda dalam struktur skrip dibandingkan dengan 

berita-berita lainnya. Hal ini dikarenakan Jawa Pos telah baik mengemas 

pemberitaan yang memiliki keutuhan unsur pembentuk berita. Di mana kedua 

artikel berita ini telah dilengkapi dengan 5W + 1H. Unsur pembentuk berita ini 

dapat dikatakan sangat penting karena itu lah yang menjadi syarat utama dalam 

pembuatan berita sehingga pembaca dapat mengerti maksud dari berita tersebut. 

 Dalam berita ini, baik berita dalam kolom satu mau pun kolom kedua, telah 

dilengkapi dengan what (apa), when (kapan), where (di mana), who (siapa), why 



(mengapa), dan how (bagaimana). Sehingga dapat disimpulkan bahwa wartawan 

sebagai penulis berita telah menyajikan berita sesuai dengan kriterianya. Pembaca 

pun nantinya dapat dengan baik menerima pesan yang terdapat dalam berita 

tersebut. 

3. Struktur Tematik 

 Pada kedua artikel berita ini, masing-masing memiliki jumlah paragraf yang 

sama, yaitu berjumlah tujuh paragraf. Dalam setiap paragraf pada artikel kolom 

pertama, menjelaskan bagaimana kegiatan pasangan calon Khofifah dan Emil 

pada kampanye pekan kelima. Sedangkan pada kolom pemberitaan kedua, 

masing-masing paragraf menjelaskan dukungan yang didapatkan oleh pasangan 

Gus Ipul dan Puti dari relawan Jokowi. Walaupun adanya ketidakrelevanan berita 

pada artikel kolom kedua, tetapi kedua berita ini tetap mencitrakan kedua 

pasangan dengan baik. 

 Kata-kata serta kalimat yang dipilih oleh kedua wartawan menggambarkan 

bagaimana kedua pasangan ini dikagumi oleh masyarakat. Pada berita tentang 

Khofifah, digambarkan melalui kedekatan Khofifah dengan buruh pabrik dan 

petani. Sehingga petani tidak segan untuk langsung berkeluh kepada Khofifah 

terkait pupuk dan irigasi. Sedangkan pada berita kedua menggambarkan sosok 

Gus Ipul dan Puti yang disegani oleh Forum Komunikasi Relawan Jokowi. 

Dibuktikan dengan pemberian dukungan penuh kepada Gus Ipul dan Puti dalam 

pemilihan Gubernur Jatim 2018 mendatang. Tidak ada unsur black campaign 

dalam kedua berita ini, karena masing-masing wartawan fokus kepada kedua 

pasangan calon tanpa menjatuhkan pasangan calon lainnya. 



 Berita ini cukup dimuat dengan dominan di Jawa Pos edisi tersebut. 

Terbukti bahwa letak kolom berita ini mendominasi hampir setengah halaman 

pada rubrik politika. Di mana hal tersebut sampai menyisihkan berita-berita 

politik yang lainnya. Dua kolom yang berisi masing-masing pasangan calon juga 

dibuat dengan memuat beberapa paragraf panjang sehingga terlihat isi berita ini 

padat. Begitu juga dengan foto yang dicetak besar sehingga dapat menarik 

perhatian pembaca untuk membaca berita ini. 

4. Struktur Retoris 

 Pada struktur retoris ditemukan kata “spontan” dalam paragraf 5 kolom 

berita pertama. Kata spontan tersebut digunakan untuk menggambarkan respon 

Khofifah ketika mendapat keluhan dari petani terkait pupuk dan irigasi. Sehingga 

ia langsung menyampaikan hal tersebut ke Kementerian Pertanian. Kata tersebut 

seperti menggambarkan sosok Khofifah yang tanggap terhadap keluhan 

masyarakat. Sehingga dengan membaca dan menelaah kata tersebut pembaca akan 

menemukan citra baik yang dibangun wartawan pada sosok Khofifah. 

 Unsur retoris yang selanjutnya adalah penyebutan “Jokowi” yang diulang 

beberapa kali dalam berita kedua. Seakan memberi penekanan bahwa Gus Ipul 

dan Puti sudah satu paket dengan Jokowi pada pemilu 2019 mendatang. Sehingga 

relawan Jokowi memberikan dukungan penuh kepada Gus Ipul dan Puti. 

 Selanjutnya terdapat dua gambar yang masing-masing memperlihatkan 

kedua pasangan calon. Gambar pertama memperlihatkan sosok Khofifah yang 

sedang memberi pelukan kepada salah satu buruh pabrik. Sedangkan pada gambar 

kedua terlihat Puti sedang menaiki becak yang dikayuh oleh pelawak Kirun 



sambil menyapa mengacungkan dua jari tanda nomor urut 2, yaitu nomor urutnya 

bersama Gus Ipul. Kedua foto tersebut tidak saling mendominasi, karena dicetak 

dengan ukuran yang sama serta warna yang juga sama yaitu hitam putih. 

5.2.11 Framing Artikel 11 

Judul  : Safari jumat ke Pabrik Kopi hingga Makam 

Sumber : Jawa Pos, 24 Maret 2018 

Ringkasan : Kegiatan kampanye di hari Jumat yang dilakukan oleh masing-

masing calon. Ada yang mengunjungi pabrik kopi, ada pun yang fokus pada 

sentra batik tulis, dan ada pula calon yang mengunjungi makam salah satu leluhur. 

Tabel 5.12 

Framing Artikel 11 

Perangkat Framing Unit yang Diamati Hasil Pengamatan 

 Struktur Sintaksis 

Headline 
Safari jumat ke Pabrik 

Kopi hingga Makam 

Lead 

Pabrik Kopi Kapal Api 

menjadi tujuan Gus Ipul 

dalam berkampanye kali 

ini. Menjelang shalat 

Jumat, ia menyambangi 

buruh pabrik kopi yang 

berada di kawasan 

Kletek, Sidoarjo. 

Latar Informasi 

Teks berita ini secara 

garis besar memberikan 

informasi tentang 

kegiatan kedua pasangan 

calon yang masih 

melakukan kegiatan 

kampanyenya. 

Kutipan Sumber 

1. Gus Ipul 

“Kami bangga dengan 

Kapal Api yang sudah 

berdiri lama dan 

merambah pasar 

internasional.” (paragraf 

3) 



Penutup 

Pada bagian lain, seusai 

shalat Jumat, Emil 

Dardak berkunjung ke 

makam Mbah Karimah 

Wirosroyo yang 

merupakan mertua Sunan 

Ampel. 

Struktur Skrip 

What 

Kedua pasangan calon 

memiliki kegiatannya 

masing-masing pada 

masa kampanye, tepatnya 

di tanggal 23 Maret 2018. 

Where 
1. Sidoarjo 

2. Surabaya 

When 22 Maret 2018 

Who 

1. Gus Ipul 

2. Khofifah Indar 

Parawansa 

3. Emil Dardak 

Why 

Ketiga calon tersebut 

sedang melakukan safari 

Jumat sekaligus 

melanjutkan kegiatan 

kampanye yang sedang 

mereka jalankan. 

How 

Bagaimana ketiganya 

melaksanakan kampanye 

adalah dengan : 

1. Kunjungan Gus Ipul 

ke pabrik Kopi Kapal 

Api untuk menyapa 

para buruh pabrik. 

2. Khofifah yang 

mengunjungi sentra 

batik tulis Sidoarjo 

untuk melihat 

langsung pembuatan 

batik tulis. 

3. Emil Dardak 

melakukan shalat 

Jumat dengan warga 

sekitar Masjid Rahmat, 

Kembang Kuning, 

Surabaya. Setelah itu 

ia ziarah menuju 

makam mertua Sunan 



Ampel. 

Struktur Tematik 
Paragraf, proposisi, 

detail, maksud kalimat 

Pada teks berita ini tema 

besarnya merupakan 

kegiatan kampanye atau 

safari Jumat yang 

dilakukan oleh masing-

masing calon. Masing-

masing paragraf 

menjelaskan kegiatan 

ketiga calon di hari Jumat 

pada masa kampanyenya. 

Struktur Retoris 
Kata, idiom, gambar, 

grafik 

Terdapat istilah 

“sambutan hangat” 

(paragraf 4). 

Terdapat dua gambar 

yang masing-masing 

memperlihatkan Gus Ipul 

dan Emil Dardak. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

Analisis : 

1. Struktur Sintaksis 

 Pada struktur sintaksis, dalam headline dituliskan “Safari Jumat ke Pabrik 

Kopi hingga Makam”, hal ini merupakan petunjuk bagi pembaca bahwa calon-

calon tersebut sedang melakukan kegiatan kampanyenya di hari Jumat. Di mana 

kegiatan tersebut dilakukan dengan mengunjungi pabrik kopi dan makam salah 

satu tokoh masyarakat. 

 Dalam satu artikel berita ini, tidak hanya menjelaskan salah satu pasangan 

calon saja. Tetapi menjelaskan kegiatan kampanye dari Gus Ipul, Khofifah, dan 

Emil Dardak. Walaupun dalam headline kurang relevan jika disambungkan 

dengan isi pemberitaan. 

 Pada teks berita ini, wartawan ingin mencitrakan semua pasangan calon 

dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat yang digunakan, walaupun 



teks tentang Gus Ipul mendapat banyak ruang dalam artikel ini dan kutipan yang 

digunakan hanya pernyataan dari Gus Ipul. Namun bukan berarti wartawan 

mengabaikan kegiatan yang dilakukan oleh Khofifah dan Emil. Buktinya, 

keduanya tetap dijelaskan dengan menggunakan  kalimat yang tidak lebih 

memihak kepada siapapun dan tetap memberi informasi kepada pembaca terkait 

kunjungan yang dilakukan Emil dan Khofifah. 

 Pada berita ini, Jawa Pos lebih gamblang menggambarkan sosok Gus Ipul 

dibandingkan Khofifah. Terbukti bahwa berita yang menjelaskan tentang kegiatan 

Gus Ipul hari itu lebih banyak dibandingkan porsi paragraf untuk Khofifah. Dalam 

hal ini, Gus Ipul digambarkan sebagai sosok yang juga disegani para buruh pabrik 

kopi, sama seperti cara Jawa Pos ketika menggambarkan sosok Khofifah yang 

sempat mendatangi salah satu pabrik rokok. Dalam berita ini, Gus Ipul 

digambarkan sebagai sosok yang mudah mengapresiasi kinerja para buruh pabrik 

kopi. Hal itu dibuktikan dengan pernyataannya yang bangga dengan pabrik Kopi 

Kapal Api karena mampu merambah pasar internasional berkat bantuan buruh 

pabriknya juga. 

 Sedangkan untuk Khofifah, Jawa Pos tetap menggambarkan Khofifah 

sebagai sosok yang tidak pandang dalam mendekati masyarakat kecil. Buktinya, 

hari itu Khofifah datang ke sentra batik tulis untuk melihat langsung pembuatan 

batik tulis tersebut. Dalam beritanya, Jawa Pos menekankan bahwa Khofifah 

mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar, sehingga terlihat bahwa 

Khofifah merupakan sosok yang disegani oleh masyarakat. Sedangkan sosok Emil 

Dardak yang saat itu diberitakan sedang ziarah ke Makam Mbah Karimah 



Wirosroyo, mertua Sunan Ampel, seperti memperlihatkan bahwa Emil Dardak 

merupakan sosok yang hormat pada tetua di Jawa Timur. Sehingga tidak segan 

untuk mendatangi makam tersebut. 

2. Struktur Skrip 

 Sebagai media cetak yang besar, tentunya Jawa Pos akan sangat 

memperhatikan kelengkapan unsur pembuat berita yaitu 5W + 1H. Seperti berita-

berita sebelumnya, Jawa Pos cenderung memberikan 5W + 1H atau struktur skrip 

yang lengkap dalam setiap pemberitaannya. Tidak terkecuali pada artikel satu ini. 

Bahwa ditemukan kelengkapan unsur pembuat berita. 

 Terdapat unsur what (apa) yang menjadi acuan permasalahan atau isu yang 

diangkat oleh wartawan dalam artikel ini. Selanjutnya terdapat unsur when 

(kapan) dan where (di mana) yang menjadi keterangan waktu dan tempat 

berlangsungnya kegiatan masing-masing calon. Ada pula unsur who (siapa) yang 

merupakan subjek pemberitaan sehingga akan jelas bahwa teks berita tersebut 

sedang membicarakan siapa. Kemudian terdapat pula unsur why (mengapa) yang 

merupakan pertanyaan wartawan terhadap isu yang sedang diangkatnya. Terakhir 

adalah how (bagaimana) yang merupakan jawaban atas pertanyaan pada isu yang 

sedang terjadi dalam hal ini bagaimana masing-masing calon melakukan 

kampanyenya. 

3. Struktur Tematik 

 Pada satu artikel berita ini terdapat total 5 paragraf. Artikel berita ini tidak 

hanya membicarakan satu pasangan calon saja, namun secara bersamaan 

membahas ketiga calon yang akan mengikuti pilgub Jatim 2018. Adalah Gus Ipul, 



Khofifah, dan Emil Dardak yang menjadi sorotan berita ini. Dalam 5 paragraf 

tersebut masing-masing menjelaskan kegiatan pasangan calon. Walaupun tidak 

terlalu detil, karena hanya tersedia 5 paragraf, namun kagiatan masing-masing 

calon dapat dijelaskan dengan cukup baik.  

 Pada paragraf pertama sampai paragraf ke-3, wartawan cenderung fokus 

pada kegiatan Gus Ipul yang sedang berkunjung ke Pabrik Kopi Kapal Api di 

Sidoarjo. Sedangkan paragraf 4 dan 5, masing-masing fokus membicarakan 

kegiatan Khofifah dan Emil Dardak. Walaupun proporsi paragraf yang diberikan 

sedikit tidak seimbang, tetapi citra yang dibangun wartawan dalam 

menggambarkan ketiga sosok calon ini cukup baik. Tidak ditemukan kata-kata 

atau kalimat yang berusaha menjatuhkan masing-masing calon satu sama lain. 

Tidak pula ditemukan kalimat pembanding yang dapat menjatuhkan citra masing-

masing calon dimata pembaca. 

 Berita ini berada pada rubrik politika, sama seperti pemberitaan pemilihan 

gubernur yang lainnya. Walaupun begitu, berita ini memiliki kolom paling besar 

dibanding dengan berita politik yang lain. Berita ini cukup menarik perhatian 

karena tata letak berita yang diletakkan pada bagian paling atas rubrik politika 

serta memuat foto kedua calon dengan ukuran yang cukup besar. Sehingga 

memungkinkan masyarakat untuk tertarik membaca berita tersebut.  

4. Struktur Retoris 

 Menyadari bahwa artikel berita ini memiliki jumlah paragraf yang tidak 

banyak, sehingga jarang ditemukan kalimat atau kata-kata retoris yang 

mengandung makna tertentu. Hanya saja pada paragraf ke-5 terdapat istilah 



“disambut hangat” ketika menjelaskan sambutan masyarakat Sidoarjo terhadap 

kedatangan Khofifah. Istilah tersebut mengisyaratkan bahwa Khofifah adalah 

sosok yang disegani di tengah-tengah masyarakat sehingga mendapat sambutan 

yang baik dalam kunjungannya.  

 Unsur retoris lain adalah berupa gambar. Dua gambar yang masing-masing 

memperlihatkan Emil Dardak dan Gus Ipul. Dalam gambar pertama 

memperlihatkan Emil Dardak dan pedagang lontong balap. Di mana Emil sedang 

mencicipi makanan khas Surabaya tersebut. Dalam gambar Emil terlihat 

mengacungkan jempolnya pertanda mengagumi makanan khas Surabaya itu. Di 

sisi lain, terdapat gambar yang memperlihatkan Gus Ipul bersama buruh-buruh 

pabrik kopi. Semuanya kompak mengacungkan dua jari, menandakan nomor urut 

pasangan calon Gus Ipul dan Puti. Tidak ada yang aneh dari kedua gambar 

tersebut karena keduanya dicetak dalam ukuran yang sama dan warna yang sama 

yaitu hitam putih. 

5.2.12 Framing Artikel 12 

Judul  : Disambati Perajin Logam di Jombang 

Sumber : Jawa Pos, 30 Maret 2018 

Ringkasan : Kunjungan Khofifah ke Jombang kali ini menjadi kesempatan 

bagi para perajin logam tepatnya di Desa Mojotrisno, Mojoagung. Karena dengan 

begitu, mereka dapat mengadu kepada Khofifah terkait dengan mahalnya harga 

bahan baku untuk usaha logam mereka yaitu kuningan. 

 

 



Tabel 5.13 

Framing Artikel 12 

Perangkat Framing Unit yang Diamati Hasil Pengamatan 

 Struktur Sintaksis 

Headline 
Disambati Perajin Logam 

di Jombang 

Lead 

Saat sambang ke 

Jombang, Khofifah 

menyempatan diri 

melakukan kampanye 

berkonsep navigasi 

program. 

Latar Informasi 

Teks berita ini secara 

garis besar memberikan 

informasi tentang 

kampanye yang dilakukan 

Khofifah di Jombang. Di 

mana dalam 

kampanyenya kali ini ia 

mendapat banyak keluhan 

dari perajin logam di 

Mojoagung. 

Kutipan Sumber 

1. Tono, perjain logam 

“Meski saya membeli di 

pengepul bahan bekas, 

harganya tetap mahal. 

Sebab, harga alumunium 

mengikuti kurs dolar.” 

(paragraf 3) 

“Makanya, nanti kami 

minta pemerintah kembali 

mengatur kebijakan 

tentang ekspor bahan 

baku. Sebab, para pelaku 

usaha di sini bisa 

mengolah bahan baku itu 

menjadi produk end-to-

end (siap jual).” (paragraf 

5) 

Penutup 

Kawasan pasar tradisional 

tetap menjadi objek 

kunjungan Khofifah. Kali 

ini Pasar Mojoagung 

menjadi sasarannya untuk 

berkeliling dan 

berinteraksi dengan 



pedagang. 

Struktur Skrip 

What 

Ketika melakukan 

kunjungan di kawasan 

perajin logam 

Mojoagung, Khofifah 

mendapat keluhan terkait 

harga beli bahan baku 

yang melonjak mahal. 

Where 
Desa Mojotrisno, 

Mojoagung, Jombang 

When 29 Maret 2018 

Who Khofifah Indar Parawansa 

Why 

Harga beli bahan baku 

yang mahal membuat 

perajin logam kesulitan 

untuk membelinya.  

How 

Para perajin akhirnya 

mengutarakan 

keresahannya pada 

Khofifah ketika ia 

melakukan kunjungan di 

kawasan perajin tersebut. 

Nantinya Khofifah akan 

berusaha membenahi 

sektor UKM supaya dapat 

lebih baik bagi para 

perajin logam tersebut. 

Struktur Tematik 
Paragraf, proposisi, 

detail, maksud kalimat 

Teks berita ini memiliki 

tema yaitu keluhan para 

perajin logam di 

Mojoagung kepada 

Khofifah ketika Khofifah 

melakukan kunjungan ke 

daerah tersebut. 

Struktur Retoris 
Kata, idiom, gambar, 

grafik 

Terdapat kata “diwaduli” 

pada paragraf 2. 

Terdapat istilah “sangat 

berharga” pada paragraf 

4. 

Terdapat gambar yang 

menunjukkan Khofifah 

sedang mengamati salah 

satu karya perajin logam. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 



Analisis : 

1. Struktur Sintaksis 

 Pada struktur sintaksis terdapat headline yang cukup menjelaskan 

keseluruhan isi artikel tersebut. Dalam headline dijelaskan bahwa Khofifah 

mendapat keluhan dari para perajin logam di Jombang. Relevan dengan isi berita, 

yang juga menjelaskan bagaimana para perajin logam tersebut mengadukan 

keresahannya kepada Khofifah terkait harga beli bahan baku yang semakin mahal. 

 Pada struktur sintaksis hanya ditemukan dua pernyataan yang semuanya 

berasal dari salah satu perajin logam di Mojoagung. Nantinya ia berharap 

pemerintah dapat merubah kebijakan yang dapat memudahkan para perajin logam 

seperti dirinya. Dijelaskan juga bahwa Khofifah akan berusaha untuk mebuat 

program yang dapat memudahkan seluruh pelaku UKM. Dalam struktur sintaksis, 

wartawan berusaha untuk membuat berita yang secara keseluruhan membicarakan 

tentang keluhan perajin logam pada Khofifah. 

 Pada berita ini, Jawa Pos lagi-lagi menggambarkan sosok Khofifah dengan 

citra calon gubernur yang dekat dengan masyarakat kecil. Jika pada beberapa 

berita sebelumnya Khofifah digambarkan lebih dekat dengan pedagang pasar, 

maka berita kali ini menggambarkan kedekatan Khofifah dengan para perajin 

logam. Selain itu, Jawa Pos juga menekankan bahwa setiap kali kunjungan 

Khofifah mendapat keluhan dari masyarakat tersebut. Pun ketika mengunjungi 

perajin logam, Khofifah mendapat keluhan dari para perajin. Dengan begitu dapat 

diketahui bahwa gambaran yang hendak dibangun Jawa Pos terhadap Khofifah 



adalah bahwa masyarakat mempercayai Khofifah sebagai sosok yang dapat 

menampung keluhan serta memiliki solusi untuk keluhan tersebut. 

2. Struktur Skrip 

 Isi berita ini telah dilengkapi dengan unsur pembentuk berita yang baik. 

Adanya 5W + 1H yang dapat dicermati dengan baik dalam berita ini seakan 

memudahkan pembaca untuk memaknai isi berita ini. Terdapat unsur what (apa) 

yang mendasari mengapa berita ini akhirnya dibuat atau isu utama dalam berita 

ini. Selanjutnya terdapat unsur when (kapan) dan where (di mana) yang 

memberikan keterangan waktu serta tempat kejadian dalam berita ini berlangsung. 

Sedangkan unsur who (siapa) dan why (mengapa) yang menjelaskan siapa subjek 

dalam pemberitaan serta mengapa subjek tersebut diberitakan seperti itu. Dalam 

hal ini merupakan para perajin logam yang sedang mengadu kepada Khofifah 

terkait keresahannya selama ini. Serta yang terakhir berupa unsur how 

(bagaimana) yang merupakan jawaban atas pertanyaan dalam unsur why 

(mengapa). Pada berita ini merujuk pada bagaimana para perajin logam 

mengungkapkan keresahannya tersebut, yang terjawab dengan penjelasan bahwa 

mereka mengadu kepada Khofifah ketika Khofifah sedang berkunjung ke sentra 

perajin logam di Jombang. 

3. Struktur Tematik 

 Teks berita ini secara keseluruhan berisi sebanyak 6 paragraf yang secara 

menyeluruh berfokus pada keluhan yang diutarakan perajin logam pada Khofifah 

ketika kunjungannya ke Jombang. Tepatnya di Desa Mojotrisno, Mojoagung, 

Jombang. Setiap paragraf menjelaskan bagaimana keresahan yang dialami para 



perajin logam tersebut karena kenaikan harga beli bahan baku utama yaitu 

kuningan. Serta dijelaskan pula pada paragraf ke-4, bahwa Khofifah merasa 

sangat berterimakasih kepada para perajin karena dengan begitu ia bisa fokus juga 

untuk memperbaiki kebijakan dibidang UKM. 

 Dalam teks berita ini wartawan berusaha untuk mencitrakan Khofifah 

sebagai sosok yang tanggap dan disegani masyarakat. Sehingga ketika ada 

keluhan, Khofifah segera memberikan janji untuk nantinya diperbaiki. Bukan 

sesuatu yang berarti atau salah, jika wartawan berusaha untuk mencitrakan sosok 

Khofifah dalam teks berita ini. Hal tersebut dikarenakan berita ini murni 

memberitakan Khofifah saja. Tidak ada unsur black campaign atau usaha untuk 

menjatuhkan pasangan calon lainnya, yaitu Gus Ipul dan Puti. Bahkan tidak 

ditemukan pula unsur membandingkan antara kedua pasangan calon ini. Teks 

berita ini murni memberitakan Khofifah terkait kunjungannya ke Jombang yang 

ternyata mendapat banyak keluhan dari para perajin logam. 

 Berita ini berada pada rubrik politika, tidak jauh berbeda seperti berita-

berita sebelumnya. Berita ini peneliti yakini akan mendapat perhatian banyak dari 

pembaca karena penempatan kolom yang diletakkan dibagian paling atas rubrik 

politika. Selain itu, kolom berita ini pun dibuat besar dengan foto yang dipampang 

juga besar. Itulah mengapa berita ini pasti dapat menarik perhatian masyarakat 

untuk membacanya. 

4. Struktur Retoris 

 Terlalu ringkasnya artikel yang hanya memuat 6 paragraf ini, menjadikan 

tidak terlalu banyak istilah atau kalimat-kalimat yang mengandung makna tertentu 



bagi para pembaca. Hanya terdapat kata “diwaduli” yang ada di paragraf ke-2 

ketika menjelaskan bahwa perajin logam mengutarakan keluh kesahnya pada 

Khofifah. Kata tersebut merupakan serapan dari Bahasa Jawa yang artinya diberi 

aduan. Maksudnya adalah Khofifah diberi aduan oleh para perajin logam terkait 

kenaikan bahan baku tersebut. Tidak ada makna tersembunyi dalam kata tersebut, 

karena hanya berupa Bahasa Jawa yang digunakan untuk menjelaskan suatu 

peristiwa. 

 Selanjutnya terdapat istilah “sangat berharga” yang dapat ditemukan pada 

paragraf ke-4 teks berita ini. Istilah itu digunakan untuk menggambarkan 

bagaimana Khofifah menganggap aduan dari perajin logam tersebut. Istilah 

“sangat berharga” seolah menggambarkan bahwa Khofifah memiliki kepedulian 

yang besar jika ia berhasil dijadikan tempat mengadu oleh masyarakat. Sehingga 

bagaimana pun bentuk pengaduan masyarakat akan diterima oleh Khofifah. 

 Unsur retoris selanjutnya terdapat pada gambar. Dalam artikel tersebut 

disertakan gambar yang berupa foto Khofifah sedang mengamati salah satu karya 

dari perajin logam di Jombang. Khofifah terlihat tersenyum sambil memegang 

benda tersebut. Ukuran foto yang cukup besar seolah menjadi sorotan utama 

sebelum pembaca mulai membaca isi berita. Namun, lagi-lagi, gambar tersebut 

hanya dicetak menggunakan warna hitam putih saja. 

5.3 Analisis Teori Agenda Setting 

 Selain menggunakan Konsep Framing, dalam penelitian ini penulis juga 

menggunakan Teori Agenda Setting untuk semakin menguatkan dan membantu 

menjawab apakah sebuah media, dalam hal ini Jawa Pos, dapat dikatakan 



independen ketika memberitakan pemilihan gubernur Jawa Timur 2018. 

Selanjutnya, dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana independensi 

Harian Jawa Pos jika ditinjau menggunakan Teori Agenda Setting. Dalam 

pembahasan ini, selanjutnya penulis akan menjabarkan lagi ke dalam 6 (enam) 

sub pembahasan. 

 Masing-masing sub pembahasan akan memuat 6 (enam) indikator dari Teori 

Agenda Setting yang digunakan untuk menganalisis. Indikator tersebut masing-

masing akan membicarakan tentang visibilitas yang berkaitan dengan intensitas 

pemberitaan suatu isu dalam media, audience salience yang berkaitan dengan 

relevansi antara isu yang ada dalam media dan kebutuhan masyarakat, valensi 

yang berfokus pada cara media menyampaikan isi pemberitaan dalam media, 

persistensi yang berfokus pada konsistensi media dalam menampilkan sebuah isu 

untuk masyarakat, dan persuasi yang berkaitan dengan berhasil atau tidak media 

dalam memengaruhi masyarakat terkait isu strategis. 

5.3.1 Visibility (visibilitas) 

 Visibilitas dalam media berkaitan dengan jumlah atau intensitas sebuah 

media menampilkan suatu isu tertentu. Dalam kontestasi pemilu maka akan 

berkaitan dengan jumlah berita yang memuat pasangan calon tertentu. Apakah 

Jawa Pos sebagai media cetak besar di Indonesia, khususnya Jawa Timur, 

memiliki kecondongan dalam memberitakan satu pasangan calon tertentu menuju 

pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 nantinya. Namun, sesungguhnya tidak 

pernah ada aturan yang jelas mengenai berapa banyak pemberitaan yang dihimpun 

oleh media. Termasuk berita terkait pilkada atau pemilu. Jika berbicara tentang 



Harian Jawa Pos, di dalamya sendiri selalu ada rubrik khusus untuk 

membicarakan pasangan calon yang sedang maju dalam pemilihan Juni nanti. 

Biasanya rubrik tersebut diletakkan pada halaman kedua Harian Jawa Pos. 

 Namun, hal tersebut akan kembali pada kebijakan yang dimiliki oleh 

masing-masing media cetak termasuk Jawa Pos. Kebijakan tersebut merupakan 

bagaimana Jawa Pos membagi jumlah berita tentang masing-masing pasangan 

calon. Menurut Fathoni, redaktur politik Jawa Pos, Jawa Pos sendiri telah 

memiliki kebijakan untuk memasukkan berita tentang kedua pasangan calon 

dalam rubrik politika yang memuat pemberitaan politik nasional. Sesuai dengan 

apa yang diungkapkannya : 

“Kita punya berita politik nasional itu di halaman dua, kemudian 

berita poltiik lokal di setaip daerah. Jadi gini, Jawa Pos setiap daerah 

kan beda konten lokalnya. Nah khusus Surabaya itu ada di halaman 

metropolis, kalau di Malang ada Radar Malang kan. Kalau politik 

nasional itu ada di halaman dua. Jadi kalau di presentase berapa ya, 

yang full politik ya cuma halaman dua itu, di luar itu berita umum. 

Ngitungnya gimana ya, dari rata-rata 32 sampai 36 halaman ya 

mungkin bisa sampai 10 persen ya.”
4
 

 

 Jika berbicara tentang pemberitaan kedua pasangan calon gubernur Jatim 

2018, sejauh ini sesuai dengan pemetaan yang telah penulis lakukan yaitu sejak 

Februari 2018 – Maret 2018, Jawa Pos lebih banyak memberitakan kedua 

pasangan secara langsung. Terbukti pada Tabel 4.5 yang telah disajikan oleh 

penulis, berita tentang kedua pasangan calon yaitu Khofifah-Emil dan Gus Ipul-

Puti sebanyak 18 berita, sedangkan pemberitaan terkait Khofifah-Emil sebanyak 4 

pemberitaan, Gus Ipul-Puti sebanyak 2 pemberitaan dan yang lain-lainnya 
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merupakan berita terkait pilgub Jatim tetapi tidak membahas pasangan calon. 

Melalui hal tersebut maka porsi pembagian Jawa Pos lebih banyak memberitakan 

kedua pasangan calon sekaligus. 

Tabel 5.14 

Pembagian Berita oleh Jawa Pos 

Judul Pemberitaan 

Khofifah – Emil  Gus Ipul – Puti 

Sama-Sama Fokus di 

Surabaya 

Sama-Sama Fokus di 

Surabaya 

Khofifah Blusukan Pasar, 

Gus Ipul ke Pengajian 

Khofifah Blusukan Pasar, 

Gus Ipul ke Pengajian 

Rangkul Semua Tokoh 

Agama 
- 

- 
Temui Seniman hingga 

Nobar 

Izin Usaha Butuh 

Percepatan 

Izin Usaha Butuh 

Percepatan 

Cari Masukkan dari 

Pedagang Pasar hingga 

Nelayan 

Cari Masukan dari 

Pedagang Pasar hingga 

Nelayan 

Tegaskan Komitmen 

Bangun Mataraman 
- 

- 
Titip Isu Perempuan 

Untuk Gus Ipul – Puti  

Istri Kiai Hasyim Dukung 

Khofifah 
- 

Safari Jumat ke Pabrik 

Kopi hingga Makam 

Safari Jumat ke Pabrik 

Kopi hingga Makam 

Dekati Pedagang hingga 

Buruh 

Dekati Pedagang hingga 

Buruh 

Disambati Perajin Logam 

di Jombang 
- 

Total Berita 10 8 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

 

 Melihat tabel di atas, maka memang jelas bahwa Khofifah dan Emil lebih 

unggul dua berita dalam Jawa Pos. Namun jika ditelaah kembali, berita yang 

dimuat oleh Jawa Pos lebih banyak yang langsung membicarakan kedua pasangan 

calon sekaligus. Bahkan hampir setiap hari pemberitaan kedua pasangan calon 

dimuat di Harian Jawa Pos. Hal tersebut menjelaskan bahwa Jawa Pos masih 



berusaha menyajikan pemberitaan yang memuat Khofifah – Emil dan Gus Ipul – 

Puti tanpa membedakan headline beritanya. 

 Jika membicarakan pemberitaan untuk kedua pasangan calon sekaligus 

dalam rubrik politika di Jawa Pos, hal tersebut menurut salah satu akademisi 

komunikasi merupakan hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Karena merupakan 

sebuah tuntutan bagi media untuk berperilaku adil, seperti yang dikatakan oleh 

Arif Budi Prasetya : 

“Media kan memang punya hak untuk lebih fokus pada pasangan 

mana, tetapi mereka juga dituntut untuk berperilaku adil. Misalkan 

pasangan A diberitakan terus, itu bisa jadi kita menduga kampanye 

terselubung padahal media tidak bermaksud begitu. Jadi porsi 

pemberitaan itu harus seimbang itu saya pikir harus tetap dipegang 

teguh ya..”
5
 

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun media memiliki 

kebijakannya masing-masing, tetapi media juga harus tetap bersikap adil. 

Sehingga jika membicarakan pemberitaan di Harian Jawa Pos, maka dapat 

dikatakan bahwa Jawa Pos masih memberikan ruang yang berimbang. Hal 

tersebut dikarenakan Jawa Pos lebih banyak memberikan ruang pemberitaan 

untuk kedua pasangan secara sekaligus. 

Beralih pada pembahasan terkait jumlah paragraf, maka akan ditemukan 

beberapa pemberitaan di Harian Jawa Pos yang memiliki ketimpangan jumlah 

paragraf jika membahas kedua pasangan calon sekaligus. Terdapat beberapa 

pemberitaan yang secara tidak langsung memperlihatkan posisi Jawa Pos lebih 

condong kearah pasangan Khofifah dan Emil Dardak. Hal tersebut dapat dilihat 
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pada tabel di bawah ini yang berisikan penjabaran banyaknya paragraf untuk 

masing-masing pasangan calon dalam berita yang memuat kedua pasangan calon 

sekaligus : 

Tabel 5.15 

Pembagian Paragraf dalam Berita 

Judul Berita Khofifah – Emil  Gus Ipul – Puti  Total Paragraf 

Sama-Sama Fokus 

di Surabaya 
2 paragraf 2 paragraf 

5 paragraf. 

Paragraf pertama 

berupa pembuka. 

Khofifah Blusukan 

Pasar, Gus Ipul ke 

Pengajian 

3 paragraf untuk 

Emil Dardak 

3 paragraf untuk 

Khofifah 

4 paragraf untuk 

Gus Ipul 

11 paragraf. 

Paragraf pertama 

berupa pembuka. 

Izin Usaha Butuh 

Percepatan 

10 paragraf pada 

kolom berita 

pertama 

6 paragraf dalam 

kolom berita kedua 

Dua kolom berita 

memuat 16 

paragraf. 

Cari Masukan dari 

Pedagang Pasar 

hingga Nelayan 

6 paragraf 1 paragraf 7 paragraf 

Safari Jumat ke 

Pabrik Kopi hingga 

Makam 

1 paragraf untuk 

Khofifah 

1 paragraf untuk 

Emil Dardak 

3 paragraf untuk 

Gus Ipul 
5 paragraf 

Dekati Pedagang 

hingga Buruh 

Pada kolom berita 

pertama : 

5 paragraf untuk 

Khofifah 

2 paragraf untuk 

Emil Dardak 

Pada kolom berita 

kedua : 

6 paragraf untuk 

topik dukungan 

kepada Gus Ipul 

dari Forum 

Relawan Jokowi 

1 paragraf untuk 

Puti 

Dua kolom berita 

memuat 14 

paragraf 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Jawa Pos dalam menuliskan sebuah 

pemberitaan terkait kedua pasangan calon, memberikan porsi paragraf yang lebih 

banyak untuk pasangan Khofifah dan Emil Dardak. Namun, bukan berarti Jawa 

Pos mengabaikan pemberitaan terkait Gus Ipul dan Puti, karena pada beberapa 



berita juga dapat dilihat bahwa Gus Ipul – Puti lebih unggul dalam jumlah 

paragraf. Selain itu, pada beberapa berita pula pasangan Gus Ipul – Puti walaupun 

tidak unggul dalam paragraf, namun memiliki kalimat yang lebih padat pada 

setiap paragrafnya. 

Terkait dengan paragraf pun, Irawan mengatakan bahwa hal tersebut 

merupakan sesuatu yang abu-abu, walaupun akan susah untuk memproses 

ketidakseimbangan tersebut. Sesuai dengan pernyataannya seperti berikut : 

“…Dia bermain di antara garis etik. Sebenarnya itu tidak etis, tetapi 

untuk diproses itu juga akan susah. Tapi menurut peneliti itu tidak etis 

karena dia tidak berimbang. Dia bermain di area abu-abu itu.”
6
 

 

Hal tersebut berbeda dengan ungkapan yang dinyatakan oleh Arif, karena 

menurutnya walaupun jumlah paragraf memang sesuatu yang riskan, tetapi jumlah 

paragraf tidak terlalu berpengaruh jika dibandingkan dengan foto. Sesuai dengan 

apa yang diucapkannya : 

“…Karena jika kita melihat hanya dari jumlah paragraf, saya pikir itu 

tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau foto, misalkan lebih banyak atau 

lebih besar, itu mungkin sedikit banyak akan berpengaruh.”
7
 

 

Jadi, melalui penjabaran dua akademisi komunikasi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa paragraf merupakan hal yang riskan dalam pembentukan 

berita. Namun, walaupun begitu jumlah paragraf tidak akan cukup untuk membuat 

kita langsung melabeli bahwa media memiliki keberpihakan. Dengan begitu, 

dapat dikatakan bahwa Harian Jawa Pos masih memberi ruang yang cukup adil 

untuk kedua pasangan calon terbukti dengan selalu menghadirkan kolom untuk 
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masing-masing pasangan calon walaupun dalam satu pemberitaan yang sekaligus. 

Terlebih, hal tersebut tidak akan menjadi masalah selama pemberitaan tersebut 

tidak ada unsur black campaign di dalamnya dan selama ini hal tersebut tidak 

ditemukan dalam setiap pemberitaan di Harian Jawa Pos. 

Namun, mengenai pembagian paragraf ternyata Jawa Pos telah memiliki 

kebijakan sendiri dalam membaginya. Mengingat bahwa pemilihan umum yang 

hanya memiliki dua pasangan calon saja merupakan hal yang riskan bagi semua 

media, termasuk Jawa Pos sendiri. Terlebih, Jawa Pos merupakan media cetak 

terbesar di Jawa Timur sehingga pembagian paragraf dalam satu kolom berita 

sangatlah riskan untuk Jawa Pos. Namun, menurut Fathoni, selaku redaktur politik 

Harian Jawa Pos, ia dan tim telah berusaha untuk membagi porsi paragraf untuk 

kedua pasangan calon. Seperti yang diungkapkannya : 

“Kita sudah beri penjelasan bahwa media punya sudut pandang. Sudut 

pandang yang paling menarik kita akan taruh di atas. Kalau head to 

head sama-sama tidak menarik maka kita ke nomor urut. Jadi nomor 

urut satu Khofifah Indar Parawansa kita taruh diawal. Tapi tetap itu 

juga kita seimbangkan.”
8
 

 

Jadi, untuk masalah pembagian paragraf Jawa Pos sudah berusaha untuk sebaik 

mungkin membagi porsi paragraf untuk kedua pasangan calon. Deangan cara 

membagi pemberitaan yang paling menarik untuk lebih diutamaka posisinya. 

Sehingga siapapun calon yang memiliki konten lebih menarik, akan diletakkan 

pada paragraf awal. Jadi Jawa Pos tidak memberikan porsi paragraf yang lebih 

banyak untuk salah satu pasangan calon tanpa ada alasan yang jelas. 
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Terkadang, tidak adanya tolak ukur terkait dengan netralitas juga 

menjadikan masyarakat belum paham betul tentang bagaimana sebuah media 

memiliki keberpihakan. Jika berkata tentang tolak ukur, selama ini tolak ukur 

netralitas media di Indonesia masih sangat abstrak karena bahkan jika media 

dalam beritanya sebanyak 40% memberikan berita yang pro rakyat, maka media 

tersebut sudah dapat dikatakan netral atau independen. Padahal kita tidak pernah 

tahu bahwa sisanya media tersebut memiliki keberpihakan dengan aktor siapa.  

Jika dikembalikan pada konteks Jawa Pos terkait pemberitaan pemilihan 

gubernur Jawa Timur, maka dengan tolak ukur seperti itu secara otomatis Jawa 

Pos sudah memenuhinya. Bahkan dalam satu hari Jawa Pos hanya memuat satu 

pemberitaan terkait pemilihan gubernur Jawa Timur yang berada dalam satu 

rubrik pada satu halaman. Seperti yang telah dikatakan Fathoni sebelumnya, 

bahwa berita politik di Jawa Pos, termasuk berita tentang pemilihan Gubernur 

Jawa Timur 2018 hanya sekitar 10% dalam Jawa Pos. Sedangkan berita yang 

lainnya merupakan pemberitaan terkait isu-isu lain. Sehingga hal itu membuat 

Jawa Pos masih berada pada garis independensi media dilihat dari tolak ukur 

tersebut. Karena Jawa Pos tidak memfokuskan pemberitaan kepada berita terkait 

salah satu pasangan calon saja. 

Ada pun yang semakin memperkuat bahwa Jawa Pos masih berada pada 

garis netral yaitu penggunaan foto yang disisipkan pada pemberitaan terkait kedua 

pasangan calon. Dalam 18 berita yang memberitakan kedua pasangan calon 

sekaligus selama bulan Februari – Maret, Jawa Pos menyisipkan foto kedua 

pasangan calon dengan ukuran yang sama, tidak ada yang saling mendominasi. 



Beberapa kali juga Jawa Pos menyisipkan foto kedua pasangan calon yang berasal 

dari tim pemenangan masing-masing calon. Hal tersebut dibenarkan oleh Fathoni, 

seperti pernyataannya berikut ini : 

“Ya jadi kalau di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik kita masih bisa 

menurunkan tim, tapi kalau sudah di daerah yang jauh itu kita 

mengijinkan mereka mengirimkan foto. Nanti kita yang akan memilih. 

Jadi mereka tidak hanya mengirimkan satu foto, bisa sepuluh foto. Itu 

kita ambil yang paling menarik.”
9
  

 

Hal tersebut tentunya bukan lah hal yang dilarang. Walaupun sumber foto tersebut 

berasal dari masing-masing tim pemenangan pasangan calon, namun hal tersebut 

merupakan hal yang sah bagi sebuah media. Sesuai dengan penjelasan dari Arif 

berikut ini : 

“…tim pemenangan pasti menghubungi media. Namanya tim 

kampanye, kalau nggak menggandeng media kan sulit. Ya itu sudah 

menjadi sebuah keniscayaan ya, kan lingkupnya seprovinsi ya. Terus 

kedua pasangan calon ini yang satu lagi di Kediri, yang satu di 

Ponorogo, bagaimana supaya masyarakat Malang ini tahu kiprah 

mereka. Ya kan harus menggandeng media. Cuma yang menjadi 

rambu-rambu, kalau kita tetap ingin mewujudkan media yang netral 

bagi masyarakat salah satu rambu-rambunya ya kita menekankan pada 

timses. Bagaimana akhirnya timses ini tidak melakukan kecurangan 

misalnya ngasih amplop berlebih atau apa supaya diberitakan lebih 

positif.”
10

 

 

Melihat pemaparan tersebut maka bukan sebuah masalah jika tim 

pemenangan masing-masing calon saling berlomba untuk menggandeng media. 

Namun yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana akhirnya berita atau foto yang 

disajikan tidak saling mendominasi satu sama lain. Dalam hal ini, Jawa Pos telah 

melakukan tugas yang baik untuk menampilkan foto kedua pasangan calon 
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dengan porsi, ukuran, dan warna yang sama. Jika dilihat dari beberapa faktor yang 

memengaruhi penilaian terkait independensi Jawa Pos, dapat dikatakan bahwa 

sejauh ini Jawa Pos masih berada pada garis independen. Walaupun beberapa 

pemberitaannya ada yang menjurus pada salah satu pasangan calon, namun Jawa 

Pos lebih banyak menampilkan pemberitaan yang berimbang jika dilihat lebih 

dalam lagi. 

5.3.2 Audience Salience 

 Begitu besarnya peran media cetak dalam memberikan informasi atau 

pemberitaan kepada masyarakat, bisa jadi media cetak berusaha untuk menggiring 

opini masyarakat sebagai pembaca. Dalam hal ini, media harus cerdas dalam 

memilih berita yang ditayangkan. Sehingga, dalam menayangkan sebuah berita 

media harus benar-benar bisa menjadi sumber informasi yang valid bagi 

masyarakat. Media harus bisa menyediakan kebutuhan akan informasi yang 

memang diperlukan oleh masyarakat. Apa yang disediakan media dalam 

tayangannya harus sesuai atau relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai 

khalayak. Itu lah yang disebut audience salience bahwa seberapa relevan berita 

dalam sebuah media dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. 

 Dengan kata lain, media harus bisa menjadi public sphere atau ruang publik, 

sama seperti yang dikatakan oleh Jurgen Habermas. Di mana media harus bisa 

memberikan porsi yang berimbang antara pemerintah atau aktor politik dan 

masyarakat biasa. Tidak diperbolehkan jika media berada dipihak masyarakat 

biasa sedangkan dalam tatanan publik, segmen dari partai politik dan pemerintah 

pun disebut masyarakat. Sehingga, dalam memberikan informasi media harus 



informatif dan memberikan porsi yang sama terhadap setiap kelompok 

masyarakat. Seperti yang dijabarkan oleh Irawan : 

“Kalau kita tarik ke dalam filosofi media, media itu harusnya menjadi 

public sphere seperti yang dikatakan oleh filsuf komunikasi. Kalau 

kita lihat partai politik itu menjadi bagian dari masyarakat, segmen 

dari parpol adalah bagian dari masyarakat. Di sana media bisa jadi 

penengahnya, jangan sampai si parpol menerima lebih banyak porsi 

dari kelompok masyarakat, jangan sampai dia hanya satu arah saja. 

Tetapi harus ada aspirasi masyarakat yang diangkat, ketika 

menghadapi pilkada dia responnya bagaimana, apa yang ingin 

disampaikan dalam masyarakat yang lebih luas. Misalkan, kelompok 

tani dengan parpol harus sepadan tidak ada yang boleh saling 

mendominasi dalam arena media massa dua-duanya harus sama, 

ketika parpol ingin menyampaikan kepada kelompok tani, maka 

kelompok tani harus diberikan space yang sama untuk menyampaikan 

kepada parpol.”
11

 

 

 Dapat dikatakan, di sini peran media sangat penting untuk dapat menjadi 

penengah antara aktor politik yang sedang beradu dalam pilkada dan kelompok 

masyarakat. Dengan mendapat porsi yang sepadan, maka media sudah dapat 

dikatakan baik untuk menjadi sebuah ruang publik. Sehingga kebutuhan kedua 

belah pihak dapat saling terpenuhi dengan bantuan media massa. 

 Dalam relevansi berita dengan kebutuhan masyarakat, sejauh ini media di 

Indonesia sudah mulai kritis untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

terkait kondisi pemerintahan. Karena media merupakan jembatan antara 

masyarakat dan pemerintah atau aktor-aktor politik, maka media lah yang 

bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sejauh ini kebutuhan 

masyarakat akan informasi terkait dengan pemerintahan bisa dibilang sudah 
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sangat relevan dengan pemberitaan yang ditayangkan dalam media. Begitu juga 

dengan ungkapan dari Arif Budi : 

“Sampai sejauh ini saya pikir apa yang dilakukan media sudah sangat 

relevan. Ini menuju 2019 nih, misalnya kitta ingin tahu elektabilitas 

Jokowi apakah naik atau turun dibandingkan dengan Prabowo. 

Minimal program-program pemerintah yang sudah dicanangkan 

beberapa tahun lalu, progresnya selalu ditampilkan.”
12

 

 

Hal tersebut semakin menguatkan bahwa media di Indonesia sampai saat ini 

sedang berlomba untuk bisa menjadi jembatan antara kedua pihak yaitu 

pemerintah dan masyarakat.  

 Begitu pula dengan pemberitaan terkait pilgub Jawa Timur 2018 yang 

dimuat oleh Harian Jawa Pos. Bagaimana Jawa Pos membuat framing berita 

sehingga masyarakat dapat menerima informasi terkait kedua pasangan calon 

yaitu Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti. Mengingat bahwa saat ini masyarakat, 

khususnya Jawa Timur, sangat membutuhkan informasi terkait dengan kedua 

pasangan calon yang akan beradu dalam pilgub Jawa Timur mendatang. 

Kebutuhan akan informasi tersebut bisa jadi terkait track record, program yang 

diusung, kegiatan kedua pasangan calon, sampai citra yang dibentuk oleh kedua 

pasangan calon. Dalam hal ini, Jawa Pos berusaha terus untuk 

mengkomunikasikan pemberitaannya pada masyarakat. Seperti yang diungkapkan 

Fathoni berikut ini : 

“Berita itu akan selalu kita evaluasi, apakah berita ini dibutuhkan oleh 

masyarakat atau tidak. Dulu kita punya dewan pembaca, tapi sekarang 

sudah tidak aktif. Sekarang tergantikan dengan adanya survei. Kita 

memang membeli survei perquartal, Q1, Q2, Q3, Q4 begitu. Nanti 

dari hasil survei itu akan kelihatan grafiknya rubrikasi mana yang 
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paling disukai masyarakat. Kita tetap percaya bahwa berita politik 

yang kita sajikan memang sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Nanti kelihatan misalnya dalam satu quartal grafik berita politik ini 

tidak terlalu dibaca orang, berarti ada yang salah dengan itu.”
13

 

 

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa Jawa Pos sudah berusaha 

semaksimal mungkin untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat akan informasi 

dengan berita yang ditayangkan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Jawa Pos 

membeli survei tahunan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Sehingga 

dengan mengetahui kebutuhan masyarakat, misalkan dalam pemberitaan politik, 

Jawa Pos dapat meningkatkan kualitas dalam pemberitaannya. 

 Dalam konteks pemilihan Gubernur Jatim sendiri, Jawa Pos sudah mulai 

fokus memberitakan kedua pasangan calon Gubernur Jawa Timur sejak awal 

tahun 2018. Walaupun belum intens tapi beberapa hari ada berita yang memuat 

kedua pasangan calon. Jawa Pos sendiri baru intens memberitakan kedua 

pasangan calon sejak ditentukannya tanggal kampanye calon untuk pertama kali 

yaitu tanggal 15 Februari 2018. Dalam pemberitaannya, Jawa Pos terlihat sangat 

mencoba untuk mampu menjadi public sphere dan menyelaraskan 

pemberitaannya dengan kebutuhan masyarakat terkait kedua pasangan calon 

gubernur. Misalnya dalam beberapa pemberitaan, Jawa Pos sudah tentu 

memberitakan kegiatan pasangan calon yang sedang melakukan kampanye. 

Sehingga masyarakat mengetahui kemana dan bagaimana bentuk kegiatan yang 

diadakan selama kedua pasangan calon melakukan kampanye. 
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 Dalam pemberitaan yang lain juga, Jawa Pos mampu menampilkan 

program-program dan inovasi-inovasi yang diusung oleh kedua pasangan calon. 

Bukan hanya inovasi atau program-program secara umum, Jawa Pos 

menampilkan program atau inovasi yang berbeda, sesuai dengan aspek bidang 

yang sedang dibicarakan. Bahkan berita yang bertajuk “adu program” secara 

berkala ditampilkan oleh Jawa Pos, sesuai dengan pernyataan redaktur politik 

Jawa Pos : 

“Dalam seminggu sekali kita tampilkan istilahnya adu program. Kalau 

debat di televisi hanya muncul mungkin beberapa kali, tapi kalau kita 

sudah sejak Februari start Maret lah itu tiap hari Senin sudah ada 

namanya adu program. Jadi calon nomor satu dan nomor dua setiap 

Senin itu mengirim materi ke kita, kita olah, kita tampilkan. Tapi kita 

tentukan spacenya, misalkan maksimal 2000 kata nah itu silahkan 

manfaatkan itu untuk menyampaikan visi-misi secara gratis ke 

masyarakat."
14

 

 

Melihat hal tersebut, Jawa Pos memang mencoba menyajikan apa yang 

dibutuhkan masyarakat untuk dapat memahami kedua pasangan calon. Berikut 

salah satu contoh pemberitaan terkait program kedua pasangan calon yang dimuat 

pada Jawa Pos : 
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Gambar 5.1 

Contoh Berita yang Menampilkan Program Paslon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jawa Pos, Izin Usaha Butuh Percepatan, edisi 27 Februari 2018 

 

 Dengan begitu, masyarakat Jawa Timur dapat mengetahui program apa yang 

sedang diusung oleh pasangan calon dalam aspek bidang tertentu. Hal itu 

termasuk kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi di tengah-tengah pesta 

demokrasi saat ini. Dengan masyarakat dapat mengetahui program, inovasi, serta 

kegiatan kampanye yang telah dilakukan kedua pasangan calon, maka diharapkan 

nantinya masyarakat dapat menilai sendiri tentang kedua pasangan calon. Karena 

sebagai media massa, Jawa Pos hanya memiliki hak untuk menampilkan data-data 

yang dibutuhkan oleh masyarakat, tanpa harus mengintervensi keinginan 

masyarakat dalam hal hak pilih. Masyarakat pun harus pintar dalam melihat 

peluang dari program-program tersebut yang sekiranya akan diwujudkan nantinya. 

Seperti yang dikatakan oleh Arif : 

“Ya, sebagai sebuah media dia harus tetap beridiri di tengah ya. Harus 

memposisikan dirinya untuk membentuk berita yang bukan 

mengarahkan masyarakat ke satu paslon. Tetapi istilahnya membuka 

wawasan masyarakat minimal kamu nyoblos. Nah harapannya media 

bisa berdiri di situ, untuk memberikan semacam edukasi lah tentang 



politik, pemerintahan untuk membentuk masyarakat yang optimal di 

lingkup Jawa Timur.”
15

 

 

Hal yang sama diungkapkan oleh Fathoni terkait dengan seberapa besar pengaruh 

media untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Terlebih 

informasi tentang pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang : 

“Ya kita menyajikan dinamika pemilihan gubernur ya, nanti kalau 

misalnya efek dari masyarakat ya pasti yang merasakan masyarakat. 

Tapi sebagai media terbesar di Jawa Timur, ya kita wajib 

memberitakan pesta politik lima tahun sekali, makanya kita beri porsi 

besar. Ya yang kita harapkan nanti masyarakat bisa memilih calon 

pemimpin yang benar-benar mereka kenal, yang benar-benar sesuai 

dengan harapan masyarakat..”
16

 

 

Jika dilihat dari beberapa pemberitaan yang ditampilkan oleh Jawa Pos sejak  

Februari – Maret 2018, sesuai dengan periode penelitian yang dilakukan penulis, 

maka akan dapat ditarik kesimpulan bahwa Jawa Pos sudah berusaha. Berusaha 

dalam arti untuk berada di tengah antara masyarakat dan kedua pasangan calon. 

Serta berusaha untuk selalu menyelaraskan pemberitaannya terkait pilgub Jatim 

2018 dan kebutuhan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. 

5.3.3 Valency (valensi) 

 Pada valensi yang akan dilihat kemudian adalah bagaimana pesan yang 

ingin disampaikan oleh sebuah media. Apakah pesan tersebut berisi pesan yang 

menyenangkan atau berita yang menyenangkan. Ataukah berita tersebut berisi 

kata-kata negatif maupun istilah-istilah yang berusaha untuk mengemukakan 

sebuah pesan negatif. Dalam konteks pemilu bisa jadi sebuah media lebih 

condong memberitakan salah satu pasangan calon dengan kata-kata atau isi berita 
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yang baik dan menyenangkan. Sedangkan pasangan calon yang lain cenderung 

diberitakan dengan sisi yang negatif secara terus menerus. Hal tersebut sudah 

barang tentu akan menjadi sorotan pembaca dan sekaligus pertanyaan. Mengapa 

bisa sebuah media memberitakan masing-masing pasangan calon dengan tidak 

berimbang. Sehingga masyarakat sebagai pembaca akan merasa bahwa media 

tersebut sedang melakukan keberpihakan. 

 Jika berbicara tentang Jawa Pos dan pemberitaan terkait pilgub Jawa Timur 

2018, akan dipertanyakan bagaimana selama ini Jawa Pos memberitakan kedua 

pasangan calon yang akan maju. Dari beberapa pemberitaan yang berhasil penulis 

analisis, banyak ditemukan bahwa Jawa Pos tidak membuat kalimat atau kata-kata 

yang berusaha menjatuhkan salah satu pasangan calon. Kedua pasangan calon 

cenderung diberitakan dengan cara yang baik oleh Jawa Pos. Sehingga citra yang 

terbentuk di mata pembaca tentang kedua pasangan calon pun sangat baik. 

 Jawa Pos juga cukup berimbang, terlihat dalam beberapa pemberitaannya 

Jawa Pos cenderung lebih sering menampilkan kedua pasangan calon sekaligus 

ketimbang memberitakan masing-masing pasangan calon. Selain dilihat dari 

kecenderungan pemberitaan oleh Jawa Pos, juga terlihat bahwa dalam dua kolom 

berita yang masing-masing memberitakan pasangan calon, Jawa Pos tidak pernah 

menggunakan kalimat atau kiasan-kiasan yang dapat menjatuhkan kedua 

pasangan calon tersebut. Sehingga dapat dikatakan dalam hal ini Jawa Pos tidak 

menonjolkan keberpihakan kepada salah satu diantara kedua pasangan calon. 

Dapat dilihat dalam gambar berikut bagaimana Jawa Pos menata susunan 



kalimatnya untuk memberitakan kedua pasangan calon, dalam kolom berita yang 

berbeda tetapi satu headline : 

Gambar 5.2 

Contoh Berita Satu Headline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jawa Pos, Dekati Pedagang hingga Buruh, edisi 23 Maret 2018 

 

 Dengan kolom berita yang jelas maka pembaca dapat melihat apa saja 

kegiatan yang sedang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon dalam 

kampanyenya. Setelah itu nantinya pembaca diharapkan dapat menilai sendiri 

kedua pasangan calon dari kegiatan yang tengah dilakukan tersebut. Sehingga 

masyarakat dapat bijak dalam memilih pemimipin untuk Jawa Timur kedepan. 

Dalam hal ini Jawa Pos sama sekali tidak mengintervensi pembaca untuk memilih 

salah satu pasangan calon tertentu yang dikehendaki oleh Jawa Pos. Jawa Pos 

hanya sekedar memaparkan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini juga dijelaskan 

oleh Arif, selaku ahli komunikasi : 

“Harus memposisikan dirinya untuk membentuk berita yang bukan 

mengarahkan masyarakat ke satu paslon. Tetapi istilahnya membuka 

wawasan masyarakat minimal kamu nyoblos. Gunakan hak suaramu, 

atau mungkin kalau kamu ingin nyoblos dilihat dulu paslonnya. Track 

record, janji-janji seperti apa dan masyarakat harus pintar melihat 



peluang mana dari beberapa janji yang kemungkinan dilakukan, itu 

saja yang ditagih. Tetapi kalau masyarakat sudah nggak bisa melihat 

janji-janjinya mampu diwujudkan, ya jangan dicoblos. Tapi bukan 

berarti Jawa Pos yang memberi jawaban loh, enggak. Ya sudah Jawa 

Pos hanya menyajikan data, biar masyarakat yang menilai sendiri.”
17

 

 

Dalam hal ini media dituntut untuk selalu berada di tengah antara kedua 

pasangan calon. Tidak menjatuhkan atau terlalu menyanjung salah satu pasangan 

calon. Walaupun sedikit ada kecenderungan, tetapi Jawa Pos tidak memposisikan 

hal tersebut pada kalimat atau kata-kata yang digunakan. Sehingga isi berita yang 

memuat kedua pasangan calon merupakan teks berita yang selalu bersifat positif. 

Memberikan citra yang baik untuk kedua pasangan calon di mata masyarakat yang 

akan memilih nanti. Fathoni mengaku bahwa sejauh ini Jawa Pos terus berusaha 

untuk independen dalam membingkai pemberitaan tentang kedua pasangan calon, 

terbukti bahwa sampai saat ini Jawa Pos lebih banyak memberi ruang untuk berita 

yang mencakup kedua pasangan calon sekaligus. Sesuai dengan apa yang 

dinyatakan oleh Fathoni berikut ini : 

“Kita berusaha sangat independen. Bahkan dari sisi foto kita sangat 

independen, kadang kita tampilkan berjejer, ukurannya pun sama 

besar kita hitung jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan oleh 

Jawa Pos. Kalau pun terpaksa kita hari ini hanya menampilkan foto 

(dan berita) misalkan Khofifah Indar Parawansa satu, besok giliran 

Saifullah Yusuf satu. Dengan space yang sama. Independen kita 

sampai memperhitungkan ukuran foto dan kolom berita, karena 

memang sangat sensitif.”
18

 

 

Melihat pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jawa Pos tidak pernah 

berusaha memberitakan salah satu pasangan calon dengan intensitas berita yang 

lebih banyak dibandingkan calon lainnya. Seperti pada edisi tanggal 16 Maret dan 
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19 Maret, Jawa Pos secara bergantian memberitakan kedua pasangan calon. Berita 

yang disajikan pun tidak ada yang saling mendominasi. Foto serta kolom berita 

yang disajikan untuk kedua pasangan calon dibuat dengan sama.  

Pada berita adu program pun kata-kata atau kalimat yang ditampilkan bukan 

lah buatan wartawan seperti kalimat pada berita-berita lainnya. Hal tersebut 

dikarenakan pada setiap berita yang memuat adu program, isi berita tersebut 

merupakan penjelasan yang murni dari press release kedua pasangan calon 

tentang program mereka. Sehingga teks berita tersebut tidak dibuat secara pribadi 

namun memang hasil pemaparan yang disampaikan oleh masing-masing pasangan 

calon kemudian diolah sesuai kebijakan terkait ruang dalam kolom berita dan 

ditampilkan. 

 Hal itu tentu semakin mengurangi keberpihakan yang dilakukan oleh Jawa 

Pos. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini Jawa Pos tengah berada di posisi 

yang independen atau netral. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa industri 

sebesar media pasti memiliki kepentingan-kepentingan di dalamnya, terlebih 

ketika membahas persoalan politik seperti saat ini. Hal mengenai kepentingan 

media juga sempat dibahas oleh Arif, seperti berikut ini : 

“Kita pun tahu saat ini tidak ada media yang netral 100%. Mereka 

pasti memiliki kepentingan karena kenapa? Kita sekarang 

menyebutnya bukan lagi institusi media tetapi industri. Nah, kalau 

industri berarti kan ada profit yang dikejar oleh media tersebut. Profit 

tidak selalu dalam bentuk materi, misalkan dalam bentuk oplah, atau 

ya itu tadi keberpihakan kepada tokoh atau pihak politik tertentu. 

Walaupun mereka nggak berpihak ya, kepada pasangan atau pihak 

yang sekarang sedang berkiprah di politik, tetapi mereka pasti masih 

punya kepentingan minimal itu pemilik perusahaannya. Oke aku 

memang tidak memihak pada pasangan calon A atau B, tetapi aku 

akan mencitrakan media ku ini sebagai media yang paling baik. 

Sehingga nanti siapapun yang menang itu akan kudekati. Itu jelas ada 



kepentingan, dan itu bukan sebuah hal yang salah atau melanggar 

undang-undang, karena tidak ada undang-undang yang mengatur 

tentang media yang mereka harus berafiliasi kepada siapa.”
19

 

 

Hal tersebut sesuai juga dengan pendapat Irawan Saputra yang juga 

merupakan ahli komunikasi bahwasanya independensi sebuah media itu tidak ada. 

Tetapi jika dikembalikan lagi kepada Jawa Pos dan pemberitaannya terhadap 

kedua pasangan calon tersebut, tentu Jawa Pos tidak termasuk dalam kategori 

berpihak kepada salah satu pasangan calon. Mengingat bahwa pemberitaan kedua 

pasangan calon selalu diberitakan dengan susunan kalimat yang baik dan tidak 

menimbulkan pesan negatif pada berita tersebut. Setidaknya sejauh ini Jawa Pos 

selalu berusaha untuk menjadi penyampai berita yang baik tanpa harus 

menimbulkan kesan negatif pada masyarakat. 

5.3.4 Persistensi 

 Dalam hal ini persistensi merupakan cara bagaimana sebuah media dapat 

mempertahankan relevansi isu yang ada di masyarakat. Lebih tepatnya adalah 

bagaimana sebuah isu yang dibawa oleh media dapat dipertahankan relevansinya 

dengan kebutuhan masyarakat. Jika dalam indikator audience salience berarti 

bahwa bagaimana media menyelaraskan isu yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dengan pemberitaan yang ditayangkannya. Dalam audience salience jika ditarik 

dalam konteks Jawa Pos sebagai penyedia informasi terkait pilgub Jatim 2018, 

maka sudah tentu Jawa Pos bekerja dengan baik. Dengan menampilkan 

pemberitaan terkait kedua pasangan calon yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
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Misalnya seperti informasi tentang kegiatan kampanye kedua calon serta program-

program yang diusung. 

 Itu dalam audience salience, berbeda dengan yang dimaksud dalam 

persistensi. Dalam hal ini akan membicarakan bagaimana sebuah media 

mempertahankan kesamaan isu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah sebuah 

media dapat memberitakan sebuah isu secara konstan sampai terdapat kesimpulan 

dari isu tersebut. 

 Sebut saja dalam hal pilkada, bagaimana media dapat terus menyoroti kedua 

pasangan calon secara seimbang, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap 

informasi tentang pasangan calon yang maju tersebut dapat terpenuhi. Jika ditarik 

pada pemberitaan tentang pilkada di Harian Jawa Pos, banyak ditemukan 

pemberitaan yang terkait dengan isu tersebut. Harian Jawa Pos sendiri hampir 

setiap hari membahas terkait kedua pasangan calon yang sedang maju dalam 

pemilihan gubernur Jawa Timur, yaitu Khofifah – Emil dan Gus Ipul – Puti. 

Dalam setiap pemberitaannya Jawa Pos akan banyak menjelaskan terkait kegiatan 

kampanye yang dilakukan oleh kedua pasangan calon di masing-masing lokasi 

yang sedang dikunjungi. Hal tersebut intens diberitakan terlebih ketika masa 

pilgub Jatim telah masuk ke tahap-tahap kampanye. Dalam satu bulan yang 

menjadi fokus periode penulis dalam meneliti hal ini, terdapat sekitar lebih dari 20 

pemberitaan tentang kedua pasangan calon. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Pos 

berusaha mempertahankan isu yang sedang ramai menjadi perbincangan 

masyarakat, sehingga akan terjadi kesamaan antara isu dan kebutuhan masyarakat 

terkait pilgub Jatim 2018. 



 Sebenarnya, jika berbicara dengan ahli komunikasi, media tidak perlu 

mencari cara untuk mempertahankan kesamaan isu dan kebutuhan masyarakat. 

Hal itu dikarenakan, untuk mempertahankan kesamaan isu dan kebutuhan 

masyarakat sudah menjadi hal yang harus dan wajib dilakukan oleh sebuah media. 

Seperti halnya yang dikatakan oleh Arif, sebagai dosen komunikasi yang memiliki 

kajian pada media : 

“Nah, kalau kita bicara tentang mempertahankan relevansi ya kita 

harus mulai dari diri sendiri. Berarti kita berpijak pada sebuah 

pemikiran idealis tentang mewujudkan media yang efisien dalam 

artian mampu mempertahankan relevansi antar masyarakat dan 

pemerintah. Tapi tidak perlu harus gimana gitu, karena itu sudah 

termasuk tugas media. Kalau bukan media siapa lagi? Kita tahu kiprah 

mereka ya dari media. Mereka juga butuh untuk menjadi jembatan, 

karena audiensnya siapa kalau bukan kita.”
20

 

 

Melalui pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akan selalu ada sikap 

saling membutuhkan antara media dan masyarakat. Di mana media membutuhkan 

audiens untuk setiap pemberitaannya dan masyarakat membutuhkan informasi 

dari sebuah media. Jika bukan media yang mempertahankan kesamaan isu dan 

kebutuhan masyarakat akan isu tersebut, maka masyarakat pun akan kesulitan 

untuk terpenuhi kebutuhannya. Jadi itu lah yang menjadi tugas media untuk selalu 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Dalam hal ini juga 

termasuk informasi politik dan pemerintahan yang harus selalu diberikan oleh 

media. Dengan catatan bahwa media tersebut tidak berusaha untuk memberikan 

berita yang lebih condong kepada salah satu pihak saja. Karena dalam hal ini 
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peran media sebagai jembatan antar pemerintah dan masyarakat sangat 

diperlukan. 

 Namun, Jawa Pos telah memiliki caranya sendiri untuk dapat 

mempertahankan kesamaan isu yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan berita 

yang ditayangkan dalam Jawa Pos. Hal tersebut telah diungkapkan oleh Fathoni, 

sebagai redaktur politik di Jawa Pos. Pemaparan tersebut adalah sebagai berikut : 

“Feedback, dengan kita memanfaatkan media sosial. Kita punya 

instagram, yang disitu bisa dikomentari. Jadi misalnya di instagram 

memunculkan poin-poin berita menarik yang ada di Jawa Pos. Itu bisa 

diakses oleh untuk siapapun, nah disitu bisa dikomentari. Apakah 

berita ini cocok, berita ini cuma “ah”. Atau orang-orang di media 

sosial kan ngomongnya “nggak menarik min”. kita jadikan itu 

masukan. Sama dengan misalnya berita di pilgub, kalau berita politik 

memang relatif jarang terjadi masukan langsung dari masyarakat. 

Yang lebih sering terjadi adalah tukar pikiran dengan narasumber. 

Misalnya ada timnya Gus Ipul atau timnya Khofifah.”
21

 

 

Melihat pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Jawa Pos berusaha 

untuk selalu dekat dengan masyarakat. Baik masyarakat secara luas mau pun 

masyarakat yang memiliki sebuah kepentingan. Dalam hal ini adalah tim 

pemenangan masing-masing pasangan calon. Dengan terbukanya feedback yang 

bisa dilakukan oleh masyarakat kepada Jawa Pos kapan saja melalui media 

instagram, maka masyarakat akan lebih mudah mengawasi berita-berita yang 

sekiranya tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat terkait informasi pilgub 

Jatim 2018. Sehingga hal tersebut dapat menjadi masukan yang membangun Jawa 

Pos untuk dapat lebih menyamakan kebutuhan masyarakat dan berita yang ada di 

Jawa Pos. 
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Dengan mengingat bahwa Jawa Pos selalu hadir setiap hari dengan 

membawa berita tentang kedua pasangan calon dalam pilgub Jatim, di sini Jawa 

Pos sudah berusaha untuk menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan antara 

kedua pasangan calon dan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan selalu 

mengetahui kegiatan kedua pasangan calon dalam masa kampanye sekarang ini. 

Misalnya, masyarakat Malang akan mengetahui dari Jawa Pos bahwa kedua 

pasangan calon sedang melakukan kunjungan di Surabaya. Begitu pula dengan 

daerah-daerah lain selain Surabaya, dengan Jawa Pos yang selalu memberikan 

informasi terkait kedua pasangan calon, masyarakat daerah lain akan mengetahui 

kegiatan kedua pasangan calon tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sejauh ini Jawa Pos telah berusaha untuk selalu mempertahankan kesamaan isu 

yang ditayangkan dengan kebutuhan masyarakat terkait pilgub Jatim 2018. 

5.3.5 Persuasi 

Dalam persuasi, kita akan mengetahui bagaimana sebuah media dapat 

mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu isu strategis dan keputusan 

yang diambil oleh masyarakat dalam melihat isu tersebut. Jika dikaitkan dengan 

pemilihan umum, persuasi selain menguatkan di kalimat-kalimat yang digunakan 

oleh media, tetapi juga menyoroti bagaimana gambar atau foto yang disisipkan, 

grafik-grafik yang berhubungan dengan kedua pasangan calon, apakah hal 

tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi pandangan masyarakat untuk 

memilih pasangan calon yang mana. Walaupun hal tersebut kemungkinannya 

kecil untuk bisa merubah atau mempengaruhi pilihan masing-masing masyarakat. 

Seperti yang diungkapkan oleh Irawan : 



“Tentu ada kemungkinan ke sana (mempengaruhi pilihan). Tetapi 

untuk satu artikel untuk mengubah sikap agak susah, itu biasanya 

perubahan sikap terjadi ketika berbagai macam faktor mempengaruhi 

seseorang. Entah itu significant other, biasanya orang-orang terdekat 

paling mempengaruhi kemudian paparan media, kemudian preferensi 

individu bagaimana logika kita dalam menentukan sikap. Tetapi saya 

agak meragukan satu artikel dapat merubah sikap, begitu.”
22

 

 

 Memang, dengan pemberitaan dalam satu artikel saja sangat sulit 

mempengaruhi pilihan seseorang ketika seseorang tersebut membaca artikel berita 

yang ditayangkan. Karena biasanya pemilih akan lebih banyak terpengaruh oleh 

banyak aspek lain, seperti lingkungan. Walaupun bisa saja sebuah media 

mempengaruhi perilaku pemilih, tetapi kemungkinannya sangat kecil jika 

dibandingkan dengan faktor lingkungan yang mempengaruhi.  

 Dalam hal ini media biasanya juga mempengaruhi melalui foto-foto, 

gambar, grafik, maupun data-data pendukung lainnya. Jika media tersebut 

berpihak kepada salah satu pasangan calon, maka akan sangat mungkin media 

akan cenderung menonjolkan foto atau gambar-gambar salah satu pasangan calon 

dengan lebih mendominasi pasangan yang lainnya. Sehingga perhatian 

masyarakat sebagai pembaca otomatis akan terfokus pada foto atau gambar yang 

ditonjolkan tersebut. Hal tersebut termasuk dalam unsur retoris yang ditonjolkan 

oleh media kepada masyarakat. Biasanya berupa ukuran foto salah satu pasangan 

calon lebih besar dibandingkan yang lain, atau dibuat lebih berwarna sehingga 

menarik perhatian pembaca. 

 Jika berbicara tentang persuasi media kepada pembaca yang ditunjukkan 

selain dari isi teks berita, maka Jawa Pos juga melakukan hal tersebut. Jawa Pos 
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secara umum juga menyisipkan foto dalam setiap teks berita yang berisikan kedua 

pasangan calon Gubernur Jawa Timur. Hanya saja, Jawa Pos tidak berusaha untuk 

menonjolkan hanya satu pasangan saja. Tetapi foto yang disisipkan dibuat dengan 

ukuran yang sama serta pemilihan warna yang juga sama. Sehingga tidak ada 

unsur kecenderungan untuk mengaburkan salah satu pasangan calon dengan 

pasangan calon lain yang dikehendaki oleh Jawa Pos. Semua pasangan mendapat 

porsi yang sama di dalam teks berita tersebut. Bahkan tak jarang Jawa Pos 

mendapat foto masing-masing pasangan calon dari tim pemenangan kedua paslon. 

Dalam tabel berikut dapat dilihat bahwa penyisipan foto oleh Jawa Pos selalu 

dengan ukuran dan warna yang sama untuk kedua pasangan calon : 

Tabel 5.16 

Ukuran Foto dalam Berita 

Judul Berita Foto  Keterangan  

Sama-Sama 

Fokus di 

Surabaya 

 

Ukuran dan 

warna yang 

digunakan 

sama. 

Khofifah 

Blusukan Pasar, 

Gus Ipul ke 

Pengajian 

 

Ukuran foto 

sama. Kedua 

foto juga 

dicetak dengan 

menggunakan 

warna. 

Izin Usaha 

Butuh 

Percepatan 

 

Dalam foto 

terlihat masing-

masing calon 

dengan ukuran 

yang sama. 

Serta disisipkan 

pula masing-

masing program 

dan inovasi 

kedua paslon 

dengan ukuran 



yang sama. 

Cari Masukan 

dari Pedagang 

Pasar hingga 

Nelayan 

 

Ukuran dan 

warna dalam 

foto dibuat 

sama. 

Safari Jumat ke 

Pabrik Kopi 

hingga Makam 

 

Ukuran dan 

warna yang 

digunakan 

dalam foto 

sama. 

Dekati Pedagang 

hingga Buruh 

 

Ukuran dan 

warna dalam 

foto sama. 

Sumber : Data olahan penulis, 2018 

 

 Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa semua foto yang disisipkan dalam 

setiap pemberitaan yang mencakup dua paslon sekaligus, Jawa Pos cenderung 

menyisipkan foto dengan ukuran dan warna yang sama. Misalnya, terdapat foto 

Khofifah dengan full warna, maka foto untuk Gus Ipul juga diberi warna yang 

sama. Jawa Pos dalam pemberitaannya tidak pernah menyisipkan foto salah satu 

pasangan calon dengan ukuran yang mendominasi sehingga perhatian masyarakat 

tertuju pada satu calon tersebut.  

 Selain itu, dengan menyajikan pemberitaan terkait kedua pasangan calon, 

Jawa Pos memiliki harapan kepada para pembacanya. Hal tersebut disampaikan 

oleh Fathoni seperti berikut ini : 

“Kalau kita sih harapannya ya masyarakat melek lah ya, jangan pilih 

kucing dalam karung gitu aja. Maka dari itu kita sajikan terus. Dalam 

setiap kampanye kita tampilkan grafis, misalnya janji Khofifah, janji 

Gus Ipul. Misalnya janji Khofifah di pasar ini. Kita list terus, hampir 



setiap dia ada di tempat baru nah kita list sesuatu yang baru. Nah dari 

janji-janji itu kan nanti masyarakat bisa melihat apakah orang ini 

janjinya muluk-muluk atau enggak, layak dipilih atau enggak. Nanti 

kalau sudah dipilih kan tinggal nagih janjinya.”
23

 

 

Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Jawa Pos memiliki tujuan hanya 

sebagai media yang mampu menjembatani kedua pasangan calon dengan 

masyarakat. Jawa Pos terus menyajikan berita dengan disisipi gambar dan grafik 

masing-masing pasangan calon secara berimbang. Sehingga nantinya masyarakat 

sendiri yang dapat menilai bagaimana citra kedua pasangan calon tersebut. 

 Dengan begitu dapat dikatakan bahwa saat ini Jawa Pos sudah berusaha 

untuk menampilkan kedua pasangan calon dengan porsi yang sama di mata 

masyarakat. Sehingga tidak timbul kecenderungan untuk menonjolkan salah satu 

pasangan calon saja. Walaupun media telah berusaha untuk melakukan persuasi 

kepada masyarakat, tetapi kemungkinan sangat kecil untuk merubah pilihan 

masyarakat jika masing-masing masyarakat sudah memiliki pilihannya masing-

masing. Dalam hal ini peneliti lebih setuju bahwa media berusaha untuk 

mempersuasi masyarakat dalam hal perilaku memilih. Bagaimana media 

memaparkan data berupa gambar, foto, atau tabel sehingga masyarakat nantinya 

akan menilai sendiri sesuai dengan pandangannya terhadap masing-masing 

pasangan calon. Persuasi media dalam hal ini lebih kepada ajakan untuk memilih 

pasangan calon yang paling cocok pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 

mendatang. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Harian Jawa Pos merupakan salah satu media cetak besar yang berpusat di 

Jawa Timur. Di mana dalam masa kampanye pemilihan Gubernur Jawa Timur 

2018, Jawa Pos merupakan salah satu media besar yang tidak berhenti 

memberitakan kampanye yang dilakukan oleh kedua pasangan calon, yaitu 

Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak serta Saifullah Yusuf – Puti Guntur 

Soekarno. Dalam membingkai pemberitaannya, Jawa Pos lebih sering 

memberitakan kedua pasangan calon sekaligus dibandingkan memberitakan salah 

satu pasangan calon saja. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan yang dihimpun 

sejak bulan Februari 2018, di mana pada pertengahan bulan tersebut dimulainya 

kampanye kedua pasangan calon, hingga akhir Maret 2018 telah terkumpul 

sebanyak 18 berita tentang kedua pasangan calon sekaligus. Hal tersebut jauh 

lebih banyak dibandingkan Jawa Pos memberitakan masing-masing pasangan 

calon dalam headline  pemberitaan yang berbeda. 

 Hasil analisis dari framing Jawa Pos menggunakan model Zhongdang Pan 

dan Gerald M. Kosicki serta Teori Agenda Setting Media, maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis framing  dengan menggunakan model Pan dan 

Kosicki, Jawa Pos dalam melakukan framing pemberitaan dengan cara 

memilih sumber sesuai dengan judul, pemilihan kutipan dari narasumber 

yang sesuai dengan kebutuhan, selain itu Jawa Pos juga memberikan unsur 



pendukung dalam setiap pemberitaannya berupa gambar mau pun tabel data. 

Dalam hasil analisis framing diketahui bahwa dalam membingkai 

pemberitaannya, Jawa Pos berupaya untuk berada pada posisi yang 

independen. Dengan lebih banyak membuat pemberitaan yang berisi kedua 

pasangan calon sekaligus. Kedua pasangan calon digambarkan dengan citra 

yang baik. Penggambaran untuk Khofifah sendiri lebih kepada sosok calon 

gubernur yang plural dan dekat dengan masyarakat kecil serta mampu 

menampung keluhan masyarakat tersebut. Sedangkan untuk Gus Ipul, lebih 

banyak digambarkan sebagai sosok yang disegani oleh masyarakat, serta 

memiliki kedekatan khusus dengan beberapa ulama di Jawa Timur yang 

akhirnya mendukung Gus Ipul untuk menjadi gubernur. Framing yang 

dilakukan Jawa Pos pun tidak berupaya untuk menjatuhkan salah satu 

pasangan calon tertentu karena kedua pasangan calon selalu diberitakan 

dengan citra yang positif. Dalam hal ini Jawa Pos juga berupaya untuk 

membentuk perpektif masyarakat bahwa Jawa Pos merupakan media cetak 

yang tidak memiliki keberpihakan pada salah satu pasangan calon tertentu. 

Tidak ditemukan pula unsur black campaign dengan kalimat-kalimat negatif 

pada pemberitaan kedua pasangan calon. Hanya saja kekurangannya, dalam 

pemberitaan yang mencakup kedua pasangan calon sekaligus, terkadang 

Jawa Pos kurang memperhatikan proporsi paragraf terhadap kedua pasangan 

calon. Sehingga terdapat satu atau dua berita yang proporsi paragrafnya 

lebih banyak salah satu pasangan calon dibanding pasangan calon lainnya. 



2. Jika melihat hasil analisis menggunakan Teori Agenda Setting, Jawa Pos 

merujuk pada independensi sebuah media. Hal tersebut karena Jawa Pos 

sudah berupaya untuk berada ditengah antara kedua pasangan calon. Dengan 

lebih banyak memberitakan kedua pasangan calon sekaligus, buktinya sejak 

Februari – Maret 2018 Jawa Pos memiliki lebih dari 20 berita yang 

memberitakan kedua pasangan calon sekaligus. Hal tersebut lebih banyak 

dibandingkan jumlah berita masing-masing paslon dalam edisi yang 

berbeda. Sehingga tidak ada jumlah berita yang lebih condong kepada salah 

satu pasangan calon tertentu dalam Harian Jawa Pos. Jawa Pos telah 

berupaya untuk selalu menyelaraskan isu pilgub Jatim yang ditayangkan 

dengan kebutuhan masyarakat serta mempertahankan kesamaan isu tersebut. 

Dengan cara selalu memberikan pemberitaan tentang kegiatan kedua 

pasangan calon dalam kampanyenya serta menambahkan data terkait 

program-program yang diusung kedua pasangan calon, dengan begitu 

masyarakat dapat menilai bagaimana kedua pasangan calon tersebut. Jawa 

Pos juga selalu berusaha mempertahankan kesamaan isu yang ada di 

masyarakat dengan yang ditampilkan dengan cara membuka secara lebar 

wadah feedback bagi masyarakat yaitu melalui akun instagram Jawa Pos. 

6.2 Rekomendasi 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada pun beberapa rekomendasi 

yang akan penulis sampaikan guna mengoptimalkan hubungan antara pemerintah 

dan media massa. Mengingat bahwa pemerintah memiliki peran yan besar dalam 



menjaga independensi sebuah media di Indonesia. Maka rekomendasi tersebut 

penulis jabarkan sebagai berikut : 

1. Jawa Pos harus terus mempertahankan pembingkaian beritanya yang 

cenderung telah memenuhi semua struktur dalam analisis framing Pan dan 

Kosicki. Dengan terus menyajikan kolom berita maupun foto yang 

seimbang antara kedua pasangan calon. Sehingga tidak ada ketimpangan 

pemberitaan antara kedua pasangan calon. Jawa Pos harus terus 

mempertahankan bahkan baiknya meningkatkan tingkat independensinya 

dalam memberitakan isu-isu strategis. Dalam hal ini lebih berkaitan dengan 

isu pemilihan umum. Baiknya, sebagai media cetak yang sangat besar di 

Indonesia, Jawa Pos mampu terus berada pada garis independensi dengan 

memberikan citra sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan terkait masing-

masing pasangan calon. Sehingga dapat meningkatkan citra Jawa Pos juga 

sebagai media yang sudah dipercaya oleh masyarakat. Jawa Pos harus lebih 

memperhatikan porsi paragraf yang diberikan untuk masing-masing 

pasangan calon ketika menayangkan pemberitaan tentang masa-masa 

pemilihan umum seperti saat ini. Jawa Pos baiknya menghindari unsur-

unsur yang dapat menjatuhkan salah satu pasangan calon. Jawa Pos juga 

harus menghindari upaya-upaya untuk meletakkan kepentingannya pada 

sebuah pemberitaan. Sehingga nantinya pemberitaan yang tayang untuk 

masyarakat merupakan berita yang tidak memiliki keberpihakan kepada 

salah satu pasangan calon.  



2. Dalam konteks pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, baiknya Jawa Pos 

terus mempertahankan kedudukannya untuk konsisten memberitakan kedua 

pasangan calon secara sekaligus. Hal tersebut untuk menghindari adanya 

ketidakseimbangan jumlah berita untuk masing-masing pasangan calon. Jika 

Jawa Pos konsisten memberitakan kedua pasangan calon sekaligus, maka 

tidak ada kecondongan jumlah berita pada salah satu pasangan calon 

tertentu. Tentunya dengan mempertahankan pula isi berita yang cenderung 

tidak memihak kepada salah satu pasangan calon saja. Jawa Pos harus 

mempertahankan relevansi berita yang ditayangkan dengan kebutuhan 

masyarakat. Dalam hal ini khususnya isu politik seperti pemilihan umum. 

Jawa Pos harus lebih bisa mendekati masyarakat untuk dapat mengetahui 

informasi apa yang sedang dibutuhkan masyarakat. Sehingga nantinya, 

ketika membuat dan menayangkan sebuah berita, Jawa Pos terus bisa 

mempertahankan kesamaan isu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain 

bisa mempertahankan, nantinya Jawa Pos diharapkan mampu untuk selalu 

mengetahui isu yang berkembang di masyarakat luas. Hal tersebut harus 

selalu dipertahankan agar penayangan berita yang dilakukan Jawa Pos dapat 

sesuai dengan kebutuhan pemberitaan serta kebutuhan masyarakat sebagai 

penerima informasi. 
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