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BAB 1 PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada awal reformasi, negara Indonesia telah mengadakan Pemilihan 

Umum sebanyak 4 kali. Namun pada pemilu yang kelima di tahun 2019 

merupakan pemilu yang sangat menyita perhatian publik karena dalam Pilpres 

2019 kembali bertarung (rematch) antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo 

dalam memperebutkan RI 1, Setelah sebelumnya pada kontestasi Pilptes 2014 

dimenangkan oleh Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla sedangkan 

Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa. Tidak hanya itu saja yang menyita 

perhatian publik, Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali di Indonesia ini 

yang dimulai pada tahun 1949-1050 dan dilanjut pada tahun 1950-1959 hingga 

pada tahun 2019 tepatnya pada bulan April 2019 merupakan pemilu serentak 

pertama di Indonesia yang bersamaan dengan pemilihan DPR,DPD, DPRD 

provinsi serta DPRD kabupaten/kota. 

Dalam suatu proses pemilu yang berlangsung, para capres dan cawapres 

harus melalui salah satu tahapan yaitu kampanye politik secara langsung ke 

masyarakat, ataupun melalui media massa. Terlebih lagi pada perkembangan 

teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat cepat, jika dahulu bentuk 

media massa dalam penyebaran berita dan informasi kampanye politik melalui 

media konvensional seperti koran, surat kabar maupun majalah. Namun sekarang, 

media massa mengalami perubahan dalam bentuk platform berita secara online di 

internet atau yang biasa disebut dengan new media. 

Media massa mempunyai fungsi yaitu menyediakan serta 

mendistribusikan informasi yang bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan 

atas persoalan publik. Dalam konteks kampanye politik dan kepentingan politik, 

image seseorang atau calon kandidat politik bisa diciptakan maupun 

didistribusikan kepada masyarakat melalui media masaa. Dalam membangun 

image politik, proses komunikasi kerap sekali terjadi secara langsung maupun 

tidak langsung melalui pemberitaan-pemberitaan di media massa  (Hasyim, 2016). 
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Secara garis besar media massa dibagi menjadi 3 bagian yaitu media cetak, 

media elektronik dan media online. Media cetak merupakan media yang 

penyampain informasi berbentuk tertulis serta dicetak berupa lembaran seperti 

koran, surat kabar maupun majalah. Media elektronik merupakan media yang 

penyampaian informasinya disajikan dalam bentuk audio maupun visual seperti 

Radio dan Televisi. Sedangkan media online merupakan media yang penyampaian 

informasinya melalui online seperti sebuah situs website internet. 

Kemunculan media baru yang merupakan hasil dari perkembangan 

teknologi dan konvergensi media,  yang dinilai memiliki keunikan tersendiri. 

Karena dengan instan dan mudah, masyarakat dapat mengakses kanal-kanal berita 

pilihannya dari berbagai sumber, di mana saja dan kapan saja hanya dengan 

koneksi internet dalam sebuah gawai maupun komputer. Era teknologi informasi 

dan komunikasi membuat peran media online semakin vital, Media dapat menjadi 

alat untuk mempresentasikan atau mewakili kelompok-kelompok tertentu dengan 

berbagai kepentingan. Di satu sisi, media sosial dapat mempresentasikan 

kelompok tertentu dalam arti positif. Selain itu, media sosial juga dapat 

menghilangkan keberadaan dan peran kelompok yang lain. Perkembangan 

teknologi informasi, komunikasi dan media massa tidak selamanya selaras dengan 

perbaikan posisi dan citra perempuan (Burton, 2008). 

Media online selain mempunyai web sendiri untuk memuat beritanya, Media 

online juga mempunyai media sosial untuk menyebarluaskan berita atau informasi 

tersebut seperti ke media sosial. Kehadiran media sosial yang digunakan sebagai 

sumber informasi khalayak tersebut telah mengubah pola interaksi sosial atau 

interaksi antar individual. Hal ini tentunya mengundang berbagai tanggapan dari 

masyarakat baik itu pernyataan baik maupun pernyataan yang cenderung 

dikeluarkan oleh netizen dengan sesuka hati. 

Kemunculan media baru turut memberikan peluang pada terciptanya sebuah 

praktek jurnalisme warga yang tidak lagi dilakukan oleh wartawan profesional 

namum oleh warga biasa juga. Apalagi ketika berlangsung kontestasi politik di 

daerah maupun nasional. Ruang publik pada media baru menjadi lebih ramai 

dengan banyaknya opini, berita maupun komentar-komentar mengenai politik. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik warga di era digitalisasi 



 
 

 
 

3 
 

Ivan Samora Felixius Limbong, 2022 

FRAMING MEDIA DALAM KAMPANYE POLITIK JOKOWI-MA’RUF AMIN 

PADA PILPRES 2019 DI MEDIA SEWORD.COM 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik  

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id] 

 

media semakin meningkat dan masif ketia media baru menjadi saluran komunikasi 

politik dan pembentuk wacana maupun isu politik (Kusuma, 2019). 

Menguatnya peran media massa dalam proses komunikasi politik semakin 

terasa menjelang pemilihan umum. Karena media merupakan salah satu aktor 

penting dalam menggiring opini publik. Selain menjadi wadah informasi, media 

juga mempunya peran menjadikan preses demokrasi di Indonesia akan menjadi 

lebih baik dan berkualitas. Secara idealnya, dalam setiap pemberitaannya, media 

harus sealalu berusaha netral serta mengutamakan kepentingan publik. 

Walaupun banyak kelebihan dalam media online, namun beberapa kasus media 

online justru banyak yang kurang bersikap independen dan netral. Bersamaan 

dengan Pemilihan Presiden (Pilpres 2019), banyak perusahaan media yang justru 

terang-terangan berpihak kepada satu kelompok politik tertentu saat adanya 

pergelaran pentas politik. Pemilik media bisa melakukan apa saja sesuai 

kepentingannya dan banyak kasus yang terjadi di Indonesia tidak hanya sebagai 

pemilik modal besar dalam sebuah media, tapi pemilik modal ini juga adalah elit 

politik.  

Masalahnya, dalam memberitakan kandidat calon presiden saat kampanye 

Pilpres 2019, mengemuka isu tentang independensi media. Sejumlah elit politik 

politik memanfaatkan media massa dalam memuluskan kepentingan politik mereka 

dan isi pemberitaannya sarat akan kepentingan politik pemilik media tersebut. 

Membahas tentang independensi media bermula dari isu kepemilikan media yang 

ada di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan Ade Armando menjelaskan 

baahwa pemilik media menuntuk para profesional yang bekerja di perusahaan 

media yang mereka punya untuk menciptakan produk yang membawa keuntungan. 

Namun disisi lain, pemilik media juga mengarahkan media untuk mempromosikan 

dan melindungi kepentingan politik maupun ekonomi mereka (Armando, 2014). 

Tak hanya itu pemilik media melakukan salah satu dari banyak cara untuk 

menyebarkan kata-kata dan menghasilkan percakapan online di media sosial adalah 

melalui buzzer. Menurut Jati dalam artikel jurnalnya, di katakan bahwa buzzer 

secara sederhana dimaknai personal atau kolektif yang berperan sebagai “otak” atau 

kreator wacana / isu untuk diperbincangkan netizen dalam dunia maya. Dinamakan 

sebagai buzzer karena berkaitan dengan tugasnya mendengungkan (buzzing) suatu 
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isu atau wacana untuk diterima dan ditangkap publik sebagai konstruksi berpikir. 

Keberadaan buzzer media sosial ini pula telah dianggap sebagai bagian penting 

dalam mendorong wacana online di Indonesia (Jati, 2016). 

Melihat kaitannya dengan kegiatan pemilihan umum (pemilu) seperti yang 

berlangsung pada tahun 2019 mendatang, riuhnya penggunaan buzzer pada saat 

kampanye pada akhirnya memunculkan persaingan antara partai politik dan 

sejumlah politisi. Masing-masing ingin mengungguli yang lain, sehingga konten 

kampanye di media sosial pun dimanipulasi untuk menyebarkan kebohongan dan 

ujaran kebencian. Fenomena buzzer pada media sosial sebagai media penyampaian 

pesan dan kepentingan-kepentingan mereka menyita banyak perhatian publik 

karena dampak yang ditimbulkan gerakan buzzer ini dalam kehidupan sosial begitu 

luar biasa. Ini jelas dapat mempengaruhi kehidupan bernegara di masa depan, Sebab 

seperti diketahui penggunaan media sebagai alat utama kelompok buzzer 

dikhawatirkan memengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku masyarakat. 

Hal tersebut bahkan memicu warga untuk dapat mengelola, memproduksi serta 

mendisttribusikan pesan-pesan sosial dan politik mereka versi juranlisme warga. 

Seperti pada kasus media Seword.com, portal berita ini yang didirikan oleh 

Alifurahman S Asyari pada tahun 2015 menggunakan buzzer relawan sebagai salah 

satu cara untuk menyebarkan isi berita mereka hingga dapat menggiring opini 

publik yang diinginkannya.  

Penulis yang ada di Seword.com bisa dikatakan sebagai buzzer karena mereka 

tidak diketahui kredibilitasnya sebagai pekerja media. Penulis artikel di 

Seword.com merupakan tenaga kerja lepas atau biasa disebut freelancer yaitu 

warga yang tidak diketahui publik asal pekerjaannya secara jelas, mereka hanya 

para buzzer relawan yang memiliki ideologi yang sama yaitu sama-sama ingin 

mendukung Jokowi mulai dari Pilpres 2014 hingga sekarang.  

Bahkan jika warga ingin menulis di artikel Seword.com tinggal langsung 

mengirim artikelnya ke email redaksi@seword.com dengan minimal 600 kata lalu 

nanti tulisan tersebut akan diseleksi oleh Allifurahman bersama tim nya, jika sudah 

lolos tahap seleksi artikel mereka akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp 3 

perhits/view dan akan dibayarkan setiap bulan, misalnya penulis tersebut menulis 

mailto:redaksi@seword.com
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sebanyak 50 artikel dengan total 500.000 views maka penulis akan mendapatkan 

sebesar Rp 1.500.000. 

Dalam halaman website Seword.com terdapat tulisan yang mengatakan bahwa 

Seword.com merupakan portal terbuka untuk umum yang bisa saja semua warga 

menulis di artikel Seword.com. Namun pada kenyataannya klaim tersebut masih 

diragukan karena terlihat setiap postingan Seword.com secara terang-terangan 

mendukung salah satu calon dan condong ke arah pemberitaan negatif serta 

provokatif. Hal tersebut sering ditemukan dalam pemberitaan Seword.com saat 

kampanye Pilpres 2019 berlangsung, Seword.com selalu membuat postingan yang 

bertone positif kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan tak jarang juga 

Seword.com memberitakan yang negatif dan provokatif kepada Prabowo-Sandi. 

Seharusnya pemberitaan dilakukan dengan memberikan informasi atas suatu 

realita yang terjadi, akan tetapi tidak semua berita merupakan realita murni yang 

terjadi di lapangan. Berita juga merupakan hasil dari konstruksi sosial yang selalu 

melibatkan pandangan-pandangan, ideologi, dan nilai-nilai wartawan maupun 

media (Eriyanto, 2002). Maka dari itu berita yang tersaji di media belum tentu 

murni seperti apa yang terjadi di lapangan karena ada unsur konstruksi media yang 

dilakukan oleh penulis maupun wartawan. 

Cara yang dilakukan untuk mengkonstruksi pemberitaan di media yaitu dengan 

menggunakan Framing sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu 

dibentuk dan dikonstruksikan oleh media. Proses pembentukan itu hasil akhirnya 

adalah ada bagian yang ditonjolkan dan ada bagian yang dihilangkan. Akibatnya 

khalayak akan lebih mengingat hal-hal yang ditonjolkan oleh media. Realitas 

yangbegitu kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu. Bagi 

khalayak, penyajian realitas yang demikian membuat realitas lebih bermakna dan 

dimengerti. (Eriyanto, 2002). 

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya penulis ingin membahas 

penelitian tentang  analisis framing dengan topik berita kampanye politik Pilpres 

2019 di media onlie. Penelitian ini mengamati serta menganalisis pemberitaan yang 

di posting Seword.com mengenai pemberitaan kampanye politik Jokowi-Ma’ruf 

Amin dalam periode November 2018 hingga April 2019. Alasan peneliti 

mengambil objek penelitian media Seword.com karena media tersebut merupakan  
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media kumpulan para relawan politik yang memiliki ideologi yang sama yaitu 

sama-sama ingin mendukung Jokowi dan berbeda dengan penelitian sebelumnya 

yang meneliti media mainstream yang memang sudah dikenal masyarakat sebagai 

media yang netral seperti Detik.com. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 

perangkat framing yang diperkenalkan Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang 

terdiri empat struktur, yaitu Sintaksis, Skrip, Tematik dan Restoris 

Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik 

mendeskripsikan lebih dalam Bagaimana Framing Media dalam Kampanye 

Politik Jokowi-Ma’ruf Amin Pada Pilpres 2019 di Media Seword.com ? 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan Pernyataan diatas, permasalahan dari penelitian ini adalah 

Bagaimana Framing Media dalam Kampanye Politik Jokowi-Ma’ruf Amin Pada 

Pilpres 2019 di Media Seword.com ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Framing Media 

Seword.com dalam Kampanye Politik Jokowi-Ma’ruf Amin Pada Pilpres 2019 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

  Penelitian ini dapat menjadi referensi dan perspektif dalam disiplin ilmu 

politik untuk memberikan sebuah informasi serta pemahaman tentang teori analisi 

framing dalam menganalisis sebuah fenomena yang ada di media online. Penelitian 

ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk terpenuhinya gelar sarjana S1. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat menjadi masukan serta memberikan informasi dan 

gambaran pada masyarakat khususnya pengguna media sosial agar lebih cermat 

serta pandai dalam hal penggunanya terlebih dalam hal mendapatkan informasi dan 

juga harus mampu memilah akun-akun media mana yang memberikan efek baik 

atau buruk di media sosial. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini mencangkup bagian latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dimana hal-hal yang 

menjadi pertimbangan utama peneliti dalam menentukan judul, pokok 

permasalahan dan media yang diambil untuk diteliti lebih dalam. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab ini mencangkup kajian-kajian terdahulu yang memiliki topik masalah  

serupa,  kerangka konsep, teori serta kerangka berpikir. Bab ini juga dijelaskan 

untuk menjadi landasan dan memberikan gambaran serta pemahaman untuk 

kepentingan analisis yang diperoleh peneliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini mencangkup objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan 

data, sumber data, teknik analisis data, tabel rencana waktu. Pada bab ini juga 

peneliti akan menguraikan tata cara dalam menganalisis data sesuai dengan 

topik penelitian 

BAB IV GAMBARAN UMUM SEWORD DAN PILPRES 2019 

 Pada bab ini berisikan Gambaran Umum Seword, sejarah terbentuknya 

Seword, dan Gambaran Pemilihan Presiden pada tahun 2019. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan memaparkan temuan di lapangan sesuai dengan latar 

belakang permasalahan, yaitu analisis Framing Media dalam Kampanye Politik 

Jokowi-Ma’ruf Amin Pada Pilpres 2019 di Media Seword.com dan mencoba 

menjawab serta menjelaskan permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab 

pendahuluan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan berisi kesimpulan yang menjawab permasalahan dan 

penyelesaian penelitian. Sedangkan saran merupakan alternatif untuk mengatasi 

permasalahan dan kelemahan yang ada berkaitan dengan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Bagian ini mencangkup daftar referensi yang digunakan peneliti untuk 

menyusun proposal penelitian.


