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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis framing (bingkai
/pengemasan) berita politik portal media online CNN Indonesia mengenai Gibran Rakabuming
Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis
menggunakan pendekatan konstruktivisme, yaitu analisis yang melihat wacana sebagai hasil dari
konstruksi realitas sosial. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan
mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis framing (framing analysis)
dengan literatur representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian
mengulas dan menyimpulkannya.
Setelah mengadakan pembahasan analisis framing tentang Gibran Rakabuming Pasca
Pilkada Serentak Kota Solo 2020 dengan menggunakan metode Zhongdang Pan dan Gerald. M.
Kosicki. Penulis menemukan, dari sisi perangkat framing (sintaksis, skrip, tematik dan retoris),
menunjukkan CNN Indonesia dalam mengkonstruksi realitas sosial utamanya berita tentang
Gibran Rakabuming Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020 cukup dominan pada keberpihakan
medianya.
Sebagai media yang profesional dan loyal kepada publik, seharusnya CNN Indonesia
mengkonstruksi realitas sosial secara berimbang antara kepentingan media, tokoh yang
diberitakan dan juga penyampaian kepada publik. Bisa dengan cara memperbaiki cara menyusun
fakta, kemudian cara menulis fakta, lalu cara CNN Indonesia mengisahkan fakta, dan caranya
menekankan fakta. Kemudian sebaiknya melakukan peningkatan mutu penyajian berita terus
menerus agar mampu menghadapi tantangan zaman yang berubah.
Kata kunci: Komunikasi politik, analisa framing, media online, Pilkada serentak.
PENDAHULUAN
Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori
penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas
yang natural, melainkan hasil dari konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma
konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi,
dengan cara apa konstruksi itu dibentuk.
Framing berhubungan dengan proses produksi berita, kerangka kerja dan rutinitas
organisasi media. Bagaimana peristiwa dibingkai, kenapa peristiwa dipahami dalam kerangka
tertentu atau bingkai tertentu, tidak bingkai yang lain, bukan semata-mata disebabkan oleh
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struktur wartawan, melainkan juga rutinitas kerja dan institusi media secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi pemaknaan peristiwa.
Pada dasarnya, dalam setiap pemberitaan, sebuah media memiliki frame tertentu. Untuk
mengetahui bagaimana framing berita di portal media online CNN Indonesia terkait berita
politik, maka dalam penelitian ini membahas mengenai analisis framing berita Gibran
Rakabuming Pasca Pilkada Solo 2020. Analisis framing sendiri adalah analisis yang memusatkan
perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Proses itu umumnya
dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu
dari peristiwa lewat bantuan kata, aksentuasi, gambar dan perangkat lainnya. Merujuk pada
proses bagaimana media mengemas atau membingkai berita, penulis meneliti berita tentang
pencalonan Gibran Rakabuming Pasca Pilkada Solo 2020. Berita ini merupakan salah satu berita
diantara sekian berita tokoh politik yang terbit di portal media online CNN Indonesia.
Gibran Rakabuming lahir di Solo, 1 Oktober 1987 adalah seorang pengusaha katering
yang diberi nama Chilli Pari sejak Desember 2010 serta pendiri perusahaan kuliner martabak
yang disebut Markobar. Gibran merupakan putra sulung dari Joko Widodo, presiden Republik
Indonesia periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Sejak kecil Gibran menetap di Solo,
namun saat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dirinya pindah ke Singapura untuk melanjutkan
sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2002 di Orchid Park Secondary
School, Singapura. Selanjutnya pada tahun 2007 Gibran lulus dari Management Development
Institute of Singapore (MDIS) dan melanjutkan studinya ke program Insearch di University of
Technology Sydney (UTS Insearch), Sydney, Australia hingga lulus pada tahun 2010. Ia
menjabat sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJBI) Kota Solo.
Pada 9 Juni 2018, Gibran mendirikan sebuah aplikasi pencari pekerja lepas dan paruh
waktu yang bernama Kerjaholic bersama Leonard Hidayat, Josh Ching, Michael, Daniel Hidayat.
Kerjaholic adalah sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan para pencari kerja dengan pihakpihak yang sedang mencari pekerja lepas dan paruh waktu. Pada 20 Juli 2019, Gibran bersama
adiknya Kaesang Pangarep, Chef Arnold Poernomo dan Randy Julius mendirikan restoran
bernama Mangkokku.
Dalam Pilkada 2020, Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal calon walikota Solo dari
PDIP untuk Pemilihan Walikota Solo periode 2020-2025 yang kemudian mendapat kritik dari
pengamat tentang tuduhan praktik dinasti politik dalam keluarga Joko Widodo yang masih
menjabat Presiden. Gibran sendiri pernah menolak keberadaan dinasti politik di Indonesia.
Selain itu, terdapat peraturan pemilu yang menghambat pencalonan Gibran sebagai kepala
daerah. Karena menurut Peraturan dari DPP PDIP menyebutkan jika anggota partai yang
mencalonkan diri harus dibuktikan dengan KTA dengan syarat menjadi anggota selama 3 (tiga)
tahun terakhir berturut-turut. Dan hal ini dapat menghambat pencalonan Gibran sebagai kepala
daerah.
Dari deskripsi singkat di atas, menarik dilakukan sebuah studi mendalam terkait dengan
analisis framing berita Gibran Rakabuming Pasca Pilkada Solo 2020. Studi terhadap berita
Gibran Rakabuming dianalisis dan diinterpretasi dengan menggunakan metode analisis framing
(framing analysis) model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model framing yang
diperkenalkan oleh Pan dan Kosicki ini adalah salah satu model yang paling populer dan banyak
dipakai. Model itu sendiri diperkenalkan lewat suatu tulisan di Jurnal Political Communication.
Tulisan itu semula adalah makalah yang dipresentasikan pada Konvensi Asosiasi Komunikasi
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Internasional di Florida. Bagi Pan dan Kosicki, analisis framing ini dapat menjadi salah satu
alternatif dalam menganalisis teks media disamping analisis isi kuantitatif. Analisis framing
dilihat sebagaimana publik tentang suatu isu atau kebijakan dikonstruksikan dan dinegosiasikan.
Menurut Pan dan Kosicki, ada perbedaan topik dengan tema. Tema merupakan gagasan
yang menghubungkan bagian-bagian makna yang berbeda-beda ke dalam keseluruhan cerita
yang koheren. Dimensi struktur pendekatan framing menurut analisis model Pan dan Kosicki
memiliki empat dimensi yakni struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur
retoris.
Tabel. 1. Perangkat Framing Model Pan dan Konicki
Struktur
SINTAKSIS
Cara wartawan menyusun fakta
SKRIP
Cara wartawan mengisahkan fakta
TEMATIK
Cara wartawan menulis fakta

RETORIS
Cara wartawan menekankan fakta

Perangkat Framing
1. Skema berita
2.

Kelengkapan berita

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Detil
Koherensi
Bentuk kalimat
Kata ganti
Leksikon
Grafis
Metafora

Unit Yang Diamati
Headline, lead, latar, informasi, kutipan,
sumber, pernyataan, penutup.
5W + 1H
Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan,
antarkalimat.

Kata, idiom, gambar atau foto, grafik.

Dalam pemberitaan isu-isu politik tertentu, setiap media memiliki frame tersendiri.
Dengan menggunakan framing analisis dapat diketahui frame yang dibawa oleh media massa.
Frame sebuah media akan sangat dipengaruhi oleh visi, misi dan peran wartawan memproduksi
berita. Frame berita akan terlihat pada usaha wartawan menyusun fakta yang diperoleh dari
lapangan, wartawan yang mengisahkan atau menceritakan peristiwa, dan wartawan menulis fakta
serta dapat dilihat bagaimana wartawan menekankan arti tertentu dalam berita.
Untuk itu dalam melihat framing berita di portal media online CNN Indonesia terhadap
kaidah berita politik tertentu, penulis akan menggunakan framing analisis model Zhongdang Pan
dan Gerald M. Kosicki yang dirumuskan dalam struktur sintaksis, struktur skrip, struktur
tematik, dan struktur retoris.
METODE
Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) yakni sebuah penelitian
yang dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai literatur atau sumber lain yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini. Literatur pokok yang menjadi sumber
utama dalam penelitian ini adalah berita politik di portal media online CNN Indonesia tentang
Gibran Rakabuming yang berjumlah dua berita. Keduanya merupakan berita yang dipublikasikan
pada tanggal 10 Desember 2020; yaitu sehari setelah Pilkada serempak dilaksanakan. Penulis
mengkaji berita tersebut sebagai pokok pembahasan guna mengetahui framing portal online
CNN Indonesia tentang pencalonan Gibran Rakabumi pada Pilkada Solo 2020. Dari sudut
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pandang politik, penulis tertarik mengetahui berita mengenai Gibran Rakabuming Pasca Pilkada
Solo 2020 dalam bingkai media.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Secara sederhana dapat dinyatakan
bahwa penelitian kualitatif adalah peneliti meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam
lingkungan hidup kesehariannya. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih
kepada penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Artinya, penelitian kualitatif akan melakukan
penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.
Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, maka peneliti
akan menggunakan atau menerapkan paradigma kualitatif dalam penelitian ini sebagaimana oleh
Creswell (2012) menyatakan, bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan
memahami makna dan menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.
Sumber data dalam penelitian ini adalah (1) Data Primer. Sumber data primer dalam
penelitian ini adalah dua berita di portal media online CNN Indonesia edisi 10 Desember 2020
atau pasca Pilkada serempak yang dilaksanakan yaitu pada 9 Desember 2020, (2) Data Sekunder.
Data sekunder dalam penelitian ini yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dengan demikian,
penelitian ini termasuk studi pustaka.
DISKUSI
Studi ini lebih awal akan melakukan spesifikasi terhadap berita-berita politik di portal
media online CNN Indonesia ke dalam fokus kajian penelitian. Terdapat sejumlah berita tentang
yang diangkat CNN Indonesia Pasca Pilkada Solo 2020, diantaranya:
1. Berita I : “Kemenangan Gibran dan Bobby, Sejarah Baru Dinasti Jokowi” (10 Desember 2020)
Tabel. 2 . Tabel struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris berita (I)
Elemen
Sintaksis

Unit
Headline

Strategi Penulisan
Kemenangan Gibran dan Bobby, Sejarah Baru Dinasti Jokowi

Keterangan
Headline

Lead

Hasil hitung cepat Pilkada Serentak 2020 membawa Gibran
Rakabuming dan Bobby Nasution mengungguli lawannya di daerah
masing-masing yaitu Solo dan Medan.

Paragraf pertama
kalimat pertama

Putra dan menantu Presiden Joko Widodo itu berpeluang besar
menjadi pemimpin berikutnya untuk dua daerah tersebut.
Gibran unggul telak melalui versi hitung cepat di Pilkada Solo.
Berdasarkan hitung cepat Charta Politika, Gibran-Teguh dinyatakan
unggul atas lawannya, Bagyo Wahono-FX Suparjo (BaJo) dengan
meraih 87,15 persen suara, sementara Bajo hanya memperoleh 12,85
persen.
1. Ujang Komarudin (Pengamat politik Universitas Al Azhar,
Jakarta) mengatakan “kemenangan Gibran dan Bobby
menandakan eksisnya trah Jokowi di kancah perpolitikan
Indonesia.”
2. Asrinaldi (Pengamat politik Universitas Andalas)
mengatakan “kepemimpinan bapak, anak dan menantu di
periode yang sama merupakan suatu anomali. Kendati

Paragraf pertama
kalimat kedua
Paragraf pertama
kalimat ketiga

Latar

Kutipan
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demikian, ia mafhum dalam kehidupan demokrasi siapapun
berhak menjadi pemimpin.”
3. Adi Prayitno (Pengamat politik Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah) mengatakan “peristiwa tersebut
sebagai keniscayaan dalam berdemokrasi. Sebab, siapapun
bisa menjadi calon pemimpin dalam negara demokrasi.”
1. Ujang Komarudin (Pengamat politik Universitas Al Azhar,
Jakarta) mengatakan “nama Jokowi sendiri sudah menjadi
modal dan faktor penentu kemenangan bagi Gibran dan
Bobby saat berkontestasi di Pilkada. Khusus bagi Gibran,
nama Jokowi sendiri sangat diperhitungkan oleh masyarakat
Solo karena pernah menjabat sebagai wali kota di Kota Batik
itu selama dua periode.”
2. Asrinaldi (Pengamat politik Universitas Andalas)
mengatakan “kalau kita lihat fenomena ini memang agak
anomali dalam arti bahwa ketika seorang presiden berkuasa
kemudian mendorong keluarganya terutama anak dan
menantu ikut kontestasi, dan terpilih."
3. Adi Prayitno (Pengamat politik Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah) mengatakan “dalam perspektif
itulah kalaupun ada anak-mantu Presiden jadi wali kota,
orang menganggap inilah bagian dari keniscayaan
demokrasi.”
1. Ujang Komarudin (Pengamat politik Universitas Al Azhar,
Jakarta) mengatakan “kalau kita sepakat demokrasi, kan itu
seharusnya dihilangkan, harusnya diminimalisir, harusnya
dijauhi. Hari ini justru tumbuh. Nah, presiden harusnya kalau
sepakat demokrasi meskipun itu hak, seharusnya tidak
melakukan itu. Harusnya.”
2. Asrinaldi (Pengamat politik Universitas Andalas)
mengatakan “kita khawatirnya conflict of interest. Bisa jadi
dalam konteks tata bernegara hubungan mereka personal.”
3. Adi Prayitno (Pengamat politik Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah) mengatakan “kritiknya lebih
pada bagaimana partai ini tidak bisa melakukan rekrutmen
dan kaderisasi sejak awal terhadap calon-calon pemimpin.
Kalau Gibran dan Bobby jadi kader partai sejak awal, saya
kira nggak akan ramai diskusinya. Yang ramai karena dia itu
dianggap memiliki keistimewaan.”
Ujang Komarudin, Asrinaldi, Adi Prayitno

What

Kemenangan Gibran dan Bobby, Sejarah Baru Dinasti Jokowi

Why

Paragraf pertama

When

Kemenangan Gibran dan Bobby yang merupakan anak dan menantu
dari Jokowi
Pilkada Serentak 2020

Where

Solo

Lead

How

Hasil hitung cepat Pilkada Serentak 2020 membawa Gibran
Rakabuming dan Bobby Nasution mengungguli lawannya di daerah
masing-masing yaitu Solo dan Medan.
1. Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution merupakan anak
dan menantu Jokowi.
2. Sejarah Baru Dinasti Jokowi

Paragraf pertama

Pernyataan

Penutupan

Skrip

Tematik
(paragraph
proposisi,
hubungan
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Paragraf
keempat kalimat
pertama
Paragraf kedua
kalimat keenam

Paragraf ketiga
kalimat kedua.

Paragraf
keempat kalimat
kedua.

Paragraf kedua
kalimat
kesepuluh.

Paragraf ketiga
kalimat kelima
Paragraf
keempat kalimat
keempat

Paragraf kedua,
ketiga, dan
keempat

Lead

Headline

E-ISSN 2686 5661
VOL.2 NO. 06 - JANUARI 2021
antar
kalimat)
Retoris
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Grafis
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Kemenangan, Sejarah Baru, Dinasti Jokowi
1.
2.
3.
4.

Foto

1.

2.

Gibran Rakabuming-Teguh Prakosa unggul 87,15%.
Bagyo Wahono-FX Supardjo hanya mendapatkan suara
sebanyak 12,85%.
Bobby Nasution-Aulia Rachman unggul suara sebanyak
55,29%.
Akhyar Nasution-Salman Alfarisi mendapatkan suara
44,71%.
Presiden Joko Widodo (kiri), Ibu Negara Iriana Joko Widodo
(kedua kiri) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka (kanan)
dan Kaesang Pangarep (kedua kanan) di Solo, Jawa Tengah,
Selasa (7/11). (ANTARA FOTO/Maulana Surya)
Gibran Rakabuming Raka saat memberikan keterangan
kepada wartawan di kantor DPC PDI Perjuangan, Solo, Jawa
Tengah, Jumat (17/7/2020). (ANTARA
FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)

Frame portal media online CNN Indonesia mengenai berita Gibran Rakabuming Pasca
Pilkada Serentak Kota Solo 2020 dapat dilihat dari struktur sintaksis. Pada edisi 10 Desember
2020 saat Gibran akan maju Pilkada Serentak Kota Solo 2020 dimulai dengan judul
“Kemenangan Gibran dan Bobby, Sejarah Baru Dinasti Jokowi”. Judul berita ini nampak
memperlihatkan pandangan media CNN Indonesia mengenai anak dan menantu Jokowi yang
maju dalam Pilkada 2020 seakan merupakan suatu sejarah baru dinasti Jokowi. Hal ini karena
Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution terpilih menjadi wali kota Solo dan Medan saat
periode Jokowi menjabat sebagai Presiden masih berlangsung hingga 2024. Terlihat CNN
Indonesia menekankan sebuah pertanyaan mengenai apakah benar bahwa Jokowi sedang
membuat dinasti politik.
2. Berita II : “Pilkada Solo: Gibran Unggul Telak dan Ajakan Bajo Rematch” (10 Desember 2020)
Tabel. 3. Tabel struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris berita (II)
Elemen
Sintaksis

Unit
Headline

Strategi Penulisan
Pilkada Solo: Gibran Unggul Telak dan Ajakan Bajo Rematch

Keterangan
Headline

Lead

Calon Wali Kota Solo nomor urut 1, Gibran Rakabuming yang
berpasangan dengan Anggota DPRD Kota Solo Teguh Prakosa berhasil
meraih dominasi suara rakyat dan unggul telak dalam Pilkada Serentak
2020 Kota Solo.
Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan Charta
Politika dengan suara masuk 100 persen, Gibran-Teguh mengantongi
87,15 persen, sementara lawannya yang merupakan paslon perseorangan,
Bagyo Wahyono-FX Supardjo (BaJo), mendapat 12,85 persen suara.
1. Gibran Rakabuming (Calon Walikota Solo nomor urut 1) Gibran
pun mengaku mendapat banyak ucapan selamat atas
kemenangannya. Ia mengatakan itu dalam jumpa pers di Kantor
DPC PDIP Solo di Kampung Brengosan, Kelurahan Purwosari,
Kecamatan Laweyan, Rabu (9/12) kemarin.

Lead

Latar

Kutipan
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2.

Pernyataan

1.

2.

Penutupan

Skrip

Tematik
(paragraph
proposisi,

152

Bagyo Wahono & FX Suparjo (Pasangan Calon Walikota Solo
nomor urut 2) BaJo merespons kekalahannya dengan kembali
menantang Gibran untuk bertarung di Pilkada 2024. Menurut
Bagyo, niat rematch itu sebagai bentuk pertanggungjawabannya
kepada organisasi Tikus Pithi Hanata Baris dan koalisi rakyat
yang mengusungnya melalui jalur perseorangan.
Gibran Rakabuming (Calon Walikota Solo nomor urut 1) Bukan
hanya itu, putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu
pun langsung menyampaikan program prioritasnya. Gibran
mengaku bakal fokus menangani permasalahan pandemi virus
corona (covid-19) di Kota Solo bila ia resmi menjadi orang
nomor satu di Solo. Gibran pun menyatakan, sejak awal ia fokus
terkait percepatan pemulihan ekonomi. Program tersebut
diklaimnya tidak hanya menyasar anak muda, tapi para pelaku
usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), serta semua
masyarakat.
Bagyo Wahono & FX Suparjo (Pasangan Calon Walikota Solo
nomor urut 2) "Otomatis, karena ini belum finish," katanya saat
ditanya mengenai kesiapannya maju di 2024 saat ditemui di
kediamannya, Rabu (9/12).

Paragraf
ketujuh

Bagyo yakin peluangnya pada Pilkada 2024 akan lebih besar.
Apalagi jika Gibran dan Teguh tidak bisa mewujudkan janji-janji
kampanye.

Paragraf
kesembilan

Ia juga mewanti-wanti agar Gibran-Teguh membuat kebijakankebijakan yang pro rakyat selama memimpin Kota Solo.

Paragraf
kesepuluh

Who

Gibran Rakabuming (Calon Walikota Solo nomor urut 1) Gibran
mengaku tidak ingin bereuforia atas keunggulannya dari rival
BaJo. Oleh karena itu, dia menyatakan akan segera menjalin
komunikasi intensif dengan Wali Kota Solo saat ini, FX Hadi
Rudyatmo.
2. Bagyo Wahono & FX Suparjo (Pasangan Calon Walikota Solo
nomor urut 2) Meski hasil hitung cepat memperlihatkan BaJo
kalah telak, Bagyo pun masih belum mengaku jadi pecundang
dalam Pilkada Solo 2020. Pria yang sebelumnya mengaku
berprofesi sebagai penjahit itu pun menegaskan pihaknya bakal
bersabar dan menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU
Solo.
Gibran Rakabuming, Bagyo Wahono dan FX Suparjo

What

Hasil quick count Pilkada Serempak Kota Solo 2020

Why

When

Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan Charta Politika dengan suara
masuk 100%, Gibran-Teguh mengantongi 87,15%, sementara lawannya
yang merupakan paslon perseorangan, Bagyo Wahyono-FX Suparjo
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Gibran menang quick count Pilkada Serentak Kota Solo
BaJo ajak rematch Gibran di Pilkada 2024
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Unggul
Quick count
Ajakan rematch
Suara masuk 100%
Gibran-Teguh mengantongi 87,15%
Bagyo Wahyono-FX Supardjo (BaJo) mendapat 12,85% suara

Putra sulung Presiden RI Joko Widodo yang menjadi Calon Wali Kota
Solo, Gibran Rakabuming Raka. (ANTARA FOTO/MOHAMMAD
AYUDHA)

Dalam berita yang ditayangkan sehari setelah Pilkada serentak dilaksanakan, CNN
Indonesia mengangkat berita terkait pencalonan Gibran Rakabuming dengan judul Headline
“Pilkada Solo: Gibran Unggul Telak dan Ajakan Bajo Rematch” kemudian diteruskan dengan
Lead “Calon Wali Kota Solo nomor urut 1, Gibran Rakabuming yang berpasangan dengan
Anggota DPRD Kota Solo Teguh Prakosa berhasil meraih dominasi suara rakyat dan unggul
telak dalam Pilkada Serentak 2020 Kota Solo”. Frame portal media online CNN Indonesia
mengenai berita dengan judul “Pilkada Solo: Gibran Unggul Telak dan Ajakan Bajo Rematch”
yang tayang pada 10 Desember 2020 dapat dilihat dari struktur sintaksis. Judul berita ini nampak
memperlihatkan pandangan portal media online CNN Indonesia mengenai hasil hitung cepat.
Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan Charta Politika dengan suara masuk 100
persen, Gibran-Teguh mengantongi 87,15 persen, sementara lawannya yang merupakan paslon
perseorangan, Bagyo Wahyono-FX Suparjo (BaJo), mendapat 12,85 persen suara. Dalam berita
tersebut Gibran mengatakan, Gibran mengaku tidak ingin bereuforia atas keunggulannya dari
rival BaJo. Oleh karena itu, dia menyatakan akan segera menjalin komunikasi intensif dengan
Wali Kota Solo saat ini, FX Hadi Rudyatmo. Sementara itu, paslon nomor urut 2 BaJo
merespons kekalahannya dengan kembali menantang Gibran untuk bertarung di Pilkada 2024.
Menurut Bagyo, niat rematch itu sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada organisasi
Tikus Pithi Hanata Baris dan koalisi rakyat yang mengusungnya melalui jalur perseorangan.
Terlihat pada berita ini, CNN Indonesia menekankan pertanyaan tentang keunggulan hasil hitung
cepat terhadap pasangan calon dengan nomor urut 1 yaitu Gibran-Teguh dan juga bagaimana
rivalnya BaJo yaitu pasangan calon dengan nomor urut 2 merespon terhadap kekalahan
sementara Pilkada Serempak Kota Solo tahun 2020.
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis mengenai konstruksi berita di
CNN Indonesia tentang Gibran Rakabuming Pasca Pilkada serentak Kota Solo 2020. Dari
pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
Pengemasan berita yang dilakukan portal media online CNN Indonesia terkait hasil quick
count Pasca Pilkada serentak Kota Solo 2020 lebih menekankan pada berita kemenangan Gibran
Rakabuming dan adanya sejarah baru dinasti Jokowi, karena Gibran merupakan Putra dari orang
nomor 1 di Indonesia saat ini yaitu Bapak Presiden Jokowi. Berdasarkan struktur sintaksis,
konstruksi berita di CNN Indonesia tentang Gibran Rakabuming pasca Pilkada serentak Kota
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Solo 2020 tersusun dalam bentuk tetap dan teratur sehingga membentuk piramida terbalik, mulai
dengan judul headline, lead, episode, latar, dan penutup.
Dalam penyusunan dan penekanan fakta juga didukung oleh kutipan beberapa pihak yang
menjadi pendukung informasi pemberitaan. Berdasarkan struktur skrip, pemberitaan yang
dilakukan oleh CNN Indonesia memiliki bentuk umum yang memiliki pola 5W+1H, hal ini tentu
menunjukan kelengkapan dalam penyajian berita tersebut. Dari mulai objek yang diberitakan,
permasalahan yang terjadi sehingga membentuk suatu peristiwa, tempat terjadinya peristiwa
yang diberitakan, penyebab terjadinya peristiwa, dan bagaimana kronologis dari peristiwa
tersebut sampai waktu yang menunjukan kapan terjadinya peristiwa dalam berita tersebut.
Berdasarkan struktur tematik, wartawan CNN Indonesia ingin mencoba menampilkan
dan mengemas berita dengan tema yang sama, tentang pemberitaan Gibran Rakabuming yang
mengungguli hasil sementara hitung cepat saat Pilkada serentak Kota Solo tahun 2020.
Berdasarkan struktur retoris, wacana yang diberitakan oleh wartawan CNN Indonesia
juga menunjukan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan itu sesuai dengan kejadian yang
sebenarnya. Dalam memakai dan memilih kata-kata yang ingin ditekankan, wartawan CNN
Indonesia menampilkan sesuatu yang unik dan menarik, dimana kata-kata yang digunakan ialah
sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Selain lewat kata, penekanan pesan dalam
berita itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan unsur grafis dan gambar yang
menggambarkan kejadian dalam berita yang disampaikan.
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