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Abstract 

A major event related to the lives of many people, causing polemics 

amongst the people, usually will be very attractive to the mass media to be 

reported, and the cause of discourse in the media. Such events increase in fuel 

prices that occurred at the beginning of the reign of President Joko Widodo who 

raises the pros and cons of various circles of society. Especially in Jawa Pos 

daily, it becomes very important news to be reported because they affect people's 

lives so it is important to convey to them. This study aims to determine how the 

Jawa Pos Daily period 1 October to 30 November 2014 in news framing rising 

fuel prices at the beginning of the reign of President Jokowi. Jenis research used 

in this research is descriptive qualitative. The data used in this study is a nine-text 

news sourced from Jawa Pos Daily Edition 1 October to 30 November 2014. The 

study used analysis techniques framing model Robert N. Entman that the analyzes 

of the Define problem, Diagnosecauses, Make moral judgment, Treatment 

recommendation. 

The results showed a conclusion based on the four elements of framing 

used by Entman, namely: Define problem. Jawa Pos identify this issue as a 

matter of reputation. Reputation is meant here is the government's reputation as 

the party that issued the policy of raising the price of subsidized fuel. In reporting 

these events, Jawa Pos position the government as the party prepared to accept 

any risk that would arise. Diagnose causes. Jawa Pos assess the source of the 

problem in these events is a subsidy. The budget allocated for subsidized fuel is 

considered too burdensome state, subsidized fuel intended for the poor was 

considered not appropriate target because many of its users are among the middle 

and above. Make moral judgment. Assessment Jawa Pos against the 
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government's decision to increase fuel prices is a support for this decision. Moral 

assessment provided to the government is that this decision was taken for the 

welfare of the people themselves. Despite the impact of fuel price increase can not 

be avoided, but the benefits for the future is greater than the losses generated. The 

government is optimistic that the decisions they make are correct. Treatment 

recommendation. For decisions taken by the government, Jawa Pos 

recommended the government to prove its promises through real actions, not just 

a promise without action that has been done partly state officials. 

Key words: Framing, Robert N. Entman, News Framing 

 

Pendahuluan 

Sebuah peristiwa besar yang berhubungan dengan kehidupan banyak 

orang, hingga menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat, biasanya akan 

sangat diminati oleh media massa untuk diberitakan, dan menimbulkan wacana di 

media massa. Wacana disini adalah bagaimana media memberitakan sebuah kasus 

atau peristiwa. Seperti contohnya peristiwa kenaikan harga BBM pada masa awal 

pemerintahan Presiden Jokowi.  

Kita tahu bahwa BBM merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat 

dunia, khususnya di Indonesia. Data dari kementrian ESDM menunjukkan sektor 

transportasi menjadi peringkat pertama penggunaan BBM. Sektor transportasi 

menduduki peringkat pertama dalam penggunaan BBM yaitu sebesar 65% atau 

setara dengan 45,9 juta KL dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
1
 

Masalah ketersediaan BBM untuk masyarakat Indonesia sebenarnya bukan 

masalah baru, namun sudah ada sejak lama. Sebelum masa Presiden Jokowi pun, 

sudah banyak langkah atau strategi yang dilakukan untuk mengatasi ketersediaan 

BBM ini. Walaupun umur pemerintahan Presiden Jokowi yang dapat dibilang 

masih dalam masa “bulan madu”, namun beliau berani mengambil langkah 

mengejutkan. Presiden Joko Widodo, memutuskan untuk menaikkan harga BBM 

(premium dan solar) sebesar Rp. 2.000,00 di awal pemerintahannya. Menurut 

Presiden Jokowi, langkah menaikkan harga BBM ini dilakukan atas dasar 

beberapa pertimbangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Jokowi merasa 

                                                           
1
 Global Subsidies Initiative (GSI), The International Institute for Sustainable Development 

(IISD). Tinjauan Subsidi Energi di Indonesia. Edisi 1, Maret 2014.Hal. 24 
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dana yang dialokasikan untuk subsidi BBM terlalu besar, dan akan lebih 

bermanfaat lagi jika dana tersebut disalurkan ke sektor lain yang lebih perlu untuk 

ditingkatkan.  

Survei pada tahun 2013 menunjukkan anggaran belanja total yang 

dialokasikan untuk subsidi bahan bakar bensin, solar, minyak tanah dan LPG 

mencapai Rp 199,9 triliun (US$ 18, 0 miliar). Alokasi subsidi bahan bakar pada 

tahun 2013 mencapai 17% dari total rencana belanja negara.
2
 Menurut Presiden 

Jokowi, hal ini merupakan pemborosan untuk anggaran Negara. Beliau berpikir, 

akan lebih baik lagi apabila anggaran yang sangat besar tersebut dialokasikan ke 

sektor lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. 

Keanikan harga bahan bakar minyak (BBM) diumumkan langsung oleh 

Presiden Jokowi, Senin malam, 17 November 2014. Premium mengalami 

kenaikan Rp.2.000,- menjadi menjadi Rp.8.500,00. Harga Solarpun ikut naik dari 

Rp.5.500,- menjadi Rp. 7.500,-. Kenaikan harga ini berlaku mulai pukul 00.00 

WIB 18 November 2014. 

Pro dan kontra pun bermunculan terkait langkah Presiden ketujuh 

Indonesia ini, apalagi keputusan ini dilakukan pada awal pemerintahan yang baru 

berjalan dua bulan atau bisa dibilang masih merasakan “bulan madu”. Tentu saja 

hal ini akan berpengaruh terhadap penilaian masyarakat akan kinerja Presiden 

Jokowi dan juga kepopuleran yang telah Jokowi bangun semenjak menjabat 

sebagai walikota Solo yang dinilai baik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Pemberitaan dari media tentang kebijakan tersebut pun memenuhi wajah 

media massa Indonesia dalam beberapa waktu. Mulai dari respon negatif dan 

positif yang diutarakan oleh masyarakat, media terus meliput hal tersebut demi 

memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan informasi. 

Berbagai tanggapan masyarakat pun dimuat oleh banyak koran nasional 

maupun lokal. Contohnya adalah koran Harian Jawa Pos pada saat rencana 

menaikkan harga BBM mulai terdengar, Harian Jawa Pos telah memuat berbagai 

tanggapan publik, baik itu dari kalangan masyarakat umum, mahasiswa ataupun 

dari kalangan intelektual. Seperti yang dikutip pada Harian Jawa Pos edisi 8 

                                                           
2
Ibid,. Hal. 4 
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September 2014, pengamat politik dari Universitas Parmadina, Herdi Sahrazad 

mengatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM ini seharusnya tidak hanya 

dilihat dari sisi ekonominya saja, namun juga harus dilihat dari sisi lainnya. 

Menurutnya masalah lain yang tidak kalah penting dan strateginya adalah dampak 

politik dari kenaikan harga BBM tersebut.
3
 

Tanggapan lain diberikan oleh para mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Kendari saat kunjungan Jokowi ke Kendari yang ditulis oleh 

Harian Jawa Pos edisi 7 November 2014. Para mahasiswa berorasi menyatakan 

penolakannya atas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Salah satu 

elemen mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Nasional Pasal (GNP) 33 UUD 

1945 Sulawesi Tenggara, dalam orasinya menyatakan penolakan atas rencana 

pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut mereka 

kenaikan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia, karena 

seluruh sektor juga akan ikut naik.
4
 

 Dari beberapa contoh berita dari media massa diatas, media massa dapat 

menciptakan berbagai macam reaksi dari masyarakat tentang kebijakan 

menaikkan harga BBM tersebut. Hal ini dilakukan dengan menonjolkan salah satu 

aspek dari sebuah realita yang disajikan lebih banyak daripada aspek lain dalam 

bentuk sebuah berita dengan tidak melupakan kode etik jurnalistik dalam 

membuat sebuah berita. Cara ini banyak disebut dengan teknik framing. Surat 

kabar membingkai sebuah realita dari satu aspek tertentu dan mengesampingkan 

aspek yang lain agar aspek yang diinginkan lebih menonjol dari aspek lainnya. 

 Seperti halnya visi misi Harian Surat Kabar Jawa Pos yaitu pro ekonomi, 

maka sangat menarik untuk diketahui bagaimana Harian Jawa Pos memberitakan 

peristiwa ini. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba meneliti bagaimana bingkai 

                                                           
3

 Fas. Jika BBM naik, Legitimasi Jokowi Diprediksi Nyungsep. 

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=256463 Diakses pada 20 April 2015, Pukul 

12.18 WIB 
4

 Fajar. Jokowi Disambut Demo Penolakan Kenaikan BBM di Kendari. 

http://www.jpnn.com/read/2014/11/07/268357/Jokowi-Disambut-Demo-Penolakan-Kenaikan-

BBM-di-Kendari- Diakses pada 20 April 2015 Pukul 12.20 WIB 

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=256463
http://www.jpnn.com/read/2014/11/07/268357/Jokowi-Disambut-Demo-Penolakan-Kenaikan-BBM-di-Kendari-
http://www.jpnn.com/read/2014/11/07/268357/Jokowi-Disambut-Demo-Penolakan-Kenaikan-BBM-di-Kendari-
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yang diciptakan oleh Jawa Pos dalam berita kenaikan harga BBM pada masa awal 

pemerintahan Presiden Jokowi periode 1 Oktober – 30 November 2014. 

 

Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana 

media membingkai berita kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal 

pemerintahan Presiden Jokowi pada Harian Jawa Pos periode 1 Oktober – 30 

November 2014? 

 

Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media 

membingkai berita kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal 

pemerintahan Presiden Jokowi pada harian Jawa Pos periode 1 Oktober – 30 

November 2014. 

 

Telaah Pustaka 

1. Berita Dalam Media Cetak 

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan 

pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. 

Kelebihan media massa dibanding jenis komunikasi yang lain adalah ia bisa 

mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan 

pesan hampir seketika waktu tak terbatas.
5
 Media adalah suatu alat penyampaian 

berita yang aktif, media dapat mempengaruhi efektivitas beritanya.
6
 

Salah satu bentuk media cetak adalah surat kabar/ koran. Koran 

merupakan media massa cetak paling tua dibandingkan dengan media cetak yang 

lain seperti buku, majalah, dan tabloid. Sampai saat ini surat kabar merupakan 

media massa cetak yang paling banyak diminati oleh khalayak pembaca di seluruh 

dunia. Sebagai sebuah media massa cetak, surat kabar mempunyai beberapa 

                                                           
5
 Nurudin. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007. Hal. 9 

6
 Kertopati. Dasar-Dasar Publisitik. Jakarta: Grasindo, 2000. Hal. 85 
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karakteristik, yaitu publisitas (publicity), periodesitas, universalitas, aktualitas, 

dan terdokumentasi.
7
 

Secara bahasa, berita berasal dari Bahasa Sansekerta “vrit” yang berarti 

“ada” atau terjadi. Yang kemudian dikembangkan dalam Bahasa inggris menjadi 

“write” yang berarti menulis.
8
 Berita adalah realitas simbolik, realitas yang terdiri 

dari kata-kata yang membentuk kalimat, yang tersusun sistematis, terstruktur.
9
 

Berita dapat diartikan sebagai realitas yang telah disusun ulang secara sistematis 

dan terstruktur sebelum disebarkan kepada khalayak luas. Dalam hal ini media 

massa menyusun realitas tersebut sesuai dengan kebutuhannya, sudut pandang 

mana yang akan diambil dari peristiwa tersebut.  

Sebuah peristiwa dianggap pantas untuk dijadikan sebuah berita apabila 

peristiwa tersebut memiliki nilai berita (news value), yang mengandung unsur-

unsur pembentuk yang menjadikan peristiwa tersebut layak untuk diberitakan. 

Unsur-unsur tersebut yaitu: a) Significance (penting). Yaitu kejadian yang 

memiliki kemungkinan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Seperti berita 

kenaikan harga BBM, kenaikan tariff dasar listrik, dll; b) Magnitude (besaran). 

Yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang 

banyak, atau kejadian yang berakibat yang bisa dijumlahkan dalam angka yang 

menarik bagi pembaca; c) Timeliness (waktu/ aktualitas). Yaitu kejadian yang 

menyangkut hal-hal yang baru terjadi. Waktu antara kejadian dengan penyiaran 

menjadi penting. Semakin pendek jarak antara peristiwa dengan waktu peyiaran 

semakin baik. Seperti siaran langsung (live); d) Proximity (dekat). Yaitu kejadian 

yang dekat dengan publik, dekat disini bisa bersifat geografis atau emosional; e) 

Prominence (tenar/ terkenal). Unsur ini menyangkut hal-hal yang terkenal atau 

sangat dikenal oleh pembaca. Orang terkenal akan menjadi berita, apapun yang 

dilakukannya; f) HumanInterest (manusiawi). Yaitu kejadian yang memberi 

                                                           
7
Paryati Sudarman. Menulis Di Media Massa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Hal. 11-12 

8
Ibid, Hal. 74-75 

9
Mursito BM. Jurnalisme Komprehensif: Konsep, Kaidah & Teknik Penulisan Berita, Feature, 

Artikel. Jakarta: Literate, 2013. Hal. 81 
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sentuhan pesaraan bagi pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam 

situasi luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa.
10

 

Begitu banyak fakta yang terbentuk dari sebuah peristiwa terjadi di seluruh 

dunia, sedangkan waktu yang dimiliki oleh seorang jurnalis sangat terbatas, oleh 

karena itu seorang jurnalis harus mencari cara yang paling mudah dan sederhana 

untuk melaporkan atau menuliskan fakta-fakta tersebut. Cara tersebut dinamakan 

pola piramida terbalik (inverted pyramid). 

Gambar 1.1 

Bagan Piramida Terbalik
11

 

 

Dengan piramida terbalik, pesan berita disusun secara deduktif. Paragraf 

pertama merupakan rangkuman fakta terpenting dari seluruh uraian berita (news 

story). Dengan demikian apabila paragraf pertama adalah pesan berita sangat 

penting, maka paragraf selanjutnya masuk dalam kategori penting, cukup penting, 

kurang penting, agak kurang penting, agak kurang penting tidak penting, dan 

sama sekali tidak penting. Rumusnya semakin kebawah semakin tidak 

                                                           
10

Ibid, Hal. 90-95 
11

AS Haris Sumadiria. Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis 

Profesional. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2005. Hal: 119 
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penting.
12

Tujuan dari dari teknik penulisan piramida terbalik adalah untuk 

memudahkan khalayak pembaca bergegas, dengan cepat dapat mengetahui 

tentang apa yang terjadi dalam berita.
13

 

Pola piramida terbalik ini dapat diaplikasikan kedalam konsep analisis 

framing dalam membingkai berita. Framing dalam berita bertujuan untuk 

menonjolkan bagian tertentu dari sebuah fakta agar lebih mudah dilihat dan 

dipahami oleh khalayak daripada bagian lain dari fakta tersebut. Seorang jurnalis 

harus mampu menampilkan bagian tersebut menjadi pusat perhatian atau bagian 

paling penting dari sebuah fakta. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui 

bagaimana cara pandang yang digunakan oleh jurnalis dalam menseleksi dan 

menulis berita. Cara pandang ini menentukan fakta apa yang ditonjolkan dan 

mana yang dihilangkan.  

2. Komunikasi Massa 

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana mereka membutuhkan 

bantuan orang lain untuk hidup. Begitu juga dalam hal informasi, manusia 

membutuhkan orang lain untuk berbagi informasi kepada mereka agar mereka 

tahu peristiwa atau fenomena apa yang sedang terjadi di berbagai tempat. Dalam 

hal ini mereka selalu berkomunikasi satu sama lain untuk bertukar 

informasi.Gerbner (1958) menyebutkan komunikasi sebagai suatu interaksi sosial 

melalui pesan-pesan yang dapat diberi sandi (kode) secara formal, simbolis atau 

penggambaran peristiwa tentang beberapa aspek budaya yang sama-sama 

dimiliki.
14

Komunikasi dapat terjadi apabila terdapat minimal 2 orang atau unsur 

yang terdiri dari komunikator sebagai sumber informasi dan komunikan sebagai 

penerima informasi. Studi tentang komunikasi sendiri adalah human 

communication (komunikasi manusia). 

Menurut Nurudin (2007), komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang 

media massa beserta pesan yang dihasilkan, pembaca/ pendengar/ penonton yang 

                                                           
12

Ibid, Hal. 118. 
13

 Sudarman, Op. Cit, Hal. 89 
14

 Reed H. Blake, Edwin O. Haroldsen. Taksonomi Konsep Komunikasi. Surabaya: Papyrus, 2003. 

Hal. 2. 
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akan coba diraihnya, dan efeknya terhadap mereka.
15

Jay Black dan Frederick C. 

Whitney dalam Nurudin (2007) membagi fungsi-fungsi komunikasi massa antara 

lain; 1) to inform (menginformasikan), 2) to entertain (menghibur), 3) to persuade 

(membujuk), 4) transmission of the culture (transmisi budaya).
16

 Sementara itu 

John Vivian dalam bukunya the media of mass communication (1991), 

menyebutkan fungsi komunikasi massa antara lain: 1) providing information, 2) 

providing entertainment, 3) helping to persuade, 4) contributing to social 

cohesion (mendorong kohesi sosial).
17

 Nurudin (2007) menambahkan, seiring 

perkembangan masyarakat sekarang, fungsi komunikasi massa diatas sudah 

terbilang usang. Dalam perspektif kritis, fungsi komunikasi massa bisa ditambah 

sebagai berikut; 1) melawan kekuasaan dan kekuatan represif, 2) menggugat 

hubungan trikotomi antara pemerintah, pers, dan masyarakat.
18

 

Komunikasi massa memiliki sejumlah efek yang dapat mempengaruhi 

audience-nya. Keith R. Stamm dan John E. Bower (1990) dalam Nurudin (2007), 

membagi efek komunikasi menjadi dua, primer dan sekunder.Bisa dikatakan 

secara sederhana bahwa efek primer terjadi jika ada orang mengatakan telah 

terjadi proses komunikasi terhadap objek yang dilihatnya.
19

 Jadi, efek primer 

terjadi apabila komunikan menerima terpaan, memperhatikan, dan memahami 

maksud dari pesan yang disampaikan. 

Setelah orang lain menerima terpaan, perhatian, dan pemahaman, 

kemudian apa yang terjadi? Apakah orang tersebut dapat “dipengaruhi” untuk 

bertindak seperti yang disarankan? Respon dari audience inilah yang disebut efek 

sekunder. Salah satu bentuk efek sekunder dari komunikasi massa adalah efek 

uses and gratification (kegunaan dan kepuasan). Yang mendasari efek ini adalah 

bahwa audience aktif dalam memanfaatkan media. Audience menggunakan media 

untuk memenuhi tujuan mereka. Sehingga efek ini tidak hanya berfokus pada 

pengaruh apa yang diberikan media pada audience, tetapi juga bagaimana reaksi 

                                                           
15

Nurudin, Op Cit,  Hal. 2 
16

Ibid, Hal. 64 
17

Loc Cit 
18

Ibid, Hal. 65 
19

Ibid, Hal. 207 
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audience terhadap pesan – pesan media yang sampai pada dirinya yang 

selanjutnya mempengaruhi tingkat kepuasan audience. 

3. Analisis Framing 

Framing pertama kali digagas oleh Baterson pada tahun 1995. Frame pada 

awalnya dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang 

mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan 

ketegori-kategori standart untuk mengapresiasi realitas.
20

 Robert N. Entman 

mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dari berbagai aspek realitas 

sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek 

lain. ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang 

khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi labih besar daripada sisi yang 

lainnya.
21

 

Dalam analisis framing terdapat dua esensi utama yang harus diketahui 

oleh seorang wartawan atau editor berita. Pertama, bagaimana peristiwa 

dimaknai. Hal ini berhubungan dengan bagaimana sudut pandang yang diambil 

media dalam memberitakan suatu peristiwa, bagian mana yang akan diliput dan 

mana yang tidak diliput sesuai dengan kebijakan setiap media massa. Kedua, 

bagaimana fakta tersebut ditulis. Ini berhubungan dengan aspek pendukung berita 

seperti pemakaian kata, kalimat, dan gambar yang dipakai untuk mendukung 

gagasan. 

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan 

penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu. Dalam 

praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan 

mengabaikan isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan 

menggunakan berbagai strategi wacana. Framing adalah pendekatan untuk 

mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh 

wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita.
22

 

                                                           
20

 Alex Sobur. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik 

Dan Analisis Framing. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. Hal. 161-162 
21

Eriyanto.Analisis Framing: Konstruksi, Ideology, dan Politik Media. Yogyakarta: LKiS 

Yogyakarta, 2002. Hal. 67-68 
22

Ibid, Hal. 186-187 
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Tabel 1.1 

Dua dimensi framing model Entman
23

 

 

Seleksi isu Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari 

realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana 

yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini 

selalu terkandung didalamnya ada bagian berita yang 

dimasukkan (included), tetapi ada juga berita yang 

dikeluarkan (excluded). Tidak semua aspek atau 

bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih 

aspek tertentu dari suatu isu. 

Penonjolan aspek 

tertentu dari isu 

Aspek ini berhubungan dengan penelitian fakta. 

Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/ isu 

tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut 

ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian 

kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk 

ditampilkan kepada khalayak. 

 

Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian 

definisi, penjelasan evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk 

menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. 

Define Problems (Pendefinisian masalah). Elemen ini adalah yang pertama kali 

dapat dilihat mengenai framing. Elemen ini merupakan master frame/ bingkai 

yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. 

Diagnose Causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah). Merupakan 

elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu 

peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (what), atau siapa (who). Bagaimana 

sebuah peristiwa dipahami, menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai 

                                                           
23
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sumber masalah.Make Moral Judgement (Membuat keputusan moral). Adalah 

elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/ memberi argumentasi pada 

pendefinisian masalah yang sudah dibuat.Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang 

dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. 

Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat 

dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.
24

 

 

Metodologi 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan didukung data kualitatif dimana metode ini digunakan 

untukmenggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi 

tidakdigunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik “purposive sampling” untuk menentukan informan 

atau nara sumber selama penelitian. Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan 

memilih informan yang dianggap mengetahui masalah secara mendalam dan 

dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat. Penggunaan teknik ini 

dirasa akan lebih efektif karena melalui teknik ini peneliti akan langsung 

mendapatkan data yang dibutuhkan sehingga mengurangi jumlah data yang tidak 

relevan. Sehingga peneliti menunjuk Humas PT. PLN (Persero) Area 

Surakarta,Operator Customer Service, Manajer PT. PLN (Persero) Rayon 

Surakarta Kota dan beberapa karyawan PT. PLN (Persero) Area Surakarta yang 

memahami mengenai program handling complaint yang dijalankan. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif, dimana metode ini digunakan untuk menganalisa/ 

memberikan gambaran bagaimana atau mengapa fenomena komunikasi yang itu 

terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik “pusposive 

sampling”untuk menentukan nara sumber selama dilakukan penelitian. Dengan 

menggunakan teknik ini, peneliti akan menentukan nara sumber yang dianggap 

                                                           
24
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berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mengetahui masalah yang 

dimaksud secara mendalam. Teknik ini dirasa efektif untuk digunakan, karena 

dengan menggunakan teknik ini, peneliti akan langsung diarahkan kepada data-

data yang relevan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara/ 

interview dan kepustakaan dengan analisis data menggunakan triangulasi sumber, 

dengan membandingkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan pihak yang 

berkaitan. 

 

Sajian dan Analisis Data 

Data yang digunakan peneliti berupa Sembilan berita yang berkaitan 

dengan peristiwa kenaikan harga BBM pada masa awal pemerintahan Presiden 

Jokowi dalam surat kabar Harian Jawa Pos, seperti berikut: 

Surat Kabar Tanggal Judul Berita 

Jawa Pos 

1 Oktober 2014 
Harga BBM Naik Rp. 3.000 Per Liter, 

Direncanakan Berlaku November 

31 Oktober 2014 

Harga BBM Naik Rp. 3.000 Awal 

November, Distribusi Bantuan Sosial 

Belum Siap 

Jawa Pos 

1 November 2014 
Kartu Bansos Dibagikan Senin, 

Kompensasi Kelanjutan Program Lama 

6 November 2014 
Harga BBM naik Bulan Ini, Stok Cukup, 

Pertamina Imbau Tak Panic Buying 

7 November 2014 

Rakyat Buntung, Spekulan Untung, PDIP 

Tidak Satu Suara soal Kebijakan 

Kenaikan Harga BBM 

14 November 2014 Kenaikan Harga BBM Tunggu Bagi 
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Kartu Kelar,Juga Bikin Tiga Skema 

Kenaikan Harga BBM 

18 November 2014 

 Naikkan BBM Rp. 2.000, Dapat Rp. 100 

T, Batal Naik Rp. 3.000 karena Harga 

Minyak Dunia Turun 

19 November 2014 

Harga BBM Bisa Naik 

Lagi,Ketidakstabilan Harga Bahan Pokok 

Hanya Tiga Bulan 

24 November 2014 
Geser Konsumsi BBM ke Pertamax,Bisa 

Menjaga Kuota Subsidi 

 

Dengan menganalisis data diatas menggunakan teknik analisis framing 

model Robert N. Entman, peneliti menemukan bingkai/ framing yang dibuat oleh 

Harian Jawa Pos, yaitu: 

Kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi 

pada awal masa pemerintahannya. Keputusan ini diambil karena subsidi BBM 

dianggap tidak tepat sasaran dan menghabiskan anggaran negara. Dalam 

pemberitaan ini Jawa Pos menonjolkan bahwa kenaikan harga BBM ini adalah 

langkah yang tepat untuk rakyat Indonesia.  

Define Problem. Jawa Pos mengidentifikasi peristiwa kenaikan harga 

BBM ini sebagai sebuah pertaruhan reputasi. Reputasi pemerintah dipertaruhkan 

disini, sebagai pengelola negara, setiap keputusan yang diambil pemerintah pasti 

berdampak pada rakyat. Hal inilah yang ditekankan oleh Jawa Pos dalam setiap 

pemberitaannya. Menurut Jawa Pos, peristiwa ini dianggap sebagai pertaruhan 

reputasi bagi pemeirntahan Jokowi, sebagai pemerintahan yang baru berjalan 

beberapa bulan, Presiden Jokowi, berani mengambil keputusan yang dikatakan 

banyak kalangan sebagai keputusan yang tidak popular dan kontroversi. 

Pemerintah beralasan keputusan ini harus diambil untuk menyelamatkan anggaran 

negara. Pemerintah beranggapan bahwa subsidi BBM hanya menghabiskan 
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anggaran negara, tidak memberikan solusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. 

Disini terlihat bahwa pemerintahan Jokowi sangat yakin dengan mengurangi 

anggaran subsidi BBM dapat menyelamatkan uang negara dan digunakan untuk 

membangun sektor lain yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Dari sini dapat dilihat 

bahwa pemerintah berani mengambil resiko menaikkan harga BBM untuk 

kesejahteraan rakyat. 

Pertaruhan reputasi pemerintah dimata masyarakat juga terlihat dari 

program bantuan sosial yang dibuat pemerintah untuk mengatasi dampak dari 

kenaikan harga BBM. Pemerintah meyakini program bantuan ini merupakan 

solusi agar ekonomi masyarakat tetap berjalan walaupun harga BBM dinaikkan. 

Sebaliknya, program bantuan sosial ini menemui banyak kendala dalam 

pelaksanaannya. Hal ini juga menjadi sorotan Jawa Pos menyangkut reputasi 

pemeritnah dimata masyarakat. 

Diagnose Causes. BBM bersubsidi dianggap sebagai penyebab utama 

dalam peristiwa ini sebab mengakibatkan berbagai masalah. BBM bersubsidi 

diposisikan sebagai sumber masalah karena dianggap merugikan negara, anggaran 

yang dikeluarkan negara untuk alokasi dana BBM bersubsidi meningkat setiap 

tahunnya sementara anggaran untuk sektor produktif tetap sama. Hal inilah yang 

akhirnya yang menyebabkan pemerintahan Jokowi melakukan inisiatif untuk 

menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menyelamatkan anggaran negara. Seperti 

dalam kutipan berita berikut ini: 

“Kalau dilihat anggaran subsidi BBM dalam lima tahun terakhir ini, naik 

rata-rata 30 persen. Sampai sekarang sudah mencapai sekitar 25 persen 

dari total APBN. Sementara itu, anggaran infrastruktur flat dalam lima 

tahun terakhir,” jelasnya.” 

 

Make Moral Judgement. Disisi lain diperlihatkan bahwa subsidi BBM 

merupakan sebuah pemborosan. Subsidi BBM menguras banyak anggaran negara 

sehingga anggaran untuk sektor lain tidak tersedia. Seperti kutipan berita berikut 

ini: 



16 
 

 
 

“Anggaran ini (untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, Red)” 

tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM”, ujarnya. 

 

Subsidi BBM yang menghabiskan uang negara, memaksa pemerintah 

untuk mengambil keputusan menaikkan harga BBM. Jawa Pos memberikan 

penilaian terhadap keputusan pemerintah ini sabagai keputusan yang harus 

diambil demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena dengan menaikkan harga 

BBM bersubsidi, artinya pemerintah juga menghemat uang negara yang keluar 

untuk alokasi subsidi BBM. Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang 

mengeluarkan keputusan menaikkan harga BBM, merasa optimis dengan 

keputusannya. Jokowi tidak takut akan konsekuensi yang akan dihadapi dari 

pihak-pihak yang merasa kurang setuju dengan keputusan tersebut. Dalam 

pemberitaan ini diperlihatkan optimisme Jokowi lewat salah satu kutipan dalam 

berita Jawa Pos seperti berikut: 

Jokowi menilai penyelamatan anggaran Negara lebih penting daripada 

menjaga citra politik. “Pak Jokowi sudah siap akan resiko yang dihadapi. 

Beliau siap untuk tidak popular”, terangnya.” 

 Treatment recommendation. Dari semua usaha pemerintah untuk 

menghemat anggaran negara, serta mendukung visi misi pemerintahan Jokowi 

yang ingin memajukan sektor produktif seperti kesehatan dan pendidikan, Jawa 

Pos merekomendasikan agar pemerintah membuktikan semua rencana yang telah 

dibuat guna mewujudkan keinginan pemerintah tersebut. Melihat peristiwa ini 

sebagai masalah reputasi pemerintahan yang dipertaruhkan, wajar bila masyarakat 

menanti langkah nyata yang akan dibuat pemerintah untuk mengatasi masalah 

kenaikan harga BBM ini.  

 Disini Jawa Pos bersikap mendukung keputusan pemerintah untuk 

menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tetap menjunjung tinggi etika 

jurnalistik dalam menyampaikan sebuah berita kepada khalayak luas. Sejalan 

dengan visi misi Jawa Pos, khusus nya rubrik ekonomi yaitu “pro bisnis”. Artinya 

Jawa Pos berusaha menjadi surat kabar yang mampu mendukung perkembangan 
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ekonomi Indonesia. Oleh karena itu Jawa Pos menilai keputusan pemerintah ini 

sebagai langkah yang baik bagi kemajuan bangsa Indonesia.  

 

Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis dengan metode analisis framing yang 

menggunakan model Robert N. Entman terhadap berita kenaikan harga BBM 

pada masa awal pemerintahan Presiden Jokowi pada Harian Jawa Pos, Peneliti 

dapat menyimpulkan hasil analisis sebagai berikut: 

Define problem. Jawa Pos mengindetifikasi permasalahan ini sebagai 

sebuah masalah reputasi. Reputasi yang dimaksud disini adalah reputasi 

pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM 

bersubsidi. Dalam pemberitaan peristiwa ini, Jawa Pos memposisikan pemerintah 

sebagai pihak yang siap menerima setiap resiko yang akan muncul. Hal ini terlihat 

dari penonjolan statement bahwa Jokowi siap tidak populer demi kemajuan 

bangsa Indonesia dalam beberapa beritanya. Reputasi yang dieprtaruhkan 

pemerintah juga dikritisi dengan statement-statement dari orang-orang yang 

memiliki latar belakang ekonomi entah itu ahli ekonomi atau pun pihak lain yang 

paham soal masalah ini, juga ditambahkan untuk mengkaji keputusan pemerintah 

ini. 

Diagnose causes. Jawa Pos menilai sumber permasalahan dalam peristiwa 

ini adalah subsidi BBM. Anggaran yang dialokasikan untuk BBM bersubsidi 

dianggap terlalu membebani negara, BBM bersubsidi yang ditujukan untuk 

masyarakat kurang mampu pun dianggap tidak tepat sasaran karena banyak 

diantara penggunanya adalah kalangan menegah keatas. Oleh karena itu untuk 

pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi guna 

menyelamatkan anggaran negara yang kemudian dialokasikan ke sektor produktif 

seperti pendidikan dan kesehatan. 

Make moral judgement. Penilaian Jawa Pos terhadap keputusan 

pemerintah menaikkan harga BBM adalah sebuah dukungan terhadap keputusan 

ini. penilaian moral yang diberikan kepada pemerintah adalah bahwa keputusan 

ini diambil demi kesejahteraan rakyat sendiri. Walaupun dampak dari kenaikan 
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harga BBM tidak dapat dihindari, namun manfaat untuk masa mendatang lebih 

besar daripada kerugian yang dihasilkan. Pemerintah optimis bahwa keputusan 

yang mereka ambil sudah tepat. 

Treatment recommendation. Atas keputusan yang diambil pemerintah 

tersebut, Jawa Pos merekomendasikan pemerintah untuk membuktikan janji-

janjinya lewat langkah yang nyata, tidak hanya janji tanpa aksi yang selama ini 

banyak dilakukan pejabat sebagian negara. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa 

saran yang ditujukan untuk surat kabar Jawa Pos. 

1. Kepada harian Jawa Pos, seharusnya menyadari fungsinya sebagai sumber 

informasi masyarakat, hendaknya dalam menyampaikan informasi secara 

netral dan berimbang, dan tidak memihak pada satu pihak.  

2. Dari hasil penelitian memperlihatkan seharusnya Jawa Pos lebih 

memperhatikan skema berita. Dalam berita kenaikan harga BBM seharusnya 

diperhatikan koherensi antara judul dengan isi supaya lebih jelas lagi, 

sehingga masyarakat tidak rancu dalam menerima informasi. 
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