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ABSTRACT 
 

The online media have many advantages in delivering news to audiences by directing public 
awareness to issues that are considered important through the agenda setting process. One aof 
the aissues that developed in the amass media was about the Partai Perindo support for the 
Anies-Sandi in the second round of the DKI Jakarta Governor Election in 2017. One of the 
online media reporting on Partai Perindo support for the Anies-Sandi  was Sindonews.com 
online media. This research was aconducted to afind out the framing of the Partai Perindo  
support for the Anies-Sandi at Sindonews.com by analyzing the news that was published from 
March 9 to April 21, 2017. This aresearch was a aqualitative research using the framing 
analysis amethod of Zhongdang aPan and Gerald aM.Kosicki . The results of this astudy 
indicate that Sindonews.com is very much in favor of the interests of the media owner, Hary 
Tanoesoedibjo, who is also the Chair of the aParty in the production and distribution activities of 
reporting the Partai Perindo  support for the Anies-Sandi in the second round of the DKI Jakarta 
Governor Election in 2017. In framing the news there are four fractions that the author finds. It is 
also seen in the setting agenda process that Sindonews.com forces the public to pay attention 
to issues regarding the Partai Perindo support to the Anies-Sandi so that it influences people's 
thinking to participate in choosing Anies-Sandi through words or sentences that are presented 
repeatedly. 

Keywords: Framing Analysis, Partai Perindo News at Sindonews.com, Political Economy of 
Media, Agenda Setting 

                                                                                                                                                             

1. PENDAHULUAN 

Latar Belakangg 
Media cetak adan elektronik akini 

telah adikemas dalam abentuk digital atau 
sering dikenal dengan media online. Media 
online amerupakan asitus yang 
menyediakan ainformasi up ato date 
mengenai sesuatu peristiwa atau akejadian 
yang menyangkut dikehidupan akita sehari-
hari aseperti apendidikan, aolahraga, 
teknologi, apolitik, dan hidup asehat (Hadi, 
2008:128). Media massa erat kaitannya 
dengan pembentukan aopini publik dalam 

komunikasi apolitik. Menurut Dan Nimmo, 
media amassa menjadi apenggerak autama 
komunikasi politik dalam ausaha 
mempengaruhi aindividu aterhadap terpaan 
yang aditerimanya. Dalam prakteknya 
media amassa sering dimanfaatkan oleh 
elit politik tertentu untuk menggiring opini 
masyarakat atau bahkan menciptakan 
realitas sosial untuk kepentingannya. Tidak 
heran apabila elit politik memiliki kedekatan 
terhadap pemilik media massa. Bahkan 
tidak sedikit apemilik media amassa yang 



terjun ke adunia apolitik. Masuknya 
pemimpin amedia massa dalam adunia 
politik memberikan apengaruh yang cukup 
besar aterhadap pemberitaan-pemberitaan 
politik yang adimuat di media amassa. 
Dengan ademikian media atidak lagi 
mungkin aterbebas dari kepentingan politik 
karena adidukung oleh akekuatan politik 
tertentu. 

Media amassa tentu memiliki gaya 
penulisan aberita yang aberbeda-beda. Hal 
tersebut adipengaruhi oleh acara pandang 
penulis aberita maupun amedia massa 
terhadap suatu afakta dan menuliskannya 
menjadi aberita. Untuk mempelajari tentang 
pandangan atersebut amaka perlu adanya 
pendekatan aterhadap hal tersebut, 
pendekatan aitulah yang disebut adengan 
framing atau apembingkaian berita. 
Framing amerupakan sebuah astrategi 
penyusunan arealitas asedemikian rupa, 
sehingga adihasilkan asebuah wacana 
yang ada adidalam amedia massa, wacana 
ini paling abanyak amengambil bentuk 
dalam wujud aberita (Hamad, 2004: 21-22). 
Berbicara tentang amedia massa 
khususnya amedia online di aIndonesia, 
pandangan akhalayak tertuju pada media 
online yang mempunyai aperan penting 
bagi apolitik dan apemberitaan di 
Indonesia. Salah satu amedia online 
tersebut adalah aSindonews.com. 

Pada tanggal 19 April 2017 DKI 
Jakarta telah melaksanakan Pemilihan 
Gubernur (Pilgub) serentak pada 
gelombang kedua (gelombang pertama 
dilaksanakan pada 15 Februari 2017). Pada 
Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 ada atiga 
pasang aCalon aGubernur dan aWakil 

Gubernur aDKI Jakarta yakni pasangan 
calon anomor urut asatu Agus Harimurti 
dan Sylviana Murni, apasangan calon 
nomor aurut dua Basuki Tjahaja aPurnama 
dan Djarot Saiful Hidayat, serta pasangan 
calon anomor urut atiga Anies Rasyid 
Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. 
Baru pada putaran kedua Pilgub DKI 
Jakarta tahun 2017, pasangan calon 
gubernur dan wakil gubernur nomor urut 
tiga,  Anies Rasyid Baswedan dan 
Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 
dukungan dari Partai Persatuan Indonesia 
(Perindo) yang didirikan oleh Hary 
Tanoesoedibjo (yang juga pemilik 
Sindonews.com). Pembingkaian berita 
Partai Perindo amendukung Anies-Sandi 
sebagai agubernur dan wakil agubernur 
DKI aJakarta pada putaran kedua tahun 
2017 di media online Sindonews.com 
menarik untuk diteliti, karena adanya afiliasi 
ketua Partai Perindo dengan pemilik media 
Sindonews.com. 

2. KAJIAN PUSTAKA 
Framing di Media Massa 

Pada adasarnya aframing adalah 
metode auntuk amelihat cara abercerita 
(story atelling) media aatas aperistiwa. 
Konsep aframing asering adigunakan untuk 
menggambarkan aproses aseleksi dan 
menonjolkan aaspek atertentu adari realitas 
oleh amedia. aFraming adapat adipandang 
sebagai apenempatan ainformasi-informasi 
dalam akonteks yang akhas sehingga aisu 
tertentu amendapatkan aalokasi alebih 
besar dari aisu yang alain (Eriyanto, 2002 
:10). Analisis aframing termasuk adalam 



paradigma akontruksionis untuk amelihat 
bagaimana amedia amembentuk apesan 
atau amengkontruksi aperistiwa adan 
bagaimana amedia amenyajikan apesan 
kepada akhalayak (Eriyanto, 2002:12). 
Model aframing yang adiperkenalkan aoleh 
Zhondang aPan dan aGerald aM. aKosicki 
ini adalah asalah asatu model yang apaling 
populer adan abanyak adipakai. aBagi Pan 
dan Kosicki, analisis aframing ini adapat 
menjadi asalah satu aalternatif adalam 
menganalisis ateks amedia. Pan dan 
Kosicki memiliki empat perangkat framing 
untuk membantu dalam menganalisis teks 
media, keempat perangkat framing ini 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Struktur Sintaksis, aelemen 
sintaksis memberi apetunjuk ayang 
berguna atentang abagaimana 
wartawan amemaknai aperistiwa 
dan ahendak akemana aberita 
tersebut aakan adibawa. 

2. Struktur Skrip, abentuk umum dari 
struktur askrip ini adalah pola 
5W+IH. Unsur akelengkapan berita 
ini adapat amenjadi apenanda 
framing ayang apenting. 

3. Struktur aTematik, aberhubungan 
dengan abagaimana awartawan 
mengungkapkan apandangannya 
atas aperistiwa ake adalam 
proposisi, akalimat atau ahubungan 
antarkalimat ayang amembentuk 
teks asecara akeseluruhan.  

4. Struktur Retoris, struktur aini aakan 
melihat abagaimana awartawan 
memakai apilihan akata, aidiom, 
grafik, adan agambar ayang 

dipakai abukan hanya amendukung 
tulisan, amelainkan ajuga 
menekankan aarti atertentu kepada 
pembaca. 

Teori Ekonomi Politik Media 
Ekonomi apolitik amenurut Vincent 

Mosco aadalah astudi ayang amengkaji 
tentang ahubungan asosial, akhususnya 
kekuasaan, ayang aterkait amasalah 
produksi, adistribusi, akonsumen, adan 
regulasi akomunikasi (Mosco, 1996:5). 
Mosco amenjelaskan abahwa aadanya 
aspek akekuasaan adibalik akegiatan 
produksi, adistribusi, adan akonsumsi 
dalam amemenuhi akebutuhan masyarakat. 
Mosco amerumuskan aterdapat atiga ahal 
yang amempengaruhi aekonomi apolitik 
pada akajian akomunikasi, ayaitu: 

1. Komodifikasi adalah cara pandang 
kapitalisme, yaitu proses transformasi 
barang dan jasa dari nilai guna menjadi 
komoditas nilai tukar (Mosco, 
1996:140).  
2. Spasialisasi adalah proses 
mengatasi kendala tempat dan waktu di 
kehidupan sosial. Selain itu, 
spasialisasi merupakan perpanjangan 
institusi kegiatan berorganisasi.  
3. Strukturasi menekankan pada aksi 
dan agensi yang berkaitan dengan 
proses sosial dan kehidupan sosial. 
Strukturisasi adalah independensi 
antara agensi dengan kehidupan sosial 
dan reproduksi (Mosco, 1996:210-211). 

Agenda Setting Media dalam 
Framing 

Teori aagenda asetting 
diperkenalkan aoleh McCombs adan aDL 



Shaw adalam aPublic aOpinion aQuarteley 
tahun a1972, aberjudul “The Agenda 
setting Function of Mass Media”. aAsumsi 
dasar ateori aini aadalah ajika amedia 
memberi atekanan apada asuatu peristiwa, 
maka amedia aitu aakan mempengaruhi 
khalayak auntuk amenganggapnya penting 
(Bungin, 2003: 281). Dalam ateori aini 
dikatakan pula abahwa sebuah amedia 
akan secara akonstan menghadirkan objek-
objek yang menunjukkan aapa yang ingin 
dipertimbangkan, adiketahui, dan dirasakan 
oleh publik. Hal ini dapat dianggap sebagai 
kekuatan media untuk membuat hal-hal 
penting dari agenda berita yang dimiliki 
media bersangkutan, menjadi agenda 
publik yang akan mempengaruhi perhatian 
masyarakat. 

Penulisan aberita yang 
berlandaskan prinsip pembingkaian mampu 
mewujudkan asuatu tulisan yang jelas dan 
komunikatif asaat melakukan strategi 
pembingkaian apesan (framing), yakni 
dengan amenggarisbawahi atau 
menonjolkan aperspektif penulis terhadap 
gagasan ainti pemberitaan agar pembaca 
terpengaruh pada aideologi penulis. 
Keterampilan ajurnalistik amerupakan salah 
satu akemampuan auntuk amembingkai 
pesan asedemikian arupa aagar amenarik 
dan amudah dicerna aoleh aakal apikiran 
pembaca, akarena aitu abanyak 
keterampilan auntuk amemainkan akata-
kata aagar abisa amenimbulkan akesan 
dan amakna ayang aberarti adalam pikiran 
pembaca  (Laily, 2014: 41). 

3. METODE PENELITIAN 

PenelitianKiniKadalahmMpenelitian 
kualitatifadengan menggunakan paradigma 
konstruktivis. Sumber dataayang 
digunakanaadalah dataaprimer danadata 
sekunder, dimanaadata primer didapat dari 
analisis teks berita mengenai dukungan 
Partai Perindo untuk pasangan Anies-Sandi 
pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 
tahun 2017. Sedangkan untukaadata 
sekunder, diperoleh dari dokumen-
dokumen yang memperkuat penelitian ini. 

Unitaanalisis dalamapenelitian ini 
adalah berita di Sindonews.com mengenai 
Partai Perindo mendukung Anies-Sandi 
pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 
tahun 2017 periode 9 Maret – 21 April 
2017. Dataayang ada pada penelitianaini 
diperoleh melalui proses observasi. Pada 
penelitian ini, apeneliti amelakukan 
pengamatan aserta apencacatan asecara 
sistematis aterhadap aberita ayang 
ditampilkan oleh Sindonews.com aterkait 
pemberitaan Partai Perindo mendukung 
Anies-Sandi pada putaran kedua Pilgub 
DKI Jakarta tahun 2017. Teknik analisis 
data ayang adigunakan aadalah aanalisis 
framing adengan pendekatan amodel 
Zhongdang aPan adan Gerald M. aKosicki. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum 
Media Online Sindonews.com 
 Media online Sindonews.com tidak 
terpisahkan dari MNC group. Hal ini 
dikarenakan bahwa media online 
Sindonews.com merupakan salah satu 
bagian dari MNC Pictures, yakni agroup 
Media aNusantara aCitra, asebuah agroup 



media aterbesar qdi aIndonesia. Dalam 
rangka menjawab tantangan dan 
meningkatkan kebutuhan pers, MNC group 
mendirikan sebuah koran yang dinamakan 
Koran Seputar Indonesia. Media ini 
diciptakan sebagai jawaban atas 
meningkatnya kebutuhan masyarakat baik 
berupa media cetak maupun media online. 
Setelah menciptakan Koran Seputar 
Indonesia, MNC group kemudian 
mendirikan amedia aonline 
Sindonews.com. www.Sindonews.com 
merupakan asitus aberita aonline ayang 
tidak jauh berbeda adengan situs berita 
yang sudah ada. Sindonews.com alahir 
dengan adibidani aoleh aOkezone.com. 
Namun akarena akesamaan abrand aSindo 
yang digunakan, aSindonews adiambil aalih 
oleh amanajemen aKoran aSindo pada 
tanggal 2 Maret 2012. Sindonews asecara 
resmi aberdiri apada tanggal 4 aJuli 2012, 
di abawah amanajemen ayang asama 
dengan aKoran aSindo, ayakni aPT. Media 
Nusantara Citra. Hampir aserupa adengan 
Koran aSindo, aSindonews amemiliki 
tagline "Sumber Informasi Terpercaya". 
Sindonews abukan amerupakan asitus 
berita adari aKoran aSindo, anamun 
sebagai asitus apendukung auntuk 
kebesaran aKoran aSindo. 

Hasil Pembingkaian terhadap Berita 
Dukungan Partai Perindo untuk 
Pasangan Anies-Sandi 

Dari keseluruhan hasil analisis 
framing terhadap berita dukungan Partai 
Perindo untuk pasangan Anies-Sandi pada 
Pilgub DKI 2017 putaran kedua, ditemukan 

bahwa berita yang dimuat di situs 
Sindonews.com cenderung amengabaikan 
kaidah-kaidah apenulisan aberita ayang 
lengkap. aMisalnya akekurangan adalam 
melengkapi aunsur a5W+1H ayang menjadi 
syarat akelengkapan adalam apenulisan 
berita. aSeharusnya auntuk amelengkapi 
kekurangan apada aberita asebelumnya, 
media aonline Sindonews.com amemuat 
lebih adari asatu aberita adalam asatu ahari 
untuk amembahas atopik ayang asama 
dengan amenyertakan ainformasi 
tambahan ayang atidak asempat adimuat di 
berita asebelumnya. Semua berita yang 
membahas mengenai dukungan Partai 
Perindo untuk pasangan Anies-Sandi ini, 
Hary Tanoesoedibjo dan jajaran Perindo 
lainnya aadalah asatu-satunya asumber 
yang digunakan asebagai arujukan auntuk 
menuliskan aberita. aKarena aitu, jelas jika 
keberpihakan adalam amemilih asudut 
pandang apenyampaian aberita asangat 
terlihat. aHal aini semakin amenguatkan 
bahwa amedia abukanlah aranah anetral 
dimana berbagai kepentingan dari 
penguasa dapat tersalurkan sesuai dengan 
keinginannya. 

Dari keseluruhan berita yang 
dimuat oleh Sindonews.com terlihat media 
tersebut melakukan pembingkaian atas 
berita mengenai dukungan Partai Perindo 
untuk pasangan Anies-Sandi. 
Pembingkaian yang penulis dapatkan 
adalah sebagai berikut : 

1. Anies-Sandi pemimpin santun dan 
pro-rakyat 



Judul berita : Ketua Rescue Perindo 
Sebut Anies-Sandi Pemimpin Santun 
dan Pro Rakyat (14 Maret 2017) 
Judul berita : Perindo: Anies-Sandi 
Pilihan Tepat Memajukan Masyarakat 
(18 Maret 2017) 
Judul berita : GRIND Perindo: Anies-
Sandi Kriteria Pemimpin Pro Rakyat 
(25 Maret 2017) 

2. Perindo menangkan Anies-Sandi 
dengan mengerahkan semua kader 
Judul berita : Bersiap Dukung Anies-
Sandi, Kader Perindo Padati Sport 
Mall Kelapa Gading (14 Maret 2017) 
Judul berita : Dukung Anies-Sandi, 
HT Imbau Jajaran Perindo Turun 
Kampanye (15 Maret 2017) 
Judul berita :  HT Ajak Kader Perindo 
Berjuang Menangkan Pasangan 
Anies-Sandi (15 Maret 2017) 
Judul berita : aPemuda aPerindo 
Serukan aSemua aKader Menangkan 
Anies-Sandi (19 Maret 2017) 
Judul berita : DPW Perindo DKI 
Instruksikan Kader Perjuangkan 
Anies-Sandi Secara Militan (20 Maret 
2017) 
Judul berita : Kunjungi Posko 
Perindo, HT Minta Kader Turun 
Menangkan Anies-Sandi (13 April 
2017) 
Judul berita : Perindo Kerahkan 
Kader untuk Jaga Kantong-kantong 
Suara Anies-Sandi (13 April 2017) 

3. Perindo pro pada masyarakat kelas 
bawah 
Judul berita : Partai Perindo Lakukan 
Fogging Sekaligus Kampanyekan 

Anies-Sandi di Kalideres (27 Maret 
2017) 
Judul berita : Perindo dan Anies-
Sandi Bersinergi Majukan 
Masyarakat Jakarta (21 April 2017) 

4. HT jadi kunci kemenangan Anies-
Sandi 
Judul berita : Salam Tiga Jari Anies-
Sandi Mirip Gaya Donald Trump, HT: 
Semoga Juga Menang (14 Maret 
2017) 
Judul berita : Perindo Fokus 
Menangkan Anies-Sandi pada 
Putaran Kedua Pilgub DKI 2017 (20 
Maret 2017) 
Judul berita : HT Jadi Kunci 
Kemenangan Anies-Sandi di Jakut 
dan Jakbar (20 April 2017) 
Judul berita : HT Beberkan Strategi 
Pemenangan Anies-Sandi dalam 
Pilgub DKI (20 April 2017) 

Dari keseluruhan hasil 
pembingkaian terhadap berita dukungan 
Partai Perindo untuk pasangan Anies-Sandi 
pada Pilgub DKI 2017 putaran kedua, 
terdapat 16 berita dari 22 berita dalam 
pembingkaian tersebut. Enam berita 
lainnya tidak sesuai dengan batasan 
penelitian, karena penelitian ini berfokus 
pada berita mengenai dukungan Partai 
Perindo terhadap pasangan Anies-Sandi. 
Hasil pembingkaian terhadap berita 
dukungan Partai Perindo untuk pasangan 
Anies-Sandi diperoleh berdasarkan isi 
berita yang dimuat oleh Sindonews.com, 
sehingga penulis dapat mengelompokkan 
sesuai dengan pembingkain yang 
didapatkan amenggunakan aanalisis 



framing amodel aZhongdang aPan adan 
Gerald M. Kosicki. 
Ekonomi Politik pada 
Sindonews.com 

Perspektif aekonomi apolitik 
melihat abahwa amedia atidak alepas adari 
kepentingan abaik akepentingan apemilik 
modal, anegara aatau akelompok alainnya. 
Dengan skata alain, amedia amenjadi aalat 
dominasi adan ahegemoni amasyarakat. 
Proses adominasi aini menunjukan adanya 
penyebaran adan aktifitas akomunikasi 
massa ayang asangat adipengaruhi aoleh 
struktur aekonomi apolitik amasyarakat 
yang abersangkutan. aJika aditinjau adari 
teori aekonomi apolitik amedia, amaka 
dapat adikatakan abahwa Sindonews.com 
tunduk apada akepentingan apemilik 
modal, adalam ahal aini akepada 
kepentingan Ketua Umum Partai Perindo 
Hary Tanoesoedibjo. Terlihat dari berita 
yang diproduksi oleh Sindonesw.com 
dikendalikan aoleh aprofesional amedia 
dalam amenyampaikan aisi amedia 
mengenai dukungan Partai Perindo untuk 
pasangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI 
2017 putaran kedua. 

Terlihat pengaruh kekuasaan yang 
dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo sebagai 
pemilik media sekaligus Ketua Umum 
Partai Perindo dalam kegiatan produksi, 
distribusi, dan regulasi komunikasi pada 
pemberitaan tersebut. Hal ini dilakukan 
untuk meyakinkan pembaca bahwa Hary 
Tanoesoedibjo mendukung pasangan 
Anies-Sandi untuk memimpin Jakarta, 
sehingga keinginan untuk masyarakat 

memilih pasangan Anies-Sandi bisa 
tercapai. Dengan demikian, kebutuhan 
masyarakat akan informasi tentang Anies-
Sandi aatas apemberitaan amedia ayang 
objektif adan amempertahankan anetralitas 
telah adikorbankan. aKomitmen aekonomi 
politik kyang ndisandarkan mpada dfilosofi 
moral, nmemiliki aketertarikan mdalam nilai 
sosial adan aprinsip amoral adengan 
sendirinya atelah adiabaikan. Vincent 
Mosco (1996:5) amerumuskan aterdapat 
tiga ahal ayang amempengaruhi aekonomi 
politik apada akajian akomunikasi, yaitu: 

1. Komodifikasi, ayaitu aproses 
transformasi abarang adan ajasa 
dari anilai aguna amenjadi 
komoditas anilai atukar (Mosco, 
1996:140). aKomodifikasi aisi 
media adianggap asebagai langkah 
awal auntuk amemahami 
komodifikasi adalam akegiatan 
komunikasi. Pemberitaan yang 
dimuat media online 
Sindonews.com mengenai Partai 
Perindo mendukung Anies-Sandi 
pada Pilgub DKI 2017 menjadi 
bahan pemberitaan yang sering 
muncul dan mengaitkan dengan 
Ketua Partai Perindo sekaligus 
pemilik media Sindonews.com, 
yaitu Hary Tanoesoedibjo. Hal itu 
menjadi komersial karena 
Sindonews.com memiliki 
kepentingan menghasilkan profit. 
Dengan kata lain, komodifikasi 
adalah manfaat bisnis yang 
dilakukan oleh media 
Sindonews.com. 



2. Spasialisasi aadalah aproses 
mengatasi akendala atempat adan 
waktu gdi fkehidupan dsosial 
(Mosco, 1996:173-176). Media 
online Sindonews.com mengatasi 
hal tersebut dengan melakukan 
perpanjangan berorganisasi auntuk 
mengatasi fhambatan fruang adan 
waktu dyang hdilakukan adalam 
bentuk aperluasan abadan ausaha. 
Perluasan badan usaha yang 
dilakukan berbentuk vertikal yaitu 
proses integrasi antara MNC Group 
dan Sindonews.com. 

3. Strukturasi adalah independensi 
antara agensi dengan kehidupan 
sosial dan reproduksi (Mosco, 
1996:210-211). Pemilik media 
Sindonews.com, Hary 
Tanoesoedibjo sangat 
mempengaruhi teks media yang 
dihasilkan oleh Sindonews.com. 
Hal ini terlihat dari pemberitaan 
yang dimuat oleh Sindonews.com 
dengan menggunakan Hary 
Tanoesoedibjo atau kader Perindo 
lainnya sebagai satu-satunya 
narasumber. Dapat dikatakan 
media Sindonews.com nakan 
terikat adengan akepentingan 
sosial, ekonomi, dan kepentingan 
politik dari pemilik media. Tiga hal 
tersebut yang akan memengaruhi 
produksi dan distribusi yang 
dihasilkan media Sindonews.com. 

Agenda Setting dalam Pemberitaan 
Dukungan Partai Perindo 

Terkait dengan fokus penelitian 
yaitu pembingkaian berita tentang 

dukungan Partai Perindo terhadap 
pasangan Anies-Sandi pada putaran kedua 
Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 oleh media 
online Sindonews.com, penentuan agenda 
yang dilakukan media Sindonews.com juga 
dapat dilihat terhadap isu tersebut. Oleh 
karena aitu, disaat media Sindonews.com 
memberi aperhatian pada isu tersebut dan 
mengabaikan ayang lainnya, maka 
berpengaruh terhadap apendapat umum. 
Terlihat bahwa Sindonews.com 
memaksakan publik pada perhatian isu 
mengenai dukungan Partai Perindo kepada 
pasangan Anies-Sandi. Maka secara tidak 
langsung, Sindonews.com mempengaruhi 
pemikiran masyarakat untuk ikut memilih 
pasangan Anies-Sandi melalui kata atau 
kalimat yang disuguhkan secara berulang-
ulang untuk menegaskan bahwa isu 
tersebut penting untuk disimak dan diberi 
perhatian lebih. Hal ini dianggap sebagai 
kekuatan Sindonews.com untuk membuat 
isu tersebut penting dari agenda berita 
yang dimiliki Sindonews.com menjadi 
agenda publik yang mempengaruhi 
perhatian masyarakat. Sehingga 
tercapailah asumsi bahwa jyang adianggap 
penting aoleh Sindonews.com, amaka 
dianggap apenting ajuga oleh publik. aHal 
ini akhirnya menggiring sikap masyarakat 
untuk menilai bahwa dukungan Partai 
Perindo kepada pasangan Anies-Sandi 
yang di hadirkan oleh Sindonews.com 
merupakan masalah yang penting untuk 
disimak. 

Dalam penulisan berita yang 
dimuat oleh Sindonews.com dapat kita lihat 
bahwa media tersebut berlandaskan pada 
prinsip pembingkaian, yakni dengan 



menggarisbawahi atau amenonjolkan 
perspektif apenulis terhadap gagasan ainti 
pemberitaan mengenai dukungan Partai 
Perindo kepada pasangan Anies-Sandi 
sehingga pembaca terpengaruh pada 
ideologi penulis. Strategi yang dilakukan 
penulis dalam pembingkaian pesan 
mengenai pemberitaan dukungan Partai 
Perindo kepada pasangan Anies-Sandi 
adalah sebagai berikut : 

1. Dengan melakukan pengulangan 
kata, misalnya dalam pemberitaan 
yang dimuat oleh media 
Sindonews.com dapat kita lihat 
bahwa penulis menyebutkan 
bahwa pasangan Anies-Sandi 
pemimpin pro rakyat. Pada berita 
lainnya penulis menegaskan 
kembali dalam kalimat berbeda 
untuk menonjolkan karakter Anies-
Sandi.  

2. Selanjutnya menggunakan sinonim 
kata, misalnya pada pemberitaan 
tersebut seringkali kita melihat 
penulis menggunakan kata Ketua 
Umum Partai Perindo diganti 
dengan kata HT, pasangan Cagub 
dan Cawagub diganti dengan kata 
pasangan Anies-Sandi. 

3. Strategi terakhir yang dilakukan 
dengan membangun kesamaan 
topik, misalnya pada pemberitaan 
tersebut penulis menggunakan kata 
jajaran Perindo turun kampanye, 
pada kalimat lain dalam tulisan 
yang sama penulis menggunakan 
kata kader Perindo berjuang 
menangkan pasangan Anies-Sandi. 

5. KESIMPULAN 
Dari hasil analisis yang dilakukan 

mengenai pembingkaian berita mengenai 
dukungan Partai Perindo terhadap 
pasangan Anies-Sandi pada putaran kedua 
Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 di media 
online Sindonews.com, ndapat nditarik 
kesimpulan nsebagai nberikut: 

1. Framing npemberitaan aoleh media 
online adilakukan ndengan ncara 
antara alain: npemilihan nsumber 
berita, apemilihan nkutipan ndari 
sumber aberita, dan menempatkan 
gambar jyang amendukung framing 
pemberitaan. Dari ahasil temuan 
terdapat 16 berita dari 22 berita 
yang sesuai dengan pembingkaian 
dengan model framing Pan dan 
Kosicki yang menghasilkan empat 
frame atau pembingkaian sebagai 
berikut: Anies-Sandi pemimpin 
santun dan pro-rakyat, Perindo 
menangkan Anies-Sandi dengan 
mengerahkan semua kader, 
Perindo pro pada masyarakat kelas 
bawah, dan HT jadi kunci 
kemenangan Anies-Sandi. 

2. Dari ahasil aanalisis pembingkaian 
terlihat abahwa apengaruh apemilik 
media amemberikan adampak 
pada akeberpihakan apemberitaan 
oleh amedia. aHal ini menunjukkan 
bahwa snetralitas dan aobjektivitas 
media dipengaruhi aoleh 
kepentingan apemilik amedia. 
Framing yang dilakukan 
Sindonews.com mengenai 
dukungan Partai Perindo terhadap 



pasangan Anies-Sandi pada 
putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 
tahun 2017 sangat berpihak pada 
kepentingan pemilik media yang 
sekaligus Ketua Partai. 

3. Pemberitaan mengenai dukungan 
Partai Perindo terhadap pasangan 
Anies-Sandi ditampilkan sebagai 
isu penting sehingga 
mempengaruhi khalayak agar 
memilih pasangan Anies-Sandi 
untuk memimpin Jakarta. 
Pembingkaian ini berfokus pada 
strategi yang dilakukan Partai 
Perindo dalam mendukung 
pasangan Anies-Sandi. 
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