BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LatariBelakang
Manajemenpkeuanganpadalah

perencanaan,

manajemen,

penyimpanan, penyimpanan, dan kontrol dana dan aset yang dimiliki oleh
properti pribadi, ini sangat penting dan sangat diperlukan untuk menghindari
masalah dan sesuatu yang lebih disimpulkan,maka dari itu menejemen
keuangan perlu di rencanakan secara baik dan benar. Karna setiap orang pasti
selalu ingin mendapat penghasilan yang besar dan memiliki tabungang yang
tidak perlu di khawatirkan lagi namun dalang sebuah menejemen keuwangan
kunci masalahnya bukan terletak pada besar kecilnya pemasukan dan
pengeluaran tapi yang perlu di perhatikan adalah bagaimana kita memiliki
financial yang stabil sehingga kita dapat menikmatinya dengan tenang,
walaupun penghasilan kita besar jika tidak diatur atau di kelola dengan baik
tentu kita akan merasa bingung uang kita, karna mengatur keuwangan, soft skil
yang yang seharusnya perlu di kuasai setiap individu, utamanya oleh para anak
muda yang apa bila sudah waktunya untuk berkeluarga sudah tidak
kebingungan lagi, karena biasanya anak muda itu sedikit kebutuhannya tapi
besar pengeluarannya, sebenarnya ada beberapa trik dalam mengatur
keuwangan salah satunya dengan trik 50-30-20 dan ada juga yang
menggunakan catatan pribadi dengan menggunakan catatan keuangan pribadi
kita akan bisa mengatur pengeluaran dan mengetahui besar kecilnya
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pemasukankita sehingga meninimbulkan keseimbangan selaian itu kita juga
bisa membuat anggaran bulanan cara ini sangat penting unrtuk mengatur atau
bergabung dengan uang kita, contoh 40% yang kita gunakan untuk 30% setiap
hari perlu membayar biaya atau jika kita dapat menetapkan uang kita, dan 20%
dapat menggunakannya untuk menyimpan, selain dua aspek ini, ada tampilan,
yang sangat penting adalah reguler dan cerdas untuk mengendalikan, mereka
tentu memiliki kebutuhan dan keinginan, tetapi kadang-kadang kita tidak dapat
membedakan antara kebutuhan dan keinginan itu sendiri, peduli tentang
serringikinda, yang ingin menjadi hambatan dalam masalah kekhawatiran kita,
karena kadang-kadang hanya memikirkan sesaat Kesenangan tanpa
memikirkan efek jangka panjang, dan sangat baik jika kita memiliki uang atau
penghematan yang hebat, cobalah untuk menugaskan ketika melakukan
investasi bisnis atau jangka panjang untuk membangun Volinan] mengutuk
adonan Delapan, memberikan biaya dana darurat terlalu detail Terkadang kita
membingungkan kita, karena kita harus berpikir tentang dana bulu Harian
harian membayar tenggat waktu dan tabungan, tetapi kita benar-benar LPA
dengan dana darurat, latar belakang S Daru akan sangat diperlukan jika kita
mengalami bencana, seperti rasa sakit, jadi kita tidak bisa bekerja, dan tidak
hanya kita tidak bisa bekerja, tetapi kita juga harus membayar perawatan
biiaaaya, setelah semua individu harus memiliki daring darurat di bentuk
tabungan sehingga, ketika dalam keadaan darurat finansial, kita tidak
bermasalah, menggunakan dana darurat kita sehingga memiliki asuransi
sehingga Anda memiliki asuransi kesehatan dan manfaat jiwa menjamin
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rencana kami bahwa kami ingin terpapar pada hambatan di masa depan. ,
asuransi ini dapat menjamin biaya seperti biaya medis, pendidikan dan lainnya,
Kampung milyalder tuban adalah desa Sumurgeneng di Tuban mendadak
viral setelah warganya memborong 176 mobil baru usai mendapat uang ganti
rugi ( detik.com), desa Sumurgeneng kecamatan Jenu Tuban, yang pernah viral
dengan julukan kampung milyalder hal ini di karenakan tidak sedikit warganya
yang mendapat gabti untung pertamina yang bagaimna lahan dari warga desa
Sumergeneng di beli oleh pertamina untuk proyek kilang minyak, namun pada
akhir – akhir ini kita di kejutkan dengan kabar bahwa warga desa Sumurgeneng
kini merasa menyesal menjual lahanya ke pertamina di karenakan, para warga
menjadi kehilangan penghasilan hariannya. Seperti yang di unggahbeberapa
waktu lalu, heboh kampung miliarder desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur
Terbaru , warga dikabarkan menyesal setelah menjual lahan pertanian mereka.
Sebelumnya, sejum,lahwarga di desa Sumurgeneng Tuban sempat viral karena
mendadak jadi miliarder dan beli mobil ramai – ramai pada bulan februari 2021
lalu
Sebuah video yang merekam puluhan mobil yang melaju bersama di jalanan
desa menjadi perbincangan hangat di media sosial. Penduduk desa mengalami
kerugian tunai karena menjual tanah dari

kilang minyak dasar kilang

melibatkan Pertamina – Rosneft perusahaan asal rusia.
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Setalh hampir setahun berlalu,sebagaimana dilansir Tribunjateng.com
dariSurya.co.id, kini kabar tak mengenakan dating
Hal itu diketahui pas unjuk rasa masyarakat enam desa pada ring perusahaan
patungan Pertamina & Rosneft dari Rusia, senin (24/1/2022), pada antaranya
Desa Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumurgeneng , Beji dan Kalintu,
Kecamatan Jenu.
Seseorang laki–laki tua bernama bapak Musanam, Warga Desa Wadung,
mengaku telah menyesali karena telah menjual tanah & rumahnya pada PT.
Pertamina Rosneft pengelola & Petrokimia (PT PRPP) setahun yang lalu.
Di sisi lain pada unggahan suarajatim.id, kades kampung miliarder pada tuban
bantah warganya jatuh miskin selesainya jual tanah ke pertaminan “malah
tambah bagus” pada kutip menurut wartaekopnomi.co.id “kini syarat
masyarakat malah tambah bagus, nir misalnya pada beritakan pada televisi jibila
terdapat yg demo – demo, itu bukan masyarakat saya” gianto bahwa
mengklaim, warganya yg menerima penggantian tambahan makmur, beliau
mengemukakan selesainya mendapat uang, warganya membeli tanah yg lebih
luas pada luar desa Sumurgeneng.
Dari masalah diatas kali ini ini saya akan menganaliasa tentang pemberitaan
kabar terbaru kampung miliarder dalam media suarajatim.id dan moto plus
online menggunakan analisis framing Rober.N.Entman, tidak sedikit hal yang
harus deketahui dan di pelajari dalam mengawali sebuah penelitian adapun
beberapa hal yang harus di pelajari seperti pengemasan berita dan juga
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penulisan teks berita yang tentunya setiap media memiliki cara tersendiri dalam
menulis tekas berita dengan sesuai kepentingan media dan juga harus faham
dalam memilih atau melihat suatau makna dalam teks berita, jadi ketertarikan
penulis terhadap suatu berita kali ini yang di tulis oleh dua media untuk benar –
benar di analisa dan di teliti dengan memiliki dasar teori para ahli oleh salah
satu ahli teori framing agar di dalam meneliti suatu berita tidak mengasal dan
juga tidak semena – mena dalam menganalisis suatu berita.
1.2 Rumusan masalah
A. Bagaimana framing media suarajatim.id dalam pemberitaan kabar
terbaru kampung miliarder?
B. Bagaimana framing media moto plus online dalam pemberitaan kabar
terbaru kampung miliarder?
1.3 Tujuan penelitian
A. Mengetahui framing media suarajatim.id dalam pemberitaan kabar
terbaru kampung miliarder Tuban.
B. Mengetahui framing media moto plus online dalam pemberitaan kabar
terbaru kampung miliarder Tuban.
1.4 Manfaat penelitian
Penelitian ini tentang suatu media memberitakan tentang pemberitan
kabar terbaru kampung miliarder Tuban dalam media suarajatim.id dan
moto plus serta di harapkan mampu memberi manfaat teoritissdannpraktis.
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1) ManfaatpTeoritis
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi pengetahuan
tentang analisis framing dalam sebuah pemberitaan
2) Manfaat praktis
Dengan adanya penelitian ini di harapkan masyarakat dapat lebih faham
tentang analisis framing tentang pemberitaan kabar terbaru kampung
miliarder Tuban dan menjadikan masyarakat lebih pandai mengatur
financial
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