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ABSTRAK
Penggunaan media massa saat ini bisa dilakukan melalui website yakni sebuah

laman yang hanya bisa diakses apabila terkoneksi dengan jaringan internet.
Website merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan informasi sekaligus
mencari informasi dan Sumatera Ekspres adalah salah satu media massa terbesar
di Sumatera Selatan menyediakan laman website sebagai salah satu wujud
transformasi ke media modern yakni media digital. Dengan adanya website
tersebut skripsi berjudul ANALISIS WACANA RUBRIK OPINI TENTANG
BERITA POLITIK PADA WEBSITE SUMATERA EKSPRES  ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana isi opini dari masyarakat yang dimuat di website
Opini adalah salah satu dari sekian jenis berita yang biasa diterbit di media massa.
Dengan opini bisa diketahui bagaimana peran masyarakat dalam pengaruhnya
dimedia massa. Pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library
Research) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah, mengamati, dan
menganalisis isi opini yang berhubungan dengan terbitnya berita politik  yang ada
pada website khususnya opini yang ada pada kolom update di website Sumatera
Ekspres. serta terhadap literatur-literatur yang dianggap memenuhi syarat untuk
menunjang penelitian ini dan berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas
yakni bagaimana isi opini masyarakat terhadap berita politik yang terbit di website
Sumatera Ekspres.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
kerangka teori analisis wacana Teun A van Dijk yang menganalisis data dengan
menggunakan pendekatan 6 struktur yaitu struktur tematik, skematik, semantik,
sintaksis, stilistik, dan retoris dengan 14 elemen yakni topik,skema, latar, detail,
maksud, praanggapan, nominalisasi, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti,
leksikon, grafis, metafora, dan ekspresi serta data yang didapat berjumlah 3 opini
yang berhubungan dengan berita politik. Dari penelitian ini setelah dianalisis
secara garis besar kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan analisis yang
dilakukan terhadap teori Van Djik ada beberapa elemen wacana yang tidak
terpenuhi diantaranya , nominalisasi, metafora, kata ganti dan ekspresi serta
menemukan banyak informasi disetiap kalimat dalam opini tentang politik.

Kata kunci: analisis wacana, opini, website.
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_`abc abdbe a`dfghc`i` jbklb jmi`ebnjmi`eb jmigfbgob dpq`e`c a`rma`b
rboob jbgybc rmgbi`c dmikbe`bg rboybibcbes tbieblbg ybgh rmqbdpicbg
jmi`eb dpq`e`c omubib e`abc qbghofgh emqbk rmrjmi`cbg lblbobg dpq`e`c cmdbab
dbib dmr`iob rmgvba` qfbos wbrdbc ybgh e`rjfq abi` jmi`eb dpq`e`c `ef `bqbk
emijmgefcgyb pd`g` dfjq`cx r mrbofc` bjba `gypirbo` ybgh omrbc`g ubghh`k
`g`x hmqprjbgh `gypirbo` abg cprfg`cbo` rboob `gemigbo`pgbq omrbc`g jmobi
rbofc cm zgapgmo`bs{

|d`g` dfjq`c vfhb rmr`q`c` dmibg abqbr cpgeipq opo`bq omjbhb` abobi
dmrjbghfgbg gmhbib amrpcibo` abg vfhb pd`g` dfjq`c jmiyfgho` omjbhb`
omjfbk cmcfbebg dpq`e`c abqbr cmk`afdbg jmigmhbibs }mqb`g `ef pd`g` vfhb
rmifdbcbg dipafc abi` vfigbq`oe`c cbimgb ome`bd pd`g` ybgh rfgufq jbgybc
rmghbgafgh fgofi jmi`eb jb`c `ef pd`g` emgebgh dpq`e`cx mcpgpr`x opo`bq abg
vfhb jfabyb cbimgb ome`bd pd`g` bcbg rmghbgafgh fgofi ~t+1H, yakni what,
where, when, why, who dan how. Dalam peranannya disetiap bidang ilmu
perlu adanya analisis karena untuk mengetahui sebagaimana sebuah bidang
ilmu bisa diterima oleh publik melalui media massa dalam kajiannya dengan
ilmu komunikasi. Melalui discourse analysis (analisis wacana), semiotic
analysis (analisis semiotik), atau framing analysis (analisis bingkai), kita

2Wawan Kuswandi Komunikasi Massa (Anaisis Interaktif Budaya Massa ),(Jakarta: Rineka
Cipta, 2008) cet Ke 2 hal. 6.



3

dapat memahami bahwa sebenarnya isi media dipengaruhi oleh berbagai
komponen yang terdapat dalam institusi media itu sendiri.3

Pemanfaatan media sosial dan juga media massa menjadi tempat
masyarakat menyampaikan opini publik yang bersifat kemanusiaan atau
human interest terhadap isu-isu yang berkembang dimasyarakat. Media massa
khususnya media massa yang berbasis online atau jaringan kini mulai mudah
untuk diakses oleh masyarakat luas tidak hanya di kota-kota besar kini media
massa berbasis online telah merambah ke pelosok daerah. Pemanfaatan media
massa ini telah banyak digunakan individu untuk mengungkapkan pendapat
(opini) yang terjadi dimasyarakat yang mengundang simpati dan empati.

Begitupun bagi sebuah perusahaan media pembuatan website sangat
dibutuhkan selain untuk mempromosikan medianya, website juga berguna
untuk memposting berita-berita yang terbaru, kejadian-kejadian yang unik dan
bisa langsung diakses oleh para penggunanya diseluruh dunia. Dengan adanya
internet masyarakat bisa beropini lewat media sosial baik Twitter, Facebook,
Path, Line, Wechat, Websaite, Blog, E-mail dan lain sebagainya. Dengan
adanya media yang berbasis internet khususnya websaite memungkinkan
orang untuk melihat postingan atau unggahan berita dari media yang tentunya
mengundang banyak komentar dan juga persepsi atau opini di masyarakat.

3Alex Sobur �nalisis Teks Media ( Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis
Semiotik,dan Analisis Framing, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet Ke 6,  hal 3
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Jika di teliti lebih lanjut banyak opini publik yang timbul dari sebuah
berita yang muncul dengan masalah-masalah yang baru dan kontroversial.
Contohnya yang bisa dilihat yakni berita yang di muat pada websaite
Kompas.com yang mengupload (mengunggah) berita tentang Komjen Pol
(Komisaris Jendral Polisi) Budi Gunawan menjadi tersangka kasus dugaan
korupsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
pada saat ini adalah calon tunggal Kapolri (Kepala Kepolisian Republik
Indonesai) kemudian banyak menuai komentar atau opini masyarakat seperti
yang ditulis oleh Nur Juned : Lembaga Pendidikan Polisi memang harus
dididik oleh Koruptor supaya Polri tetap memegang rekor Muri untuk
lembaga terkorup4 Dari unggahan berita yang dimuat di websaite Kompas
dapat dilihat bahwa banyak opini masyarakat yang muncul terhadap suatu
berita baik di koran, televisi, radio dan juga websaite atau media online.`

Berita politik adalah produk dari (Straight News) atau berita langsung
tetapi berita politik juga bisa menjadi (Feature) berita bersambung atau berita
ringan (Soft News). Berita politik bersifat straight news apabila berita yang
dipublikasikan masih hangat dan baru terjadi namun bisa menjadi soft news
apabila berita yang dipublikasikan telah dibahas atau dipublikasikan pada
halaman-halaman terdahulu termasuk juga kedalam opini yang bisa mengarah
kedalam feature.

4 http//:www.Kompas.com, Senin 19 Januari 2015.| 13.35 WIB)
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Politik seperti komunikasi dan politik melibatkan pembicaraan. Ilmuwan
politik Mark Roelofs mengatakan dengan cara sederhana  bahwa politik
adalah pembicaraan atau lebih tepat kegiatan politik adalah berbicara. Ia
menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan,juga tidak semua
pembicaraan adalah politik. Akan tetapi hakikat pengalaman politik, dan
bukan hanya kondisi dasarnya ialah bahwa ia adalah kegiatan berkomunikasi
anatara orang-orang.5 Politik juga bisa dibagi kedalam beberapa hal yakni
politik sosial, politik ekonomi, dan politik budaya, berita-berita yang masuk
kedalam media massa kini mulai banyak jadi pembicaraan dimasyarakat.

Dalam penelitian ini, komunikasi yang paling disorot adalah komunikasi
massa, karena komunikasi massa melibatkan jumlah komunikan yang banyak
dan tersebar dalam area geografis yang luas, dalam komunikasi massa, namun
memiliki perhatian dan minat yang sama6. Fokus yang dilakukan terhadap
penelitian ini, yakni opini publik yang muncul dari respon berita politik yang
diunggah dan telah terbit sebelumnya di website. Saat ini website merupakan
pengembangan dari media cetak yang ditransformasikan ke dalam media
online yang berbasis internet yang menjadi objek kajian penelitian,
penyebarannya yang luas dan mudah diakses membuat banyak orang mudah
menerima keberadaanya.

5 Dan Nimmo,Komunikasi Politik KomunXikator, Pesan Dan Media (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011) cet Ke 7 hal. 8

6 Dani Verdiansyah, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), Cet. Ke-
1, hal. 33
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Opini publik dari respon msayarakat yang dikaji dalam penelitian ini
adalah kolom opini yang di unggah di websaite Sumatera Ekspres, seperti
diketahui bahwa Sumatera Ekspres adalah salah satu harian umum terbesar di
Sumatera Selatan, media ini mudah diakses karena jangkauan jaringannya
yang luas. Pada website Sumatera Ekspres terdapat beberapa kolom berita
namun yang banyak menjadi perhatian khusus yakni berita-berita yang
muncul pada website tersebut.

Berita politik menjadi salah satu berita yang banyak dibaca oleh
masyarakat berikut beberapa berita yang muncul di website Sumatera Ekspres
yang di upload (diunggah) pada Selasa, 30 Juni 2015 dengan judul berita

Menteri Yuddy Tanggapi Positif Polemik Mobil Dinas untuk Mudik,
berita tersebut mengungkapkan bahwa para Pegawai Negeri Sipil (PNS)
diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (Menpan)  untuk keperluan mudik  lebaran namun kebijkan
yang dilakukan banyak menuai protes dari berbagai kalangan.

Kemudian berita yang berjudul Polri Antisipasi Laporan Ijazah Palsu

Jelang Pilkada berita yang menyoalkan tentang banyak penggunaan ijazah
palsu menjelang pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan
Desember 2015 sehingga membuat Polri harus ikut kedalam ranah politik
yang tentunya harus ikut andil dalam pelaksaan pilkada serentak.
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Selanjutnya berita yang berjudul OJK Digandeng Kementerian DPDTT

Untuk Kemajuan Desa berita yang dimuat yakni keikutsertaan sebuah
lembaga jasa dalam pembangunan desa dan kemajuan desa yang bekerjasama
dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi dan
kerja sama yang dilakukaan guna kesenjangan daerah yang tertinggal. Selain
berita politik ada beberapa kolom berita yang ada pada website Sumatera
Ekspres yakni kolom opini yang memuat berbagai macam opini yang ditulis
oleh masyarakat.

Pada kolom opini halaman websaite Sumatera Ekspres pada Selasa, 21
Oktober 2014 yang menerbitkan opini yang ditulis Oleh Emerson Yuntho
Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan judul
berita Menteri Bebas Masalah dia menulis opini sehari setelah pelantikan
Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang menerangkan bahwa
menteri yang dipilih oleh kabinet Jokowi adalah orang-orang yang kompeten
yang bebas dari masalah hukum.

Kemudian opini yang ditulis oleh Imam Nahrawi Ketua DPP Partai
Kebangkitan Bangsa yang diterbitkan pada  Rabu, 22 Oktober 2014 dengan
judul Prestasi SBY dan Harapan Kepada Jokowi merupakan opini yang
ditulis untuk mengapresiasikan kinerja SBY dan menaruh harapan kepada
Jokowi agar lebih baik dalam mengemban tugas sebagai presiden.
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Lalu opini yang ditulis oleh Ismail Sukardi Anggota BAP-S/M Sumsel
dan Ketua LPM UIN Raden Fatah Palembang yang menulis dikolom opini
dengan judul Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sumsel , dan diterbitkan
pada Rabu, 19 November 2014  yang menulis tentang pendidikan di Sumsel
harus lebih meningkatkan mutu dan juga sumber daya manusia dalam
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa berita politik yang
muncul di website Sumeks mendapat banyak respon dari masyarakat. Berita
tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga
memiliki manfaat dan keistimewaan yang lain. Manfaat tersebut sangat
berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan unsur kemanusiaan. Sumatera
Ekspres salah satu media terbesar dan tersebar keseluruh wilayah Sumatera
Selatan, selain link yang tersebar keseluruh pelosok jaringan yang banyak
membuat Sumeks menjadi salah satu media terkemuka di Sumatera Selatan
dan untuk menjaring para eksekutif muda dan remaja Sumeks
mengembangkan website untuk mempermudah para pembacanya mengakses
berita tanpa harus membeli Koran. Berdasarkan latar belakang diatas, maka
penulis ingin mengangkat judul penelitian menggunakan metode analisis
wacana kritis model Teun A Van Djik yang berjudul �������� ������ ������
������ ����� ������� ������ ������� ���� ������� �u������ �������
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Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka masalah-masalah penting

dari penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah isi opini masyarakat tentang berita politik yang telah

terbit diwebsite berdasarkan kerangka teori wacana kritis Teun A Van
Djik pada kolom opini di situs website Sumatera Ekspress ?

¦� �¡§¡ ¡¢ £¡ ¡¤¡¥
Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian ini

sehingga dapat mengarah pada sasaran secara efektif seperti penulis harapkan,
maka penulis memberi batasan masalah bahwa penelitian ini hanya membahas
tentang opini yang ada pada kolom Update tentang adanya berita politik di
website Sumatera Ekspres dan melakukan penelitian terhadap opini yang
terbit pada bulan Juni hingga Agustus 2015.

¨� ©uªu¡¢ «¡¢ ¬®�¢¡¡¢ ¯¢¤°t°¡¢
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana isi opini masyarakat  terhadap berita
politik  yang telah terbit sebelummnya pada website Sumatera
Ekspress berdasarkan kerangka teori wacana kritis Teun A Van
Dijk.
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2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis: penelitian ini diharapkan nantinya berguna bagi

pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah dibidang jurnalistik dan
komunikasi agar menjadi bahan masukan bagi lembaga-lembaga
dalam memanfaatkan websaite sebagai media komunikasi dan
media akses berita (media online) sebagai perkembangan membuat
kebijakan program kerja yang berkaitan dengan teknologi
komunikasi dan informasi

b. Secara praktis: khususnya yang berhubungan dalam kajiannya
dengan komunikasi dan informasi. Serta dapat menambah
pemahaman terhadap media online bagi masyarakat luas khususnya

±² ³´µ¶·¸·µ ¹ust·º·
Peneliti ini adalah penelitian kepustakaan (library research ). Sejauh ini

belum banyak peneliti yang membahas tentang media online ini dalam
kaitannya dengan ilmu komunikasi dan opini publik. Pada umumnya buku-
buku yang dikaji dan digunakan tentang media online hanya memfokuskan
wilayah pembahasannya saja pada media online dan website saja Oleh karena
itulah peneliti akan berusaha mengadaptasi konsep pengetahuan publik dan
responnya  kedalam konsep ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengkaji
lebih dalam lagi mengenai media online ini .
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Penulis menemukan terdapat beberapa buku dan skripsi-skripsi yang
terkait dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis antara lain :

Dalam skripsi penelitian »¼½¾¿ ÀÁÂ½Ã½Ã¿Â ÄuÅ¿½ (ÆÇÈÈ ÉÊ ËÌÌ) ÍÂÎu¼tÂÅ

Ï¼Ðu Ños½Â¼ ÒÂ¿ Ï¼Ðu ÓÔ¼½t½Î Õ¿½versitas Hasanudin Makassar yang
berjudul Opini Publik di Media Sosial Twitter (Analisis Opini Kekerasan

Seksual Pada Anak) yang mengemukakan  bahwa Twitter dianggap sebagai
media sosial yang paling banyak digunakan oleh para pengguna sosial media
untuk mengemukakan pendapat dan mendapatkan respon terhadap berita
kekerasan seksual pada anak yang kemudian respon yang didapat dilakukan
analisis dan juga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa
saja yang bisa dilakukan dalam pembentukan opini publik.

Lalu dalam skripsi Agitha Erfina Lisa (080904057) Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Sumatera Utara yang berjudul 
Fungsi Media Massa Dalam Pembentukan Opini Publik (Studi Deskriptif

Tentang Fungsi Media Massa Dalam Pembentukan Opini Masyarakat

Kelurahan Mangga Perumnas Simalingkar Terhadap Pemberitaan
Kebijakan Pemerintah Tentang BBM di Televisi) mengemukakan bahwa
media elektronik terutama televisi bisa dijadikan pandangan sebagai tempat
masyarakat merespon isi berita dan kemudian beropini tentang berita itu.
Dalam analisis data yang telah dilakukan oleh penelitian ini peneliti
menemukan bahwa media televisi berfungsi dalam pembentukan pendapat
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umum atau opini publik. Dan mengetahui bagaimana respon masyarakat
terhadap berita yang muncul ditelevisi tentang kenaikan harga BBM.

Kemudian skripsi dari Ö×ØÙÚÛ ÜuÛÚÝÞß (àáâããäáåå) æÚçuètÚÛ éuçuÙ

êëØversitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang berjudul  Peranan

Media Komunikasi Massa Terhadap Opini Publik Dalam Pemberitaan
yang mengemukakan bahwa pers merupakan media komunikasi massa yang
memiliki kebebasan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat sesuai
dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 serta meneliti pelanggaran
Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 yang dilakukan oleh Majalah
Tempo dan juga Surat Kabar Harian Bali Post tentang pembentukan opini
publik terhadap berita negatif yang disajikan mengenai seorang tokoh atau
figur politik sehingga dapat mengembangkan opini di masyarakat bahwa yang
bersangkutan memiliki reputasi dan karakter yang tidak baik.

Persamaan penulisan karya ilmiah yang dilakukan oleh para penulis
diatas dengan karya tulis penulis yakni menggunakan media jejaring sosial
lewat internet dan juga upaya pembentukan opini publik yang membedakan
penulisan ini yaitu penulis membahas Analisis Wacana Kritis Rubrik Opini
Tentang Berita Politik Pada Website Sumatera Ekspres,  dalam hal ini
websaite Sumatera Ekspres yang menjadi objek penelitian.
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Opini artinya pendapat, publik yang berarti orang banyak dan proses
bagaimana publik mengemukakan pendapatnya dengan tidak ada paksaan
dengan tujuan yang sama. Dan diekspresikan oleh sejumlah orang penting
tentang suatu isu terhadap kepentingan umum. Jika memandang tentang opini
publik maka kekuatannya akan semakin membesar diseluruh dunia setelah
komunikasi massa menjadi fenomena global. Opini publik merefleksikan
proses dinamis dan komunikasi antar pesona serta media tentang isu-isu
dikalangan kelompok orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk bertindak
dengan cara yang sama.7

Untuk mengetahui bagaimana opini publik itu terjadi perlu dilakukan
pengukuran yakni untuk mengetahui sebagaimana opini publik itu dapat
diterima dimasyarakat. Beberapa cara dilakukan untuk mengukur opini publik
alat atau cara yang biasa dipergunakan dalam mengukur opini publik yang
ideal menurut teorinya ada beberapa cara antara lain8:

a. Referendum (Plebisit)
b. Melalui media massa terutama pers atau surat kabar

Seperti kita ketahui surat kabar atau pers selain memberitakan atau
menyampaikan informasi tertentu juga membawa aspirasi sesuatu
kelompok atau golongna tertentu. Inilah yang sering dinamakan opini
dan biasanya dapat kita baca dalam tajuk sesuatu penerbitan.

7 Ibid, hal 127
8 Djoenaesih S. Sunarjo, Opini Publik (Yogyakarta: Liberty, 1997). Cet. Ke-1, hal 78
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c. Sampling
Opini publik juga dapat diukur secara sampling, dengan cara

mengambil semple antara lain dengan memilih beberapa orang yang
dianggap dapat mewakili suatu daerah tertentu.

d. Polling Sistem
Polling dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis.

e. Public Research
Metode ini dilakukan untuk mencari atau mengukur opini publik

dengan lisan kepada responden ditanyakan atau diajukan pertanyaan-
pertanyaan lisan.

Namun dipenelitian ini penulis lebih mengedepankan  cara melalui media
terutama pers dan surat kabar karena dirasa paling pas untuk mengetahui
sebagaimana berita itu direspon oleh masyarakat dan memunculkan opini
publik karena cara ini kita dapat mengetahui opini yang diterbitkan oleh
media massa dan mengetahui bagaimana berita yang diterbitkan bisa
menimbulkan opini dikalangan masyarakat.

Pemerintah dan instansi yang dulu agak terisolir dari perhatian media dan
pengawasan publik, kini menyadari bahwa tindakan dan sikap diam mereka
dilaporkan melalui media berita yaitu media massa baik online, cetak maupun
elektronik.9 Website yang kini mulai dikembangkan kedalam dunia jurnalistik
mulai mendapat respon dari masyarakat karena media ini merupakan media
massa yang mudah diakses dan praktis.

9 Elvinaro Ardianto, Handbook of Publik Relations Pengantar Kompherensif, ( Bandung:
Simbiosa Rekatama Media, 2011), Cet. Ke-1, hal. 126
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Websaite sebenarnya adalah kumpulan dari halaman situs yang
terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada di
dalam World Wide Web (www) di dalam internet. Sebuah halaman web
biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format  HTML (Hyper Texs
Markup Language), yang selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu sebuah
protocol yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan
kepada para pemakai melalui web browser 10

Opini, politik dan juga dunia Cyber (maya) tak bisa dipisahkan ketiga
komponen tersebut masuk kedalam perkembangan komunikasi masa kini.
Surat kabar yang sekarang mulai mengembangkan situs websaite untuk
mempromosikan medianya tak luput dari analisis oleh para ahli yang
tujuannya mendapatkkan pemahaman tentang isi berita dan juga menjawab
masalah yang terjadi. Sehingga opini dan pendapat yang muncul bisa menjadi
perubahan dalam dunia politik.

Kegiatan menganalisis opini masyarakat sangat diperlukan guna melihat
sebagaimana respon masyarakat yang timbul dan pendapat yang diberikan
guna pembenahan birokrasi politik. Dalam bukunya analisis teks media Alex
Sobur menjelaskan tentang berbagai analisis teks, diantaranya adalah analisis
wacana, analisis semiotik dan analisis framing.

10 Id.wikipedia.org/wiki/situs_web diakses pada selasa 20 Januari 2015 pukul 23.03
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Banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan
oleh para ahli  Eriyanto (2001) dalam buku øùúûisis Wacana -nya, misalnya,
menyajikan model-model analisis wacana yang dikembangkan oleh Roger
Fowler dkk. (1979), Theo van Leeuwen (1986), Sara Mils (1992), Norman
Fairclough (1998), dan Teun A van Dijk (1998). Dan dari sekian banyak
model analisis wacana , model van Dijk adalah model yang paling banyak
dipakai11

Dalam analisis wacana yang dikemukakan oleh van Dijk dapat dilihat
terdapat beberapa elemen-elemen yang semuanya merupakan kesatuan van
Dijk membaginya kedalam tiga tingkatan

1. Struktur makro. Yang merupakan makna global/umum dari suatu
teks yang dapat dipahami dengan melihat topic dari suatu teks.
Tema wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu
peristiwa. (hal yang perlu diamati adalah tematik elemennya adalah
topik)

2. Superstruktur, merupakan kerangka suatu teks: bagaimana struktur
dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh. (hal yang
perlu diamati adalah skematik elemennya adalah skema)

3. Struktur mikro, merupakan makna wacana yang dapat diamati
dengan menganalisis kata, kalimat, proporsi, anak kalimat,
paraphrase yang dipakai dan sebagainya. (hal yang perlu diamati
adalah semantik, sintaksis, stilistik, retoris elemennya adalah latar,
detail, maksud, praanggapan,nominalisasi, bentuk kalimat,
koherensi, kata ganti, leksikon, grafis, metafora, dan ekspresi)12

Dalam penelitian ini penulis lebih mengedepankan hal yang perlu diamati
yakni  tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik, retoris dan juga
elemen-elemen yang ada pada model analisis  wacana Teun van Dijk untuk
menganalisis  teks opini yang berhubungan dengan berita politik yang ada
pada kolom opini website Sumeks. Serupa dengan penjelasan sebelumnya
tentang opini publik dan juga website Sumatera Ekspres (Sumeks) selalu
memuat berita politik yang selalu menjadi magnet dan juga daya tarik sebagai
media massa.
11 Alex Sobur, hal 73
12 Ibid, hal 74
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.
Data kualitatif yakni data berbentuk konsep atau data yang digambarkan
dan dikumpulkan dalam kata dengan mengangkat dan menguraikan
seluruh masalah yang berkaitan dengan analisis isi opini pembaca berita
politik pada Website Sumatera Ekspres.

ý �u��ÿ� ����

Sumber data disini yakni dari sumber data yang dikaji dari penelitian
lapangan Selain itu juga penulis menggunakan data sekunder yakni
mengunakan buku-buku yang berkaitan dengan opini publik data primer
yakni menggunakan media online serta websaite dan juga sumber media
yang lain.

�ý �ÿ���� �ÿ�����u��� ����

a. Metode Observasi
Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung

kepada objek penelitian untuk mendapatkan data yang lebih jelas.
b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data sekunder
dengan cara melakukan penyelidikan melalui berbagai sumber yang
telah dikaji keilmuannya dan juga menggunakan media-media jejaring
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seperti internet, Google, dan website dan juga arsip-arsip dan data-data
dokumen yang dianggap penting

�� ������ ��� �!�! "�#�

Proses analisis dalam penelitian analisis wacana dengan
menggunakan teknik analisis wacana  yang di terapkan oleh Teun A
van Dijk teknik ini dilakukan dengan enam proses analisis yakni
tematik, skematik, sematik, sintaksis, stilistik dan retoris.

$� %�!#�&�#��� '�&(�)�!��

BAB I PENDAHULUAN, Menguraikan tentang Latar
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori,
Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Pengumpulan
Data, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI, Menguraikan Tentang Pengertian
Komunikasi Massa, Jurnalistik Online, Media Massa
dan Media Online, Opini Publik, Teori Teun A van Dijk

BAB III GAMBARAN UMUM, Menguraikan Tentang Profil
Sumatera Ekspres, Website Sumatera Ekspres, Akun
Sosial Media Dari Sumatera Ekspres
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BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN, Menguraikan
Analisis Pada Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Mengenai Analisis Wacana Kritis Rubrik Opini Tentang
Berita Politik Pada Website Sumatera Ekspres

BAB V PENUTUP, Menguraikan Kesimpulan yang ditarik dari
Bab-Bab terdahulu dan Saran



20

*+* ,,

-+./+0+. 1234,

+5 678u9:;<=: ><==<

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dirumuskan oleh
Bittner Mass communicattion is message communicated through a mass
mediumto to a large number of people (komunikasi massa adalah pesan yang
dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang).13 Proses
komunikasi pada awalnya dibagi menjadi dua kategori, yakni komunikasi
antarpesona dan komunikasi massa (Blake & Haroldsen, 1979:32). Sejalan
dengan perkembangan teknologi komunikasi, media komunikasi massa pun
semakin canggih dan kompleks, serta memiliki kekuatan yang lebih dari
masa-masa sebelumnya, terutama dalam hal menjangkau komunikan.

Sedangkan menurut Wiryanto, komunikasi massa merupakan suatu tipe
komunikasi manusia (human communication) yang lahir bersamaan dengan
mulai digunakannya alat-alat mekanik yang  mampu melipatgandakan pesan-
pesan komunikasi. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa komunikasi
massa adalah sebuah bentuk komunikasi yang memanfaatkan media massa
untuk menyebarluaskan pesan kepada khlayak luas pada waktu yang
bersamaan namun pada tempat yang berbeda .

13 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) Cet ke-
6, hal 16-17
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Komunikasi massa melibatkan banyak hal mulai dari komunikator,
komunikan, media massa, proses menafsirkan pesan (decoder ) ,feedback yang
lebih kompleks karena melibatkan khalayak dalam jumlah yang relatif besar
atau tidak sedikit  Karena itulah, komunikasi massa termasuk salah satu pola
komunikasi yang cukup unik.

Menarik kebelakang, ada banyak definisi komunikasi massa yang telah
dikemukakan oleh para ahli komunikasi. Namun, dari sekian banyak definisi ,
kesemuanya memiliki benang merah yang saling terhubung, atau berkaitan.
Salah satunya, definisi komunikasi massa dikemukakan oleh Jay Black dan
Frederick C Whitney yang mengatakan bahwa komunikasi massa adalah
sebuah proses dimana pesan-pesan yang diproduksi secara massal atau tidak
sedikit, itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan
heterogen.

Proses komunikasi pada awalnya dibagi menjadi dua kategori, yakni
komunikasi antarpesona dan komunikasi massa (Blake & Haroldsen,
1979:32). Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi, media
komunikasi massa pun semakin canggih dan kompleks, serta memiliki
kekuatan yang lebih dari masa-masa sebelumnya terutama dalam hal
menjangkau komunikan.
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Berikut ini adalah  sajian beberapa contoh  media maasa dari paradigma
lama dengan paradigma baru14
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14 Ibid, hal 13
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Jika dilihat dari dua bagan diatas ada perbedaan yang mencolok antara
paradigma lama dengan paradigma baru. Dalam paradigma lama alat
komunikasi massa yang disebutkan meliputi surat kabar, majalah, tabloid,
buku, televisi, radio, kaset/CD, dan film. Sementara dalam paradigma baru
ada penambahan dan pengurangan yakni, surat kabar, majalah, tabloid,
televisi, radio dan internet. Perubahan tersebut dimungkinkan karena
perkembangan teknologi komunikasi massa yang kian cepat perubahan
tersebut akan membawa konsekuensi perubahan ciri yang melekat pada
komunikaasi massa tersebut. Perubahan-perubahan tersebut terlihat dari

�����

�����

�������

����visi

TabloidRadio

Internet
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pengurangan terhadap beberapa media yakni kaset/CD, film dan juga buku
ketiga alat komunikasi tersebut dinilai kurang tepat pada perkembangan
teknologi saat ini. Perubahan alat komunikasi tersebut dikarenakan saat ini
informasi dan juga arus perubahan teknologi cukup berkembang dengan cepat
sehingga membutuhkan alat komunikasi yang bisa diakses dan juga dijangkau
dengan efisiensi waktu yang cukup maka pada paradigma baru dalam
perkembangan alat komunikasi massa kemudian muncul internet yang dinilai
cukup menggantikan ketiga peran alat komunikasi massa tersebut. Selain
efisiensi waktu yang cukup singkat penggunaan media ini juga mudah tanpa
harus bersusah payah mencari tempat, membayar mahal, kita tinggal duduk
disuatu tempat dengan menggunakan media bantu elektronik
(komputer/laptop) kita bisa menikmati  musik, membaca cerita dan nonton
hanya dalam satu tempat.

Perubahan-perubahan dalam alat komunikasi massa dimaksudkan agar
lebih memudahkan kita baik sebagai komunikator ataupun sebagai komunikan
menerima isi pesan yang disampaikan dengan sedikit gangguan, sehingga
muncul alat komunikasi massa yang dapat memberikan kemudahan dalam
menggunakannya. Penggunaan internet juga dimaksudkan agar modernisasi
seperti saat ini membutuhkan alat komunikasi yang mudah, cepat dan juga
efisien sehingga komunikasi yang dilakukan akan lebih mudah diterima.
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a. Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga
Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi

kumpulan orang. Artinya, gabungan antar berbagai macam unsur dan
bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Komunikator dalam
komunikasi massa merupakan lembaga karena elemen utama
komunikasi massa adalah media massa.

b. Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen
Komunikan dalam komunikasi massa sifatnya heterogen/ beragam.

Artinya, penikmat tontonan televisi, pendengar radio maupun pembaca
koran beragam jenis pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial
ekonomi, memiliki jabatan yang beragam dan juga kepercayaan yang
beragam.

c. Pesannya Bersifat Umum
Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditunjukan kepada satu

orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain,
pesan-pesan yang dikemukakan pun tidak boleh bersifat khusus.
Artinya pesan memang tidak disengaja untuk golongan tertentu.

d. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah
Dalam media massa komunikasi hanya berjalan satu arah artinya

kita tidak bisa langsung memberikan respon kepada komunikatornya
(media masa yang bersangkutan), jika bisa sifatnya tertunda. Jadi
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komunikasi yang berjalan hanya satu arah akan memberikan
konsekuensi umpan balik (feedback© yang sifatnya tertunda atau tidak
langsung (delayed feedback).

e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan
Dalam komunikasi massa ada keserempakan dalam proses

penyebaran pesan-pesannya. Serempak berarti khalayak bisa
menikmati media massa tersebut hampir bersamaan. Keserempa-kan
ini sangat terasa jika kita mengamati media komunikasi massa lain
seperti internet. Melalui perantaraan media ini, pesan akan lebih cepat
disiarkan.

f. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis
Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan

kepada khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis.
Peralatan teknis yang dimaksud adalah pemancar untuk media
elektronik baik mekanik atau elektronik. Televisi butuh pemancar
untuk begitu juga radio, sedangkan koran membutuhkan peralatan
seperti mesin cetak dan computer sedangkan internet membutuhkan
satelit untuk bisa sampai kepada para penggunanya.

g. Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper
Gatekeeper atau yang sering disebut penapis informasi adalaha

orang yang sangat berperan dalam penyebaran infornasi melalui media
massa. Gatekeeper ini berfungsi sebagai orang yang ikut menambah
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atau mengurangi, mengemas menyederhanakan, agar informasi yang
disebarkan lebih mudah dipahami.15

ª« ¬®¯°±²³´²µ ¶¯±²¯·

Jurnalistik atau journalisme berasal dari perkataan journal , artinya catatan
harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti
surat kabar. Journal berasal dari kata Latin diurnalis, artinya harian atau tiap
hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang-orang yang
melakukan pekerjaan jurnalistik.MacDougall menyebutkan bahwa
journalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan
melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting dimana pun dan kapan pun.
Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis karena
jurnalisme sangat penting peranannya dalam kehidupan demokrasi. Tidak
peduli apa pun perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan baik sosial,
ekonomi, politik maupun yang lainnya. Tak dapat dibayangkan, akan pernah
ada saatnya ketika tiada seseorang pun yang fungsinya mencari berita
tentang peristiwa yang terjadi dan menyampaikan berita tersebut kepada
khalayak ramai bersamaan dengan penjelasan peristiwa itu16.

15 Ibid, hal 19
16 Hikmat Kusumanigrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktek,

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) cet ke 6 hal 15
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Jurnalistik online (online journalisme ) disebut juga cyber journalisme,
jurnalistik internet, dan jurnalistik web (web journalisme) merupakan
generasi baru jurnalistik surat kabar dan jurnalistik penyiaran (broadcast
journalisme).

Jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan, dan penyebar-
luasan informasi (aktual) atau berita melalui media massa. Sedangkan online
dapat dipahami sebagai keadaan konektivitas (ketersambungan) mengacu
kepada internet. Online merupakan bahasa internet yang artinya informasi
dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Dan website merupakan halaman
yang mengandung konten (media), termasuk teks, video, audio, dan gambar.

Dari beberapa pengertian diatas dapat didefinisikan sebagai proses
penyampaian informasi melalui media internet utamanya website. Wikipedia
(situs akses informasi) mendefinisikan jurnalisme online sebagai pelaporan
fakta yang diproduksi dan disebarkan melalui internet (reporting of fact
produced and distributed via the Internet).

Dan merupakan perkembangan baru dalam dunia media massa maka
website pun dikenal dengan nama media baru (new media) vis a vis media
konvensional koran, majalah, radio, dan televisi. Yang dapat diakses kapan
saja dan dimana saja selama perangkat elektronik terkoneksi internet.

17 Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online,
(Bandung: Nuansa Cendikia, 2012) cet ke 1 hal 11
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Paul Bradshaw dalam Basic Prinscipal of Online Journalisme
(onlinejournlismeblog.com) menyebutkan lima prinsip dasar jurnlistik online
yaitu18:

a. Keringkasan (Brevity)
Berita online dituntut untuk bersifat ringkas, untuk menyesuikan

kehidupan manusia dan tingkat kesibukan yang makin tinggi. Pembaca
memiliki sedikit waktu untuk membacadan ingin segera tahu
informasi. Maka jurnalisme online sebaiknya berisi tulisan ringkas
saja. Hal ini juga sesuai dengan salah satu kaidah bahasa jurnalistik
yakni, Keep It Short and Simple.

b. Kemampuan Beradaptasi (Adaptability)
Wartawan dituntut agar mampu menyesuaikan diri ditengah

kebutuhan dan preferensi publik. Dengan adanya kemajuan teknologi,
jurnalis dapat menyajikan berita dengan cara membuat berbagai
keragaman cara, seperti dengan penyediaan format suara, video,
gambar, dan lain-lain dalam suatu berita.

18Ibid, hal 13
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c. Dapat dipindai (Scanability)
Untuk memudahkan para audiens, situs-situs terkait dengan

jurnalistik online hendaknya memiliki sifat dapat dipindai, agar
pembaca tidak perlu merasa terpaksa dalam membaca informasi atau
berita.

d. Interaktivitas (Interactivity)
Komunikasi dari publik kepada jurnalis dalam jurnalistik online

sangat dimungkinkan dengan adanya akses yang semakin luas.
Pembaca atau viewer dibiarkan untuk menjadi pengguna atau user. Hal
ini sangat penting karena semakin audiens merasa dirinya dilibatkan,
maka akan semakin dihargai dan senang membaca berita yang ada.

e. Komunitas dan Percakapan (Community and Conversation)
Media online memiliki peran yang lebih besar dari pada media

cetak atau media konvensional lainnya, yakni sebagai penjaring
komunitas. Jurnalis online juga harus memberi jawaban atau timbal
balik kepada publik sebagai sebuah balasan atau interaksi yang
dilakukan publik tadi.
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Perbedaan utama jurnalistik online dengan jurnalistik tradisional (radio
dan televisi) adalah kecepatan, kemudahan akses, bisa di-update (diperbarui)
dan dihapus kapan saja dan interaksi dengan pembaca atau pengguna (user).
Jurnalistik online juga tidak mengenal tenggat waktu (deadlineé
sebagaimana dikenal dimedia cetak. Deadline bagi jurnalistik online dalam
pengertian publikasi paling lambat adalah beberapa menit bahkan detik
setelah kejadian berlangsung.

Mike Ward dalam Journalism Online (Focal Press, 2002) menyebutkan
beberapa karakteristik jurnalistik online sekaligus yang membedakan dengan
media konvensional (keunggulan) yaitu19:

a. Immediacy yakni kesegaran atau kecepatan penyampaian informasi.
Radio dan televisi memang bisa cepat menyampaikan berita namun
biasnya harus menginterupsi acara yang sedang berlangsung
(breaking news). Jurnalistik online tidak demikian. Tiap menit
bahkan tiap detik semua berita dapat diposting.

b. Multiple Pagination yakni bisa berupa ratusan page (halaman),terkait
satu sama lain, juga bisa dibuka tersendiri.

c. Multimedia yakni menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video,
dan grafis secara sekaligus.

19 Ibid, hal 14-15
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d. Flexibility Delevery Platfrom yakni wartawan bisa menulis berita
kapan saja di mana saja, bahkan ditempat tidur sekalipun

e. Archieving yakni terarsipkan dapat dikelompokan berdasarkan
kategori (rubrik) atau kata kunci (keywoard tags) juga tersimpan
lama dan dapat diakses kapan pun.

f. Relationship with reader yakni kontak atau interaksi dengan pembaca
dapat berlangsung saat itu juga melalui kolom komentar.

êë ìíîízïð ñòóô ðõöí÷øï

Jurnalistik online  membawa perubahan penting dalam dunia jurnalistik,
bukan saja dari sisi bentuk media dan sajian, tapi juga praktisisnya atau
wartawannya. Kini berkat jurnlistik online, setiap orang bisa menjadi
wartawan (everyone can be journalist) yang dikenal dengan konsep citizen
journalism ( jurnalistik warga/jurnalisme warga).

Citizen Journalism dapat didefinisikan sebagai praktik jurnalistik yang
dilakukan oleh orang biasa, bukan wartawan profesional yang bekerja di
sebuah media. Kehadiran blog dan media sosial menjadikan setiap orang
bisa menjadi wartawan dalam pengertian juruwarta atau penyebar informasi
sendiri kepada publik.
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Media citizen journalisme bermacam-macam, mulai dari kolom komentar
disitus berita hingga blog pribadi. J.D Lasica, dalam Online Journalisme
Review (2003), mengkategorikan media citizen journlisme kedalam enam
tipe yakni20:

a. Audience Participation yaitu seperti komentar user yang di-attach
pada berita, blog-blog pribadi, foto, atau video footage yang diambil
dari handycam pribadi, atau berita lokal yang ditulis oleh anggota
komunitas.

b. Independent News and Information Website yaitu situs web berita
atau informasi independen seperti Consumer Report Drudge Report
yang terkenal dengan Monicagate-nya.

c. Full-fledged Participatory News Sites yaitu situs berita partisipatoris
murni atau situs kumpulan berita yang murni dibuat dan
dipublikasikan sendiri oleh warga seperti Ohmy News, Now Public,
dan Ground Report.

d. Collaborative and Contributory Media Sites yaitu situs berita
kolaboratif seperti Slashdot, Kuro5hin, dan Newsvine.

e. Other kinds of thin media yaitu bentuk lain dari media tipis
seperti mailing list dan newsletter news.

f. Personal Broadcasting Sites yaitu situs penyiaran pribadi seperti Ken
Radio.

20 Ibid, hal 21
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Media online disebut juga dengan digital media adalah media yang tersaji
secara online di internet. Secara umum media online diartikan sebagai segala
jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan
teks, foto, video dan suara atau juga bisa dimaknai sebagai komunikasi
secara online.

a. Karakteristik media online
Karakteristik dan keunggulan media online dibandingkan dengan

media konvensional baik cetak maupun elektronik antara lain:21

1. Kapasitas yang luas halaman web dapat memuat naskah
yang  panjang.

2. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan diaman
saja.

3. Jadwal tebit bisa kapan saja dan setiap saat.
4. Cepat, begitu diunggah bisa langsung diakses oleh semua

orang.
5. Menjangakau seluruh dunia yang memilki akses internet.
6. Aktual, berisikan info aktual karena kemudahan dan

kecepatan penyajian.
7. Update, pembauruan informasi terus dan dapat dilakukan

kapan saja.
8. Interaktif dua arah yakni dengan adanya fasilitas kolom

komentar dan room chat.
9. Terdokumentasi, informasi tersimpan di bank data (arsip)

dan dapat ditemukan melalui link dan fasilitas search.
10. Terhubung dengan berbagi sumber lain diseluruh dunia.

21 http//www.romelteamedia.com/2014/04/media-online-pengertian-dan.html
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b. Jenis-Jenis Media Online
Secara teknis atau fisik media online adalah media berbasis

telekomunikasi dan multimedia (computer dan internet). Termasuk
kategori media online adlah portal, website (situs web, termasuk
blog dan media sosial seperti facebook dan twitter ), radio online,
TV online, dan email.

Media online berupa situs berita bisa kita klasifikasikan menjadi
lima kategori yaitu:22

1.  Situs berita berupa edisi online  dari media cetak surat kabar
atau majalah, seperti republika online, kompas cybermedia,
media-indonesia.com, sumeks.co.id dan lain sebagainya.

2. Situs berita berupa edisi online  dari media penyiaran radio,
seperti Radio Australia (radioaustralia.net.au) dan Radio
Nederland (rnw.nl).

3. Situs berita berupa edisi online  media penyiaran televisi,
seperti CNN.com, metrotvnews.com dan liputan6.com.

4. Situs berita online  murni  yang tidak terkait dengan media
cetak dan media elektronik, seperti antaranews.com,
detik.com, dan VIVA news.

22 Asep Syamsul M. Romli, hal 32
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5. Situs indeks berita  yang hanya memuat link-link berita dari
situs berita lain, seperti Yahoo! News, Plasa.msn.com, News
Now, dan Google News layanan kompilasi berita yang
secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media
online

Sedangkan media online dari sisi pemilik atau publisher jenis-jenis
website dapat digolongkan menjadi enam jenis yaitu23:

1. News Organisation Website : situs lembaga pers atau penyiaran
misalnya, edisi online surat kabar, televisi dan radio.

2. Commercial Organization Website : situs lembaga bisnis atau
perusahaan seperti manufaktur, retailer, dan jasa keuangan
termasuk toko-toko online (online store).

3. Website Pemerintah di Indonesia ditandai dengan domain (dot)
go.id seperti Indonesia.go.id, setneg.go.id atau dpr.go.id.

4. Website Kelompok Kepentingan (Interest Group) termasuk
website ormas, parpol dan LSM.

5. Website Organisasi Non-Profit seperti, lembaga amal atau
group komunitas.

6. Personal Website (blog).

23Ibid, hal 32
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Hubungan antara media dan politik sudah berlangsung lama, jauh

sebelum ilmu politik menemukan jati dirinya sebagai ilmu yang berdiri
sendiridari filsafat. Karena hubungan yang sangat erat antara media dan
politik, studi tentang pengaruh pers dalam pembentukan pendapat umum
(opini publik) selalu mendapat tempat dalam kurikulum ilmu poltik. Pengaruh
media terhadap aktivitas politik terutama dalam hubungannya dengan
pernyataan para negarawan dan pemimpin partai poltik yang mempengaruhi
opini publik.

Kini media massa memainkan peran yang sangat penting dalam proses
politik. Menurut Lichtenberg (1991) dalam (Hafied Cangara, Komunikasi
Poltik:2009) media telah menjadi aktor utama dalam bidang politik. Ia
memiliki kemampuan untuk membuat sesorang cemerlang dalam karier dan
politiknya24.
�� ����	 
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Dalam berbagai riset sosial yang pernah dilakukan, ternyata media
memainkan peranan yang sentral dalam aktivitas politik. Melalui mediamassa
bisa diketahui aktivitas para politisi, tentang pikiran-pikirannya, pernyataan
yang disampaikan, siapa yang menang dan siapa yang kalah, bagaimana
startegi lawan, berapa uang yang mereka habiskan selama kampanye,

24 Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi, (Jakarta: Rajawali Pers,
2009) cet. Ke-1, hal. 117
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bagaimana tampan kandidat, apa yang ia janjikan kepda masyarakat,
bagaimana kemapunnya dalam berdebat dan sebagainya.

Ada beberapa teori komunikasi yang dapat dijadikan acuan untuk
melihat keperkasaan media maupun kelemahan-kelemahannya mempersuasi
masyarakat dalam hubungannya dengan aktivitas politik yaitu:25

a. Teori Jarum Suntik (Hypodermic Needle Theory)
Teori jarum suntik berpendapat bahwa khalayak sama sekali tidak

memilki kekuatan untuk menolak informasi setelah ditembakan melalui
media komunikasi. Masyarakat terlena seperti kemasukan obat bius melalui
jarum suntik sehingga tidak bisa memiliki alternative untuk menentukan
pilihan lain, kecuali apa yang disiarkan oleh media. Teori ini juga dikena
dengan sebutan teori peluru.
b. Teori kepala batu(Obstinate Audience)

Teori ini dilandasi pemahaman psikologi bahwa dalam diri individu
ada kemapuan untuk menyeleksi apa saja yang berasal dari luar dan tidak
merespon begitu saja. Teori kepala batu menolak teori jarum suntik atau
teori peluru dengan alasan jika suatu informasi ditembakan dari media,
mengapa khalayak tidak berusaha berlindung untuk menghindari tembakan
informasi itu.

25 Ibid, hal 118-124
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Masyarakat atau khalayak memiliki hak untuk memilah informasi
yang mereka tidak perlukan. Kemampuan untuk menyeleksi informasi
terdapat pada khalayak menurut perbedaan individu, persepsi, dan latar
belakang sosial budaya.
c. Teori Kegunaan dan Kepuasan (Uses and Gratification Theory)

Teori ini diprkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun
1974 lewat bukunya yang berjufdul The Uses of Mass Communication
Current Perspective on Gratification Research (lihat Hafied
Cangara:2009). Teori ini banyak berkaitan dengan sikap dan prilaku
konsumen, bagaimana menggunakan media untuk mencari informasi
tentang apa yang mereka butuhkan. Dalam praktik politik  teori ini banyak
digunakan oleh para politisi.
d. Teori Lingkar Kesunyian (Spiral of Silence Theory)

Teori ini diperkenalkan oleh Elizabeth Noelle Neumann, mantan
jurnalis yang kemudian menjadi professor di salah satu sekolah publisistik
di Jerman. teorinya banyak berkaitan dengan kekuatan media yang bisa
membuat opini publik, tetapi dibalik itu ada opini yang bersifat laten
berkembang tingkat bawah yang tersembunyi karemna tidak sejalan
dengan opini publik mayoritas yang bersifat manifest (nyata dipermukaan).
Opini publik yang tersembunyi disebut opini yang berada dalam lingkar
keheningan (the spiral of silence).
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e. Teori Penanaman (Culvation Theory)
Teori ini dibuat oleh suatu tim riset yang dipimpin George Gerbner di

Annenberg School of Comunication, University of Pennsylvania pada
tahun 1980. Teori ini member kontribusi studi komunikasi dengan sebutan
Teori Penanaman atau Teori Kultuvasi (Cultuvation Theory). Teori ini
menggambarkan kehebatan televisi dalam menanamkan sesuatu kedalam
jiwa para khalayak kemudian terimplementasi kedalam sikap dan priaku
mereka.
f. Teori Agenda Setting (Agenda Setting Theory)

Teori agenda setting pertama kali diperkenalkan pada tahun 1973 oleh
Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw, kedua pakar ini tertarikuntuk
melihat apakah pendapat para pemilih mengenai isu-isu yang dipandang
sangat penting dibentuk oleh besarnya pemberitaan mengenai isu-isu
tersebut. Teori ini mengakui bahwa media member pengaruh terhadap
khalayak dalam pemilihan presiden melalui penayangan berita, isu, citra,
maupun penampilan kandidiat itu sendiri.
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Mengenai model hubungan antara isu, perhatian media dan persepsi
publik tentang agenda setting dapat dilihat pada gambar berikut:

������ ��ferential Media Attention Consequent Publik
Perception of Issue

X1 X1

X2 X2

X3 X3

X4 X4

X5 X5

X6 X6

Gambar 3. Model Agenda Setting

Dari model diatas dapat dijelaskan bahwa sebuah isu yang dianggap
penting dimana media member perhatian yang besar akan menimbulkan
perhatian yang besar pula bagi  khalyak (lihat X1). Sebaliknya jika suatu isu
dinilai kurang menarik oleh media dengan sendirinya isu itu juga akan kurang
menarik perhatian bagi khalayak (lihat X5).
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Perlu diketahui bahwa meskipun media sudah mengangkat suatu masalah
sebagai agenda dan menjadi pembicaraan dikalangan masyarakat umum
namun kebijakan yang diambil oleh para pengambil keputusan terkadang
tidak sejalan.26

�� � !"#"$

Pada umumnya,politik diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan
dalam suatu negara (sistem politik) yang menyangkut proses penentuan
tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik
menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat,dan bukan tujuan pribadi
seseorang.Lagi pula,politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok
termasuk partai politik dan orang-perseorangan27.

a. Definisi Politik
Definisi dan makna politik secara umum yaitu sebuah tahapan

dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan
didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-
keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat.

Kata politik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu polis dan teta . Arti
dari kata polis sendiri yaitu kota/negara sedangkan untuk kata teta
yaitu urusan. Sehingga hakikat politik itu sendiri merupakan sebuah

26 Ibid, hal 126
27 Hafied Cangara, hal 26
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usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk
mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari suatu Negara.

b. Dimensi Politik
Menyimak tentang pengertian politik diatas yang telah dibuat oleh

para ahli dalm bidang ilmu poltik. Baik yang beraliran kontatinopel
Eropa yang menekankan negara menurut aspek yuridis, maupun yang
berkembang dinegara negara lain yang berkembang dan memiliki
hubngan dalam konteks yang dinamis. Ilmu poltik dalam
perkembangnya dapat dilihat dari tiga dimensi yakni:28

1. Politik sebagai Studi Kelembagaan
Politik sebagai studi kelembagaan objeknya adalah negara.

Negara disini dilhat sebagai suatu lembaga yang dibentuk dalam
rangka mengatur kehidupan masyarakat. Negara adalah lembaga
yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan
manusia dalam masyarakat dan menertibkannya.

2. Politik sebagai Studi Kekuasaan
Haikikat politik pada dasarnya adalah kekuasaan, dengan kata

lain untuk mengatur masyarakat agar mereka bisa taat dan tunduk
pada aturan, tidak mungkin dapat dilakukan tanpa kekuasaan.
Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan men-

28 Ibid, hal 29-31
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jalankan kekuasaan, mengontrol kekuasaan, serta bagaimana
menjalankan kekuasaan.

3. Politik sebagai Studi Kebijakan Publik
Sebuah kebijakan harus didahului pengambilan keputusan.

Keputusan yang diambil harus mencerminkan mayoritas yang
mendukung keputusan itu atau dengan kata lain keputusan
yang diambil harus mencerminkan keinginan orang banyak dan
bukan keinginan diri sendiri. Sebuah pengambilan keputusan
dari berbagai altenatif yang mungkin bisa saja terjadi harus
mendapat prioritas dari pada kepentingan yang lain.

%& 'u(u)*+) ,-./+ 0-)*+) 123/4/5/ 0+) 1-6-7/)4+8

Hubungan antara media, politisi dan pemerintah sudah berjalan sekian
lama dan hubungan itu bisa dikatakan tidak bisa dipisahkan oleh keduannya,
bukan saja karena wartwan membutuhkan politisi, atau pejabat pemerintah
sebagai sumber informasi (maker of news) , tetapi juga politisi maupun pejabat
pemerintah memerlukan media untuk menyampaikan pikiran-pikirannya
maupun kebijakan yang  mereka ambil untuk kepentingan orang banyak.

Meski ada hubungan yang saling membutuhkan antara media dengan
politisi, namun hubungan ini kadang menimbulkan gesekan yang kurang
harmonis. Hubungan antara media dan pemerintah biasanya lebih banyak
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bersifat negatif. Sikap negatif inilah yang sering menimbulkan
mis comunication dan misinformation 29.

Permusuhan antara pers dan pemerintah dikarenakan media menjalankan
fungsinya sebagai watchdog dalam mengontrol jalannya pemerintah.
Mengenai format hubungan media dengan pemerintah (politisi) serta
masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:30

9:;<:=:>:? 9@AB:

C@9@=BD?:E

F:9G:= H

IJK: LuGuDM:D N@=O: P:9: :Dt:=: Q:;yr:>:?R Q@AB: A:D OuM: I@9@rBDt:E

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa adanya mitra kerja sama
segitiga antara masyarakat, media dan pemerintah. Demikian pula  dalam hal
pengawasan, bukan hanya media yang memilki hak pengawasan terhadap
pemerintah dan juga masyarakat, tetapi ketiganya saling mengawasi satu sama
lain

29 Ibid, hal 128
30 Ibid, hal 136
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Dalam membahas pengertian sifat umum  dari pernyataan yang

diselidiki Ilmu Publisistik, maka umum  merupakan suatu bentuk kelompok
social yang kolektif yang tidak permanen. Perkataan publik ini melukiskan
kelompok manusia yang berkumpul secara spontan dan memiliki kesamaan
dalam menghadapi suatu persoalan atau isu yang sedang berkembang. 31

Cultip dan Center Helena Oii dalam (Opini Publik: 2007) menyatakan
bahwa opini publik adalah sejumlah akumulasi pendapat individual tetang
suatu isu dalam pembicaraan secara terbuka dan berpengaruh terhadap
sekelompok orang.

Public Opinion dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan
pendapat umum   dengan demikian public diterjemahkan dengan umum

sedangkan opinion diahlibahasakan dengan pendapat32. Drs.R Rukomy
memberikan istilah public opinion menjadi opini publik sedangkan Dr.Astrid
S. Susanto menterjemahkan public opinion menjadi pendapat umum.33.

Dari beberapa gejala-gejala politik banyak pembicaraan yang diulas oleh
beberapa pakar bahwa pendapat atau opini memiliki ciri-ciri yakni:

a. Selalu diketahui dari pernyataan-pernyataan.
b. Merupakan sinthesa atau kesatuan dari banyak pendapat.
c. Mempunyai pendukung dalam jumlah besar.34

31 Astrid S Susanto, Pendapat Umum, (Bandung : Binacipta, 1985). Cet. Ke-2, hal 47
32 Djoenaesih S. Sunarjo, Opini Publik (Yogyakarta: Liberty, 1997). Cet. Ke-1, hal 24
33 Ibid, hal 25
34 Ibid, hal 26
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Menurut Adinegoro beliau menyebut bahwa opini publik sebagai ratu
dunia. Meskipun demikian jangan diartikan bahwa kita dapat menggerakan
opini opini publik, karena opini publik tidak ada organisasinya  dan tidak
ada pemimpinnya. Apabila terjadi suatu peristiwa barulah opini publik
pecah disertai tindakan tindakan-tindakan yang cepat/hebat, sehingga dapat
dikatakan bahwa opini publik akan pecah/meletus bila dipancing oleh suatu
peristiwa dan kemudian mencari penyelesaian diantara para pendukungnya,
akan tetapi jalannya tetap sangat lambat. Ada beberapa alasan yang
dikemukakan oleh para sarjana ini antara lain adalah:

a. Opini publik itu tidak bertanggung jawab kepada masyarakat
b. Opini publik meskipun berdasarkan suatu diskusi social akan tetapi

tetap tidak berdasar pada pemikiran yang cukup masak.
c. Biasanya opini publik dalam melakukan tindakan secara spontan

sehingga kurang berpikir jauh kedepan.35

Menurut Leonard W Doob dalam bukunya yang berjudul Public
Opinion And Propaganda yang diterbitkan tahun 1984 yang jika dialih
bahasakan kedalam bahasa Indonesia yakni opini publik yang dimaksudkan
adalah sikap orang-orang mengenai sesuatu soal, dimana mereka merupakan
anggota dari sebuah masyarakat yang sama. Dengan demikian maka opini
publik itu berhubungan erat dengan sikap secara pribadi maupun sebagai
anggota suatu kelompok. Selanjutnya Leonard W Doob mengemukakan
bahwa yang membentuk opini publik adalah sikap pribadi sesorang ataupun
35 Ibid, hal 27
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sikap kelompoknya karena itu sikapnya ditentukan oleh pengalaman, yaitu
pengalaman dari dan dalam kelompoknya itu pula.

Kemudian Leonard W Doob memberikan beberapa pegangan dalam
meneliti opini publik. suatu opini publik dianggap kompeten atau mampu
memenuhi syarat opini publik dalam arti khas bila:

a. Fakta yang dipakai sebagai titik tolak dari perumusan opini publik
diberi nilai baik  oleh masyarakat luas.

b. Dalam penggunaan fakta (ataupun keadaan dimana suatu sikap
justru diambil karena tidak adanya fakta), orang sampai pada
kesimpulan dan kesepakatan mengenai tindakan yang harus
diambil untuk memecahkan persoalan.36

Dengan sendirinya pembentukan opini publik dibentuk oleh publik
yang selektif, karena itu untuk setiap masalah selalu ada publiknya sendiri-
sendiri.

Menurut Ferdinand Tonnies beliau mengemukakan bahwa ada tiga
tahap opini publik dalam perkembangannya yaitu die luftartige, die flussige
dan die faste. Opini publik luftartige adalah opini publik laksana uap dimana
dalam tahap perkembangannya masih terombang-ambing mencari bentuk
yang nyata. Selanjutnya opini publik yang flussige mempunyai sifat seperti
air, opini publik ini sudah mempunyai bentuk yang nyata akan tetapi masih
dapat dialirkan menurut saluran yang kita kehendaki. Sedangkan opini publik
yang festige adalah opini publik yang sudah kuat, tidak mudah berubah.

36 Ibid, hal 29
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Selanjutnya Ferdinand Tonnies juga mengemukakan bahwa
perkembangan opini publik dari yang bersifat embrional sampai kepada opini
publik yang kuat dan sangat tergantung kepada besar kecilnya pendorong dari
dalam yang dirangsang oleh berbagai faktor dari luar seperti issue, konflik
kegelisahan, dan frustasi dan lain-lainnya yang mengarah kepada ketidak
pastian batin.

Menurut Emil Dovifat yang mengemukakan bahwa agar dapat disebut
opini publik maka harus mempunyai syarat-syarat yakni:

a. Harus mempunyai tujuan.
b. Harus diakui dan diyakini bahwa sesuatu itu adalah benar.
c. Anggapan kebenaran itu dikembangkan ke orang banyak

sedemikian rupa hingga apabila ada yang menolak kebenaran
tersebut maka para pendukungnya bersedia untuk
mempertahankannya.37

Menurut Kruger Reckless dalam bukunya yang berjudul Social
Psychology mengatakan bahwa opini publik itu adalah penjelmaan dari
pertimbangan seseorang tentang sesuatu hal, kejadian atau pikiran yang telah
diterima sebagai pikiran umum. Opini publik itu bersifat relatife artinya dapat
benar dan dapat juga tidak benar. Akan tetapi oleh kebanyakan orang
dianggap sebagai kebenaran.

37 Ibid, hal 30 dan 31
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Selanjutnya Kruger Reckless mengemukakan bahwa opini publik itu
dapat berubah ubah sedangkan perubahan itu dapat ditimbulkan dan
disalurkan oleh seseorang atau suatu lembaga. Alat yang pada umumnya
digunakan untuk menyalurkan opini publik biasanya adalah media massa
(pers,radio,televisi dan film) terutama sekali adalah pers.38

Menurut Lawrence Lowall berpendapat bahwa opini publik bukanlah
suatu mayoritas pendapat yang dapat dihitung secara numeric (dihitung
menurut jumlah) beberapa orang yang ada dipihak masing-masing. Karena itu
menurut Lawrence Lowall opini publik bukan suatu numerical majority
melainkan suatu effective majority. Dan yang perlu diterangkan dari pendapat
Lawrence yakni bahwa mayoritas pendapat tidak selalu merupakan opini
publik sebabnya adalah bahwa mungkin sekali mayoritas pendapat tersebut
telah dicapai dengan menggunakan sanksi atau ancaman tertentu terhadap
para anggotanya, meskipun kenyataannya para anggota tersebut mempunyai
opini lain terhadap suatu masalah.

Menurut William Albig mengemukakan bahwa opini itu dinyatakan
kepada sesuatu hal yang kontroversial atau sedikit-dikitnya terdapat
pandangan yang berlainan mengenai masalah tersebut. Mengenai sesuatu hal
atau sesuatu masalah yang nyata dan jelas tidak dapat menjadi subyek opini
publik.39

38 Ibid, hal 31 dan  32
39 Ibid, hal 33
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Dengan demikian maka subyek opini publik biasanya adalah mengenai
masalah-masalah yang baru. Opini berupa reaksi pertama dimana orang
mempunyai rasa ragu-ragu terhadap suatu masalah yang lain dari kebiasaan,
ketidak cocokan dan adanya perubahan penilaian sehingga unsur-unsur
tersebut mendorong orang untuk saling mempertentangkannya.

Dari berbagai penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan
sarjana Ilmu Komunikasi mengenai opini publik dapat dipahami dan dapat
dijelaskan bahwa opini publik adalah merupakan persatuan pendapat dari
pendapat-pendapat yang banyak dan sedikit banyak harus didukung oleh
sejumlah orang. Biasanya opini publik itu didukung oleh sejumlah orang
dengan ikatan emosional yang kuat, maka mungkin sekali dilakukan dengan
timbulnya suatu aksi. Dengan demikian opini publik itu dapat dibentuk dan
karena opini publik itu bukan suatu fakta maka belum tentu benar. Dan
terpenting yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa terbentukya opini publik
selalu dimulai dengan diskusi sosial.
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Didalam membahas opini publik kita akan banyak mengenal istilah

istilah lain seperti yang diungkapkan oleh Emory S. Bogardus yakni40

a. Personal Opinion (opini persona)
Personal opinion (opini persona) adalah penafsiran individual

mengenai berbagai masalah dimana terhadapnya tidak terdapat suatu
pandangan yang sama. Atau suatu penafsiran mengenai segala fakta-
fakta yang dihadapi, dimana dalam hal penafsiran itu terdapat
kesulitan untuk member pemmbuktian atau penentangan dengan
segera.
b. Private Opinion (Opini Pribadi)

Private opinion (opini pribadi) ini merupakan aspek yang sangat
penting bagi berkembangnya opini persona. Hal ini disebabkan opini
pribadi adalah suatu bagian dari opini persona yang tidak dinyatakan.
Secara jelasnya opini pribadi itu tidak dinyatakan secara terbuka
karena adanya alasan-alasan tertentu tersimpan secara pribadi dalam
hati sanubari orang yang bersangkutan.
c. Opini Kelompok

Dalam memahami makna opini kelompok terdiri dari dua yakni
opini mayoritas dan juga opini minoritas.

40 Ibid, hal 35-42
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1) Opini Mayoritas
Opini mayoritas adalah opini yang dinyatakan atau sedikit-

sedikitnya dirasakan oleh lebih dari setengah dari suatu
kelompok atau sesuatu lingkungan. Biasanya opini mayoritas
ini dapat tercapai apabila digunakan dengan cara paksaan yang
berupa sanksi-sanksi sosial tertentu dimana suatu kelompok
sosial telah mempunyai nilai atau norma-norma kelompok
tertentu. Menurut Emory S. Bogardus menytakan bahwa opini
mayoritas dapat dicapai antara lain dengan jalan pemutar
balikan serta penipuan fakta-fakta dan dengan jalan
menyembunyikan fakta-fakta atau menghambat proses diskusi
dengan pemakain cara-cara otokritas diaman opini yang
bertentangan ditekan dengan berbagai cara.

2) Opini Minoritas
Opini minoritas adalah suatu konklusi yang didukukng  oleh

kurang dari separuh jumlah anggota kelompok yang
berkepentingan.

d. Opini Koalisi (Coalition Opinion)
Apabila pada suatu saat dalamkelompok atau dalam suatu

lingkungan yang demikian diperlukan adanya suatu aktivitas bersama,
maka beberapa opini minoritas menggabungkan diri agar dapat
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mewujudkan suatu opini mayoritas. Opini yang demikian ini disebut
opini koalisi (Coalition Opinion).
e. Opini Konsensus (Consensus Opinion)

Opini konsensus ini sangat penting karena diwujudkan dengan
proses diskusi. Opini konsensus merupakan bentuk opini yang
mempunyai kekuatan lebih dari opini ,mayoritas. Dalam opini
konsensus para pendukungnya saling mempunyai tenggang rasa satu
dengan yang lainnya, segala sesuatu diselesaikan secara mufakat
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bersama sehingga tercapai
kata sepakat.
f. Opini Umum (General Opinion)

Opini umum (general opinion) adalah opini yang berakar kepada
tradisi serta adat istiadat, berkembang dari dahulu hingga sekarang dan
telah diterima sebagaimana adanya tanpa kesadaran dan kritik dari
generasi lama oleh genearasi yang lebih muda. Opini umum biasanya
berdasarkan nilai dan norma-norma yang berwujud sanksi-sanksi
sosial, sehingga apabila ada orang yang mempersoalkannya berarti
mempersoalkan kaidah-kaidah sosial yang pada dasarnya sudah tidak
dapat dipersoalkan lagi karena telah diterima menurut tradisi dan adat
istiadat
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Ada beberapa alasan mengapa opini publik perlu untuk dikaji dan

dipelajari adapun alasannya antara lain41:
a. Alasan Sosiologis

Manusia hidup sebagai makhluk sosial, sudah tentu harus hidup
dengan manusia lain. Jadi dalam hal ini ada hubungan timbale balik
artinya tindakan atau prilaku sesorang tentu ada akibat dan dampaknya
bagi orang lain. Manusia hidup bersama sudah tentu saling membutuh-
kan, dan dalam interaksi tersebut langsung atau tidak langsung mem-
punyai tujuan tertentu.
b. Alasan Yuridis

Opini publik mencerminkan kebebasan seseorang untuk
mengeluarkan pendapatnya dan ini merupakan konsep hak asasi
manusia, seperti yang terdapat dalam pasal 19 piagam PBB
(Perserikatan Bangsa-Bangsa) bahwa setiap orang berhak akan
kebebasan untuk mempunyai pendapat sendiri dan melakukan pikiran-
pikirannya dalam hal ini termasuk kebebasan untuk mempunyai
pendapat-pendapat dan tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Dengan
demikian dalam alasan yang bersifat yuridis ini diakui dan merupakan
hak asasi manusia untuk mengeluarkan pendapat tanpa campur tangan
orang lain.

41 Ibid, hal 79-81
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c. Alasan Psikologis
Apabila sesorang tidak dapat mengeluarkan pendapatnya maka

akan mengakibatkan orang tersebut tidak ada kepuasan dan bahkan
mungkin sekali orang tersebut akan frustasi atau bahkan dapat depresi.
Untuk mengeluarkan suatu pendapat kita bisanya harus mengetahui
atau mempelajari pendapat orang lain,agar kita tidak seenaknya saja
mengeluarkan pendapat lebih-lebih jika nanti pendapat kita nanti
bertentangan ataupun ditentang oleh pendapat orang lain.
d. Alasan Politis

Dalam mempelajari opini publik kita akan mengetahui pikiran atau
siasat dari lawan atau saingan kita. Opini publik dibicarakan pula dari
kalangan politisi, mereka menggunakan opini publik untuk
mendukung politiknya bahkan tidak jarang untuk menekan atau
menakut-nakuti lawan mereka. Opini publik sering dimanipulasikan
sesuai dengan kepentingan mereka.
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Banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan

oleh para ahli  Eriyanto (2001) dalam buku §¨©ªisis Wacana -nya, misalnya,
menyajikan model-model analisis wacana yang dikembangkan oleh Roger
Fowler dkk. (1979), Theo van Leeuwen (1986), Sara Mils (1992), Norman
Fairclough (1998), dan Teun A van Dijk (1998). Dan dari sekian banyak
model analisis wacana , model van Dijk adalah model yang paling banyak
dipakai kemungkinan dikarena model ini menerapkan elemen-elemen yang
mudah untuk diaplikasikan.42

Model yang dipakai oleh Van Dijk kerap disebut sebagai kognisi sosial .
Istilah ini sebenarnya diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi sosial,
terutama untuk menjelaskan struktur proses dan terbentuknya suatu teks.
Nama pendekatan seperti ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik
pendektan yang diperkenalkan oleh Van Dijk. Menurut Van Dijk penelitian
atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atau teks semata ,
karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati.

Baik struktur teks, kognisi sosial maupun konteks sosial adalah bagian
yang intergral dalam kerangka Van Dijk. Kalau digambarkan maka skema
penelitian dan metode yang bisa dilakukan dalam kerangka Van Dijk adalah
sebagai berikut43:

42 Alex Sobur, hal 73
43 Ibid, hal 72
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«®³s
Menganalisis bagaimana strategi wacana yang dipakai
untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu.
Bagaimana strategi tekstual yang dipakai untuk
menyingkirkan atau memerginalkan suatu kelompok,
gagasan atau peristiwa tertentu.

Critical Linguistics

¾ÂÃ¶·s· ²os·¬¯
Menganalisis bagaimana kognisi pembuat teks dalam
memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang akan
ditulis.

Wawancara
Mendalam

Ä¶¬¯·s·s ²os·¬¯
Menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam
masyarakat, proses produksi dan reproduksi peristiwa
seseorang atau digambarkan.

Studi Pustaka
Atau
Penelusuran Sejarah

Melalui berbagai karyanya, Van Dijk membuat analisis wacana yang dapat
didayagunakan. Ia melihat bagian teks suatu wacana terdiri atas berbagai struktur atau
tingkatan, yang masing-masing bagian saling mendukung, Van Dijk membaginya
kedalam tiga tingkatan:

1. Struktur makro,ini merupakan makna global/umum dari suatu teks
yang dapat dipahami dengan melihat topic dari suatu teks. Tema
wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu
peristiwa.

2. Superstruktur adalah kerangka suatu teks, yaitu bagaiman struktur
dan elemen wacana disusun dalam teks secara utuh.
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3. Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dengan
menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, prafase yang
dipakai dan sebagainya44

Struktur wacana yang dikemukakan oleh Van Dijk dapat digambarkan
sebagai berikut:45

ÅÆÇÈÉÊ Ë

ÌÉÈÍÈÎ ÏÆÐÆÎÆ ÅÈuÎ Ñ ÒÆÎ ÓÔÕÖ

Struktur Wacana Hal Yang Diamati Elemen

Struktur Makro
TEMATIK

(Apa yang dikatakan?)
Topik

Superstruktur
SKEMATIK

(Bagaimana pendapat disusun
dan diangkat)

Skema

Struktur Mikro
SEMANTIK

(Makna yang ingin ditekankan
dalam teks berita)

Latar, Detail,
Maksud,

Praanggapan,
Nominalisasi

Struktur Mikro
SINTAKSIS

(Bagaimana pendapat
disampaikan)

Bentuk Kalimat,
Koherensi,
Kata Ganti

Struktur Mikro
STILISTIK

(Pilihan kata apa yang dipakai)

Laksikon

Struktur Mikro
RETORIS

(Bagaimana dan dengan cara
apa penekanan dilakukan)

Grafis, Metapora,
Ekspresi

44 Alek Sobur, op cit .  hal 73
45 Ibid,. hal 74
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Dalam pandangan Van Dijk segala teks bisa dianalisis dengan
menggunakan elemen tersebut meski terdiri dari beberapa elemen. Semua
elemen tersebut merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan saling
mendukung satu sama lainnya. Untuk memperoleh gambaran tentang
elemen-elemen struktur wacana tersebut. Berikut pengertian dari beberapa
elemen wacana Teun A Van Dijk yang akan menjadi panduan dalam
penelitian ini:

×Ø ÙÚÛuÜÚuÛ Ý×ÜÛÞ (ßàá×ÚâÜ)
Secara harfiah tema berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu

yang telah ditempatkan sehingga suatu tema adalah suatu amanat utama
yang disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Kata tema kerap
disandingknan dengan kata topik karena memang topik menunjukan
informasi yang paling penting yang ingin disampaikan oleh
komunikatornya.46 Teun A Van Dijk menddefinisikan topik sebagai
struktur makro dari suatu wacana. Dari topik kita bisa mengetahui
masalah dan tindakan yang diambil oleh komunikator dalam mengatasi
suatu masalah. Tindakan, keputusan atau pendapat dapat diamati pada
struktur makro suatu wacana.  Tema sebuah wacana akan akan tampak
dalam pengembangan wacana tema pun akan memandu alur
pengembangan sebuah wacana baik lisan maupun tulisan.

46 Alex Sobur, op cit . hal 75
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Struktur skematik atau superstruktur menggambarkan bentuk umum

dari suatu teks. Bentuk wacana umum itu disusun dengan sejumlah
kategori atau pembagian umum. Skematik merupakan salah satu strategi
komunikator untuk mendukung makna umum dengan memberikan
sejumlah alasan pendukung. Apakah informasi penting disampaikan
diawal, atau pada kesimpulan bergantung pada makna yang
didistribusikan wacana.

Dalam konteksnya penyajian sebuah berita berita meskipun memilki
bentuk dan skema yang beragam. Berita umumnya secara hipotetik
mempunyai dua kategori skema besar yakni summary yang umumnya
ditandai dengan elemen  judul dan lead (teras berita), kemudian story (isi
berita) yang umumnya ditandai dengan elemen berupa situasi yakni,
proses atau jalan cerita dan berupa komentar yang ditampilkan dalam teks
yakni reaksi atau komentar dari tokoh yang dikutip wartawan47

Menurut Van Dijk arti penting dari skematik adalah strategi wartawan
untuk mendukung tema/topik tertentu yang ingin disampaikan dengan
menyusun bagian-bagian tertentu dengan urutan-urutan tertentu.
Skematik memberikan tekanan mana yang didahulukan dan bagian mana
yang bisa digunakan untuk menyembunyikan informasi penting48.

47 Ibid, hal 77
48 Ibid, hal 78
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Struktur semantik terdiri dari beberapa elemen yaitu : latar, detail,

maksud, praanggapan dan nominalisasi.
1) Latar ialah elemen wacana yang dapat menjadi alasan

pembenaran gagasan yang diajukan dalam suatu teks49.
2) Detail adalah unsur dalam berita yang dijelaskan secara detail

atau lengkap
3) Maksud adalah menjelaskan kata yang ada didalam teks yang

belum dijabarkan.
4) Praanggapan adalah menerangkan asumsi awal yang terdapat

dalam berita lalu dijelaskan pada kalimat selanjutnya
5) Nominalisasi adalah merubah kata kerja menjadi kata benda

atau kata sifat namun nominialisasi di dalam analisis teks
wacana adalah abstraksi jadi teks yang dianalisis berupa
abstarksi dari penulisnya.

üð ñöûtúôsö
Struktur sintaksi terdiri dari elemen bentuk kalimat, koherensi, dan

kata ganti.
1) Bentuk kalimat terdiri dari kalimat aktif dan kalimat pasif

kalimat aktif selalu diawali dengan awalan me  sedangkan
kalimat pasif diawali dengan awalan di  namun didalam

49 Ibid, hal 79



63

analisis teks wacana  bentuk kalimat adalah menentukan makna
yang dibentuk atau disusun oleh sebuah kalimat.

2) Koherensi
Salah satu strategi dalam analisis teks media khusunya analisis
wacana adalah dengan pemakaian koherensi. Koherensi adalah
hubungan timbal balik  (hubungan sebab akibat) yang baik dan
jelas antara unsur-unsur (kata atau kelompok) yang membentuk
kalimat itu atau bisa dikatakan hubungan antar kata atau kalimat
dalam sebuah opini.

3) Kata Ganti
Dalam analisis isi wacana, kata ganti merupakan alat yang
dipakai komunikator untuk menunjukan dimana posisi
seseorang dalam wacana. Dalam mengungkapkan sikapnya,
sesorang dapat menggunakan kata ganti saya atau kami yang
menggambarkan bahwa sikap resmi komunikator semata-mata,
tetapi ketika memakai kata ganti kita menjadi sikap komunitas
tertentu50

50 Ibid, hal 82
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Apabila sintaksi berkaitan dengan pilihan kalimat dalam menuliskan
sebuah berita oleh media massa, maka struktur stilistik akan berkaitan
dengan pilihan kata yang dipakai oleh media tersebut. Atau laksikon yang
artinya pilihan kosakata. Setiap media bisa dipastikan menggunakan kata-
kata tertentu dalam mengemas beritanya
f. Retoris

Secara umum struktur retoris terdiri dari tiga bagian elemen yakni
grafis, metafora, dan ekspresi.

1) Grafis
Grafis adalah data-data dalam berita bisa berbentuk table,
angka, kata dan gambar.

2) Metafora
Didalam sebuah wacana, seorang komunikator tidak hanya
menyampaikan pesan pokok, tetapi juga kisaran, ungkapan,
metafora yang dimaksudkan sebagai ornament atau bumbu dari
suatu teks.

3) Ekspresi
Ekspresi dimaksudkan untuk membantu menonjolkan atau
menghilangkan bagian tertentu dari teks yang disampaikan.
Kata-kata yang dipakai wartawan untuk menggambarkan
ekspresi objek dengan menggunakan foto atau tulisan.
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Layaknya koran digital Harian Umum Sumatera Ekspres memberikan
kemudahan kepada para pembacanya untuk mengakses informasi dengan
mengklik portal website milik Sumeks (Sumatera Ekspres) dengan mengakses
alamat website di www.sumeks.co.id dengan mengaksesnya pembaca dengan
mudah akan mendapatkan informasi dari Harian Umum Sumatera Ekspres
(Sumeks) Setelah portal halaman website terbuka maka pembaca dapat
melihat pilhan berita yang akan diakses tingggal klik judul berita yang akan
dibaca maka dengan satu kali klik halaman yang diklik akan muncul dan
pembaca bisa langsung menikmatinya.

Website Sumatera Ekspres terdiri dari sembilan rubrik (kolom) dan satu
rubrik khusus yang diterbitkan sesuai dengan musim tertentu seperti musim
hajii maka website Sumeks menampilkan rubrik dengan nama rubrk Info Haji.
halaman berita yang setiap hari selalu online dan selalu di update (diperbarui)
setiap satu jam sekali dan bahkan satu menit sekali . Terdapat berbagai jenis
berita yang dimuat dihalaman portal Website Sumatera Ekspres  tergantung
pada setiap rubrik halaman masing-masing. Setiap rubrik memilki segmen
(sasaran) khusus terhadap pembacanya.



66

Berikut ini merupakan gambar dan juga penjelasan dari berbagai rubrik
halaman pada website Sumatera Ekspres:

Sumber: www.sumeks.co.id
������ �� ����� �! �"�#�  w$�%�#$ &u��#$�� '(%��$%

Dari tampilan gambar diatas dapat dilihat berbagai halaman rubrik yang
ada didalamnya yang dapat diakses oleh para pembacanya. Dari kesembilan
rubrik yang ada terdapat rubrik update jika kita menggeserkan kursor halaman
tersebut maka akan muncul beberapa rubrik lagi diantaranya opini, suara
pembaca, dan surat pembaca. Untuk lebih jelas mengenai beberapa halaman
rubrik dapat dijelaskan berikut ini:
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Headnews merupakan halaman rubrik yang berisikan kolom berita
straight yakni berita yang muncul di headnews merupakan berita yang baru
dan masih hangat dan mengangkat isu isu terkini yang tengah beredar
dimasyarakat dan biasanya pada kolom headnews ini menampilkan berita
yang tengah menjadi buah bibir dimasyarakat

Sumber. www.sumeks.co.id
8)9-). :. ;)9</=)> .u-./0 HEADNEWS

Jika dilihat pada gambar berita-berita yang disajikan pada rubrik
HEADNEWS tidak hanya berita-berita dari dalam negeri saja, namun berita
yang tengah menjadi perbincangan di seluruh dunia juga masuk kedalam
rubrik HEADNEWS. Rubrik ini selalu menerbitkan berita-berita yang
dikhususkan berita yang menjadi headline di surat kabar-surat kabar yang
tengah beredar.
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Sumeks merupakan rubrik yang penting dalam website ini karena jika kita
menyorot rubrik ini maka didalamnya terdapat beberapa kolom pilihan
kategori dan akan muncul liputan tentang Berita Utama yaitu terdiri dari berita
Nasional, Ekonomi, Sumsel, Lapsus (Laporan Khusus), Pemilu, dan Inter-
nasional.

Sumber: www.sumeks.co.id

KLM?LC N@ OLMPDQLR Cu?CDE FGHIJF

Jika dilihat pada gambar rubrik SUMEKS berita berita yang ditampilkan
pada rubrik ini tersaji kedalam beberapa kategori khususnya Berita Utama,
Nasional dan juga Sumatera Selatan. Berita yang disajikan merupakan berita
yang tengah menjadi buah bibir dimasyarakat.
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Metropolis adalah rubrik yang bagian-bagian didalam rubrik ini berisi
tentang berita-berita khusus daerah Sumatera Selatan khususnya Palembang
sebagai ibu kota  jika kita menyorot rubrik ini maka, akan muncul liputan
tentang Palembang, Ni Hau, Kecamatan, Pendidikan, Kesehatan, dan
Exspresi.

Sumber. www.sumeks.co.id

^_`a_b c. W_`def_g buabeh UVWXYZY[\]

Dilihat dari nama rubrik diatas sudah pasti rubrik diatas mengangkat
berita-berita seputaran  metropolis  khususnya  kota Palembang dari
kecamatan  hingga ke kelurahan. Berita-berita yang dimuat dirubrik ini
banyak  mengulas sisi lain dari kota Palembang dari gang-gang kecil hingga
ke pelosok-pelosok  terpencil dan sudut-sudut kota menjadi salah satu berita
yang menarik untuk di terbitkan
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Gelora Sriwijaya adalah rubrik yang didalamnya berisikan bagian-bagian
tentang dunia olahraga khususnya olahraga yang ada di Sumsel serta kegiatan
multi event yang berlabel internasional. Jika kita menyorot rubrik ini maka,
akan muncul liputan tentang Sriwijaya FC, Klasemen, Liga Indonesia,
Jakabaring Sport City, Multi Event, Suporter Mania dan Agenda.

Sumber. www.sumeks.co.id

kvwxvy z. {vw|}~v� yuxy}� klmnop qorsrtpup

Didalam rubrik GELORA SRIWIJAYA seluruh berita-berita yang diulas
dan dimuat dikhususkan kepada olahraga yang ada di Sumatera Selatan
khususnya tentang club bola kebanggaan masyarakat Sumsel yakni Sriwijaya
FC. Namun tidak melulu berita yang diupdate tentang Sriwijaya FC ada juga
mengulas tentang Liga Indonesia dan juga event-event olahraga yang
diselenggarakan di Sumatera Selatan dan khusunya Jakabring Sport City yang
menjadi tempat penyelanggaraan event.
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Probisnis adalah rubrik yang didalamnya berisikan bagian-bagian tentang
liputan dunia bisnis dan juga dunia ekonomi jika kita menyorot kolom ini
maka, akan muncul liputan tentang Mall to Mall, Saham, Otomotif, Hotel
dan Riteil.

Sumber. www.sumeks.co.id

������ ��. �������� �u���� ���������

Pada rubrik PROBISNIS ini semua berita tentang bisnis dan juga
kewirausahaan diulas dan terbitkan pada rubrik ini, rubrik probisnis. Bagi para
wirausahawan rubrik ini sangat tepat untuk dilihat dan dibaca karena didalam
rubrik ini semua berita tentang bisnis dan usaha diterbitkan. Dunia usaha
memang tidak lepas dari pemberitaan sehingga rubrik ini sangat tepat untuk
mengetahui bagaimana kiat menjadi pengusaha.
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f. SELEBRITY
Selebrity adalah rubrik yang bagian-bagian dalam rubrik ini  berisikan

tentang liputan dunia hiburan (entertainment) semua tentang fashion, gaya
hidup (lifestyle) semua ada di rubrik ini, jika kita menyorot rubrik  ini maka,
akan muncul liputan tentang Gosip Artis, Multi Event, Agenda Hiburan,
Sensasi, Selebrity Story dan Film.

Sumber. www.sumeks.co.id

Gambar 11. Tampilan rubrik SELEBRITY

Bagi para pembaca yang suka dengan showbiz dan juga hiburan dan haus
akan informasi dari dunia entertainment rubrik SELEBERITY dirasa sangat
cocok untuk dibaca karena dalam rubrik ini berita-berita yang disajikan
berupa berita-berita tentang selebritis dan juga tentang lifestyle (gaya hidup).
Dunia entertainment memang menjadi salah satu sumber informasi yang
banyak dicari oleh para pewarta bukan karena sosok yang diberitakan namun
lebih kepada gaya hidup para selebritis itu sendiri.
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Top Soccers adalah rubrik yang didalamnya berisikan liputan-liputan
khusus tentang dunia olahraga khususnya olahraga yang dipertandingkan
ataupun yang dilaksanakan di dunia internasional jika kita menyorot rubrik ini
maka akan muncul liputan tentang Total Sport, Liga Inggris, Liga Spanyol,
Liga Italia dan juga Liputan tentang Moto GP.

Sumber. www.sumeks.co.id

 ¡¢£¡¤ ¥¦. �¡¢§¨©¡ª ¤u£¤¨« ��� �������

Rubrik TOP SOCCERS merupakan rubrik yang mengulas tentang dunia
olahraga baik dari nasional maupun internasional event-event olahraga dunia
biasanya diulas lengkap pada rubrik ini jika di rubrik Gelora Sriwijaya hanya
olahraga yang ada di Sumsel dan hanya mengulas tentang Sriwijaya FC maka
di rubrik ini semua jenis olahraga akan diulas dan diterbitkan. Kolom liga
Inggris menjadi salah satu alternatife kolom yang mempunyai penggemar
tersendiri.
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Dor adalah rubrik yang didalamnya berisikan tentang berita-berita
kriminal jika di koran rubrik dor menjadi favorit oleh para pembaca maka
diwebsite hampir sama semua berita yang diterbitkan berupa berita straight
news Semua berita kriminal yang masuk kedalam rubrik ini tentunya juga
akan terbit pada mediacetak. Kemudian jika kita menyorot rubrik ini maka
akan muncul liputan-liputan tentang Cyber Crime, TKP (Tempat Kejadian
Perkara), Pembunuhan, Perampokan, Sidang dan Asusila.

Sumber. www.sumeks.co.id
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Rubrik DOR adalah rubrik yang khusus mengulas tentang hukum dan
kriminal tidak hanya dalam bentuk cetak dalam bentuk online para nitizen pun
banyak membaca rubrik ini karena memang masyarakat urban lebih banyak
membaca berita-berita yang memang bedekatan dengan kondisi mereka, lebih
mengena sasarannya.
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Update adalah rubrik yang didalamnya terdapat peran citizen jurnalisme
yaitu jurnalisme warga dimana warga berperan dalam berita-berita yang
ditampilkan di website, karena semua berita yang muncul pada rubrik ini
semuanya adalah berita yang didapat dari kiriman pembaca portal dan juga
koran Sumatera Ekspres, jika menyorot tentang rubrik ini maka akan muncul
liputan yang dibuat oleh para jurnalis warga karena pada rubrik ini ada liputan
tentang Surat Pembaca, Suara Pembaca, Opini, ABKM, Pandangan Kami dan
Cerbung serta liputan tentang Pilkada.

Sumber. www.sumeks.co.id

ÆÇÈÉÇÊ ËÌ. ÄÇÈÍ¾ÎÇÏ ÊuÉÊ¾Ð ÀÁÂÃÄÅ

Rubrik UPDATE menjadi salah satu rubrik yang menampilkan ulasan-
ulasan berita baik yang terbaru maupun yang terlama didalam rubrik ini
semua orang bisa menjadi jurnalis karena rubrik ini memuat berita-berita yang
memang banyak dibuat oleh para citizen (warga) dari berbagai profesi,
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kalangan dan status sosial. Didalam  rubrik ini semua orang boleh menulis apa
yang  menjadi problematika di masyarakat. Rubrik ini menyediakan ruang
bagi semua kalangan karena memang setiap media harus menyediakan ruang
untuk mengekspresiasikan semua keluhan yang ada dimasyarakat dengan
adanya rubrik ini masyarakat akan merasa memiliki kesamaan hak dalam
mengapresiasikan pendapat mereka.

Dari kesembilan rubrik ada satu rubrik khusus yang ada pada website
Sumatera Ekspers yakni rubrik yang disesuaikan dengan keadaan musim-
musim tertentu rubrik ini dikhususkan karena setiap terbit pada rubrik ini
selalu mengikuti keadaan musim kegiatan seperti ketika musim kegiatan
olahraga maka sumeks menerbitkan rubrik yang sesuai dengan olahraga yang
sedang berlangsung khususnya seperti even Sea Games, Islamic Solidary
Games, dan terakhir Asean University Games.

Seperti saat sedang musim  haji maka Sumeks mengeluarkan rubrik
khusus Haji yakni INFO HAJI rubrik ini mengulas semua berita tentang
ibadah haji yang dilakukan oleh semua umat muslim di seluruh dunia info-
info yang dimuat memang dikhususkan dengan ibadah haji karena nya berita
yang ditampilkan pun seluruhnya berita tentang ibadah haji semua tampilan
berita pada rubrik ini hanya akan terbit pada musim Haji saja ketika musim
Haji telah usai maka rubrik ini tidak akan terbit begitu pula dengan kegiatan
yang lain ketika perhelatan dimulai maka rubrik ini kan muncul namun jika
usai maka rubrik ini akan usai juga.
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Sebagai Harian Umum terbesar di Sumatera Selatan tentu tidaka akan

lepas dari perjuangan yang penuh dengan rintangan hingga mencapai
kesuksesan hingga saat ini. Harian Umum Sumatera Ekspres berdiri sejak
dekade 1990 dan bergabung dengan Surya Persindo Group hingga
akhirnya mengalami krisis terbitan pada tahun 1995, karena masa Orde
Baru dan banyak terjadi kerusuhan dan serta faktor krisis. Kondisi negeri
yang baru membangun merupakan situasi yang mendukung bagi sebuah
surat kabar kecil untuk tidak terbit apalagi dipicu oleh kemiskinan ongkos
penerbitan yang menambah keadaan untuk menuju kebangkrutan.

Eksistensi Harian Umum Sumatera Ekspres semakin terpuruk karena
berkompetisi dengan Harian Umum Sriwijaya Post yang telah berdiri
terlebih dahulu pada tahun 1987 dari Harian Umum Sumatera Ekspres.
Tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi keberadaan koran
lokal saat itu. Orientasi bisnis mungkin bisa dikesampingkan, karena pers
pada saat itu berorientasi pada pers perjuangan,menjunjung semangat

66
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perjuangan walaupun akhirnya terbakar oleh semangat api perjuangan itu
sendiri51

Kemajuan teknologi internet yang maju pesat, membuat Harian Umum
Sumatera Ekspres harus lebih jeli melihat pasaran pembaca. Anggapan
bahwa Internet, Online serta Blogger akan menghancurkan surat kabar
ternyata tidak terbukti. Keduanya memilki sekamentasi(sasaran) yang
berbeda, dan dinding pembatas yang berbeda. Media cetak akan tetap ada
melalui penyajian reportase yang mendalam, lebih banyak informasi yang
berhubungan dengan kehidupan para pembaca,lebih menarik
penampilannya dan mengedepankan proximity (kedekatan dengan
pembaca).

Meskipun Harian Umum Sumatera Ekspres mengalami peningkatan
jumlah tebitan, nammun kendala internal masih menjadi masalah serius,
yakni biaya cetak koran tak sedikit. Walaupun Jawa Post Group memilki
kebijakan bahwa segala kemajuan di daerah harus untuk mengembangkan
daerah, maka sistem keuangan tidak tersentralisasi, uang diperusahaan
Harian Umum Sumatera Ekspres tidak ditarik kepusat (red:Jakarta) sama
sekali, uang tersebut harus digunakan untuk mengembangkan diri sekuat-
kuatnya di Sumatera Selatan. Harian Umum Sumatera Ekspres masih
terganjal beberapa permaslahan, mulai dari mesin cetak yang sering rusak,
tenaga ahli yang belum professional, listrik dan saluran Perusahan Listrik

51 www.sumeks.co.id
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Negara (PLN)yang sering mati mendadak karena dapat menyabkan cetak
terlambat, ditambah komputer yang apabila listrik padam mendadak
langsung rusak dan error sementara pembangkit listrik cadangan belum
dimiliki Harian Umum Sumatera Ekspres. Sehingga pada tahun 2001 PT
Sumeks Intermedia membeli mesin cetak berkecepatan tinggi buatan
Amerika untuk produksi cetak koran.

Strategi tetap dilakukan untuk meyakinkan pembaca dan pemasangan
iklan, seluruh karyawan redaksi, pemasaran dan iklan, selalu mencari
pemasang iklan. Wartawan ekonomi menampilkan berita-berita ekonomi
sekaligus mencari dan menawarkan iklan kepada narasumber, wartawan
otomotif juga mencari iklan otomotif sesuai dengan bidang beritanya,
wartawan hiburan yang akrab dengan konser musik juga melakukan
kemitraan kepada para sponsor konser musik yakni perusahaan rokok dan
kesempatan ini tidak disia-siakan oleh bagian iklan untuk membina
kerjasama. Semangat juang divisi iklan menjadi barometer kesejahteraan
Harian Umum Sumatera Ekspres secara umum. Harian Umum Sumatera
Ekspres tidak dapat dipisahkan dari dua bagian yakni bagian redaksi dan
bagian usaha/iklan jika redaksi dalam kegiatannya selalu berorientasi
kepada nurani maka bagian usaha lain halnya, yaitu mencari keuntungan.
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Kantor perusahaan Harian Umum Sumatera Ekspres bertempat di jalan
Kolonel H Burlian 773 Palembang. Diresmikan pada tahun 2000 tepatnya
tanggal 19 September, Gedung Graha Pena dibuka sebagai kantor Harian
Umum Sumatera Ekspres  oleh Gubernur Sumatera Selatan kala itu dijabat
oleh H. Rosihan Arsyad. Kualitas isi dan cetak diterbitkan oleh percetakan
milik Harian Umum Sumatera Ekspres sendiri, yakni PT Sumeks
Intermedia yang berlokasi disamping Gedung Graha Pena.

Sebagai media cetak yang independen, Harian Umum Sumatera
Ekspres selalu menyuarakan kebenaran dan keadilan. Disatu sisi, era
reformasi ini juga merupakan era yang berbahaya bagi penerbitan pers,
sebab bila media salah memberitakan atau tidak berimbang (Cover Bot
Slide) dapat berakibat fatal, rakyat akan sangat mudah merusak kantor
redaksi tanpa piker panjang. Sikap independen selalu ditanamkan kepada
wartawan dan karyawan, tidak berpihak kepada salah satu partai politik
dan tidak mengijinkan wartawan atupun staf lainnya masuk kedalam partai
politik tertentu. Sebab bila wartawan masuk kedalam partai politik maka
akan menggangu independensi pemberitaan. Saat ini rakyat butuh
informasi yang benar, akurat dan percaya.

Perkembangan berikutnya, secara bertahap Harian Umum Sumatera
Ekspres mencoba memberikan layanan informasi kepada masyarakat
menengah kebawah dan melahirkan koran kriminal dengan nama
Palembang Pos (Pal Pos), kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan
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Tabloid Monica, beberapa pengembangan anak perusahaan disejumlah
daerah yang dilakukan seperti di Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk
Linggau Sumatera Ekspres menerbitkan Harian Umum Linggau Pos, dan
diawal Oktober 2001bdi provinsi Bangka Belitung Sumatera Ekspres
kembali menerbitkan Harian Umum Bangka Belitung Pos. Pada hari jadi
yang ke-8 tahun 2003 Sumatera Ekpers kembali menerbitkan koran baru
bernama Radar Palembang yang lebih mengedepankan bidang ekonomi
dan bisnis.

Berikut beberapa nama koran-koran yang bernaung dibawah Sumatera
Ekspres Grou (Jawa Pos Group)

a. Harian Umum Sumatera Ekspres
b. Harian Palembang Pos
c. Radar Palembang
d. Tabloid Monica
e. Palembang Ekspres
f. Palembang Televisi (PAL TV)
g. Bangka Belitung Pos
h. Prabumulih Pos
i. Linggau Pos
j. Mura Pos
k. OKU Timur Pos
l. Pagar Alam Pos
m. Lahat Pos
n. Enim Ekspres
o. Banyuasin Pos
p. Muba Pos
q. Ogan Ekspres52

52. T. Junaidi, Anto Narasoma, Detik-detik Menegangkan di Ruang Redaksi, ( Palembang: PT.
Citra Bumi Sumatera. Hal 50-51. (buku tidak diterbitkan)
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Berdiri seperti saat ini bukanlah perkara mudah bagi Harian Umum
Sumatera Ekspres, sempat mengalami jatuh bangun dalam penerbitan dan
dipandang sebelah mata oleh masyarakat Palembang. Kini Harian Umum
Sumatera Ekspres menjadi barometer penerbitan koran di Palembang.

Maka tak heran bila manajemen kerja pun tersusun rapi berdasarkan
bidang nya masing- masing. Sistem Organisasi di Harian Umum Sumatera
Ekspres sama halnya dengan media cetak pada umumnya, yakni ada
Pemimpin Umum, Pemimpin Perusahaan, Pemimpin Redaksi/Redaktur,
Keuangan dan Sirkulasi Iklan, HRD (Human Resources Development),
Wartawan, Layouter/Grafis, Editor. Dan dapat dijelaskan dalam
(Mondry,2008: 123-128) yaitu:

�øùõù�õþ �ùuù adalah yang memimpin Pimpinan Redaksi surat
kabar maupun tabloid dan majalah tersebut atau direktur media cetak.

�øùõù�õþ �øûuöý�ýýþ adalah orang yang paling bertanggung jawab
atas seluruh penerbitan media baik kedalam maupun keluar yang berhak
menentukan staf yang dinilai mampu membantu memperlancar roda
penerbitan terutama dalam hal redaksional dan usaha.

�øùõù�õþ �ø�ý�öõ adalah yang bertanggung jawab terhadap isi
pemberitaan baik tanggung jawabnya kepada Pemimpin Umum atau
kepada hukum negara dan Kode Etik Jurnalistik. Jadi mereka bukan saja
berhadapan dengan masyarakat, tetapi juga dengan Pemimpin Umum dan
hukum negara. Untuk itu posisinya cukup penting menyangkut kehidupan
media bersangkutan.

�øuýþüýþ adalah orang yang mengatur keuangan dalam suatu
perusahaan media massa.

ôõû�u	ýöõ adalah orang yang bertugas melakukan penjualan kepada
masyarakat.


�	ýþ ý÷ý� �ýû�ø÷õþü adalah orang yang menawarkan iklan kepada
pelanggan untuk memasang iklan di media massa tersebut. Dan juga
biasanya ada wartwan khusus foto.
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����� adalah orang yang bertugas memperbaiki bahasa, ejaan,
penyajian suatu karangan atau tulisan yang hendak dimuat dalam media
massa. Editor yang menentukan artikel yang akan dimuat dalam media
bersangkutan. Tugas editor ini sangat sibuk, perharinya dia bisa menerima
puluhan bahkan ratusan tulisan yang dikirim oleh para penulis. Editor
harus menyeleksi tulisan-tulisan tersebut, mana yang layak untuk
diterbitkan.

����������r���s adalah orang yang bertugas untuk mengatur tata
letak tulisan, gambar dan iklan dalam surat kabar, tabloid,dan  majalah
sebelum surat kabar, tabloid dan majalah siap cetak dan terbit.53

Dalam struktur organisasi Harian Umum Sumatera Ekspres terdapat
satu Pemimpin Umum, tetapi dalam sistem opersionalnya terbagi kedalam
beberapa fungsi:

a. Redaksi yang terdiri dari Pemimpin Redaksi, Wakil Pemimpin
Redaksi, Sekretaris Redaksi, Dewan Redaksi, Redaktur Pelaksana,
Redaktur, Koresponden (Reporter di luar kota atau di luar negeri)

b. Tata Usaha yang terdiri dari administrasi internal yang mengurusi
manajemen internal, kepegawaian, paenggajian dan sebagainya.
Administrasi eksternal yang mengurusi pemasaran, sirkulasi, iklan,
langganan, dan sebagainya.

c. Produksi yang terdiri daripercetakan sendiri atau percetakan orang
lain.

53 Mondry, Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik, (Bojongkerta, Ghalia Indonesia:2008),
hal, 123-128.
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Berikut struktur organisasi redaksional Harian Umum Sumatera Ekspres54

Sumber: Litbang Sumeks
������  !" Bagan Strukrur Redaksi Sumeks

54 A, Syafik Ghani, Litbang Harian Sumatera Ekspres, Arsip Data Harian Pagi Sumatera
Ekspres, 2006/2007.
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Dalam media massa juga ada pasal-pasal hukum, hukum tersebut
dapat diartikan sebagai syarat atau peringatan dan peraturan bagi
perjalanan keberlangsungan sebuah  media massa

Dasar hukum Harian Umum Sumatera Ekspres dilandaskan pada
Undang-Undang (UU) Pers No 40 Mencakup seluruh Pasal-Pasal yang
membahas tentang kerja, produk dan hasil pers, juga termasuk Kode Etik
Jurnalistik. Sehingga jika ada proses hukum yang menghambat kerja
media cetak, maka dapat diselesaikan melalui Undang-Undang Pers.
Hukum adalah bagian penting dan merupakan pondasi utama kehidupan
media massa. Contoh mutakhit di Indonesia adalah perubahan kehidupan
media yang sangat kontras antara masa Orde Baru dan masa Reformasi
pada masa Orde Baru berlaku Undang-Undang Pokok Pers No. 21 tahun
1982 yang memberlakukan Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP).
Sedangkan pada masa Reformasi berlaku Undang-Undang Pers No.40
tahun 1999 yang menghapus SIUPP 55 kedua hukum itu berpengaruh
langsung pada kehidupan pers di Indonesia. Yang mengacu pada
ketentuan hukum penjajah yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

55 Abdullah, Aceng, Press Relation Kiat Berhubungan dengan Media Massa, (Bandung,
Remaja Rosdakarya, 2004, hal 19.
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Perjalanan Harian Umum Sumatera Ekspres yang saat ini tak lepas
dari konsekuensi yang dipegang dan dijalankan oleh Harian Umum
Sumatera Ekspres, dalam pelaksanaannya Harian Umum Sumatera
Ekspres memilki Visi dan Misi. Untuk meyakinkan bahwa Harian Umum
Sumatera Ekspres memang bukan yang pertama dan terbesar tetapi lebih
baik dan lebih terpercaya.

Visi Harian Umum Sumatera Ekspres yakni menjadikan Koran
Sumatera Ekspres sebagai koran terbaik yang menyuarakan keadlian.
Sedangkan Misi Harian Umum Sumatera Ekspres yakni bertekad
menjadikan koran yang mencerdaskan (smart paper9 masyarakat Sumatera
Selatan56.

:; <=u> ?@ABC DEFBCG ACHB ICHBC> JKuK DuKCL@HC M=FNH@F

Sosial media menjadi salah satu sarana yang tepat untuk menyebarkan
informasi baik dari media cetak maupun elektronik saat ini setiap orang
hampir memilki akun sosial media apalagi dengan munculnya smartphone
(telepon pintar) yang berbasis internet semua aplikasi yang terdapat
didalamnya hampir bisa dipastikan terhubung dengan internet.

Begitupun dengan media massa akun sosial media saat ini dinilai
sangat tepat untuk memberikan informasi kepada khlayak selain websaite
yang saat ini tengah banyak dibuat oleh media massa ternyata akun media

56 www.sumeks.co.id
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sosial juga dinilai bisa menjadi alternative yang tepat untuk menyabarkan
informasi kepada khlayak.

Harian Umum Sumatera Ekspres juga memanfaatkan media sosial
sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada publik selain media cetak
yang berbentuk koran, Sumatera Ekspres juga memanfaatkan new media
(media baru) yakni media online karena dinilai tepat sasaran untuk menjaring
para remaja untuk bisa memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media
untuk mengakses informasi yang terus berkembang setaip waktu bahkan
media massa saat ini seakan berlomba memberikan informasi kepada
khalayak hanya dengan hitungan detik.

Ada beberapa akun media sosial yang dimiliki Sumatera Ekspres
diantaranya yakni Facebook, Twitter. Akun sosial media milik Sumatera
Ekspres juga banyak disukai dan diikuti oleh para facebookers dan juga
followers sebutan untuk para pemilik akun Facebook dan Twitter.

Seperti akun Facebook lebih dari 1800 orang yang menyukai halaman
akun Facebook 57milik Sumatera Ekspres. Sedangkan akun Twitter milik
Harian Umum Sumatera Ekspres di ikuti (follow) lebih dari 1,4 juta
followers58 (pengikut). Berikut gambar halaman akun Facebook dan juga akun
Twitter milik Harian Umum Sumatera Ekspres.

57 https://www.facebook.com/koransumeks
58 https://twitter.com/koransumeks
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Sumber: https://www.facebook.com/koransumeks

OPQRPS TUV Akun Facebook milik Harian Umum Sumatera Ekspres
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sumber : https://twitter.com/koransumeks
WXYZX[ \]^ Akun Twitter milik Harian Umum Sumatera Ekspres
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Dalam menganalisis isi berita utama pada kolom opini ini, penulis

menggunakan model Van Dijk karena model ini adalah model yang paling
banyak dipakai, itu karena Van Djik mengkolaborasikan elemen-lemen
wacana sehingga bisa diaplikasikan secara praktis. Model yang dipakai Van
Djik ini kerap disebut sebagai kognisi sosial. Istilah ini sebenarnya diadopsi
dari pendekatan lapangan psikologi sosial, terutama untuk menjalankan
struktur dan proses terbentuknya suatu teks.

Berikut data dari opini-opini yang muncul di website Sumatera Ekspres
yang terdapat pada rubrik UPDATE dan masuk kedalam kategori opini.

Opini berita-berita politik pada website Sumatera Ekspres
im}tpl �

hw imqvvmp �|zup _trotm �mqv itr}ou joxwpw� �yoqo

01 20 Juni 2015 Tumpang Tindih Dana Aspirasi

02 23 Juni 2015 Pengunduran Diri Mawardi

03 05 Agustus 2015 Dagelan Politik Pilkada
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Research and Development, Jakarta

Sumber: www.sumeks.co.id
Gambar 18. Opini Tumpang Tindih Dana Aspirasi

1) Struktur Tematik
Opini dengan judul Tumpang Tindih Dana Aspirasi termasuk

kedalam opini yang bertemakan tentang politik. Opini ini menjelaskan tentang
penolakan usulan dana aspirasi dengan total anggaran Rp 11, 2 triliun
pertahun yang akan dianggarkan dalam RAPBN 2016 didalam opini ini juga
menjadi perbincangan dikalangan masyarakat kerena mereka mencium bakal
adanya lahan korupsi baru..
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§) ¨tru©tur ¨©ª«¬®©

Secara summary ditandai dengan judul yakni judul opini pada tanggal 23
Juni 2015 adalah Tumpang Tindih Dana Aspirasi

¯¬«°¬± ²³. ´µ¶u± summary ·¸®µ® §¹ º»µ® §¹²¼

Dari judul diatas mengambarkan penulis opini ingin menjelaskan akan
banyaknya tumpuk menumpuk anggaran dana aspirasi yang dilakukan
anggota dewan agar ketika mereka melakukan manipulasi data (korupsi) maka
kegiatan tersebut tidak akan terpublikasikan didepan publik.

Kemudian unsur lead adalah

¯¬«°¬± §¹½ »µ¶u± lead ¾¸®µ® §¹ ºuµ® §¹²¼
Dari lead diatas menjelaskan tentang penolakan dana aspirasi yang akan

dianggarkan pada Rapat Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang
tercium bakal adanya lahan korupsi baru yang dilakukan oleh pejabat negara.
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Sehingga penulis  opini beranggapan bahwa seharusnya anggota dewan harus
menelaah lagi tentang dana aspirasi yang akan dianggarkan.

Secara story umunya ditandai dengan jalan cerita untuk pembuka dari
jalan cerita opini  ¿uÀÁÂÃÄ ¿ÅÃÆÅÇ ÈÂÃÂ ÉÊÁÅËÂÊÅ ialah menjelaskan
pelanggaran sejumlah peraturan perundangan-undangan. Serta menjelaskan
beberapa Undang-Undang yang bisa overlopping karena DPR hanya
berwenang mengusulkan anggaran kepada pemerintah. Lalu isi opininya
adalah menjelaskan kerugian neagara dan rakyat Indonesia, sebab dana-dana
yang seharusnya diperuntukan untuk rakyat akan kembali digunakan untuk
kepentingan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Serta
menjelaskan sebagaimana mestinya seorang politikus yang seharusnya
menjalankan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Kemudian penutup dari
opini ini adalah tentang para politikus dan juga para birokrat yang hanya sibuk
memenuhi kepentingan pribadi dan golongan dan politik dijadikan ajang
memperkaya diri karena sikap itulah politikus dapat memporak-porandakan
bangsa dari dalam dan merugikan rakyat Indonesia.
Ì) ÍtruÎtur ÍÏÀÂÃtÅÎ

ÐÂÑÂË dalam opini Ò¿uÀÁÂÃÄ ¿ÅÃÆÅÇ ÈÂÃÂ ÉÊÁÅËÂÊÅ ketika opini
menjelaskan bagaimana penolakan sejumlah kalangan tentang
dianggarkannya dana aspirasi dalam RAPBN 2016 yang nantinya akan
menjadi lahan yang subur sebagai ladang korupsi serta overlopping nya
beberapa undang-undang tentang keuangan, sangat kuat dugaan rencana ini
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digunakan untuk mengeruk uang negara lewat RAPBN hanya untuk
kepentingan pribadi dan golongan mengatasnamakan rakyat tetapi
menyesengsarakan rakyat. Yang melatarbelakangi opini ini adalah tentang
melemahnya peran pemerintah dalam menekan angka korupsi bahkan
lembaga pemerintah yang menangani korupsi seperti ditelanjangi tanpa ada
perlawanan.

ÓÔÕÖ×Ø dalam opini ÙÚuÛÜÖÝÞ Ú×Ýß×à ÓÖÝÖ áâÜ×ãÖâ× menjelaskan
tentang overloppingnya beberapa Undang-Undang, menjelaskan tentang
kepentingan pribadi para politikus serta menjelaskan bagaimana jika para
politikus terus menerus merongrong dan mengeruk hasil kekayaan negara
maka rakyat yang sengsara dan selalu menjadi korban dari tindakan para
politikus yang hanya mementingkan diri dan golongan.

äÖåâuß dalam opini ÙÚuÛÜÖÝÞ Ú×Ýß×à ÓÖÝÖ áâÜ×ãÖâ× adalah

æÖÛçÖã èé. êØÔÛÔÝ maksud ëÜ×Ý× èì íîÝ× èìéï

Penekanan makna dari ÛÔÝ×ÛçuØåÖÝ ðñÔãØÖÜÜ×Ý Þ adalah menumpuk
atau menindih jadi peran pemerintah dalam kasus ini adalah menumpuk
anggaran yang lama dan menindihnya keanggaran yang baru sehingga jika
terjadi penyimpangan maka jelas tidak terlihat akan adanya penyimpangan
dana tersebut
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òóôôõööô÷ôõ dalam opini øùuú÷ôõö ùûõüûý þôõô ÿ�÷ûóô�û adalah

�ôú�ôó ��� ���ú�õ praanggapan �÷ûõû �	 
uõû �	��
Penekanan makna dari kata rencana jahat dalam opini ini adalah

dengan menganggarkan RAPBN poltikus yang mempunyai rencana untuk
memperkaya diri sendiri dan kepentingan pribadi. Sedangkan makna dari kata

menggembosi adalah dengan adanya aliran dana ini para politikus dengan
mudah mengeruk kekayaan negara yang didapatkan dari uang rakyat.

�úûõô�û�ô�û dalam opini øùuú÷ôõö ùûõüûý þôõô ÿ�÷ûóô�û adalah

�ôú�ôó ��� ���ú�õ nominalisasi �÷ûõû �	 
�õû �	��
Kata penolakan adalah untuk menerangkan bahwa usulan dana apirasi

tidak diinginkan oleh masyarakat sipil dan beberapa fraksi di DPR artinya
menjelaskan jika sampai digulirkan maka akan ada lahan korupsi baru.
Sehingga memudahkan para pelaku korupsi untuk mencari lahankorupsi baru
demi kepentingan diri sendiri dan untuk memperkaya diri sendiri.
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�) �tru�tur ���t��s�
Berikut bentuk kalimat yang terdapat dalam opini  �u����� ������

���� ����!��� yang terdapat pada kalimat

"��#�! $�% &'(�(� bentuk kalimat )���� $* +u�� $*,-
Makna pada bentuk kaliamat diatas terdapat pada kata diperuntukan dan

juga digunakan artinya  diperuntukan rakyat yang seperti apa sedangkan
pejabat juga termasuk rakyat dan makna digunakan yang bagaimana
sedangkan belanja negara juga termasuk digunakan untuk kepentingan rakyat.

./�(!(��� pada opini yang berjudul  �u��� �� ������ ���� ����!���

adalah

"��#�! $-. &'(�(� koherensi )���� $* +0�� $*,-

Kalimat tersebut dapat memberikan makna bahwa setiap aliran dana yang
dianggarkan oleh pemerintah memang dikhusukan untuk rakyat dan atas nama
demokrasi meraka dengan leluasa memperkaya diri sendiri. Serta tujuan para
politikus itu sendiri yakni demi kepentingan dan kepuasan individu dan
kelompok.
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1232 42536 dalam teks opini ini adalah

427829 :;< =>?7?5 kata ganti @A656 :B Cu56 :BDE
Kata politikus dalam teks diatas artimya para pejabat negara yang duduk

di Senayan (gedung DPR) diartikan bahwa mereka yang menjabat sebagai
wakil rakyat seharusnya membela kepentingan rakyat bukan kepentingan
pribadi.
E) FtruGtur Ft6>6st6G

Gambaran  tentang struktur stilistik  atau elemen >?Gs6GH5 dari judul opini
IJu7A25K J65L6M N252 OPA692P6 adalah

427829 :Q< =>?7?5 leksikon @A656 :B CR56 :BDE
Makna dari kata manipulatif  adalah pilihan kata untuk mempertegas

bahwa mereka yang duduk di Senayan hanya untuk mementingkan kehidupan
pribadi dengan cara memanipulasi atau mengelabui rakyat. Dengan cara inilah
janji-janji politik yang dahulu pernah didengungkanakan hilang tanpa bekas
karena hanya untuk mendapatkan suara dengan iming-iming kemakmuran
rakyat padahala hanya unutuk memanipulasi suara agarterpilih menjadi
anggota dewan.
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S) TtruUtur VWtorXs
YrZ[Xs didalam opini dengan judul \]û _Z`a ]X`bXc dZ`Z ef_XgZfX

terdapat pada kata

YZ^hZg ijk lmW^W` grafis n_X`X io pùX ioqr
Didalam kata tersebut ingin menekankan bahwa adanya beberapa undang

undang akan terjadi tumpang tindih karena ketidak jelasan undang-undang
mana yang akan mengatur jika dana yang ada diselewengkan oleh para
pejabat negara dan juga tidak ada jeratan hukum jika terjadi overlapping
undang-undang

sWtZ[ugZ dalam teks ini penulis opini menuliskan era anti politik 
artinya publik tidak lagi akan percaya dengan praktik politik saat ini sehingga
era ini dimaksudkan sebagai era anti politik

lUf_gWfX didalam opini ini tidak terpenuhi.
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vwxyz {| }y~w���w ��wz���� ����� �� �u�� ����

Struktur
Wacana

Elemen Hasil Analisis

Struktur
Makro

v���v�}

Tema/topik

Penolakan terhadap aliran dana aspirasi yang
masuk kedalam RAPBN 2016 dikarenakan aliran
dana tersebut belum tentu diperuntukan untuk
rakyat

Superstruktur �}���v�}

Skema

Unsur summary menjelaskan tentang judul opini
yang yaitu Tumpang Tindih Dana Aspirasi yang
akan disahkan dalam RAPBN 2016 sedangkan
Unsur lead menjelaskan tentang lead yang ada
pada teks opini dimana lead menjelaskan
penolakan dana aspirasi yang akan dianggarkan
pada Rapat Anggaran Belanja Negara (RAPBN)
2016 yang tercium bakal adanya lahan korupsi
baru yang dilakukan oleh pejabat negara. Secara
story, isi dan penutup menjelaskan tentang akan
adanya overlopping Undang-Undang karena
DPR hanya mengusulkan anggaran kepada
pemerintah serta akan hancurnya demokrasi
Indonesia karena para penguasanya memperkaya
diri sendiri tanpa perduli kepentingan rakyat

Struktur
Mikro

�����v�}

Latar
Detail

Maksud
Praanggapan
Nominalisasi

Unsur latar membahas tentang penolakan untuk
anggaran dana pada RAPBN 2016, Unsur detail
menjelaskan overlopping beberapa Undang-
Undang tentang keuangan negara. Unsur maksud
menjelaskan makna dari overlopping pada teks.
Unsur praanggapan menjelaskan makna kata
dari rencana jahat dan juga para pejabat yang
menggembosi uang rakyat. Unsur nominalisasi
menjelaskan makna penolakan anggaran yang
dapat menimbulkan lahan korupsi baru.



100

Struktur Mikro ���������

Bentuk
Kalimat

Koherensi
Kata Ganti

Unsur bentuk kalimat dari opini ini adalah
menjelaskan makna yang dibentuk oleh kata
diperuntukan dan digunakan . Unsur koherensi
menjelaskan timbal balik dari makna jargon
demokrasi yang saat ini tengah digadang-
gadangkan oleh para politikus. Unsur kata ganti
pada opini ini menjelaskan dari kata politikus
yang artinya para pejabat

Struktur Mikro
���������

Leksikon
(Pilihan
Kata)

Unsur leksikon (pilihan kata) menjelaskan
makna dari kata manipulatif yang artinya
membuat sesuatu yang bukan sebenarnya.

Struktur Mikro �������

Grafis
Metapora
Ekspresi

Unsur grafis menjelaskan Undang-Undang yang
mengatur tentang keuangan yang bisa digunakan
oleh para pejabat untuk menyelewengkan dana
aspirasi. Unsur metafora menjelaskan ungkapan
dari kata era anti politik yang artinya saling
ketidak percayaan publik dengan politik.
Unsur ekspresi tidak terpenuhi.
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�) �p��� t��  �¡ ¢£ ¤¥�� ¢¦§¨ ©ª� �� «u©u¡ ¬ª� ¥�©u®�� ¯�®� °�±�®©�

²¡ª³ ®²´µ ¶·zu¡��� ¸�fai, Ph D Dekan Fakultas Hukum Unsri

Sumber: www.sumeks.co.id

Gambar 29. Opini Pengunduran Diri Mawardi

1) Struktur Tematik
Opini dengan judul Pengunduran Diri Mawardi termasuk kedalam

opini yang bertemakan tentang politik. Opini ini menjelaskan tentang
pengunduran diri Mawardi Yahya yang merupakan Bupati Ogan Ilir,
Sumatera Selatan, beberapa minggu sebelum pendaftaran calon kepala daerah
periode 2015-2020, berdasarkan kabar berita yang beredar pengundurannya
bertujuan untuk memberi jalan kepada putra nya untuk menjadi kepala daerah.
berdasarkan dimensi politik tema opini yang merupakan opini personal ini
bertemakan tentang  politik sebagai studi kekuasaan.
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¹) ºtru»tur º»¼½ ¾¿À»

Secara summary ditandai dengan judul yakni judul opini pada tanggal 23
Juni 2015 adalah Pengunduran Diri Mawardi

Á¾½Â¾Ã ÄÅÆ ÇÈÉuÃ summary ÊËÀÈÀ ¹Ä ÌuÈÀ ¹ÅÍÎ
Dari judul diatas penulis opini yakni Dekan Fakultas Hukum Unsri yang

diihat dari sudut pandang seorang ahli hukum ingin menjelaskan bahwa dari
sudut pandangnya pengunduran Mawardi yang merupakan bupati Ogan Ilir ini
hanya untuk mencari suara dan meraup suara ketika anggota keluarganya yang
lain akan maju dalam pilkada serentak yang dilakukan pada bulan Desember
2015.

Dan lead nya adalah

Á¾½Â¾Ã ÄÍÆ ÇÈÉuÃ lead ÊËÀÈÀ ¹Ä ÌuÈÀ ¹ÅÍÎ
Dari lead diatas menjelaskan tentang masih adanya sistem politik

kerajaan di Indonesia yang hakikatnya politik kerajaan membuat sistem
demokrasi yang dianut di Indonesia sedikit terlukai serta sistem politik seperti



103

ini dapat mempengaruhi opini publik dan menggiring masyarakat kedalam
propaganda (pengalihan isu).

Secara story umunya ditandai dengan jalan cerita untuk pembuka dari
jalan cerita opini  ÏÐÑÒuÑÓuÔÕÑ Ö×Ô× ØÕÙÕÔÓ× ialah menjelaskan tentang
pengunduran diri seorang pejabat daerah yang mundur sebelum massa
jabatannya habis kemudian kabar yang berhembus modusnya ingin agar
anaknya menjadi kepala daerah diwilayah yang sama agar kekuasaanya tidak
digantikan oleh orang lain. Lalu isi opininya adalah menjelaskan  tentang
beberapa kepala daerah yang mundur dari jabatannya untuk melancarkan
anggota keluarganya baik istri, anak, maupun kakak dan adiknya untuk
menjadi kepala daerah diwilayah yang sama, serta modus pengunduran diri
merupakan strategi politik untuk meraup suara masyarakat. Sehingga
masyarakat akan terpengaruh dengan janji yang diberikan karena melihat
kinerja kepala daerah sebelumnya yang merupakan kerabat calon kepala
daerah. Serta didalam isinya opini ini juga menerangkan dengan jelas isi dari
pasal 7 tentang Pilkada. Kemudian penutup dari opini ini adalah penulis opini
menjelaskan tentang  undang-undang yang  mengatur  pemilu dan juga
menjelaskan tentang pasal yang berlaku dalam pemilu (pemilihan umum),
serta menerang-kan tentang Undang-Undang  No 8 tentang Pilkada dan
penjelasan tentang pasal 7. Serta menjelaskan tentang otonomi daerah yang
mempertimbangkan tentang mundurnya kepala daerah karena sempitnya celah
untuk Mendagri menolak alasan pengunduran diri kepala daerah.
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Ú) ÛtruÜtur ÛÝÞßàtáÜ
âßãßä dalam opini åæÝàçèàéuäßà êáäá ëßìßäéá ketika opini

menjelaskan bagaimana modus pengunduran diri Mawardi Yahya sebagai
Bupati Ogan Ilir hanya untuk melancarkan jalan anaknya untuk menjadi
kepala daerah Ogan Ilir, strategi semacam ini adalah untuk meraih suara
masyarakat. Didalam opini ini latarbelakang yang mendasar adalah tentang
diterbitkannya aturan tentang kerabat yang boleh mendaftarkan diri menjadi
kepala daerah meskipun anggota keluarga yang lain masih menjabat, serta
munculnya konflik kepentingan.

êÝãßáí dalam opini æÝàçèàéuäßà êáäá ëßìßäéá menjelaskan tentang
terkait larangan keluarga pejabat suatu daerah ,mencalonkan diri diwilayah
yang sama yang tertuang dalam Undang-Undang no 8 tentang Pilkada. Dan
ditegaskan dalam pasal 7  kemudian menjelaskan juga tentang Surat Edaran
KPU (Komisi Pemilihan Umum) No 302/KPU/2015.  Secara mendetail opini
ini menjelaskan  makna dari pasal 7 Undang-Undang Pilkada serta Surat
Edaran KPU  yang berujung kepada konflik kepentingan.

ëßÜîué dalam opini åæÝàçèàéuäßà êáäá ëßìßäéá adalah

ïßÞðßä Úñò óíÝÞÝà maksud ôõáàá ñÚ öèàá ñ÷øù
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Penekanan makna dari úûüýþÿ�� �ûü�þýþf adalah masyarakat bersikap
mengizinkan, membolehkan atau bersikap masa bodoh dan acuh tak acuh
akan sikap para pemimpinnya asalkan mereka merasa tercukupi akan
kehidupan mereka serta tidak mempermasalahkan jika seorang kepala daerah
mengundurkan diri kemudian anggota keluarga yang lain mencalonkan diri.

Praanggapan dalam opini Pengunduran Diri Mawardi adalah

Gambar 33. Elemen praanggapan Opini 23 Juni 2015
Penekanan makna dari kata monopoli adalah menguasai wilayah atau

derah kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok atau seorang  maksudnya
jabatan kepala daerah Ogan Ilir akan dimonopoli atau dikuasai oleh keluarga
Mawardi Yahya.

Nominalisasi dalam opini Pengunduran Diri Mawardi adalah

Gambar 34. Elemen nominalisasi Opini 23 Juni 2015
Kata persetujuan adalah untuk memberikan makna siapa yang setuju

akan pengunduran diri dari seorang pejabat DPR kah atau Menteri Dalam
Negeri sehingga kata persetujuan untuk menerangkan DPR atau Mendagri.
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�) �tru�tur ���t��s�
Berikut bentuk kalimat yang terdapat dalam opini  	
����u��� ����

������

������ ��� ��
�
� bentuk kalimat ����� �� �u�� ����
Makna kata disetujui adalah untuk menekankan siapa yang menyetujui

pengunduran diri jika dijadikan kalimat aktif maka DPRD yang menyetujui
pengunduran diri tetapi jika dijadikan kalimat pasif maka DPRD menunggu
Mendagri yang menyetujui baru DPRD ikut setuju.

!"#
�
�$� pada opini yang berjudul  	
����u��� ���� ������

������ �%� ��
�
� koherensi ����� �� ���� ����
Kata dan diatas adalah untuk mengartikan kata penghubung antar

dua kalimat yakni publik yang bersikap acuh tetapi ada juga yang
memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi kepada sang kepala daerah.

!�&� ���&� dalam teks opini ini adalah

������ �'� ��
�
� kata ganti ����� �� �u�� ����
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Makna kata petahana ( Dalam teks diatas orang yang memiliki kedudukan
dalam suatu daerah maka bisa diartikan sebagai pemegang suatu jabatan
politik yang sedang menjabat maka dari itu aturan melarang pejabat yang
masih menjabat mencalonkan anggota keluarganya diwilayah yang sama
)) *tru+tur *t,-,st,+

Gambaran  tentang struktur stilistik  atau elemen -.+s,+/0 dari judul opini
12.03405u670 8,6, 97:765, adalah

;7<=76 >?@ A-.<.0 leksikon BC,0, D> E40, DFG)
Penulisan kata Untuk melanggengkan  adalah pilihan kata untuk ri

makna memperlama jabatan sehingga jabatan yang diemban berlangsung
lama, atau jabatan yang diemban bisa dijabat oleh anggota keluarga yang lain
sehingga jabatan itu masih bisa dipegang oleh keluarga pejabat itu sendiri.
H) *tru+tur I.tor,s

;r7J,s didalam opini dengan judul 2.03405u670 8,6, 97:765,

adalah

;7<=76 >K@ A-.<.0 grafis BC,0, D> Eu0, DFG)
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Didalam kata tersebut ingin menekankan bahwa adanya surat edaran dari
KPU tentang penghilangan status petahanan kemudian tentang Undang-
Undang serta pasal yang mengatur tentang pemilukada

LMNOPQRO dalam teks ini penulis opini menuliskan kata ikut nimbrung
yang artinya adalah selalu ikut kemana pun walaupun tiak disuruh dan kata

STUVRMUW tidak terdapat di dalam opini ini.
XOYMZ [\ ]MRO^_TO `^OZWUWU aVW^W bc dûW bef[

Struktur Wacana Elemen Hasil Analisis
Struktur
Makro

XSL`Xg]

Tema/topik
Modus pengunduran Mawardi Yahya dari
jabatan bupati Ogan Ilir hanya untuk
memuluskan langkah anaknya maju pilbup
Ogan Ilir

Superstruktur h]SL`Xg]

Skema

Unsur summary menjelaskan tentang judul
opini yang yaitu Pengunduran Diri Mawardi
yang bertujuan untuk memuluskan langkah
salah satu anggota keluarganya agar bisa
maju dalam pilkada serentak pada bulan
Desember 2015 Unsur lead menjelaskan
tentang lead yang ada pada teks opini d
menjelaskan masih adanya sistem politik
kerajaan di Indonesia yang hakikatnya politik
kerajaan membuat sistem demokrasi yang
dianut di Indonesia sedikit terlukai. Karena
sistem politik seperti ini dapat mempengaruhi
opini publik dan menggiring masyarakat
kedalam propaganda. Secara story, isi dan
penutup menjelaskan tentang pengunduran
diri para pejabat daerah yang belum habis
masa jabatannya hanya untuk memuluskan
jalan anggota keluarganya untuk menjadi
kepala daerah di tempat yang sama
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Struktur
Mikro

ijklmnop

Latar
Detail

Maksud
Praanggapan
Nominalisasi

Unsur latar membahas tentang rencana
dibalik mundurnya Mawardi Yahya. Unsur
detail menjelaskan penegasan Undang-
Undang Pilkada pasal 7 yang menjelaskan
kapan pejabat itu boleh mundur dari jabatan
dan memperbolehkan kerabatnya mencalon-
kan diri di tempat  yang sama.Unsur maksud
menjelaskan penekana dari makna kata sikap
permisif . Unsur praanggapan menjelaskan
makna dari kata monopoli ke-kuasaan.Unsur
nominalisasi menjelaskan tentang makna
persetujuan dari Mendagri atau DPRD dalam
memutuskan pengundu-ran masa jabatan.

Struktur Mikro iomnlpioi

Bentuk Kalimat
Koherensi
Kata Ganti

Unsur bentuk kalimat dari opini ini adalah
menjelaskan makna dari kata disetujui. Unsur
koherensi menjelaskan tentang bagaimana
sikap massyarakat dan juga kepentingan
politikus.
Unsur kata ganti pada opini ini menjelaskan
dari kata petahanan yang maksudnya
keluarga pejabat

Struktur Mikro inoqoinop

Leksikon
(Pilihan Kata)

Unsur leksikon (pilihan kata) menjelaskan
makna dari kata melanggengkan yang artinya
awet terus menerus

Struktur Mikro rjnsroi

Grafis
Metapora
Ekspresi

Unsur grafis menjelaskan tentang Surat
Edaran  KPU dan UU tentang pemilu
Pilkada. Unsur metafora menjelaskan
ungkapan dari kata pro dan kontra akan
adanya dinasti kekuasaan dan juga pen-
jelasan dari kata konflik kepentingan
politikUnsur ekspresi tidak terdapat dalam
opini ini.
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�x��x� �{� u�vwv �xy�zxw ��zv�v� �vz�x�x

�) �tru�tur ���xtv�
Opini dengan judul ��xy�zxw ��zv�v� �vz�x�x� termasuk kedalam opini

yang bertemakan tentang politik. Opini ini menjelaskan tentang pendaftaran
calon kepala daerah yang akan dilakukan serentak di Indonesia dan
pemilukada pada Desember mendatang. Namun didalam opini ini tema yang
diangkat lebih kepada modus pengunduran diri calon pasangan kepala daerah
yang belum sempat menandatangi berkas pemilihan serta kaburnya calon
pasangan kepala daerah di kota Surabaya. Berdasarkan dimensi politik tema
opini yang merupakan opini personal ini bertemakan tentang  politik sebagai
studi kekuasaan.
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�) �tru�tur ����� ¡�

Secara summary ditandai dengan judul yakni judul opini pada tanggal 05
Agustus 2015 adalah Dagelan Politik Pilkada

¢��£�¤ ¥¦§ ¨©ªu¤ summary «¬¡©¡ ® ¯°±ª uª �¦®
Dari judul diatas penulis opini ingin menjelaskan bahwa saat ini ketika

akan diadakan pelaksanaan pemilu masih banyak calon-calon kepala daerah
yang berbuat aneh mulai dari terjerat kasus korupsi, membuat kehebohan yang
memancing publik ingin mengetahui apa yang telah diperbuat oleh calon
kepala daerah dan bahkan ada yang dengan sengaja mengundurkan diri ketika
akan mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena takut kalah
seakan mereka membuat lelucon seperti dagelan (dalam bahasa jawa artinya
adalah guyonan atau candaan)

Dan lead nya adalah

¢��£�¤ ¥�§ ¨©ªu¤ lead «¬¡©¡ ® ¯°uª uª �¦®
Dari lead diatas menjelaskan tentang pertama kalinya Indonesia dalam

pemilhan kepala daerah (pemilukada) ada pasangan calon kepala daerah yang
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mengundurkan diri padahal sudah mengikrarkan maju kepemilihan dan telah
mendapatkan dukungan dari masyrakat dan juga partai politik.

Secara story umunya ditandai dengan jalan cerita untuk pembuka dari
jalan cerita opini ²³´µ¶·´¸ ¹º·»¼»½ ¹»·½´¾´¿ ialah menjelaskan mundurnya
calon walikota dan wakil walikota Surabaya yakni Dhimam Abror-Haris
Purwoko yang telah mendaftar di KPU namun ketika akan ditandatangani
berkas pencalonan Haris Purwoko kabur tanpa alasan. Lalu isi opininya
adalah menjelaskan tentang modus yang dilakukan oleh pasangan calon wali
kota Surabaya yang melukai rasa demokrasi masyarakat Surabaya modus
seperti ini sengaja dilakukan untuk menunda pemilukada di kota Surabaya.
Namun didalam opini ini juga menjelaskan kiprah Walikota Surabaya
sebelumnya yakni Tri Rismaharini sebagai walikota incumbent yang bakalan
disusng oleh berbagai partai untuk maju kembali menjadi Walikota Surabaya
serta adanya pengalihan isu untuk meraup suara serta untuk mencari jalan
supaya Tri Rismaharini bisa menjadi calon tunggal agar kembali terpilih.
Kemudian penutup dari opini ini adalah tentang Risma yang tidak ingin
dijadikan calon boneka dalam pemilukada Surabaya karena Risma tidak haus
akan kekuasaan dengan adanya calon incumbent Risma tidak mau pemilukada
di Surabaya ikut tertunda hanya karena memilki satu pasangan calon.



113

À) ÁtruÂtur ÁÃÄÅÆtÇÂ
ÈÅÉÅÊ dalam opini ËÌÅÍÃÎÅÆ ÏÐÎÇÉÇÂ ÏÇÎÂÅÑÅÒ ketika opini menjelaskan

tentang bagaimana penulis mengungkapkan langkah- langkah politik yang
dilakukan oleh beberapa calon pemimpin daerah. Langkah politik yang
dilakukan demi menarik massa dan suara rakyat namun juga untuk menarik
keuntungan partai atau kelompok tertentu.

ÌÃÉÅÇÎ dalam opini ËÌÅÍÃÎÅÆ ÏÐÎÇÉÇÂ ÏÇÎÂÅÑÅÒ menjelaskan tentang
dagelan politik yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon pemimpin
daerah bukan spontanitas melainkan sengaja dilakukan untuk menunda
pemilukada agar propaganda yang dilakukan tidak diketahui oleh publik serta
menjelaskan tentang kiprah Risma yang telah berhasil membawa kota
Surabaya menjadi lebih baik serta keberanian Risma yang menuutup
lokalisasi Hindoli dan menarik simpati warga kota Surabaya.

ÓÅÂÔuÑ dalam opini ËÌÅÍÃÎÅÆ ÏÐÎÇÉÇÂ ÏÇÎÂÅÑÅÒ adalah

ÕÅÄÖÅÊ ×ÀØ ÙÎÃÄÃÆ maksud ÚÛÇÆÇ ÜÝ ÞÍßÔÉuÔ àÜáÝ
Kalimat diatas menjelaskan maksud bahwa pertama kali dalam sejarah

pemilu di Indonesia ada pasangan calon yang sudah siap bertarunng dipemilu
tetapi ditengah jalan mundur tanpa sebab dan tidak ada konfirmasi yang jelas
tentang batalnya mencalonkan diri
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âãääåææäçäå dalam opini èéäæêëäå âìëíîíï âíëïäðäñ adalah

òäóôäã õõö ÷ëêóêå praanggapan øçíåí ùú ûæuüîuü ýùþú
Didalam kalimat diatas ada anggapan bahwa yang dilakukan Haris

Purwoko akan melukai demokrasi namun jika diteliti lebih lanjut itu hanya
sebuah strategi politik untuk menunda pemilu atau untuk propaganda dan
menguntungkan salah satu calon

ÿìóíåäëíüäüí dalam opini èéäæêëäå âìëíîíï âíëïäðäñ adalah sebagai
berikut

òäóôäã õúö ÷ëêóêå nominalisasi øçíåí ùú ûæ�üîuü ýùþú
Kata penantang  pada kalimat diatas mengartikan bahwa banyak partai

politik yang mengusung pasangan calon untuk menandingi kiprah Risma
sebagai pemimpin daerah yang disegani oleh warganya.
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�) �tru�tur ���t��s�
Berikut bentuk kalimat yang terdapat dalam opini  ���	
�� ��
���

��
����� adalah

������ ��� �
	�	� bentuk kalimat ����� �� ����u� ����
Makna pada kalimat diatas menempatkan Risma sebagai pemimpin

Surabaya yang bersehaja sehingga menarik simpati warga Surabaya artinya
jika Risma kembali mencalonkan diri maka suara yang masuk untuknya bisa
mengungguli lawan politiknya.

!�"	�	��� pada opini yang berjudul  ���	
�� ��
��� ��
����� adalah

������ �#� �
	�	� koherensi ����� �� ����u� ����
Kalimat tersebut dapat memberikan makna bahwa langkah politik yang

dilakukan oleh calon wakil walikota adalah tindakan yang bisa merusak nama
baik dan juga citra partai namun dibalik modus pengunduran diri tersebut
terlihat ada kepentingan lain yakni simpati masyrakat yang akhirnya akan
mendukung kedua partai tersebut adanya timbale balik yang seimbang yang
ada pada kalimat diatas.
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$%&% '%(&) dalam teks opini ini ada kalimat

'%*+%, -./ 012*2( kata ganti 34)() 56 789:&u: ;5<6
Kata publik dalam teks diatas artimya adalah masyarakat luas atau rakyat

tidak hanya masyrakat tetapi media massa, juga termasuk kedalam rana
publik.
6) =tru>tur =t)1)st)>

Gambaran  tentang struktur stilistik  atau elemen 12>s)>?( dari judul opini
@A%821%( B?1)&)> B)1>%C%D adalah

'%*+%, -E/ 012*2( leksikon 34)() 56 789:&u: ;5<6
Makna dari kata kabur  adalah pilihan kata untuk mempertegas makna

dari pergi tanpa ada alasan yang jelas  atau pergi begitu saja dengan tidak
berpamitan dan makna ini dapat diartikan karena takut kalah maka calon
kepala daerah mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas.
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F) GtruHtur IJtorKs
LrMNKs didalam opini dengan judul OPMQJRMS TURKVKH TKRHMWMX adalah

LMYZM[ \]^ _RJYJS grafis `aKSK ]\ bQucVuc d]e\
Didalam gambar tersebut dimaksudkan beberapa partai yang akan

mendukung calon pasangan pemimpin daerah kota Surabaya.
fJVMNU[M dalam teks ini tidak terpenuhi
_Hca[JcK didalam opini ini dipertegas dengan kata melukai rasa

demokrasi artinya masyarakat merasa kecewa
gMZJR F^ hJ[MSQHM bSMRKcKc `aKSK  ]\ bQicVuc d]e\

Struktur Wacana Elemen Hasil Analisis

Struktur Makro
g_fbgjh

Tema/topik
Drama kaburnnya calon kepala daerah
ketika akan menandatangani berkas pen-
calonan serta boneka politik para kepala
daerah.

Superstruktur Gh_fbgjh

Skema

Unsur summary menjelaskan tentang judul
opini yaitu Dagelan Politik Pilkada. Unsur
lead menjelaskan tentang lead yang ada
pada teks opini dimana lead menjelaskan
hampir keseluruhan dari maksud opini yang
ditulis. Secara story, isi dan penutup menje-
laskan modus kaburnnya calon kepala
daerah serta upaya mencalonkan kembali
kepala daerah incumbent



118

Struktur Mikro klmnopqr

Latar
Detail

Maksud
Praanggapan
Nominalisasi

Unsur latar membahas tentang langkah
politik untuk menarik suara rakyat. Unsur
detail menjelaskan kesengajaan me-lakukan
drama politik untuk memenangkan pihak
tertentu. Unsur maksud menjelaskan
tentang pertama kalinya pemilukada di
indoensia ada calon yang kabur tanpa sebab
yang jelas.Unsur praanggapan menjelaskan
tentang cederanya demokrasi Indonesia
namun juga ada unsur propaganda dalam
kasus tersebut. Unsur nominalisasi
menjelaskan makna dari kata penantang
yang maksudnya lawan politik

Struktur Mikro kqopnrkqk

Bentuk Kalimat
Koherensi

Kata Ganti

Unsur bentuk kalimat dari opini ini adalah
menjelaskan tentang kepemimpinan Risma
yang dapat menarik simpati rakyat dan
mampu mendulang suara jika ia maju
kembali. Unsur koherensi menjelaskan
timbal balik dari merusak citra partai namun
mencari simpati masyarakat untuk meraup
suara pada pemilu yang akan datang. Unsur
kata ganti pada opini ini menjelaskan dari
kata publik yang maksdunya adalah
masyarakat dan rakyat

Struktur Mikro kpqsqkpqr

Leksikon
(Pilihan Kata)

Unsur leksikon (pilihan kata) menjelaskan
makna dari kata kabur yang maksudnya
pergi tanpa alasan yang jelas.

Struktur Mikro tlputqk

Grafis,
Metapora,
Ekspresi

Unsur grafis menjelaskan tentang beberapa
partai yang mengusung calon kepala daerah.
Unsur metafora tidak terpenuhi. Unsur
ekspresi dijelaskan dengan kata melukai
demokrasi artinya kekecewaan
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vw xyz{|}|z ~�zt��s �osy|� �|�|� �}��y� ��yzy x�z�|z� v��y�| ���y�y�

v���|�|��|z x���y �|�|z| x�uz � �|z �y{�
Dalam pandangan Van Djik analisis wacana tidak dibatasi hanya pada

struktur teks, karena struktur wacana itu sendiri menunjukan atau menandakan
sejumlah makna, pendapat dan ideologi. Analisis sosial melihat bagaimana teks
itu dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengetahuannya yang
berkembang dalam masyarakat atas satu wacana. Oleh karena itu konteks sosial
dalam hal ini adalah untuk menjawab pernyataan bagaimana wacana yang
berkembang dimasyarakat mengenai politik. Permasalahan yang terjadi dalam
dunia poltik khususnya banyak menimbulkan polemik tersendiri bagi
masyarakat termasuk didalamnya permasalahan ekonomi, kekuasaan dan juga
budaya.

Permasalahan tersebut dalam opini xu��|z� xyz�y� �|z| ���y�|�y

mengenai aksi dan reaksi masyarakat terhadap penolakan usulan dana aspirasi
yang dianggarkan oleh anggota DPR dalam penyusunan RAPBN 2016. Dalam
penyusunan anggaran tersebut publik (masyarakat ) mencium bakal adanya
lahan korupsi baru jika RAPBN tersebut nantinya disahkan.

Masalah korupsi yang selalu menjadi teror tersendiri di negeri yang
rakyatnya hanya menjadi pembantu di rumah sendiri dan para penguasa yang
haus akan jabatan dengan berlimpah harta tanpa memperhatikan nasib rakyat
kecil yang telah mendukung dalam segala proses kepemerintahan, namun
dengan usulan dana yang saat ini sedang direncanakan tanpa sedikitpun
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mengalokasikannya untuk memperbaiki nasib kaum ekstelektual. Kaum bawah
hanya dijadikan alasan agar ketika anggaran yang dirincikan bisa direalisasikan
untuk masyarakat kaum bawah. Padahal hanya strategi politik untuk meraup
keuntungan diatas kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan
golongan.

Permasalahan dalam opini yang ditulis oleh ���������� �� �  ad ingin
menjelaskan bagaimana fungsi DPR dan peran Pemerintah dalam mengatur
rencana belanja negara agar tujuan dari adanya rencana itu tepat pada
sasarannya yakni untuk kesejahteraan rakyat dari kaum marginal dan
ekstelektual. Oleh karena itu permasalahan tentang bagaimana dana aspirasi
yang digulir tepat akan sasarannya, maka peran pemerintah dengan melaui
Undang-Undang harus mampu memberikan pengawasan terhadap rencana
anggaran belanja negara.

Kemudian permasalahan yang ada dalam opini Pengunduran Diri

Mawardi mengenai bagaiamana mundurnya seorang Bupati yang masih
menjabat demi kelancaran anaknya menduduki jabatan yang telah didudukinya.
Permasalahan yang seperti ini sudah lumrah terjadi di negeri yang jumlah
penduduknya menempati urutan keempat terbanyak di dunia, apabila seseorang
pejabat menduduki sebuah jabatan maka keluarga petahannya akan menjadi
penerus sebagai pejabat daerah yang dipimpinya.



121

Masalah kepemimpinana yang masih menggunakan sistem kerajaan
dibeberapa daerah, yang memang selama ini menjadi polemik dinegeri ini.
Modus pengundurun diri para pemimpin daerah hanya sebagai strategi untuk
menarik simpati rakyat guna dijadikan sebagai tunggangan politik untuk
meraup suara pada pemilihan pejabat kepala daerah. Sudah tentu ketidakadilan
akan terjadi dalam politik yang bersistem seperti ini, banyak asumsi publik
yang akan berkembang kepada pejabat daerah yang rela mengundurkan diri
demi keluarga petahananya.

Permasalahan dalam opini yang ditulis oleh ¡¢£f.Amzulian Rifai,Ph.D

dari tulisan yang dimuat ingin menjelaskan mengenai bagaimana strategi politik
yang dilakukan oleh seluruh pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah,
serta bagaimana kejelasan Undang-Undang yang mengatur tentang Pilkada
yang seolah-olah para pejabat publik enggan menggunakan patokan terhadap
Undang-Undang itu sendiri.

Lalu permasalah yang ada dalam opini Dagelan Politik Pilkada

mengenai bagaimana modus-modus yang dilakukan oleh beberapa calon kepala
daerah yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah dalam pemilukada
serentak. Adanya calon incumbent dari pasangan calon kepala daerah yang
maju dalam pemilu yang membuat pesaing pasangan calon mundur tanpa
alasan yang jelas karena takut kalah suara dengan pasangan calon incumbent
yang telah sukses dalam kepemimpinannya yang lalu.
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Masalah yang terjadi di Kota Surabaya ini adalah mengenai bagaimana
seorang calon pasangan kepala daerah yang mundur hanya karena takut kalah
oleh pesaingnya membuktikn bahwa masih lemahnya mental para pemimpin
kepala daerah dalam persaingan politik, padahal sebagai calon pemimpin
seharusnya mental mampu mengahadapi apapun resiko yang telah diambil
sebagai kepala daerah. Bagaimana bisa jika mental yang dimiliki tidak mampu
menjadi salah satu pendukung diri dalam memipin suatu daerah.

Permasalahan dalam opini yang ditulis oleh ¤¥¦§¨ ©ª«¨ ingin
menegaskan bahwa sebenarnya mental para calon pemipin yang akan bertarung
dalam pemilukada serentak sesungguhnya mental mereka tidak siap dalam
menerima resiko yang terjadi. Selain banyaknya tekanan dari partai
pendukungnya para calon kepala derah ini juga harus mampu mencari
dukungan dari masyarakat.
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Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap opini yang terbit pada

website dan berhubungan dengan berita politik maka dapat diambil
pernyataan dari simpulan permasalahan yakni opini-opini yang dibuat
umunya adalah opini yang mengkritik kebijakan serta kinerja pemerintah
terhadap tugasnya sebagai wakil rakyat serta himbauan kepada seluruh
elemen masyarakat untuk turut andil dalam mengawal kinerja pemerintah,

Untuk analisis berdasarkan elemen wacana Teun A van Dijk ada
beberapa teks opini yang elemen wacananya tidak terpenuhi baik dari
Sintaksis, Stalistik, Semantik, maupun Retoris ketidak terpenuhinya elemen
tersebut dikarenakan opini yang diterbitkan berdasarkan opini yang ditulis
oleh masyarakat bukan profesional seperti wartawan. Serta didalam konteks
sosial opini yang diterbitkan dari ketiga opini semuanya berketerkaitan satu
sama lain baik dari segi konflik, kepentingan, dan juga strategi politik.
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Ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran serta masukan
kepada perusahaan media massa, penelitian kedepan serta kepada masyarakat
umumnya yakni:

1. Untuk media massa khusunya Sumeks sebagai media massa terbesar
di Sumatera Selatan diharapkan terus mengembangkan dan meng-
arahkan masyarakat untuk terus ikut berpasrtisipasi dalam mengisi
konten-konten berita khusunya opini dan suara pembaca yang
merupakan salah satu rubrik dari jurnalisme warga dimana
masyarakat berperan aktif dalam mengisi rubrik ini

2. Untuk mahasiswa sebagai generasi penerus seharusnya lebih aktif
dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat dibangku kuliah dan
diterapkan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa
juga diharapkan harus berpikir kritis dalam menyikapi segala sesuatu
demi kemajuan bangsa serta individu itu sendiri

3. Untuk masyarakat luas sebagai masyrakat yang cerdas harus cermat
memilah dan memilih mana informasi yang baik guna menambah
ilmu dan wawasan serta menimbang mana ilmu yang tidak
bermanfaat untuk kemudian harinya.
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