
JURNAL SKRIPSI 

 

KONSTRUKSI REALITAS DALAM BERITA BANJIR 

DI MEDIA ONLINE NASIONAL 

 
(Analisis Wacana Fairclough terhadap Teks Berita Banjir di Jakarta dalam Membentuk 

Negative Branding Reputation Anies Baswedan di  

Media Online Tribunnews Periode 01 Januari– 29 Februari 2020) 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Gabriella Swastika Sitepu 

D1218017 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2020 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

GABRIELLA SWASTIKA SITEPU, D1218017, KONSTRUKSI REALITAS DALAM BERITA 

BANJIR DI MEDIA ONLINE NASIONAL (Analisis Wacana Fairclough terhadap Teks Berita 

Banjir di Jakarta dalam Membentuk Negative Branding Reputation Anies Baswedan di Media Online 

Tribunnews  Periode 01 Januari – 29 Februari 2020), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020. 

 

Bencana banjir di DKI Jakarta merupakan masalah penting yang harus segera dituntaskan. Banyak 

warga DKI Jakarta menyebut Anies  Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta tidak bisa bekerja dan 

memimpin anak buah. Hal ini lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dinilai terlambat dalam 

memberi respons bantuan maupun peringatan pada warga Jakarta yang terkena dampak banjir. Melalui 

konstruksi sosial media, dapat dijelaskan bagaimana media massa membuat gambaran tentang realitas. 

Asumsi bahwa konstruksi sosial tidak dapat dilepaskan dari fungsi simbol, terutama penggunaan bahasa, 

tidak jauh berbeda dengan asumsi para penganut pascastrukturalis yang mengatakan bahwa bahasa diakui 

sebagai model umum penjelasan sosial, atau pendirian bahwa masyarakat dan budaya tersusun dalam suatu 

discourse (wacana). 

Studi komunikasi dalam penelitian ini adalah tentang studi pesan yaitu 

struktur kebahasaan dalam teks berita pada media massa. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media mengkonstruksi pemberitaan mengenai banjir 

Jakarta yang membentuk negative branding reputation Anies Baswedan melalui media online 

Tribunnews.com periode 01 Januari – 29 Februari 2020. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana Fairclough dengan elemen-elemen yang 

dimiliki yaitu representasi teks, discource practice dan sociocultural practice  untuk mengetahui bagaimana 

proses konstruksi negative branding reputation Anies Baswedan  di dalamnya.  

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 12 teks berita tentang banjir Jakarta menunjukkan, sebagai 

salah satu surat kabar Indonesia, Tribunnews.com mengkonstruksi realitas menyajikan wacana secara 

negatif. Secara keseluruhan penulis menyajikan pemberitaan kasus ini ke dalam beberapa bagian, yaitu: 

analisis teks berita yang terbagi menjadi  representasi teks, identitas dan relasi teks, kemudian menganalisis 

praktik wacana dan sociocultural yang terdapat dalam berita. Terakhir terdapat proses wacana yang 

diproduksi masyarakat tentang kinerja Anies Baswdan dalam menanggulangi banjir dan membuat 

konstruksi reputasi Anies Baswedan negatif.  

 

Kata kunci: analisis wacana, banjir, branding reputation, konstruksi realitas media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

GABRIELLA SWASTIKA SITEPU, D1218017, CONSTRUCTION OF REALITY IN FLOOD 

NEWS IN NATIONAL ONLINE MEDIA (Analysis of Fairclough Discourse on Flood News Text in 

Jakarta in Forming Negative Branding Reputation Anies Baswedan in Online Media Tribunnews 

Period 01 January - 29 February 2020), Thesis, Communication Studies Program, Faculty of Social 

Sciences and Social Sciences Political Science, Sebelas Maret University Surakarta, 2020. 

 

Flood disaster in DKI Jakarta is an important issue that must be resolved immediately. Many DKI Jakarta 

residents say Anies Baswedan as the Governor of DKI Jakarta cannot work and lead subordinates. This is 

because the Provincial Government (Pemprov) of DKI is considered late in responding to aid or warnings 

to Jakarta residents affected by flooding. Through social media construction, it can be explained how the 

mass media make a picture of reality. The assumption that social construction cannot be separated from the 

function of symbols, especially the use of language, is not much different from the assumptions of post-

structuralists who say that language is recognized as a general model of social explanation, or the position 

that society and culture are arranged in a discourse. 

The communication study in this research is about the message study viz 

linguistic structure in the news text in the mass media. With a descriptive qualitative research method, this 

study aims to find out how the media construct news about the Jakarta flood that forms Anies Baswedan's 

negative branding reputation through the online media Tribunnews.com for the period 01 January - 29 

February 2020. 

This research uses Fairclough discourse analysis method with the elements that are owned namely text 

representation, discourced practice and sociocultural practice to find out how the construction process of 

Anies Baswedan's negative branding reputation in it. 

The results of this study are that 12 news texts about the Jakarta flood show, as one of the Indonesian 

newspapers, Tribunnews.com constructs the reality of presenting discourse negatively. Overall the author 

presents the reporting of this case into several sections, namely: analysis of news texts which are divided 

into text representations, identity and relations of texts, then analyzing discourse and sociocultural practices 

contained in the news. Finally there is a process of discourse produced by the community about Anies 

Baswdan's performance in overcoming floods and making construction of Anies Baswedan's reputation 

negative. 

 

Keywords: branding reputation, discourse analysis, flood, media reality construction



PENDAHULUAN 

 

Belakangan ini ada peristiwa yang 

menjadi topik hangat dalam pemberitaan di 

berbagai media massa yaitu tentang bencana 

alam di Indonesia. Memasuki tahun 2020, 

tepatnya pada 1 Januari 2020 terjadi banjir 

bandang dan longsor yang melanda DKI 

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Lebak, dan 

Bekasi yang berlangsung beberapa hari. Curah 

hujan di DKI Jakarta dan sekitarnya pada awal 

tahun 2020 tersebut menjadi salah satu curah 

hujan tertinggi dalam sejarah (Bappenas, 

Agustus 2008).  

Pemilihan Anies Baswedan menjadi 

branding reputation dengan alasan banyak 

warga DKI Jakarta menyebut Anies tidak bisa 

bekerja dan memimpin anak buah. Hal ini 

lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 

dinilai terlambat dalam memberi respons 

bantuan maupun peringatan pada warga 

Jakarta. Ketua Forum Warga Kota Jakarta, 

Azas Tigor Nainggolan menyebut warga tetap 

saja tidak mendapatkan informasi peringatan 

dini dan bantuan darurat sebagaimana 

mestinya agar bisa lebih ringan kerugian 

akibat banjir yang terjadi (Dwiatmoko. 

Kompasiana Januari 2020).   

Pemberitaan di media massa tentunya 

akan mempengaruhi citra dan reputasi positif 

maupun negatif Gubernur DKI Jakarta, Anies 

Baswedan. Reputasi Anies diketahui rakyat 

melalui berbagai pemberitaan di media massa 

online,khususnya Tribunnews.com. Reputasi 

Anies Baswedan ini diharapkan dapat 

membentuk opini publik yang menguntungkan 

bagi Anies Baswedan dan mutual 

understanding (saling pengertian) antara 

rakyat dan pemerintah.  

Media massa sebagai pembentuk opini 

publik, tentunya akan memberitakan berbagai 

berita dengan sumber berita dari Anies 

Baswedan, dalam pemuatan beritanya bisa saja 

terbentuk opini publik positif dan negatif bagi 

pemerintah. Penelitian ini terfokus kepada 

analisis teks berita Tribunnews.com tentang 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.  

Pemilihan Tribunnews.com dalam 

penelitian ini karena Tribunnews.com adalah 

surat kabar nasional di Indonesia dan terbit di 

daerah. Jakarta sebagai ibukota dan kota 

dagang, tentunya memiliki keunikan 

tersendiri, dengan terbitnya Tribunnews.com 

di Jakarta.  

Tribunnews.com memproduksi jumlah 

berita banjir Jakarta periode Januari – Februari 

2020 paling banyak dibandingkan dengan 

media online pesaingnya, seperti Detik.com, 

Kompas.com dan Okezone.com. Selain itu di 

media online Tribunnews.com dari 100 berita 

mengenai laporan dan update terbaru korban 

banjir, terdapat 12 pemberitaan Anies 

Baswedan yang dikaitkan dengan masalah 

banjir yang menyalahkan kinerja Anies 

(SimiliarWeb, Maret 2020). 

Periode 01 Januari – 29 Februari 2020 

dipilih berdasarkan data BMKG yang telah 

memprediksi bahwa Bulan Februari ini masih 

merupakan puncak musim hujan dan cuaca 

ekstrim (Redaksi kumparan. Februari 2020) 

Harapan yang ingin dicapai dengan 

penelitian ini adalah dapat melihat bagaimana 

sebuah realitas sosial dikonstruksikan dalam 

teks berita, utamanya mengenai terhadap 

Pemberitaan Media Online Tribunnews dalam 

Membentuk Branding reputation Anies 

Baswedan Menyikapi Banjir di Jakarta 

Periode 01 Januari 2020 – 29 Februari 2020. 

Penelitian ini akan menggunakan analisis 

wacana dengan perspektif Fairclough, yaitu 

kekuasaan selalu terakulasikan lewat 

pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya 

efek kuasa.  

Berdasarkan latar belakang masalah 

diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui konstruksi realitas sosial yang 

dibentuk dalam teks berita banjir di Jakarta 

tentang negative branding reputation Anies 

Baswedan di Media Online Tribunnews 

Periode 01 Januari 2020 – 28 Februari 2020. 

 

Kerangka Teori 

Media online merupakan bentuk media 

terbaru yang kini menjadi konsumsi khalayak 

banyak demi kebutuhan informasi mereka. 

Setidaknya ada tiga kriteria dari media baru, 

yaitu menggunakan teknologi komunikasi 

yang tergolong baru. Salah satu ciri yang 



penting adalah digitalisasi. Selanjtnya adalah 

melahirkan media konvergen. Dengan sebuah 

media baru, manusia bisa mengakses berbagai 

media massa sekaligus. Ketiga, menjadikan 

manusia sebagai pengendali informasi. Berkat 

media baru, semua orang bisa menjadi pencari 

berita, sekaligus penulis, editor, dan produser 

berita (Syaibani 2011: 5). 

Informasi disebarluaskan melalui media 

online, tetapi memiliki proses yang hampir 

sama dengan jurnalistik media cetak. 

Pemberitaan online dapat didefinisikan 

sebagai proses penyampaian informasi melalui 

media internet, terutama website (Straubhaar 

dan La Rose, 2002: 299). 

Citra dan identitas yang baik 

memperkuat fungsi komunikasi korporasi. 

Reputasi yang kokoh (solid reputation) 

terbentuk melalui identitas organisasi yang 

khas, proyeksi citra-citra publik yang 

konsisten, dan komunikasi persuasi yang 

positif pada segenap jenis konstituensi. 

Singkat kata, reputasi merupakan kristalisasi 

dari citra, yang dibangun oleh masyarakat 

berdasarkan pengalaman—langsung atau tidak 

langsung—dan kinerja organisasi(Fombrun, 

1996: 5-6).. 

Bungin dalam Ritzer menjelaskan 

bahwa individu mengkostruksi realitas sosial 

dan merekonstruksinya dalam dunia realitas, 

memantapkan realitas itu berdasarkan 

subjektivitas individu lain dalam institusi 

sosialnya. Melalui konstruksi sosial media, 

dapat dijelaskan bagaimana media massa 

membuat gambaran tentang realita (Bungin, 

2008: 11). 

Kita mempersepsi dan bagaimana kita 

menafsirkan objek dan peristiwa dalam sistem 

makna tergantung pada struktur diskursif. 

Struktur diskursif ini membuat objek atau 

peristiwa terlihat nyata oleh kita. Struktur 

wacana dari realitas itu tidaklah dilihat sebagai 

sistem yang abstrak dan tertutup. Wacana 

membentuk dan mengkonstruksikan peristiwa 

tertentu dan gabungan dari peristiwa tersebut 

ke dalam narasi yang dapat dikenali oleh 

kebudayaan tertentu (Eriyanto, 2001: 73).  

Fairclough membagi analisis wacana 

dalam tiga dimensi yaitu teks, discourse 

practice dan sociocultural practice. Teks 

dianalisis secara linguistik dengan melihat 

kosakata, semantik, dan tata kalimat. Semua 

elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk 

melihat tiga masalah (Eriyanto, 2001: 285).  

Pertama, ideasional yang merujuk 

pada representasi tertentu yang ingin 

ditampilkan dalam teks, yang umumnya 

membawa muatan ideologis tertentu. Kedua, 

relasi merujuk pada analisis bagaimana 

konstruksi hubungan diantara wartawan 

dengan pembaca, seperti apakah teks 

disampaikan secara informal atau formal, 

terbuka atau tertutup. Ketiga, identitas 

merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas 

wartawan dan pembaca, serta bagaimana 

personal dan identitas ini hendak ditampilkan 

(Eriyanto, 2001: 285). 

Discourse practice merupakan 

dimensi yang berhubungan dengan proses 

produksi dan konsumsi teks. Konsumsi juga 

bisa dihasilkan secara personal ketika 

seseorang mengkonsumsi teks (seperti ketika 

menikmati puisi) atau secara kolektif 

(peraturan perundang-undangan) (Eriyanto, 

2001: 285). 

Sociocultural practice adalah dimensi 

yang berhubungan dengan konteks di luar teks, 

seperti konteks situasi. Konteks yang lebih 

luas adalah praktik institusi dari media sendiri 

dalam hubungannya dengan masyarakat atau 

budaya politik tertentu (Eriyanto, 2001: 285). 

 

Metodologi Penelitian 

 

Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini 

peneliti berusaha memahami situasi realitas 

yang ada untuk kemudian dibandingkan 

dengan pemberitaan banjir Jakarta yang 

mempengaruhi negative branding reputation 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di 

Tribunnews.com. Hasil produksi pemberitaan 

melalui kata dan gaya bahasa seperti apa yang 

dipilih untuk menyampaikan berita inilah yang 

berusaha dinilai peneliti untuk mengungkap 



makna dibalik pemberitaan yang dilakukan 

oleh Tribunnews.com. 

 

Teknik Analisis Data 

Parameter umum yang menjadi tolak 

ukur peneliti dalam memilih berita tersebut 

adalah berita yang terkait dengan Anies dan 

banjir Jakarta. Peneliti mengambil berita 

negatif dari Tribunnews.com berdasarkan 

parameter sebagai berikut:  

a. Pilihan kata atau kalimat yang digunakan 

cenderung menyudutkan Anies.  

b. Diksi yang digunakan bermakna kasar, 

ketus dan protes.  

c. Subyek berita adalah publik atau warga 

DKI Jakarta secara umum, yang meliputi 

masayarkat biasa, pengamat politik, 

tokoh masyarakat dan sebagainya yang 

menyampaikan pernyataan, mengkritisi, 

menyudutkan kinerja Anies Baswedan 

dalam menanggulangi banjir Jakarta. 

Berdasarkan penyaringan berita yang 

dilakukan peneliti, terdapat 12 berita yang 

benar-benar menginformasikan mengenai 

pendapat warga DKI Jakarta terhadap kinerja 

Anies dalam penanggulangan banjir Jakarta 

periode Januari-Februari 2020.  

Penelitian ini menggunakan metode 

analisis wacana Fairclough karena merupakan 

salah satu analisis wacana kritis yang 

memahami konstruksi realitas oleh media dan 

membongkar negative branding Anies 

Baswedan sebagai Gubernur Jakarta. Peneliti 

melakukan telaah teks berita dengan 

memahami setiap kata dan bahasa yang 

digunakan oleh Tribunnews.com dalam 

menyampaikan realitas. Penelitian melakuan 

suatu kajian tentang dari teks berita di media 

online Tribunnews.com yang sesuai dengan 

topik bahasan. Oleh karena itu, penelitian ini 

dibatasi hanya pada level teks.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Unsur Teks 

Tribunnews.com dalam memilih judul 

berita menggunakan gaya penulisan feature, 

yaitu memungkinkan wartawan melibatkan 

emosi dan pikiran sendiri. Keterlibatan 

emosional inilah yang memberikan pada 

feature aspek-aspek menyentuh hati pembaca 

(human interest) yang sangat jarang bisa 

dicapai oleh sebuah tulisan berita biasa. 

Keterlibatan emosional itu pula yang memberi 

kemungkinan pada feature untuk enak dibaca 

(Romli, 2020. Judul berita yang dipilih 

Tribunnews.com juga mengandung kata-kata 

sensasional agar minat baca dan daya tarik 

masyarakat terhadap berita yang disajikan 

menjadi tinggi, sehingga berita yang 

diproduksi memberikan profit bagi 

perusahaan. 

Tribunnews.com dalam memilih subjek 

berita yaitu orang-orang atau tokoh-tokoh 

politik yang kontra terhadap Anies Baswedan 

yang dianggap gagal dalam mengatasi banjir 

Jakarta. Orang-orang yang dipilih memiliki 

rekam jejak dalam mengkritisi pemerintah 

selama beberapa tahun terakhir. 

Kata-kata yang digunakan 

Tribunnews.com dalam beritanya selalu 

mengutip pernyataan dari narasumber yang 

bersifat sensasional, ketus dan keras dalam 

mengkritisi kinerja Anies yang dianggap gagal 

mengatasi banjir Jakarta. 

 

a. Relasi 

Dua belas berita tersebut membangun 

relasi antara tokoh publik, yaitu Yunarto 

Yunarto Wijaya, Guntur Romli, Teddy 

Gusnaidi, Sutiyoso, Dewi Tanjung, Agus 

Pambagio,dan Azas Tigor dengan warga DKI 

Jakarta yang merasakan dampak dari banjir 

Jakarta, sehingga mereka mengkritisi kinerja 

Anies Baswedan yang dinilai gagal dalam 

menangani banjir Jakarta. Relasi yang 

dibangun Tribunnews antara masyarakat 

dengan Anies Baswedan adalah kontra, karena 

menampilkan pernyataan yang ketus dan kritis 

seperti, stuck yang disampaikan oleh Azas 

Tigor, action yang disampaikan Gembong 

Warsono, lebih baik tidur yang disampaikan 

oleh Guntur Romli dan sebagainya. 

Tribunnews.com dalam memilih subjek berita 

yaitu orang-orang atau tokoh-tokoh politik 

yang kontra terhadap Anies Baswedan yang 

dianggap gagal dalam mengatasi banjir 

Jakarta. Orang-orang yang dipilih memiliki 

https://www.tribunnews.com/tag/yunarto-wijaya


rekam jejak dalam mengkritisi pemerintah 

selama beberapa tahun terakhir.  

 

 

b. Identitas 

 

Tribunnews memproduksi berita 

yang membentuk identitas masyarakat 

yang terkesan ketus dan kritis terhadap 

kinerja Anies Baswedan. Identitas 

Tribunnews.com sebagai media online 

nasional berusaha menampilkan berita secara 

objektif dengan menampilkan pendapat dari 

Yunarto Wijaya, Guntur Romli, Teddy 

Gusnaidi, Sutiyoso, Dewi Tanjung, Agus 

Pambagio,dan Azas Tigor sebagai tokoh 

publik yang sudah dikenal oleh masyarakat. 

Terdapat juga kepentingan dari para wartawan 

yang melakukan proses penulisan berita. 

Karena itu, masyarakat perlu mengkonfirmasi 

berita secara mendalam sehingga, masyarakat 

mengerti apa yang coba disajikan oleh media 

massa tersebut 
 

2) Discourse Practice 

Analisis discourse practice  

memusatkan perhatian pada produksi dan 

konsumsi teks. Isu yang diangkat semua tak 

lepas dari visi dan misi Tribunnews.com yaitu 

menjadi kelompok usaha penerbitan surat 

kabar, media online, dan percetakan daerah 

terbesar dan tersebar di Indonesia, melalui 

penyediaan informasi terpercaya untuk 

memberikan spirit baru dan mendorong 

terciptanya demokratisasi di daerah dengan 

menjalankan bisnis yang beretika, efisien, dan 

menguntungkan.  

Karena itu dalam mengangkat berita 

mengenai negative branding reputation 

terhadap Anies Baswedan Tribunnews.com 

memposisikan diri sebagai media yang 

menjunjung demokrasi bagi masyarakat, maka 

dalam pemberitaan pun Tribunnes.com 

menyuarakan apa yang menjadi concern 

masyarakat Indonesia, khususnya warga DKI 

Jakarta. Ketika bencana banjir terjadi di DKI 

Jakarta, Tribunnews.com memproduksi berita 

yang berkaitan dengan Curah hujan yang 

tinggi sejak Selasa (31/12/2019) menyebabkan 

banjir melanda kawasan Ibu Kota. Ribuan 

warga dari berbagai wilayah di Jakarta telah 

mengungsi. Tribunnews.com juga 

memposisikan diri sebagai warga DKI Jakarta 

yang merasakan dampak dari bencana banjir 

dengan melakukan penelusuran berita 

terhadap tokoh politik yang dikenal 

masyarakat luas, seperti Yunarto Wijaya, 

Guntur Romli, Teddy Gusnaidi, Sutiyoso, 

Dewi Tanjung, Agus Pambagio,dan Azas 

Tigor. 

Meskipun demikian, rekam jejak 

Tribunnews.com selama ini ternyata sangat 

bergantung terhadap sensasionalitas berita. 

Oleh karena itu, Tribunnews memilih kata-

kata yang sensasional  pada judul dan isi 

beritanya.  

Tribunnews.com, sebuah portal berita 

daring milik Kompas Gramedia, adalah salah 

satu yang paling rajin membuat berita “wow” 

mengenai rentetan peristiwa teror yang 

belakangan terjadi. Tribunnews kerap 

membuat berita teror sensasional misalnya, 

rumah Nikita Mirzani ditanami santet, atau 

soal Jenita Jannet yang ditabrak jin di 

panggung. Bagi Tribunnews, serangan teror 

artinya rezeki nomplok (Heychael, 22 Mei 

2018). 

Tribunnews kerap membuat berita teror 

sensasional. Kata-kata yang digunakan 

Tribunnews.com dalam beritanya selalu 

mengutip pernyataan dari narasumber yang 

bersifat ketus dan keras dalam mengkritisi 

kinerja Anies yang dianggap gagal mengatasi 

banjir Jakarta.   

 

 

3) Sociocultural Practice 

Analisis sociocultural practice 

didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial 

yang ada di luar media mempengaruhi 

bagaimana wacana yang muncul dalam media. 

Berikut ini peneliti menganalisis teks berita 

berdasarkan sejarah banjir dan tokoh yang 

mengkritisi. Menurut catatan sejarah, banjir di 

Jakarta sebenarnya sudah terjadi sejak 3 abad 

lalu. Kala itu Ibu Kota masih bernama Sunda 

Kelapa (Fitriya, 6 Januari 2020). 

https://www.tribunnews.com/tag/yunarto-wijaya
https://www.tribunnews.com/tag/yunarto-wijaya


Di tahun milenium ini, di bawah 

kepemimpinan Gubernur DKI Anies 

Baswedan, Jakarta masih harus rela menerima 

kenyataan banjir bandang kembali menerjang. 

Curah hujan yang tinggi dan penataan kota 

yang tak kunjung seperti harapan serta 

berbagai masalah kompleks lainnya membuat 

Ibu Kota kembali terendam banjir. 

Narasumber yang dipilih 

Tribunnews.com mengunggah teks-teks yang 

berisi kritikan terhadap Anies Baswedan sejak 

banjir melanda DKI Jakarta, salah satu 

contohnya Yunarto Wijaya, Direktur Charta 

Politika. Ia membagikan kondisi rumahnya 

saat kebanjiran, Minggu (23/2/2020).Yunarto 

mengaku sudah tujuh tahun tinggal di kawasan 

Pulomas. Namun, baru kali ini rumahnya 

kebanjiran. Bahkan banjir terjadi sebanyak 

tiga kali dalam waktu dua bulan. 

 

4) Wacana yang Diproduksi 

Wacana utama yang dikembangakan 

melalui 12 teks berita tersebut adalah Yunarto 

Yunarto Wijaya, Guntur Romli, Teddy 

Gusnaidi, Sutiyoso, Dewi Tanjung, Agus 

Pambagio,dan Azas Tigor memberikan 

kritikan ketus tentang Gubernur DKI Jakarta 

yang dianggap lalai dan tidak bertanggung 

jawab dalam menangani banjir Jakarta. 

Mereka menyebutkan bahwa penanganan yang 

diberikan Anies beserta jajarannya selalu 

terlambat dan tidak responsif. 

Wacana tersebut diproduksi dan 

disebarkan melalui media elektronik seperti 

tayangan televisi, media online seperti berita 

online dan media sosial, Instagram dan 

Twitter. Seluruh warga DKI Jakarta dapat 

menyebarkan kembali isi wacana para tokoh 

publik tersebut, karena media sosial bersifat 

terbuka bagi publik. Struktur diskursif yang 

demikian tersebar melalui media massa ke 

masyarakat, sehingga menimbulkan pemikiran 

negatif tentang Anies Baswedan bersama 

Pemprov Jakarta. Anies dianggap gagal dalam 

menangulangi banjir Jakarta.  
 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa konstruksi realitas sosial yang muncul 

pada berita banjir Jakarta yang terdapat pada 

media online Tribunnews.com menampilkan 

kecondongan berita kepada negative branding 

reputation Anies Baswedan. Hal tersebut 

dianalisis menggunakan elemen Faircloguh 

yaitu representasi teks, discourse practice dan 

sociocultural practice.   

Pada level representasi teks, 

Tribunnews.com memilih judul menggunakan 

kata-kata yang sensasional, gaul, dan 

menunjukkan kritikan tokoh-tokoh politik 

terhadap Anies Baswedan. Kalimat yang 

dipilih Tribunnews.com menjadi judul 

diperoleh dari pernyataan narasumber dalam 

berita. Tribunnews memproduksi berita yang 

membentuk identitas masyarakat yang 

terkesan ketus dan kritis terhadap kinerja 

Anies Baswedan. Relasi yang dibangun 

Tribunnews antara masyarakat dengan Anies 

Baswedan adalah kontra, karena menampilkan 

pernyataan yang ketus dan kritis. 

Tribunnews.com dalam memilih subjek berita 

yaitu orang-orang atau tokoh-tokoh politik 

yang kontra terhadap Anies Baswedan yang 

dianggap gagal dalam mengatasi banjir 

Jakarta. Orang-orang yang dipilih memiliki 

rekam jejak dalam mengkritisi pemerintah 

selama beberapa tahun terakhir.  

Pada level discourse practice 

Tribunnews kerap membuat berita teror 

sensasional. Kata-kata yang digunakan 

Tribunnews.com dalam beritanya selalu 

mengutip pernyataan dari narasumber yang 

bersifat ketus dan keras dalam mengkritisi 

kinerja Anies yang dianggap gagal mengatasi 

banjir Jakarta.   

Pada level sociocultural practice hasil 

dari konstruksi realitas yang diproduksi oleh 

Tribunnews.com dalam berita banjir Jakarta 

yang mempengaruhi negative branding 

reputation Anies Baswedan ini membawa 

pembaca atau khalayak pada pemikiran bahwa 

Anies Baswedan tidak bisa menangani banjir 

Jakarta yang datang pada awal tahun 2020 

https://www.tribunnews.com/tag/yunarto-wijaya


hingga bulan Februari. Banyak tokoh publik 

dan masyarakat yang menyuarakan 

kekecewaan mereka terhadap Anies Baswedan 

karena dianggap tidak bertanggungjawab 

terhadap bencana banjir yang melanda Jakarta 

 

Saran 

1) Para Peneliti Lain 

Ketika terdapat bagian dari teks yang 

tidak masuk ke dalam elemen manapun dari 

model analisis ini seperti unsur teks, discourse 

practice atau sociocultural analysis ,maka 

peneliti sebaiknya tidak memaksakan. Sebagai 

alternatif, peneliti dapat menggunakan model 

analisis yang sesuai untuk melengkapi, atau 

mengemukakan pendapatnya sendiri. 

 

2) Masyarakat 

Masalah banjir yang diangkat sebagai 

topik Melalui pembahasan teks berita banjir 

Jakarta yang membentuk Branding Reputation 

negatif di masyarakat Jakarta, kita dapat lihat 

betapa banyak kerugian DKI Jakarta akibat 

bencana banjir tersebut. Masyarakat harus 

lebih kritis untuk menyadari bahwa harus ada 

yang dilakukan untuk mengubah budaya 

membuang sampah sembarangan yang sudah 

mendarah daging.  

 

3) Media 

Media diharapkan dalam memproduksi 

berita memperhatikan kutipan narasumber dan 

kejadian sebenarnya dalam lapangan tanpa 

memberikan unsur melebih-lebihkan agar 

tidak memojokkan pihak pemerintah atau 

masyarakat. Media juga diharapkan tidak 

melakukan pengulangan berita pada hari yang 

berbeda karena masyarakat selalu 

menginginkan pembaruan berita setiap 

harinya. 
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