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Media massa berpengaruh dalam membentuk opini publik, sehingga keberadaan 

dan peran media tidak terlepas dari kehidupan masyarakat, termasuk aspek politik 

di dalamnya. Peran media massa pun digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan 

Umum (Pemilu) Presiden Indonesia tahun 2014, dimana media digunakan oleh 

setiap calon presiden dalam menampilkan berbagai pemberitaan yang berkaitan 

dengan citra dan elektabilitas calon. Begitu juga dengan calon presiden Joko 

Widodo (Jokowi). Penelitian ini, melihat bagaimana sosok Jokowi digambarkan 

melalui pemberitaan yang dihadirkan pada masa tenang kampanye Pemilu 2014. 

Berbagai penggambaran yang ditampilkan oleh media online Liputan6.com 

terhadap penggambaran sosok Jokowi, dengan menggunakan teori Agenda Setting 

dan analisis Semiotika Roland Barthes. Penggambaran Jokowi terlihat dari teks 

media yang ditampilkan lewat bahasa media sebagai makna denotasi dan 

diuraikan sampai pada tahap konotasi dan mitos sesuai dengan analisis Semiotika 

Roland Barthes, sehingga hasil penelitian memberikan beberapa penggambaran 

sosok Jokowi seperti: Rendah Hati, Jujur, Sederhana, Punya Kepedulian Tinggi, 

Kemeja Kotak-Kotak sebagai Simbol Jokowi, Pekerja Keras, Pintar, dan 

Merakyat. 

 

Kata kunci : Potret Jokowi, Semiotika Barthes - Teori Agenda Setting, 

Liputan6.com. 
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PORTRAIT JOKOWI AS PRESIDENTIAL CANDIDATES IN ONLINE 

MEDIA LIPUTAN6.COM 

(Semiotics Analysis on News Jokowi in the 2014 Election Campaign Quiet 

Period) 

 

 

By ; 

 

Yessy Tathyana 

 

 

 

 

Mass media is the most influent in shaping public opinion, the presence of the 

media's role can not be separated from public, include the political aspects in it. 

The role of the mass media was used during the implementation of Indonesia 

President Election in 2014, where a media used by president candidate to report 

the images and candidates electability, and also the president candidate Joko 

Widodo (Jokowi). The various potrait of Jokowi displayed in Liputan6.com, by 

text and media language within many signs in denotative, connotation and myth 

level. The theory used is the Agenda Setting Theory that describes the news 

Jokowi figure shown by media and Semiotics Analysis of Roland Barthes. 

The results of the study provide some depictions of Jokowi as: Humble, Honest, 

Modest, Got High Concern, Shirts Symbol Boxes as Jokowi, Hard Worker, Clever, 

and Populist. 

 

Keywords: Portrait Jokowi, Barthes Semiotics - Agenda Setting Theory, 

Liputan6.com. 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepanjang sembilan bulan terakhir sebelum penetapan calon presiden, sebanyak

kurang lebih delapan lembaga survei merilis hasil temuan mengenai calon paling

popular menjadi presiden saat ini. Temuan itu bermuara pada satu nama: Jokowi.

Data diambil dari mesin pengumpul Indonesia Indicator. Monitoring media

dilakukan secara real time, 24 x 7 x 365, dengan cakupan 337 media online

nasional dan daerah dalam waktu 19 bulan (Januari 2012-Juli 2013), dengan total

lebih dari 2,6 juta pemberitaan. Metode pengumpulan dilakukan oleh perangkat

lunak crawler (robot) secara otomatis dengan analisis berbasis AI, semantik, serta

text mining.

Nama Jokowi tak bisa dilepaskan dari pengaruh media. Media-lah yang

“mengarahkan” opini publik pada Jokowi, seolah menjadi antitesa (lawan)

pemimpin yang ada saat ini. Jokowi memiliki karakter yang menarik, punya news

value, dan selalu membawa hal baru pada cerita yang dibawanya. Fenomena

Jokowi sebenarnya sudah bisa diprediksikan sejak kemunculannya melalui

program mobil Esemka (mobil produk anak dalam negeri) yang telah

melambungkan namanya dari tokoh lokal, walikota Solo, menjadi tokoh nasional

yang telah menarik perhatian masyarakat. Keberpihakan Jokowi pada produk
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nasional (yang digarap oleh siswa SMK) di tengah serbuan industri otomotif

global dan asing membuat publik terpikat padanya. Apa yang dilakukan Jokowi

mendapat sambutan masyarakat, setidaknya terpotret melalui berbagai

pemberitaan.

Bersamaan dengan itu perjalanan pemberitaan Jokowi terus melaju saat

mencalonkan diri dan akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI. Ada lompatan

jumlah yang dilampaui Jokowi dari pemberitaan lokal sekitar 500 perbulan pada

bulan Maret dan menjadi 1000 pada bulan Mei sampai dengan Juni 2012,

melompat hingga 3000 berita pada bulan Juli dan Agustus 2012, dan mencapai

puncaknya pada bulan September 2012 dengan 6.526 pemberitaan tentang

Jokowi. Ini artinya, sehari ada sekitar 217 pemberitaan. Pada saat inilah

pemberitaan Jokowi mengalahkan Presiden SBY yang berjumlah 4.094. Jumlah

pemberitaan Jokowi pun konsisten sejak itu. Ia selalu menempati urutan

pemberitaan terbanyak di Indonesia setelah Presiden SBY, dengan rata-rata

terpaut 50% pemberitaan. Posisi kedua ini pernah ditempati Dahlan Iskan pada

November 2012.1

Popularitas Jokowi terus melambung melampaui tokoh nasional dan kandidat

bakal calon presiden lainnya, seperti Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Megawati, dan

Prabowo. Hingga kini belum ada sejarahnya seorang gubernur yang

pemberitaannya melampaui pemberitaan Jokowi. Jokowi menjadi bintang baru di

jagad politik Indonesia. Media begitu senang memberitakan apa pun yang

dilakukan mantan gubernur DKI yang menjabat kurang lebih dua tahun. Bahkan

1 . Republika.co.id, 07 Agustus 2013
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untuk hal sepele sekalipun. Setiap kali ada berita Jokowi seperti menjadi magnet,

dan masyarakat menikmatinya.

Jokowi dapat penilaian secara khusus bagi masyarakat ibu kota DKI Jakarta,

meskipun ia terbilang baru memimpin Ibu Kota tersebut. Mulai dari perilaku

Jokowi, program kerja Jokowi, hingga percaturan calon presiden, dimana setiap

bulan isu itu terus berubah dan berkembang sehingga pemberitaan mengenainya

tak pernah basi. Spontanitas Jokowi menjadi perhatian publik. Karena aktivitas

Jokowi seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Normalisasi Pluit, Trans

Jakarta, Monorel, dan masalah Pedagang Kaki Lima.

Dalam clustering issue yang dilakukan oleh mesin Indonesia Indicator, media

terus memberitakan berbagai program kerja Jokowi yang setiap bulan, dan

senantiasa ada penekanan yang berbeda dari bulan ke bulan. Pada media sosial,

yang banyak didominasi anak muda, Jokowi juga menjadi perbincangan yang tak

pernah usainya ditambah kabar pro dan kontra pencalonannya sebagai calon

Presiden 2014-2019.

Media sosial dan media online akan memberikan pengaruh besar bagi masyarakat

Indonesia dalam menentukan presiden Indonesia (2014-2019). Pertumbuhan

penggunaan internet di Indonesia tiap harinya pun selalu bertambah termasuk

pengguna media sosial yang aktif baik dari kalangan muda maupun orangtua.

Media sosial dan media online saat ini dianggap sebagai media yang paling

ampuh dalam mensosialisasikan atau berkampanye untuk mempengaruhi

masyarakat Indonesia untuk pemilihan calon presiden, mengingat kesuksesan



4

pemilihan presiden Amerika yang di menangkan oleh Barack Obama dengan

mendapatkan dukungan dari media sosial Facebook pada tahun 2008 silam.

Facebook dianggap sebagai media yang sangat berpengaruh terhadap terpilihnya

Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat dalam dua periode. Ini berarti

keberadaan media sosial maupun online sangat diperhitungkan saat ini dalam

kampanye politik yang akan dilaksanakan hingga terpilihnya presiden Indonesia

periode 2014-2019.

Seperti halnya dalam media massa dan media online, sosok Jokowi selalu menjadi

perbincangan. Hampir semua media massa online saat ini selalu memberitakan

pemberitaan yang dapat menarik perhatian publik dan semakin membentuk opini

masyarakat. Saat ini kemajuan teknologi menuntut media massa semakin bersaing

dalam membuat sistem online, selain Kompas.com, Vivanews.com, Detik.com,

Liputan6.com dan masih banyak lagi. Media online yang semakin menjamur

mengikuti trend dan tidak terbatas ruang dan waktu dalam memberitakan dan

beritanya pun dapat tersimpan, selain itu memudahkan pengguna gadget dalam

mengakses informasi memberikan  kelebihan bagi media massa online sehingga

pengaruhnya pun dapat terlihat.

Salah satu media massa online yang sangat gencar memberikan berita mengenai

Jokowi adalah media massa online Liputan6.com yang membuat rubrik khusus

tentang Berita Harian Jokowi. Situs online yang telah dibuat sejak tahun 2000,

yang dimiliki oleh Surya Citra Media yang merupakan anak perusahaan dari PT.

Elang Mahkota Mandiri. Dalam situs online media massa, Liputan6.com pun
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terhubung dengan media sosial Twitter dengan pengikut 2,9 juta, sehingga dalam

penyebaran informasinya jauh lebih mudah dan menjangkau banyak pembaca.

Pesan yang disampaikan dalam situs Liputan6.com memberikan penggambaran

bagi publik terhadap potret Jokowi. Lewat berbagai pemberitaan yang ada pada

situs online ini, dapat mengarahkan pikiran publik seperti apa yang diagendakan

oleh media tersebut lewat bahasa jurnalistik dan sistem tanda (bahasa) yang

dipakai, menjadi sebuah sarana penggambaran sosok pemimpin yang seolah-olah

dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, dan berbagai penggambaran tersebut

diarahkan pada nama calon Presiden. Pesan yang dikonstruksi memberikan posisi

tertentu bagi Jokowi ditengah masyarakat.

Maraknya pemberitaan tentang pemilihan Presiden seolah memberikan ruang bagi

Jokowi dalam pemberitaan di media massa online Liputan6.com. Jokowi seolah

menjadi sosok yang memiliki karakter yang cocok dengan kebutuhan bangsa

Indonesia sebagai calon Presiden, dengan citra-citra positif dan karakter yang pro

rakyat. Termasuk pada saat Jokowi menjadi calon Presiden, pemberitaan yang

mengarah pro dan kontra  Jokowi semakin jelas terlihat.

Ketika masa kampanye berbagai macam pemberitaan pro dan kontra Jokowi dapat

terlihat lebih mudah, karena media massa dengan kepemilikan dan kepentingan

dari partai politik pendukung masing-masing akan memberitakan pemberitaan

yang dapat mendukung citra calon presiden yang diusung, namun pada masa

tenang kampanye, media massa justru punya peranan yang sangat penting, dimana

tidak ada lagi kegiatan kampanye, namun cara untuk mempengaruhi opini publik

dapat dilakukan oleh media, sehingga pada masa tenang inilah peneliti melihat
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kecenderungan media dalam mengolah informasi mengggunakan bahasa yang

diperhalus sehingga dapat dimanfaatkan dalam membentuk opini publik. Dengan

kata lain, masa tenang kampanye pemilu justru dapat dimanfaatkan sebagai ruang

kampanye menggunakan pemberitaan dari media yang dikemas untuk tujuan

kepentingan media maupun orang lain. Karena pada masa tenang setiap tm

kampanye dari calon presiden tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye

dalam bentuk apapun, sehingga peranan media sangat penting dalam mendukung

keberhasilan salah satu calon presiden dengan kampanye secara terselubung.

Media online Liputan6.com semakin mengarahkan opini publik lewat

pemberitaan melalui bahasa dan kata-kata yang digunakan pada sebuah berita.

Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut:

Potret Jokowi Sebagai Kandidat Calon Presiden Dalam Media Online

Liputan6.com (Analisis Semiotika pada Berita tentang Jokowi dalam Masa

Tenang Kampanye Pemilu 2014)

Penelitian ini akan melihat pemberitaan maupun isu mengenai Jokowi yang

semakin eksis di media massa konvensional maupun online, juga dalam media

sosial yang eksis di kalangan masyarakat Indonesia. Peneliti ingin mengetahui

bagaimana sebuah bahasa dalam pemberitaan dapat mengarahkan opini publik

pada sebuah pokok pikiran yang diagendakan untuk menyetujui gagasan yang

ditanam dalam berita. Penggunaan dan pemilihan bahasa dalam berita tentu untuk

tujuan tertentu, sehingga lewat penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana

bahasa dalam pemberitaan sebagai alat yang dapat memunculkan sebuah gagasan
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yang disepakati oleh publik. Pemilihan masa tenang kampanye merupakan saat

yang tepat menurut peneliti, karna pada masa tenang kampanye tidak

diperbolehkan adanya kampanye, sehingga pada masa inilah media berfungsi

sebagai alat yang dapat digunakan sebagai saluran untuk mempengaruhi opini

publik secara halus. Masa tenang yang hanya berlangsung selama tiga hari2

setelah masa kampanye sekaligus menjadi transisi untuk pemilihan umum.

Sehingga pada masa tenang, justru menjadi masa yang sangat ampuh dalam

mempertahankan dukungan atau menarik dukungan dari masyarakat.

Peneliti menggunakan analisis Semiotika untuk mengidentifikasi makna dibalik

penggunaan bahasa dalam berita yang di unggah, melihat dari konstruksi pesan

lewat bahasa, serta ideologi dominan yang tersampaikan dalam teks yang mampu

membuat opini publik seperti apa yang diagendakan oleh media.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang

akan diteliti adalah pemberitaan Jokowi pada masa tenang pemilu 2014 dalam

media online yang berupa:

Bagaimana Potret Jokowi Sebagai Kandidat Calon Presiden Dalam Media Online

Liputan6.com, yang diberitakan pada masa tenang pemilu tanggal 05-08 Juli

2014?

2 http://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%20Nomor%207%20Tahun%202015.pdf BAB V
Jadwal dan Waktu Kampanye Pasal 49 Ayat 2
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1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana potret Jokowi sebagai

kandidat calon presiden di Media Online Liputan6.com pada pemberitaan masa

tenang pemilu 2014 melalui konstruksi pesan yang dianalisa dengan analisis

semiotika.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi

perkembangan Ilmu Komunikasi dan juga bagi penulis dan pembaca, selain itu

diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan

dengan penelitian analisis semiotika dengan paradigma konstruktivis terkait isu-

isu maupun pemberitaan yang ditampilkan di media online melalui sistem tanda.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  sumbangan pemikiran, pengetahuan,

gambaran dan informasi khususnya bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk lebih

peka dan cerdas dalam melihat isu-isu maupun pemberitaan dalam media massa

konvensional, online maupun media sosial. Dengan penelitian ini juga diharapkan

memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat dalam melihat dan

menilai sebuah berita baik di media massa konvensional maupun elektronik yang

merupakan hasil rekonstruksi. Sehingga kita mampu mengontrol pengaruh pesan

yang dikonstruksikan sedemikian rupa yang berusaha disisipkan  melalui berita.
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Selain itu, untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna

memperoleh gelar sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan

pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti

sebelumnya. Penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka memudahkan penulis

dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dari teori maupun

konseptual. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan bahan

referensi yang menunjang penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan

analisis Semiotika Roland Barthes.

Table 1. Daftar Penelitian Terdahulu

NO. Nama Peneliti Judul dan Metode
Penelitian

Hasil Penelitian Kesamaan
dengan Peneliti

1. Ayu
Prasetyaningtyas

Analisis Semiotik
Dan Wacana
Pada Iklan Rokok LA
LIGHTS “Yang Lain
Bersandiwara, Gue
Apa Adanya!” Versi
Topeng Monyet Di
MediaTelevisi

Salah satu iklan
yang memiliki
ideologi tertentu
dalam
penyampaiannya
kepada masyarakat
sebagai calon
konsumen ialah
iklan rokok LA
Lights “Yang Lain
Bersandiwara, Gue
Apa Adanya!” versi
topeng monyet
yang
memiliki dua
makna saling
berhubungan dan

Penelitian
dengan
menganalisis
data dengan
menggunakan
peta tanda dari
Roland Barthes
yang
mengkaitkan
unsur-unsur
berupa
tanda, penanda,
dan petanda
hingga
membangun
sebuah
pemaknaan
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saling melengkapi
yaitu makna
denotasi dan makna
konotasi. Pada iklan
terdapat pilihan-
pilihan tanda untuk
merepresentasikan
sebuah peristiwa
yang diangkat
hingga kemudian
dimaknai oleh
publik dan sampai
pada pembentukan
wacana atas iklan
tersebut. Setiap
pilihan atas tanda
yang
digunakan adalah
pilihan atas ideologi
dari pembuatan
iklan tersebut.

dari pesan yang
disampaikan.

NO. Nama Peneliti Judul dan Metode
Penelitian

Hasil Penelitian Kesamaan
dengan Peneliti

2. Segaf Abdullah Analisis Semiotika
Roland Barthes
terhadap Pengusungan
Jokowi Sebagai
Capres dari PDIP
untukPilpres 2014
padaSampul Majalah
Berita Mingguan
(MBM) Tempo
“MENIMANG
JOKOWI”
edisi 9-15 September
2013

Hasil penelitian,
karikatur tersebut
merepresentasikan
pengusungan
Jokowi sebagai
capres dari PDIP
untuk Pilpres 2014.
Belum ada
keputusan, namun ia
menjadi nama yang
paling santer disebut
menjadi bakal
capres dari PDIP
dalam hajatan
politik lima tahunan
tersebut.

Penelitian ini
sama-sama
menggunakan
metode
Semiotika
Barthes dan
tentang
pencalonan
Jokowi sebagai
Presiden tahun
2014. Sehingga
penelitian ini
dapat menjadi
referensi bagi
peneliti dalam
pembahasan.
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NO. Nama Peneliti Judul dan Metode
Penelitian

Hasil Penelitian Kesamaan
dengan Peneliti

3. Sony  Kusuma
Anugerah

Representasi Black
Campaign Dalam
Spanduk Kampanye
Pilkada Jakarta
2012

Hasil penelitian ini
menunjukkan
bahwa dalam
spanduk kampanye
Pilkada Jakarta,
Black campaign
digunakan sebagai
kampanye yang
menyerang sisi
pribadi, kebijakan-
kebijakan
politik, dan
dilakukan oleh
pelaku yang
anonim. Kampanye
hitam dianggap
mampu membentuk
opini publik untuk
menciptakan citra
buruk pihak lawan
politik. Seperti
yang terjadi pada
Pilkada Jakarta
2012 kemarin,
banyaknya temuan
pelanggaran
terutama dalam
kaitan kampanye
hitam.
Penelitian ini
menggambarkan
bentuk kampanye
hitam yang terjadi
pada Pilkada
Jakarta 2012
melalui konstruksi
makna pada salah
satu media
berkampanye, yaitu
spanduk.
Menggunakan
Analisis Semiotika
Roland Barthes.

Penelitian ini
menggunakan
pendekatan
kualitatif
dengan
menggunakan
analisis
semiotika untuk
menganalisis
objek
penelitian.
Teknik analisis
yang dilakukan
sama
menggunakan
teori semiotika
Roland Barthes.
Teks atau kata
diuraikan dalam
dua tahap untuk
mencari makna-
makna yang
terkandung
didalamnya.
Tahap pertama
pembahasan
kata melalui
makna denotasi,
dan tahap kedua
pembahasan
kata melalui
makna
konotasi yang
selanjutnya
akan didapat
mitos yang
berkembang
dimasyarakat
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2.2 Tinjauan Teoritik

2.2.1 Kontruksi Realitas

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Kedua pemikir ini hanya meneruskan apa

yang digagas oleh Giambitissta Vico yang kemudian banyak disebut sebagai

konstruktivisme. Menurut Hamad (2004:11-13) tentang proses konstruksi realitas,

prinsipnya setiap upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa,

keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik

adalah usaha mengkonstruksi realitas. Laporan tentang kegiatan orang berkumpul

di sebuah lapangan terbuka guna mendengarkan pidato politik pada musim

pemilu,misalnya adalah hasil konstruksi realitas mengenai peristiwa yang

lazimnya disebut kampanye pemilu itu. Begitulah setiap hasil laporan adalah hasil

konstruksi realitas atas kejadian yang dilaporkan.

Karena sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan

peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksi

berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai

peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Dengan

demikian seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan

(constructed reality) dalam bentuk wacana yang bermakna.

Bahasa adalah unsur utama dalam proses konstruksi realitas. Bahasa merupakan

instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi

dan alat narasi. Dalam konteks media massa, keberadaan bahasa ini tidak lagi

sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas melainkan bisa
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menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas media yang akan

muncul di benak khalayak. Berdasarkan makna itulah, maka penggunaan bahasa

berpengaruh terhadap konstruksi realitas, terlebih atas hasilnya (makna atau citra).

Penggunaan bahasa tertentu dengan demikian berimplikasi pada bentuk konstruksi

realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian suatu

realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul

darinya.

Dari uraian tersebut maka media telah menjadi sumber informasi yang dominan

tidak saja bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dalam memperoleh gambaran

realitas mengenai suatu peristiwa. Ada dua konsep dalam melihat realitas yang

direfleksikan media. Pertama, konsep media secara aktif yang memandang media

sebagai partisipan yang turut mengkonstruksi pesan sehingga muncul pandangan

bahwa tidak ada realitas sesungguhnya dalam media. Kedua, konsep media secara

pasif yang memandang media hanya sebagai saluran yang menyalurkan pesan-

pesan sesungguhnya,dalam hal ini media berfungsi sebagai sarana yang netral,

media menampilkan suatu realitas apa adanya.

Dalam konteks ini, maka konsep media secara aktif menjadi relevan dalam

kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini juga sesuai dengan

paradigma konstruktivis yang digunakan, yang memandang media dilihat bukan

sebagai saluran yang bebas atau netral melainkan sebagai subyek yang

mengkonstruksi realitas, dimana para pekerja yang terlibat dalam memproduksi

pesan juga menyertakan pandangan bias dan pemihakannya.
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Karenanya, sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara

berbeda. Wartawan bisa mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika

melihat suatu peristiwa dan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka

mengkonstruksi peristiwa itu, yang diwujudkan dalam teks berita. Berita dalam

pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti

yang riil. Disini realitas bukan dibuat begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk

interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam proses internalisasi, wartawan

menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta

diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses

interaksi dan dialektika tersebut. (Eriyanto,2004:17).

Sobur (2001:91) menulis, istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak

diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman (1996) melalui

bukunya, “The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociological of

Knowledge”, dan kemudian diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia dibawah

judul “Tafsir Sosial atas Kenyataan : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan

(1990)”. Dalam buku tersebut mereka menggambarkan proses sosial melalui

tindakan dan interaksinya, dimana individu secara intens menciptakan suatu

realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.

Berger dan Luckman memulai penjelasan realitas sosial dengan memisahkan

pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Mereka mengartikan realitas sebagai

kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui memiliki keberadaan

(being) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara,
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pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata

(real) dan memiliki karakteristik secara spesifik.

Menurut Berger dan Luckman, realitas sosial dikonstruksi melalui eksternalisasi,

obyektivasi, dan internalisasi. Konstruksi sosial, dalam pandangan mereka, tidak

berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan.

Eksternalisasi adalah penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokultural

sebagai produk manusia. Internalisasi adalah proses dimana individu

mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial

tempat individu menjadi anggotanya. Sedangkan obyektivasi adalah interaksi

sosial yang terjadi dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami

proses intitusionalisasi. (Berger, 1996)

2.2.2 Tinjauan Tentang Media Massa Online

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan

elektronik). Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima

pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang dalam

sikap dan perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Oleh karena itu,

massa disini menunjuk kepada khalayak, audience, penonton, pemirsa, atau

pembaca (Nurudin, 2004:2). Dan yang menjadi media antara lain : televisi, radio,

internet, majalah, koran, tabloid, buku, dan film. Pengertian Media Online secara

khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa.

Media massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik

tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. Pengertian media online secara khusus
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adalah media yang menyajikan karya jurnalistik (berita, artikel, feature) secara

online. Asep Syamsul M. Romli dalam buku Jurnalistik Online: Panduan

Mengelola Media Online mengartikan media online sebagai berikut:

Media online (online media) adalah media massa yang tersaji secara online di

situs web (website) internet.  Media online adalah media massa ”generasi ketiga”

setelah media cetak (printed media) koran, tabloid, majalah, buku dan media

elektronik (electronic media), radio, televisi, dan film/video. Media Online

merupakan produk jurnalistik online. Jurnalistik online disebut juga cyber

journalisme yang didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang

diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Secara teknis atau ”fisik”, media

online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan

internet). Termasuk kategori media online adalah portal, website (situs web,

termasuk blog), radio online, TV online, dan email. (Jurnalistik Online, 2012)

a. Karakteristik Media Online

Karakteristik dan keunggulan media online dibandingkan media konvensional

(cetak/elektronik) antara lain:

1. Kapasitas luas, halaman web bisa menampung naskah sangat panjang.

2. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja.

3. Jadwal terbit bisa kapan saja bisa, setiap saat.

4. Cepat, begitu diunggah segera diakses semua orang.

5. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.

6. Aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
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7. Update, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja.

8. Interaktif, dua arah, dengan adanya fasilitas kolom komentar, chat room,

polling, dsb.

9. Terdokumentasi, informasi tersimpan di ”bank data” (arsip) dan dapat

ditemukan melalui ”link”, ”artikel terkait”, dan fasilitas ”cari” (search).

10. Terhubung dengan sumber lain (hyperlink) yang berkaitan dengan

informasi tersaji.

Selain itu komunikan bersifat heterogen, komunikan atau penerima informasi

dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Hal ini dikarenakan komunikasi

massa menyampaikan pesan secara umum pada seluruh masyarakat, tanpa

membedakan suku, ras, agama, serta memiliki beragam karakter psikologi, usia,

jenis kelamin, tempat tinggal, adat budaya maupun strata sosial.

2.2.3 Media Massa Online Liputan6.com

Liputan6.com merupakan portal berita online yang berdasarkan program berita

SCTV, Liputan 6. Situs ini diluncurkan sejak tanggal 24 Agustus 2000 (bertepatan

dengan ulang tahun SCTV ke-10) dan dikelola oleh SCTV Multimedia dan

Liputan6 Website Team, anak perusahaan PT. Surya Citra Media, Tbk yang juga

milik SCTV. Situs ini menyajikan berita-berita dengan slogan “Aktual, Tajam dan

Terpercaya”. Pemberitaan yang diambil terhitung pada masa tenang kampanye

pemilu 2014 yaitu tanggal 05 Juli sampai 08 Juli 2014.
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2.2.4 Tinjauan Semiotika

Secara etimologis istilah semiotika berasal dari bahasa Yunani ‘semeion’ yang

berarti ’tanda’ (Sudjiman dan van Zoest, 1996) atau seme, yang berarti penafsir

tanda (Cobley dan Jansz, 1999: 4) (dalam Sobur, .2004: 16). Semiotika kemudian

didefinisikan sebagai studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja.

Adapun nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kedua istilah ini mengandung

pengertian yang persis sama, walaupun penggunaan salah satu dari kedua istilah

tersebut biasanya menunjukkan pemikiran pemakainya; mereka yang bergabung

dengan Charles Sanders Peirce menggunakan kata semiotika, dan mereka yang

bergabung dengan Saussure menggunakan kata semiologi. Namun yang sering

digunakan adalah kata semiotika (Van Zoest, 1993: 2). Tommy Christomy,

(dalam Sobur, 2004: 12) menyebutkan adanya kecenderungan, istilah semiotika

lebih populer daripada istilah semiologi sehingga para penganut Saussure pun

sering menggunakannya.

Pokok perhatian semiotika adalah tanda. Tanda itu sendiri adalah sebagai sesuatu

yang memiliki ciri khusus yang penting.Pertama, tanda harus dapat diamati,

dalam arti tanda itu dapat ditangkap. Kedua, tanda harus menunjuk pada sesuatu

yang lain. Artinya bisa menggantikan, mewakili dan menyajikan. Preminger

(dalam Pradopo, 2003: 119) berpendapat semiotik adalah ilmu tentang tanda-

tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan

kebudayaan itu merupakan tanda-tanda, semiotik itu mempelajari sistem-sistem,

aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkikan tanda-tanda tersebut

mempunyai arti. Sementara Pierce (dalam Zoest 1978: 1) mengatakan pengertian
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semiotik adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala

sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang

berlaku bagi pengunaan tanda. Pengertian Semiotik di atas dapat disimpulkan

bahwa semiotik adalah ilmu untuk mengetahui tentang sistem tanda, kovensi-

konvensi yang ada dalam komunikasi dan makna yang tekandung di dalamnya.

Semiotika menurut Berger memiliki dua tokoh, yakni Ferdinand de Saussure

(1857-1913) dan Charles Sander Peirce (1839-1914). Kedua tokoh tersebut

mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak mengenal satu sama

lain. Saussure di Eropa dan Peirce di Amerika Serikat.Latar belakang keilmuan

adalah linguistik, sedangkan Peirce filsafat.Saussure menyebut ilmu yang

dikembangkannya semiologi (semiology).

Semiologi menurut Saussure seperti dikutip Hidayat, didasarkan pada anggapan

bahwa selama perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna atau selama

berfungsi sebagai tanda, harus ada di belakangnya sistem perbedaan dan konvensi

yang memungkinkan makna itu. Di mana ada tanda di sana ada sistem (Hidayat,

1998:26).

Sedangkan Peirce menyebut ilmu yang dibangunnya semiotika (semiotics). Bagi

Peirce yang ahli filsafat dan logika, penalaran manusia senantiasa dilakukan lewat

tanda. Artinya, manusia hanya dapat bernalar lewat tanda. Dalam pikirannya,

logika sama dengan semiotika dan semiotika dapat ditetapkan pada segala macam

tanda (Berger, 2000:11-22). Menurut Saussure, seperti dikutip Pradopi (1991:54)

tanda sebagai kesatuan dari dua bidang yang tidak dapat dipisahkan seperti halnya

selembar kertas. Dimana ada tanda disana ada sistem. Artinya, sebuah tanda
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(berwujud kata atau gambar) mempunyai dua aspek yang ditangkap oleh indra

kita yang disebut dengan signifier, bidang penanda atau bentuk dan aspek lainnya

yang disebut signified, bidang petanda atau konsep atau makna. Aspek kedua

terkandung di dalam aspek pertama. Jadi petanda merupakan konsep atau apa

yang dipresentasikan oleh aspek pertama. Lebih lanjut dikatakannya bahwa

penanda terletak pada tingkatan ungkapan (level of expression) dan mempunyai

wujud atau merupakan bagian fisik seperti bunyi, huruf, kata, gambar, warna,

obyek, dan sebagainya. Pertanda terletak pada level of content (tingkatan isi atau

gagasan) dari apa yang diungkapkan melalui tingkatan ungkapan. Hubungan

antara kedua unsur melahirkan makna. Tanda akan selalu mengacu pada

(mewakili) sesuatu hal (benda) yang lain yang disebut reerent. Lampu merah

mengacu pada jalan berhenti. Wajah cerah mengacu pada kebahagiaan. Air mata

mengacu pada kesedihan. Apalagi hubungan antara tanda dan yang diacu terjadi,

maka dalam benak orang yang melihat atau mendengar akan timbul pengertian

(Eco, 1979:59).

A. Semiotika Roland Barthes

Roland Barthes pun merupakan pengikut paham Saussure yang

berpandangan bahwa sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-

asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Semiotik, atau

dalam istilah Barthes semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari

bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai

(to sinify) dalam hal ini tidak dapat digabung dengan mengkomunikasikan

(to communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya
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membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak

dikomunikasikan, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda.

Salah satu wilayah penting yang diuraikan Barthes dalam studinya tentang

tanda adalah peran pembaca (the reader). Konotasi, walaupun merupakan

sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi.

Barthes secara lugas mengulas apa yang sering disebutnya sebagai sistem

pemaknaan tataran yang dibangun di atas sistem lain yang telah ada

sebelumnya. sistem ke-dua ini oleh Barthes disebut dengan konotatif, yang

di dalam buku Mythologies-nya secara tegas ia bedakan dari denotatif atau

sistem pemaknaan.

1. signifier (penanda)

2. signified (petanda)

3. denotative sign (tanda denotatif)

4. connotative Signifier (Penanda Konotatif)

5. Connotative Signified (Petanda Konotatif)

6. Connotative Sign (Tanda Konotatif)

Dari uraian Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda

denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Jadi, dalam konsep Barthes,

tanda konotatif tidak sekadar memiliki makna tambahan namun juga

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya.

Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam

pengertian secara umum serta denotasi dan konotasi yang dipahami oleh

Barthes. Di dalam semiologi Barthes dan para pengikutnya, denotasi
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merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi

merupakan tingkat kedua. Dalam hal ini denotasi justru lebih diasosiasikan

dengan ketertutupan makna. Sebagai reaksi untuk melawan keharfiahan

denotasi yang bersifat ini, Barthes mencoba menyingkirkan dan

menolaknya. Baginya yang ada hanyalah konotasi. Ia lebih lanjut

mengatakan bahwa makna “harfiah” merupakan sesuatu yang bersifat

alamiah (Budiman, 1999:22).

Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, yang

disebutnya sebagai ‘mitos’ dan berfungsi untuk mengungkapkan dan

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam

suatu periode tertentu.Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi

penanda, petanda, dan tanda.Namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos

dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau

dengan kata lain, mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran ke-

dua. Di dalam mitos pula sebuah petanda dapat memiliki beberapa

penanda.

B. Metode Semiotika

Metode semiotika secara prinsip bersifat kualitatif-interpretatif dan dapat

diperluas sehingga bersifat kualitatif-empiris. Metode kualitatif-

interpretatif lebih berfokus kepada teks dan kode yang nampak secara

visual sedang metode kualitatif-empiris membahas pada subyek pengguna

teks (Yusita Kusumarini,2006).
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C. Sistem Tanda (Semiotik)

Semiotik (semiotic) adalah teori tentang pemberian ‘tanda’. Secara garis

besar semiotik digolongkan menjadi tiga konsep dasar, yaitu semiotik

pragmatik (semiotic pragmatic), semiotik sintatik (semiotic syntactic), dan

semiotik semantik (semiotic semantic) (Wikipedia, 2007).

D. Semiotika Teks

Pengertian teks secara sederhana adalah “kombinasi tanda-tanda” (Piliang,

2003). Dalam pemahaman yang sama, semua produk desain (termasuk

arsitektur dan interior) dapat dianggap sebagai sebuah teks, karena produk

desain tersebut merupakan kombinasi elemen tanda-tanda dengan kode

dan aturan tertentu, sehingga menghasilkan sebuah ekspresi bermakna dan

berfungsi (Yusita Kusumarini,2006). Dalam menganalisis dengan metode

semiotika, pada prinsipnya dilakukan dalam dua tingkatan analisis, yaitu :

a. Analisis tanda secara individual (jenis tanda, mekanisme atau struktur

tanda), dan makna tanda secara individual.

b. Analisis tanda sebagai sebuah kelompok atau kombinasi (kumpulan

tanda yang membentuk teks), biasa disebut analisis teks.

Pada komunikasi, bidang terapan semiotika pun tidak terbatas. Adapun

beberapa contoh aplikasi semiotika di antara sekian banyak pilihan kajian

semiotika dalam domain komunikasi media. Mempelajari media adalah

adalah mempelajari makna dari mana asalnya, seperti apa, seberapa jauh
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tujuannya, bagaimanakah ia memasuki materi media, dan bagaimana ia

berkaitan dengan pemikiran kita sendiri. Dalam konteks media massa,

khususnya media cetak kajian semiotika adalah mengusut ideologi yang

melatari pemberitaan.

2.2.5 Tinjauan Teori Agenda Setting

Teori Penentuan Agenda (Agenda Setting Theory) adalah teori yang

menyatakan bahwa media massa merupakan pusat penentuan kebenaran

dengan kemampuan mentransfer kesadaran dan informasi ke dalam agenda

publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada

isu-isu yang dianggap penting oleh media massa.

Teori Agenda Setting pertama dikemukakan oleh Walter Lippman (1965)

dalam Jalaluddin Rakhmat (2208:228) pada konsep “The World Outside

and the Picture in our head”, penelitian empiris teori ini dilakukan Mc

Combs dan Shaw ketika mereka meneliti pemilihan presiden tahun 1972.

Mereka mengatakan meskipun para ilmuwan yang meneliti perilaku

manusia belum menemukan kekuatan media seperti yang disinyalir oleh

pandangan masyarakat yang konvensional, belakangan ini mereka

menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan penyiar memainkan

peranan yang penting dalam membentuk realitas sosial ketika mereka

melaksanakan tugas keseharian mereka dalam menonjolkan berita. Teori

Agenda Setting yang kemudian dikemukakan oleh seorang Professor

Jurnalistik Maxwell McComb dan Donald Shaw, mereka mengemukakan
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bahwa media massa mempunyai kemampuan untuk memindahkan wacana

dalam agenda pemberitaan kepada agenda publik. Kedua ahli tersebut

percaya bahwa ada dua sisi yang digunakan pada teori ini untuk mengkaji

media yaitu melihat kekuatan dari media dan kebebasan khalayak untuk

memilih.

a. Dasar Teori Agenda Setting

Maxwell McComb dan Donald Shaw mengemukakan bahwa media massa

memiliki kemampuan untuk memindahkan wacana dalam agenda

pemberitaan kepada agenda publik. Sesuatu yang dianggap penting oleh

media maka hal tersebut akan menjadi penting untuk dipublikasikan. Dalam

konteks Amerika Serikat dicontohkan bahwa kekuatan pers di Amerika

cenderung primordial, mereka membuat agenda sendiri untuk menjadi bahan

diskusi publik, mengalahkan semua kekuatan politik dan tidak terbantahkan

oleh semua hukum.

b. Khalayak dan Agenda Publik

Menurut Maxwell McComb dan Donald Shaw, khalayak perlu mendapatkan

perhatian dalam kajian agenda setting. Khalayak akan memilih berita yang

mereka anggap tidak membahayakan bagi ideologi mereka. Teori Agenda

Setting mencoba mengkaji ulang penelitian-penelitian media yang selama

dua dekade didominasi oleh hipotesa bahwa khalayak adalah entitas yang

pasif. Ada dua sisi yang digunakan teori Agenda Setting ini untuk mengkaji
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media yaitu melihat kekuatan dari media dan k,ebebasan khalayak untuk

memilih.(Maxwell McComb dan Donald Shaw:1972)

Dalam kajian aslinya, Maxwell McComb dan Donald Shaw mengakui bahwa

manusia bukanlah entitas yang hanya menunggu program yang ditawarkan

oleh media, sehingga penonton bisa menjadi lebih waspada terhadap

tayangan dibandingkan dengan penonton lainnya. Untuk mengkaji hal ini,

maka Maxwell McComb dan Donald Shaw menggunakan teknik Uses dan

Gratification. Ada dua hal yang disebutkan oleh Maxwell McComb dan

Donald Shaw untuk menunjukkan sebab dari penunjukkan agenda oleh

publik yaitu kebutuhan akan orientasi dan indeks dari rasa ingin tahu, dan

derajat ketidakpastian akan membuat penonton hanya terpaku pada satu

media untuk mendapatkan informasi tersebut.

c. Efek Perilaku dari Agenda Media

Sebagian besar dari 50 hasil penelitian tentang agenda setting menekankan

pada pengukuran efek dari agenda media atau opini publik. Dari sebagian

penelitian didapatkan hasil bahwa agenda media tidak sekedar mempengaruhi

opini tetapi juga mempengaruhi perilaku khalayak. Prediksi yang dilakukan

bahwa efek yang ditimbulkan oleh media cetak tradisional lebih efektif

dibandingkan dengan jenis media elektronik kontemporer.

(Academica.edu:15 Januari 2015). Maxwell McComb dan Donald Shaw

menyatakan bahwa agenda setting dalam konsep tidak hanya dibatasi pada

hubungan yang dibangun dengan topik tertentu antara media dan khalayak.
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Mereka juga menambahkan literatur terhadap kajian tentang efek media,

mereka menunjukkan beberapa penelitian yang menunjukkan pemilihan

berita untuk digunakan dalam menentukan isu apa yang dianggap paling

penting. Teori agenda setting juga menyediakan alat pengingat bahwa

bagaimanapun cerita media dan apapun bentuknya tetaplah sebuah cerita,

karena pesan media selalu membutuhkan pemaknaan. (Maxwell McComb

dan Donald Shaw:1972)

2.3 Kerangka Pemikiran

Saat ini media online menjadi generasi ketiga untuk penyebaran informasi.

Komunikasi massa erat kaitannya dalam mendukung komunikasi politik termasuk

pada saat pilpres 2014. Banyak media online yang semakin eksis keberadaannya

ketika menyajikan berita-berita yang berhubungan dengan pilpres dengan sudut

pandang dan pengaruh yang berbeda pada setiap hasil pemberitaan. Salah satunya

adalah pemberitaan mengenai salah satu tokoh yang sangat eksis di masyarakat

setelah pemberitaannya sebagai wali kota Solo di liput oleh media.

Joko Widodo eksis sebagai bintang pemberitaan media setelah pemberitaan

dukungannya terhadap produk dalam negeri, khususnya penggunaan mobil

ESEMKA sebagai mobil nasional, sebagai bentuk dukungan bagi industri di

Indonesia. Dukungan Jokowi terhadap produk dalam negeri, berhasil menarik

perhatian masyarakat di seluruh Indonesia. Setelah itu, semakin eksis dengan

berita pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan maju sebagai calon

Gubernur bersama Ahok (Basuki Tjahja Purnama), meskipun belum
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menyelesaikan masa jabatannya sebagai wali kota Solo. Terpilihnya Jokowi

sebagai Gubernur DKI membuat namanya semakin dikenal, ditambah dengan

berbagai kegiatan dan cara kerja yang terkenal “blusukan” membuat Jokowi terus

menjadi objek pemberitaan. Menjelang Pemilu 2014, nama Gubernur DKI Jakarta

Joko Widodo alias Jokowi selalu menjadi yang terdepan dalam survei yang

dilakukan beberapa lembaga survei selama tahun 2013-2014. Banyak kalangan

menilai Jokowi menjadi sosok yang tepat bagi calon pemimpin masa depan

bangsa ini.

Liddle dan Mujani (2007) menyatakan, perilaku pemilih Indonesia sangat

dipengaruhi elektabilitas kandidat capres yang nantinya akan berpengaruh

terhadap elektabilitas partai. Terkait hal itu, dan seperti yang dibuktikan dalam

hasil survei belakangan ini, ketokohan tetap dan telah menjadi faktor sangat

penting dan kuat dalam menarik dukungan pemilih. Penyebab minat publik

mengetahui dan menyukai Jokowi adalah besarnya tingkat pemberitaan media

terhadap Jokowi. Pemberitaan Jokowi di berbagai media massa juga sangat

mempengaruhi preferensi publik terhadap Jokowi, selain popularitas dan

elektabilitas Jokowi. Selain itu faktor ketokohan sangat menentukan elektabilitas

partai. Para pemilih, akan memilih partai bukan karena daya tarik terhadap partai

dan programnya, melainkan lebih pada ketertarikan mereka kepada kandidat yang

diusung partai tersebut, khususnya terkait kualitas personal kandidat bersangkutan

menurut preferensi pemilih terhadap kriteria pemimpin yang diinginkan.
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Penggambaran media terhadap seorang tokoh mampu membentuk opini publik

dan sangat berpengaruh pada pilpres 2014. Popularitas Jokowi terus melambung

melampaui tokoh nasional dan kandidat calon presiden lainnya, seperti Jusuf

Kalla, Aburizal Bakrie, Megawati, dan Prabowo. Hingga kini belum ada

sejarahnya seorang gubernur yang pemberitaannya melampaui pemberitaan

Jokowi. Jokowi memang seperti bintang baru di dunia politik Indonesia. Media

begitu senang memberitakan apa pun yang dilakukan gubernur DKI yang

menjabat kurang lebih dua  tahun. Bahkan untuk hal sepele sekalipun. Setiap kali

ada berita Jokowi seolah magnet, dan masyarakat menikmatinya.

Pesan yang direkonstruksi oleh media tidak lahir sebagai realitas yang

sebenarnya, namun merupakan bentukan dengan tujuan tertentu yang secara tidak

sadar diterima dengan begitu saja sebagai “kebenaran” oleh pembaca. Bentuk

tersebutlah yang ingin dilihat dari konstruksi pesan yang ditampilkan. Dengan

analisis semiotika konstruksi pesan dengan makna yang ditmpilkan lewat bahasa

tersebutlah yang menjadi fokus penelitian dan pengungkapan makna dibalik pesan

yang ditampilkan.



31

1. Bagan Kerangka Pikiran

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Dalam bagan kerangka pikir, penulis melihat fenomena pilpres 2014 sebagai

sebuah masa dimana media massa menjadi lebih aktif dalam memberitakan

seorang kandidat calon presiden, baik berita negatif maupun positif. Keberpihakan

media akan sangat terlihat dari bagaimana isi pesan pemberitaan tersebut, yang

berpengaruh pada persepsi masyarakat dan opini masyarakat. Sehingga setiap

pesan berita baik dari pembahasaannya, sudut pandangnya, cara penyampaiannya

merupakan sebuah konstruksi yang sengaja dibuat untuk sebuah pengaruh

ditengah masyarakat. Konstruksi pesan menjadi alat dalam menyamarkan ideologi
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dari media. Oleh karena itu, penulis menggunakan analisis semiotika  sebagai

metode untuk melihat konstruksi pesan bukan sebagai sebuah realitas yang

sebenarnya namun sengaja dibuat demi kepentingan dari media itu sendiri.

Pemberitaan di media merupakan hasil rekonstruksi untuk merekayasa sebuah

opini publik demi kepentingan-kepentingan tertentu.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma Dan Tipe Penelitian

Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan

paradigma konstruktivis untuk mengungkap makna dibalik pesan dari

pemberitaan Liputan6.com melalui metode semiotika. Dengan menganalisis

bagaimana sebuah tanda, bahasa dan makna dalam pesan menjadi sebuah realitas

sosial yang diterima oleh publik.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami secara

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

(Moleong, 2005: 5). Tipe penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini merupakan

cara analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi, memberikan gambaran

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1998:63).
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3.2 Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode analisis semiotika yang menggunakan pendekatan konstruktivis.

Metode analisis semiotika sering digunakan untuk melakukan analisis terhadap

pesan-pesan pada suatu media atau isi komunikasi yang tersirat dengan melihat

tanda dan mengungkap pemaknaannya. Pengertian semiotika secara terminologis

adalah ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa,

seluruh kebudayaan sebagai tanda.

Menurut Eco (dalam Teun, 1993), semiotik sebagai “ilmu tanda” (sign) dan segala

yang berhubungan dengannya cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain,

pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya.

Semiotika yang digunakan adalah semiotika Barthes.

Gambar 2. Signifikansi Dua Tahap Roland Barthes

Penanda (signifier) = teks

Teks merupakan bahasa atau tulisan yang dapat kita baca secara harfiah.

Petanda (signified) = konteks

Konteks merupakan, situasi atau keadaan dimana teks berada atau diproduksi.

Tanda (sign)
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Tahap I → Denotasi

Mitos (sesuatu yang disepakati oleh masyarakat)

Tahap II → Konotasi

Dalam menelaah tanda, kita dapat membedakannya dalam dua tahap. Pada tahap

pertama, tanda dapat dilihat latar belakangnya pada penanda dan petandanya.

Tahap ini lebih melihat tanda secara denotatif. Tahap denotasi ini baru menelaah

tanda secara bahasa. Dari pemahaman bahasa ini, kita dapat masuk ke tahap

kedua, yakni menelaah tanda secara konotatif. Pada tahap ini konteks budaya,

misalnya, sudah ikut berperan dalam penelaahan tersebut. Dalam contoh di atas,

misalnya pada penelitian ini pada tahap I, tanda berupa pemberitaan tentang

Jokowi melalui pemberitaan di Media Online Liputan6.com, pemberitaan dan

gaya bahasa berita baru dimaknai secara denotatif, yaitu penandanya merupakan

sifat dan ciri khas Jokowi yang digambarkan melalui pemberitaan tersebut . Jika

dilihat konteksnya, Jokowi yang dikaitkan sebagai calon presiden pada masa

pemilu 2014 maka penggambaran yang diberitakan tentang Jokowi semakin

menjadi penting. Jika tanda pada tahap I ini dijadikan pijakan untuk masuk ke

tahap II, maka secara konotatif dapat diberi makna bahwa penggambaran sosok

Jokowi oleh Media merupakan sosok yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia

sehingga opini publik dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh

media.

Dalam pemberitaan Jokowi sering dikaitkan dengan segala aktivitas dia yang

dianggap merakyat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Atas

dasar ini, penulis dapat sampai pada tanda (sign) yang lebih dalam maknanya,
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bahwa penggambaran Jokowi menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh

bangsa Indonesia. Makna denotatif dan konotatif ini jika digabung akan membawa

kita pada sebuah mitos, bahwa atribut yang melekat pada Jokowi sebagai calon

presiden merupakan apa yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia, dan sosok

yang cocok dengan apa yang diinginkan bangsa Indonesia. Dalam Semiotika

model Barthes produksi mitos dalam teks membantu pembaca untuk

menggambarkan situasi sosial budaya, dan juga politik yang ada disekelilingnya.

Bagaimanapun mitos juga mempunyai dimensi tambahan yang disebut

naturalisasi. Melaluinya sistem makna menjadi masuk akal dan diterima apa

adanya pada suatu masa, dan mungkin tidak untuk masa yang lain.

Tanda konotatif tidak hanya memiliki makna tambahan, namun juga mengandung

kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Tambahan ini

merupakan sumbangan Barthes yang amat berharga atas penyempurnaannya

terhadap semiologi Sausure, yang hanya berhenti pada penandaan pada lapis

pertama atau pada tataran denotatif semata. Dengan membuka wilayah

pemaknaan konotatif ini, ‘pembaca’ teks dapat memahami penggunaan gaya

bahasa kiasan dan metafora yang itu tidak mungkin dapat dilakukan pada level

denotatif. Sehingga penulis menggunakan model Barthes pada penelitian ini,

karena melihat teks dalam pemberitaan tidak hanya mencoba merepresentasikan

realitas namun juga membentuk realitas yang tanpa disadari dan diterima oleh

banyak orang sebagai sebuah kebenaran.
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3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus kajian penelitian atau

pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-

dimensi apa yang menjadi pusat perhatian dan hal yang kelak dibahas secara

mendalam dan tuntas (Bungin, 2003:41). Adapun fokus penelitian pada penelitian

ini adalah potret Jokowi di Media Online Liputan6.com dalam konstruksi pesan

yang ditampilkan pada pemberitaan masa tenang pemilu 2014, 05 sampai 08 Juli

2014 yaitu sebanyak 8 berita, dengan mengambil 2 buah berita perhari yang

memberikan gambaran terhadap tokoh Jokowi.

3.4 Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan

yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa

sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu unit analisis untuk memudahkan

peneliti melakukan penelitian dari kriteria penggambaran sosok Jokowi, yaitu:

1. Ciri Fisik

2. Sifat

3. Sikap

4. Latar Belakang Sosok Jokowi
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3.5 Sumber Data

Data bersumber dari pemberitaan Media Online Liputan6.com pada masa tenang

pemilu 05 Juli-08 Juli 2014. Data yang diambil adalah 8 berita tentang

pemberitaan Jokowi mengenai pencalonannya sebagai Presiden Republik

Indonesia 2014-2019.

Data penelitian ini diambil dengan mengunggah dari website online Liputan6.com

dengan mengambil 2 berita disetiap harinya yang dianggap mewakili, lalu

dilakukan dengan cara menganalisis setiap tanda dan bahasa dalam pemberitaan

selama empat hari masa tenang pemilu 2014 dengan 8 berita.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang telah ditetapkan sumbernya, sebelum dilakukan

pengolahan maka dikumpulkan terlebih dahulu sebagai tahapan penelitian.

Berikut ada tiga cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti :

1. Pengamatan dan Analisis dengan mengamati berita yang diambil di

Liputan6.com yang menjadi focus dalam penelitian ini. Khususnya

pada data-data yang diambil sebagai berita yang diidentifikasi pada

periode tanggal 05-08 Juli 2014 sesuai dengan criteria berita yang

mewakili penggambaran Jokowi.

2. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang
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diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, teknik ini

digunakan untuk mengambil data yang sudah ada.

3. Studi Pustaka, yaitu dengan melengkapi dan membaca literatur

sebagai bahan dan panduan penulis dalam mengkaji penelitian,

sebagai referensi penulis dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan

hasil pengamatan dan analisis pada penelitian.

3.7 Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengadakan pengolahan

data. Pengolahan data dilakukan dengan mengamati dan menganalisis data yang

ada dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pemilihan Data

Setelah melakukan pengumpulan berita pada media online Liputan6.com pada

empat hari masa tenang pemilu 2014 maka berita dipilih sesuai dengan

kelayakan dan kesesuaian tema berita pada penelitian ini. Berita yang dipilih

adalah berita yang memberitakan pemberitaan Jokowi dalam konteks pilpres

2014.

2. Analisis data

Setelah data-data tersebut disajikan maka selanjutnya dianalisis sesuai dengan

teknik analisis semiotika yang telah peneliti tentukan yaitu model Barthes

dengan melihat tanda dalam bahasa (denotasi), makna konotasi yang muncul



40

melalui bahasa yang digunakan pada pesan dalam berita tersebut. Setelah itu

menarik kesimpulan bagaimana potret Jokowi dalam pemberitaan di media

online Liputan.com.

3. Interpretasi Data

Penarikan kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis menggunakan

metode penelitian yang telah peneliti tetapkan, untuk mengetahui bagaimana

penggambaran Jokowi sebagai kandidat calon presiden 2014-2019 di media

online Liputan6.com. Tahapan dari interpretasi data ini adalah dengan

mengidentifikasi setiap kata-kata dan bahasa yang memiliki makna konotasi

sebagai bentuk knstruksi realitas sebuah pesan untuk mempengaruhi

kebenaran ditengah masyarakat dengan menggunakan metode analisis

semiotika Barthes.

4. Kesimpulan

Peneliti akan menarik kesimpulan sebagai akhir dari penelitian ini, dengan

menganalisis tanda-tanda dalam teks dari makna denotatif dan

diinterpreasikan menjadi makna konotatif melalui konteks yang ada, sehingga

menjadi sebuah kesimpulan, yang merupakan mitos atau sesuatu yang

sebenarnya tersirat dibalik pemberitaan Jokowi di media online Liputan6.com

yang menjadi potret terhadap sosok Jokowi di tengah masyarakat
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BAB IV
GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Liputan6.com

4.1.1 Sejarah SCTV

Bermula dari Jl. Darmo Permai, Surabaya, Agustus 1990, siaran SCTV diterima

secara terbatas untuk wilayah Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan,

Mojokerto, Surabaya, Sidoardjo dan Lamongan) yang mengacu pada izin

Departemen Penerangan No.1415/RTF/K/IX/1989 dan SK No.

150/SP/DIR/TV/1990. Satu tahun kemudian, 1991, pancaran siaran SCTV meluas

mencapai Pulau Dewata, Bali dan sekitarnya. Pada tahun 1993, berbekal SK

Menteri Penerangan No 111/1992 SCTV melakukan siaran nasional ke seluruh

Indonesia. Untuk mengantisipasi perkembangan industri televisi dan juga dengan

mempertimbangkan Jakarta sebagai pusat kekuasaan maupun ekonomi, secara

bertahap mulai tahun 1993 sampai dengan 1998, SCTV memindahkan basis

operasi siaran nasionalnya dari Surabaya ke Jakarta. Pada tahun 1999 SCTV

melakukan siarannya secara nasional dari Jakarta. Sementara itu, mengantisipasi

perkembangan teknologi informasi yang kian mengarah pada konvergensi media

SCTV mengembangkan potensi multimedianya dengan meluncurkan situs

http://www.liputan6.com, http://www.liputanbola.com. Melalui ketiga situs

tersebut, SCTV tidak lagi hanya bersentuhan dengan masyarakat Indonesia di
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wilayah Indonesia, melainkan juga menggapai seluruh dunia. Dalam

perkembangan berikutnya, melalui induk perusahaan PT. Surya Citra Media tbk

(SCM), SCTV mengembangkan potensi usahanya hingga mancanegara dan

menembus batasan konsep siaran tradisional menuju konsep industri media baru.

SCTV menyadari bahwa eksistensi industri televisi tidak dapat dipisahkan dari

dinamika masyarakat. SCTV menangkap dan mengekspresikannya melalui

berbagai program berita dan feature produksi Divisi Pemberitaan seperti Liputan 6

(Pagi, Siang, Petang dan Malam), Buser, Topik Minggu Ini, Sigi dan sebagainya.

SCTV juga memberikan arahan kepada pemirsa untuk memilih tayangan yang

sesuai. Untuk itu, dalam setiap tayangan SCTV di pojok kiri atas ada bimbingan

untuk orangtua sesuai dengan ketentuan UU Penyiaran No: 32/2002 tentang

Penyiaran yang terdiri dari BO (Bimbingan Orangtua), D (Dewasa) dan SU

(Semua Umur). Jauh sebelum ketentuan ini diberlakukan, SCTV telah secara

selektif menentukan jam tayang programnya sesuai dengan karakter programnya.

Dalam kurun waktu perjalanannya yang panjang, berbagai prestasi diraih dari

dalam dan luar negeri antara lain: Asian Television Awards (2004 untuk program

kemanusian Titian Kasih (Pijar), 1996 program berita anak-anak Krucil), Majalah

Far Eastern Economic Review (3 kali berturut-turut sebagai satu dari 200

perusahaan terkemuka di Asia Pasific), Panasonic Awards (untuk program berita,

pembaca berita dan program current affair pilihan pemirsa) dan sebagainya.

Semua itu menjadikan SCTV kian dewasa dan matang. Untuk itu, manajemen

SCTV memandang perlu menegaskan kembali identitas dirinya sebagai stasiun

televisi keluarga. Maka sejak Januari 2005, SCTV mengubah logo dan slogannya

menjadi lebih tegas dan dinamis: Satu Untuk Semua. Melalui 47 stasiun
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transmisi, SCTV mampu menjangkau 240 kota dan menggapai sekitar lebih dari

175 juta potensial pemirsa. Dinamika ini terus mendorong SCTV untuk selalu

mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia agar dapat senantiasa

menyajikan layanan terbaik bagi pemirsa dan mitra bisnisnya.

SCTV telah melakukan transisi ke platform siaran dan produksi digital, yang

merupakan bagian dari kebijakan untuk secara konsisten mengadopsi kecanggihan

teknologi dalam meningkatkan kinerja dan efsiensi operasional. Dalam semangat

yang sama, kebijakan itu telah meletakkan penekanan yang kokoh pada

pembinaan kompetensi individu di seluruh aspek untuk qqmempertajam basis

pengetahuan seraya memupuk talenta, kreativitas dan inisiatif. Inilah kunci untuk

memperkuat posisi SCTV sebagai salah satu dari stasiun penyiaran terkemuka di

Indonesia. Perseroan tercatat di Bursa Efek Surabaya sejak Juni 2003.

(www.sctv.co.id, 16 Mei 2015).

4.1.2 Profil Liputan6.com

Liputan6.com merupakan portal berita online yang berdasarkan program

berita SCTV, Liputan 6. Situs ini diluncurkan sejak tanggal 24 Agustus

2000 (bertepatan dengan ulang tahun SCTV ke-10) dan dikelola

oleh SCTV Multimedia dan Liputan6 Website Team,anak perusahaan PT Surya

Citra Media,Tbk yang juga memiliki SCTV. Situs ini menyajikan berita-berita

dengan "Aktual, Tajam, dan Terpercaya".
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Gambar 3. Tampilan Website Liputan6.com

a. Contact

Email: redaksi@liputan6.com, marketing@liputan6.com

Faksimili: 021 - 722 9697

Telepon: 021 - 722 9681

SMS: ketik komentar (spasi) Komentar Anda kirim ke 726

4.1.3 Susunan Redaksi Liputan6.com

a. COO

Manuel Irwanputera

b. Pemimpin Redaksi

Mohamad Teguh
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c. Wakil Pemimpin Redaksi

Iwan Triono

d. Redaktur Pelaksana

Shinta NM Sinaga, Irna Gustiawati, Rommy Ramadhan, Adri Handoyo

e. News

Yus Ariyanto, Aribowo Suprayogi, Raden Trimutia Hatta, Elin Yunita

Kristati, Anri Syaiful, Sunariyah, Mevi Linawati, Rinaldo,Tanti

Yulianingsih, Muhammad Ali, Rochmanuddin, Nadya Isnaeni, Sugeng

Triono, Silvanus Alvin, Moch Harun Syah, Hanz Jimenez Salim, Luqman

Rimadi, Oscar Ferri, Ahmad Romadoni, Taufiqurrohman, Putu Merta

Surya Putra, Andreas Gerry Tuwo, Adanti Kurnia Pradita, Audrey

Santoso, A. Nafiysul Qodar, F.X Richo Pramono, Rita Ayuningtyas, Arie

Mega Prastiwi

f. Video Terestrial & Foto

Maria Flora, Muhamad Nuramdani, Devira Prastiwi, Nanda Perdana Putra

g. Showbiz

Ade Irwansyah, Meiristica Nurul, Desika Pemita, Feby Ferdian, Ferry

Noviandi, Aditia Saputra, Hernowo Anggie, Julian Edward, Rizky Aditia

Saputra, Sylvia Puput Pandasari, Rachmat Sapto Purnomo, Ruly
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Riantrisnanto, Ahmad Fahrur Rozie W, Firli Athiah Nabila, Rizkiono

Unggul Wibisono

h. Bola

Arry Anggadha, Achmad Yani Yustiawan, Bogi Triyadi, Thomas, Defri

Saefullah, Jonathan Pandapotan Purba, Antonius Hermanto, Rejdo

Prahananda, Adyaksa Vidi Wirawan, Cakrayuri Nuralam, Windi

Wicaksono, Risa Rahayu Kosasih

i. Bisnis

Nurseffi Dwi Wahyuni, Nurmayanti, Agustina Melani, J. Arthur Gideon,

Siska Amelie Fabiola Deil, Fiki Ariyanti, Pebrianto Eko Wicaksono, Ilyas

Istianur P, Septian Denny, Achmad Dwi Afriyadi

j. Health

Gabriel Abdi Susanto, Dyah Puspita Wisnu Wardani, Aditya Eka Prawira,

Fitri Syarifah, Benedikta Desideria

k. Teknologi

Dewi Widya Ningrum, Denny Mahardy, Adhi Maulana Mauludi, Iskandar,

Andina Librianty, M. Iqbal Reza F. Nyak Cut
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l. Lifestyle

Bio In God Bless, Jazaul Aufa, Meita Fajriana, Rahmat Apriyanto,

Annastasia Errine Bunandar

m. Otomotif

Sigit Tri santoso, Gesit Prayogi, Yongki Sanjaya Putra, Septian

Pamungkas, Rio Apinino

n. Community Development & Monitoring

Karmin Winata, Rina Nurjanah, Yulia Lisnawati, Dini Nurilah, Sulung

Lahitani M, Fitri Haryanti Harsono

o. Multimedia Produser

Isna Setyanova, Sangaji Bagus Chrisetiawan

p. Multimedia Assisten Produser

Dono kuncoro, Gautama Adianto, Andi Jatmiko, Wawan Isab Rubiyanto

q. Video Jurnalis & Campers

Waliyadin, Awan Harinto, Heppy Wahyudi, Fahrizal Bahri Lubis, Zulfikar

Abubakar, Endang Mulyana
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r. Fotografer

Helmi Fithriansyah, Adrian Martinus Tunay, Panji Diksana, Herman

Zakharia, Faizal R. Syam, Johan Oktavianus, Faizal Fanani, Yoppy Renato

Manalu, Helmi Affandi Abdullah

s. Foto Editor

Nasuri, Arny Christika P, Johan Fatzry Camaru

t. Video Editor

Ali Romdhoni, Achmad Nur, Sendi Setiawan, Raden Asmoro Katon,

Muchtadin, Dany Chandra, Reza Zakaria, Sigit Hindrasmoro, Septyan

Budiyanto, Ari Wibisono, Rizki Amalia Oktora

u. Creative

Amanda Haendra, Lita Lathifah Omanda, Sulistyowati Pranoto, Sintha

Anggundini, Zeannette Georgia Zettiara Besare

v. Sekretaris Redaksi

Rani Mulyawati, Tri Kukuh Ernawati

w. Korektor Bahasa

Nugroho Sejati
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4.2 Profil Joko Widodo

4.2.1 Biodata Lengkap Joko Widodo (Jokowi)3

Nama Lengkap : Ir. H. Joko Widodo (Jokowi)

Tempat Tanggal Lahir: Surakarta, 21 Juni 1961

Orang Tua: Noto Mihardjo (Ayah), Sujiatmi Notomihardjo (Ibu)

Kebangsaan: Indonesia

Agama : Islam

Istri: Iriana Joko Widodo

Anak: Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Kahiyang Ayu

Masa Jabatan Kepresidenan : 20 Oktober 2014 – Sekarang

Almamater : Universitas Gadjah Mada (UGM) Fakultas Kehutanan

Riwayat Pekerjaan : (Walikota Solo 2005-2012), (Gubernur DKI Jakarta

2012-2014), (Presiden Republik Indonesia Ketujuh 2014-Sekarang)

Pekerjaan : Pengusaha, Politikus

Partai Politik : PDI Perjuangan

3 http://kpu.go.idr/Daftar_Riwayat_Hidup_JOKO_WIDODO diakses tanggal 12-10-2015
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4.2.2 Daftar Lengkap Penghargaan yang Dimiliki Oleh Joko Widodo :4

1. Satya Bhakti Kadin Jawa Tengah 2007

2. Solo Pos Award Solo Pos 2007, 2008

3. IKAPI Awards IKAPI 2008

4. Leadership Awards Menteri Aparatur Negara & Leadership Park 2008

5. Perhumas Award Perhimpunan Hubungan Masyarakat 2008

6. Tokoh Pilihan Tempo 2008 Majalah Tempo 2008

7. Kepala Daerah Tingkat II Terbaik Pengembangan MICE Majalah Venue

2009

8. Pelopor Inovasi Pelayanan Prima Presiden RI 2010

9. Kepala Pemerintah Daerah berjiwa Enterpreneur Berhasil Property and

Bank 2010

10. Innovative Government Award Kementerian Dalam Negeri 2010

11. Bung Hatta Anti Corruption Award 2010

12. Marketer Award Markplus Inc. 2010

13. Alumnus Berprestasi Kategori Penggerak Sosial UGM 2010

14. Visit Indonesia mengembangkan destinasi wisata Kementerian Pariwisata

2010

15. IAI Award IAI Jawa Tengah 2011

16. Inovasi Manajemen Perkotaan Awards Kementerian Dalam Negeri 2011

17. UNS Awards — Tanda Jasa Dharma Budaya Bhakti Praja Rektor UNS

2011

4 http://www.biografiku.com/2012/02/biografi-joko-widodo-jokowi.html diakses 12-10-2015
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18. Realestat Indonesia—Penataan Lingkungan, Relokasi PKL dan Penataan

Pasar Tradisional serta Peremajaan Kawasan Kumuh DPP REI 2011

19. Tokoh Perubahan 2010 Republika 2011

20. MIPI Awards Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia 2011

21. Satya Lancana Pembangunan Bidang Koperasi Presiden RI 2011

22. Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama Presiden RI 2011

23. GATRA Award Walikota Terbaik GATRA 2011

24. Charta Politika Award III Tokoh Kepala Daerah 2012

25. Soegeng Sarjadi Award on Good Governance untuk Kategori Tokoh

Inspirasi Pemberdayaan Masyarakat 2012

26. Pembina Bank Daerah Terbaik 1 2012

27. Anugerah Integritas Nasional 2013

28. Jak Award

29. Tokoh News Maker 2012

30. Best of The Best "The Right Man On The Right Place 2013"

31. Pembina BUMD Terbaik 2013

32. Tokoh Yang Memiliki Sikap dan Kebijakan Politik Yang Berpihak Pada

Rakyat

33. Anak Bangsa Yang Layak Memimpin Bangsa

34. RMOL Democracy Award

35. PenghargaanTerbaik II "Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2013 Tingkat

Provinsi Kelompok A (DKI Jakarta) 2013"

36. Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

37. Penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha Presiden RI
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38. Soegeng Sarjadi Award "Award On Good Government" Kategori

Kepemerintahan Terbaik Soegeng Sarjadi 19 September 2013

39. Prominent Figure With Positive Sentiment In Social Media 2013

40. Wreda Nugraha Utama 2013

41. Bung Hatta Anti Corruption Award 2013

42. Akuntanbilitas Kinerja Pemprov DKI

43. Jakarta Tahun 2013 dengan Predikat "CC" Menpan Azwar Abu Bakar

2013

44. Anugerah Parahita Eka Praya 2013 Provinsi DKI Jakarta 2013

45. Mens Obsesion Decade Award 2004-2014, Rising Leades

46. Pemerintah Daerah dengan Laporan Gratifikasi Terbanyak ke KPK

47. Tokoh Masyarakat Peduli Sosial Moestopo

48. Peran dan Dukungan yang Besar dalam Pengendalian Tembakau di

Indonesia

49. Tokoh Pluralis Lembaga Pemilih Indonesia

50. Anugerah Tokoh Seputar Indonesia 2013

51. Provinsi Terbaik ke — 2 Pencapaian Tujuan Pembangunan Milinium

Bappenas

52. Tokoh Terinspiratif Was-Was

53. Piagam Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan Menteri Hukum dan

HAM

54. Tokoh Peduli Ekonomi Kerakyatan Universitas Bung Hatta

55. Future Gov Award 2013 DKI Jakarta Winner of the category or E-

Government
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56. Rekor Dunia Pemprov DKI Kategori Parade Jenis Busana Tradisional

Terbanyak

57. Tokoh Pelestari Kebudayaan Jakarta Penghargaan dari Soekarno Center

Bali — Indonesia sebagai Tokoh Teladan Demokrasi Indonesia

4.2.3 Biografi Singkat Jokowi

Joko Widodo merupakan putra dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujatmi

Notomiharjo. Noto Mihardjo bekerja sebagai seorang tukang kayu. Di

masa kecilnya, kehidupan keluarga mereka kurang berada, sehingga

mereka pernah mengalami penggusuran sebanyak tiga kali. Jokowi

dipanggil dengan nama kecil Mulyono. Ia bersekolah di SDN 111

Tirtoyoso, sekolah yang murid-muridnya berasal dari kalangan menengah

ke bawah. Menurut guru sekolah dasarnya, Jokowi telah memiliki jiwa

kepemimpinan sejak SD. Untuk membeli keperluan sekolah dan

memperoleh uang jajan, Jokowi mencari uang sendiri. Sejak kecil ia

pernah berdagang, menjadi ojek payung, serta kuli panggul. Karena

prestasinya, Jokowi akhirnya diterima berkuliah di Universitas Gadjah

Mada, Yogyakarta, mengambil jurusan Kehutanan. Perminatannya saat itu

adalah mempelajari tentang kayu.

Jokowi lulus pada tahun 1985, lalu bekerja di PT Kertas Kraft Aceh,

sebuah BUMN. Ia ditempatkan di Aceh Tengah, tepatnya di area Hutan

Pinus Merkusil. Akan tetapi, Jokowi tidak betah. Lalu ia pulang menyusul

istrinya yang tengah hamil 7 bulan. Ia pun bekerja di usaha kayu milik

pamannya, Miyono. Kemudian, Jokowi memutuskan untuk memulai usaha
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sendiri, yang juga memproduksi mebel. Usaha itu dinamakan CV

Rakabuming, yang diambil dari nama anak pertamanya. Perlahan, usaha

Jokowi menuai kesuksesan. Meski pernah ditipu orang hingga mengalami

kemunduran, usahanya meningkat sejak ibunya memberi modal 30 juta

rupiah. Bekerja menjadi pengusaha mebel mempertemukan Jokowi dengan

Mici Rokmanan, yang memberinya nama sapaan ‘Jokowi’. Lewat usaha

itu juga, akhirnya Jokowi memperoleh kesempatan untuk keliling Eropa.

Selama berkeliling di Eropa, ia merasa takjub dengan penataan kota di

sana. Hal itulah yang menginspirasinya untuk turun lapangan menjadi

seorang politikus, sehingga bisa membenahi kotanya lebih baik lagi.

A. Jokowi menjadi Walikota Solo

Jokowi menjabat sebagai Walikota Solo selama dua periode. Pada periode

kedua, ia terpilih dengan kemenangan mutlak yang melebihi 90% suara.

Namun, periode kedua tidak diselesaikan karena ia diutus untuk

mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta. Selama menjawab sebagai

Walikota, ia didampingi oleh wakil walikota bernama FX. Hadi

Rudyatmo.

Jokowi terkenal dengan kolaborasinya yang kerap menggaet kalangan

non-muslim saat memerintah suatu daerah, termasuk ketika ia memilih

Ahok untuk menjadi wakilnya di pencalonan Gubernur Jakarta. Jabatan

sebagai Walikota Solo mengawali kesuksesan kiprahnya di dunia

pemerintahan, hingga mendapat sorotan dari media lokal maupun asing.

Jokowi berhasil melakukan berbagai program kerja selama menjabat
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sebagai Walikota Solo. Yang pertama, ia berhasil membentuk rebranding

kota Solo yang baru, yaitu ”Solo : The Spirit of Java”. Ia mengembangkan

citra kota Solo dengan menjadikannya kota budaya dan kota batik. Sejak

tahun 2008, Solo selalu rutin menyelenggarakan Solo Batik Carnival

setiap tahunnya. Kesuksesan ini menjadikan Solo terpilih menjadi tuan

rumah penyelenggaraan berbagai konferensi internasional, serta terdaftar

sebagai anggota dari Kota-kota Warisan Dunia sejak tahun 2006. Tak

hanya itu, Jokowi juga pernah turun tangan untuk membantu

mendamaikan Keraton Surakarta yang kala itu tengah ribut karena adanya

perebutan kekuasaan sepeninggal penguasa terdahulunya.

Untuk mewujudkan tatanan kota yang sesuai dengan impiannya, Jokowi

terkenal dengan taktiknya memindahkan pedagang kaki lima. Ia tidak

mengusir secara langsung, namun mengajak para pedagang itu untuk

duduk dan makan bersama, serta berdiskusi bersama untuk memindahkan

lokasi berjualan mereka. Dalam pemindahannya pun, dilakukan arakan,

sehingga masyarakat tahu bahwa sekarang para pedagang kaki lima pindah

lokasi. Taktik Jokowi ini menuai pujian dari banyak pihak. Akhirnya, para

pedagang kaki lima itu pun berhasil dipindahkan dengan tertib. Jokowi

juga melakukan pembenahan transportasi umum, meluncurkan kereta

wisata, membenahi bus antar kota, dan lain sebagainya. Ia juga

mengapresiasi hasil kerja murid-murid SMK dengan menggunakan mobil

ciptaan mereka, Esemka, sebagai mobil dinasnya. Akan tetapi, karena

mobil tersebut ternyata belum memenuhi standart kelayakan, akhirnya

penggunaan mobil tersebut dihentikan.
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Program kerja lain yang berhasil dilaksanakan oleh Jokowi adalah

pemberlakukan kartu PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo),

yang terdiri dari kategori Platinum (untuk masyarakat bawah), Gold (untuk

masyarakat menengah), dan Silver (untuk masyarakat mampu). Buah kerja

lain dari Jokowi adalah peremajaan taman-taman dan tempat wisata, yang

kini juga beberapa sudah dilengkapi dengan fasilitas wi-fi serta tempat

yang nyaman untuk berekreasi.

B. Jokowi Menjadi Gubernur Jakarta

Awalnya, diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk menjadi Gubernur

Jakarta. Namun, ia meminta ijin terlebih dahulu kepada pimpinan

partainya, Megawati Soekarnoputri, yang kala itu masih tampak ragu.

Sampai akhirnya, Prabowo yang berasal dari Partai Gerindra mendesak

Megawati Soekarno Putri untuk mengangkat Jokowi sebagai calon

Gubernur dari PDIP. Setelah diperintahkan oleh Megawati, Jokowi

mengatakan siap maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, didampingi

oleh Basuki Tjahjapurnama atau Ahok, yang berasal dari partai Gerindra.

Majunya Jokowi dan Ahok awalnya dipandang remeh oleh masyarakat

dan kaum pemerintahan. Masyarakat masih menganggap Fauzi Bowo

sebagai calon terkuat pemenang pilgub. Akan tetapi, setelah putaran

pertama, ternyata Jokowi-Ahok mengungguli pasangan Fauzi-Ramli.

Setelah dilaksanakan putaran kedua, KPUD DKI Jakarta menyatakan

bahwa pasangan Jokowi-Ahok lah yang memenangkan pilgub, sehingga

mulai menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sejak 15 Oktober
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2012. Program kerja yang telah ia laksanakan selama menjadi Gubernur

DKI Jakarta adalah pengambilalihan sumber daya air dari perusahaan

kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pengingkatan upah

minimum provinsi. Awalnya, buruh menuntut upah sejumlah Rp 3,7 juta

rupiah. Akan tetapi, setelah melaksanakan diskusi dengan berbagai macam

pihak, upah yang disetujui adalah Rp 2,44 juta, melebihi usulan dari

Dewan Pengupahan sebesar Rp 1,9 juta. Kenaikan ini tetap ditanggapi

buruh secara negatif, karena mereka menganggap Rp 3,7 juta adalah angka

mati. Mereka mencap Jokowi-Ahok sebagai “Bapak Upah Murah”.

Program kerja yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Jokowi adalah

pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT), yang belum dilaksanakan

oleh pemerintahan sebelumnya. Ia juga meresmikan pembangunan jalur

hijau Monorel Jakarta sepanjang sebelas kilometer. Selain itu, ia juga

memberhentikan metromini dan kopaja yang dalam kondisi tidak layak,

serta mewajibkan para pengendara metromini untuk meremajakan

kendaraannya.

Dalam hal transportasi, Jokowi juga menyurati Wakil Presiden Republik

Indonesia (2009-2014), Boediono, untuk menyatakan ketidaksetujuannya

akan kebijakan pengedaran mobil murah. Hal ini dilakukan karena

beredarnya mobil murah dirasa akan menambah kemacetan di Jakarta.

Pemerintahan Jokowi-Ahok menuai kritik di awal karena masalah banjir

yang belum teratasi, padahal salah satu program kerja yang selalu

digembor-gemborkan Jokowi adalah tuntasnya masalah banjir di Jakarta.

Akan tetapi, ternyata masalah banjir ini bukan belum teratasi karena
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kinerja Jokowi-Ahok yang buruk, melainkan karena memang curah hujan

di masa awal pemerintahan mereka sedang tinggi.

Jokowi-Ahok melaksanakan normalisasi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio,

Waduk Tomang Barat, Waduk Rawa Bambon, Kali Pesanggrahan, serta

pembenahan berbagai saluran air, yang ternyata mempersempit area

melubernya banjir. Hal ini mendapat pujian dari berbagai pihak. Program

kerja lain yang sedang dilaksanakan adalah berlakunya Kartu Jakarta

Sehat, Kartu Jakarta Pintar, razia topeng monyet, memberdayakan Jakarta

sebagai kota festival, pembenahan tata kota, serta penataan penjaja kaki

lima.5

5 Sumber: http://bio.or.id/biografi-jokowi-joko-widodo/ diakses 12-10-2015
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

  

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan menggunakan 

Analisis paradigma konstruktivis dan metode Semiotika dengan Teori Agenda 

Setting, penulis menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

 

Penggambaran sosok Jokowi melalui media masa khususnya Liputan6.com 

memberikan penggambaran yang positif melalui delapan berita yang disajikan 

khususnya pada masa tenang kampanye pemilu 2014. Ada beberapa potret sosok 

Jokowi yang ditampilkan, yaitu: 

1. Ciri Fisik 

a. Kemeja kotak-kotak yang dipakai oleh Jokowi dan menjadi simbol 

bagi pendukung Jokowi.   

b. Warna merah sebagai warna pada lambang partai PDIP yang 

menjadi ciri khas juga bagi pendukungnya Jokowi. Selain itu juga 

mengandung ideologi partai dan mengisyaratkan keberanian sesuai 

dengan arti warna merah yang memiliki arti keberanian. 

c. Tangan penuh luka karena salaman, yang dialami oleh Jokowi 

menjadi pemberitaan dan konsumsi publik sehingga Jokowi 

memiliki penggambaran yang dekat dengan rakyat. Hal ini menjadi 

penguat bahwa Jokowi merupakan sosok yang ingin dekat dengan 
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rakyat, dan tidak membatasi diri dengan rakyat karena Jokowi mau 

untuk bersalaman secara langsung dengan jumlah masyarakat yang 

banyak. 

2. Karakter 

a. Rendah hati, Jokowi memiliki pembawaan diri dan sikap yang 

sederhana. Kerendahan hati Jokowi sering dikaitkan dengan latar 

belakang Jokowi yang dari keluarga biasa, bahkan dikatakan dari 

keluarga yang tidak mampu. 

b. Jujur, Jokowi memang digambarkan memliki kepribadian yang 

jujur pada beberapa media yang sering memberitakannya. Jokowi 

yang dianggap jujur oleh masyarakat menjadi nilai tambah sendiri 

bagi personal branding Jokowi saat pencalonannya sebagai calon 

presiden. 

c. Punya kepedulian yang sangat tinggi 

Kepedulian Jokowi kepada rakyat digambarkan media lewat 

beberapa pemberitaannya. Jokowi memiliki kepedulian tinggi 

karna Jokowi sering terlibat langsung pada setiap program kerja 

yang dilakukannya untuk rakyat pada saat dirinya menjabat sebagai 

walikota Solo, maupun Gubernur DKI Jakarta. Dalam metode 

kampanye Jokowi aspek yang paling menonjol yang ditampilkan 

oleh media adalah aspek integritas dan kepedulian 
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d. Pekerja keras 

Jokowi juga digambarkan dengan sosok yang pekerja keras, sosok 

pekerja keras Jokowi dikaitkan dengan revolusi mental yang 

diusungnya dan cara kerjanya yang ‘blusukan’. 

e. Pintar 

Kepintaran Jokowi tidak diarahkan pada akademik namun pada 

penyelesaian masalah (problem solving). Jokowi memang 

digambarkan pintar dalam beberapa pemberitaannya. 

3. Sikap 

Dari segi sikap, beberapa penggambaran Jokowi yaitu: 

a. Sederhana 

kesederhanaan adalah daya tarik Jokowi ketika berkampanye dan 

menjadi bahan pemberitaan. Kesederhanaan Jokowi dikaitkan dengan 

atribut yang digunakan dalam kampanye maupun pakaian yang 

dipakai oleh Jokowi. 

b. Merakyat 

Sikap merakyat Jokowi juga menjadi penggambaran citra Jokowi yang 

ditampilkan oleh Liputan6.com. Jokowi yang memiliki sikap 

sederhana dan mau untuk dekat dengan rakyat menjadi alasan bagi 

media untuk mencitrakan Jokowi sebagai figur yang merakyat. 

4. Latar Belakang Sosok Jokowi 

a. Keluarga yang kurang mampu 

latar belakang Jokowi yang berasal dari keluarga yang kurang 

mampu menjadi daya tarik bagi Jokowi dalam mengambil simpati 
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rakyat dan hal inilah yang di ‘jual’ oleh media untuk menjadi latar 

belakang Jokowi yang bersifat rendah hati, jujur dan merakyat. 

Penggambaran tentang latar belakang kehidupan Jokowi 

menjadikan Jokowi mudah untuk diterima oleh rakyat. 

 

Potret Jokowi diatas membuat Jokowi lebih dapat menarik perhatian rakyat, dan 

diterima secara positif melalui delapan pemberitaan yang disajikan oleh 

Liputan6.com saat masa tenang kampanye pemilu 05-08 Juli 2014. 

Potret Jokowi menjadi bingkai bagaimana sosok Jokowi hadir ditengah-tengah 

masyarakat Indonesia sebagai calon presiden 2014-2019. Media Liputan6.com 

menampilkan Jokowi sebagai sosok yang positif dan dengan potret seperti ini 

menjadikan Jokowi layak sebagai calon presiden yang dibutuhkan oleh rakyat. 

Berbagai penggambaran tentang Jokowi dapat memberikan pengaruh pada 

citranya sebagai calon presiden, termasuk citra yang positif dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dalam pencalonannya sebagai calon presiden. 

 

6.2 Saran 

Pada penelitian ini penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadik.an 

sebagai pertimbangan dan juga masukan bagi yang pembaca penelitian ini, baik 

masyarakat, kaum akademik maupun yang terlibat pada kegiatan komunikasi 

politik, karena peneliti yakin pada masa mendatang pola seperti ini pasti dapat 

berulang untuk dilakukan. 

a. Masa tenang kampanye Pemilu tidak berarti tidak adanya pemberitaan 

tentang kandidat calon presiden yang dilakukan oleh media sebagai media 
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informasi yang dapat digunakan sebagai alat pendukung politik. Namun 

dengan tidak adanya proses kampanye yang diperbolehkan oleh Badan 

Pengawas Pemilu, disinilah media massa dapat digunakan sebagai media 

kampanye secara halus melalui pemberitaan yang dibuat seputar partai 

politik pengusung dan juga calon presiden. Sehingga masyarakat lebih 

kritis dalam menerima dan menilai setiap sajian informasi melalui media 

massa, karena setiap media memiliki ideologi dan kepentingannya masing-

masing dalam menyajikan setiap realitas yang ada. Masyarakat harus sadar 

bahwa media punya agenda dalam membentuk opini publik, dengan 

informasi yang diarahkan seperti apa yang diinginkan oleh media maupun 

wartawan. Selain itu juga, dengan efek media yang sangat besar bagi 

publik, memiliki kemungkinkan untuk digunakan sebagai alat potitik 

untuk mencapai tujuan tertentu. Pengaruh media yang sangat besar mampu 

menarik perhatian publik tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri. 

Kesadaran masyarakat yang cukup dalam menyaring setiap informasi akan 

menjadikan masyarakat lebih cerdas dalam memilah dan memilih suatu 

realitas yang disajikan. 

b. Potret Jokowi yang ditampilkan oleh media tidak berarti mewakili 

penggambaran pandangan setiap orang dalam melihat sosok Jokowi, 

namun potret Jokowi dibingkai media dengan memilih informasi yang 

disajikan, sehingga masyarakat harus lebih dapat menjadi penyaring 

informasi (gatekeeper) bagi dirinya sendiri. Ditambah pola kampanye 

melalui personal branding seperti ini dapat dilakukan pada kampanye 

pemilu selanjutnya. 
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