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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profil Surat Kabar Kompas 

Kompas pertama kali terbit pada 28 Juni 1965 dengan nama 

Bentara Rakyat. Salah satu alasan memakai nama itu, kata Frans 

Seda, nama Bentara sesuai dengan selera orang Flores. Majalah 

Bentara, katanya, juga sangat populer di sana. 

Jenderal Ahmad Yani adalah pencetus ide awal penerbitan 

harian ini. Kala itu Ahmad Yani mengutarakan keinginannya 

kepada Frans Seda untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, 

kredibel, dan independen. Frans kemudian menyampaiakan 

keinginan itu kepada dua sahabatnya, P.K. Ojong (1920-1980) dan 

Jakob Oetama yang pada waktu itu sudah mengelola majalah 

Intisari yang terbit tahun 1963. Ojong langsung menyetujui ide itu 

dan menjadikan Jakob Oetama sebagai editor in-chief. Bentara 

Rakyat kemudian berganti nama jadi Kompas. Nama Kompas 

merupakan usulan Presiden Sukarno, diambil dari alat penunjuk 

arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba. 

Pada awalnya kantor redaksi Kompas masih menumpang di 

rumah Jakob Oetama, kemudian pindah menumpang di kantor 

redaksi Majalah Intisari. Pada terbitan perdananya, Kompas hanya 

terbit dengan empat halaman dengan iklan yang hanya berjumlah 

enam buah. Ketika masa-masa awal berdirinya, Koran Kompas 

terbit sebagai surat kabar mingguan dengan 8 halaman, lalu terbit 4 

kali seminggu, dan hanya dalam kurun waktu 2 tahun telah 

berkembang menjadi surat kabar harian nasional dengan oplah 

mencapai 30.650 eksemplar. 

Seiring dengan pertumbuhannya, seperti kebanyakan surat 

kabar yang lain, harian Kompas saat ini dibagi menjadi tiga bagian 

(section), yaitu bagian depan yang memuat berita nasional dan 
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internasional, bagian berita bisnis dan keuangan, bagian berita 

olahraga dan iklan baris yang disebut dengan klasika. 

Harian Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media 

Nusantara. Sejak tahun 1969, Kompas merajai penjualan surat 

kabar secara nasional. Pada tahun 2004, tiras hariannya mencapai 

530.000 eksemplar, khusus untuk edisi Minggu mencapai 610.000 

eksemplar. Pembaca koran ini mencapai 2,25 juta orang di seluruh 

Indonesia. Pada tahun 2011 Harian Kompas Cetak (bukan versi digital) 

memiliki sirkulasi oplah rata-rata 500.000 eksemplar per hari, dengan 

rata-rata jumlah pembaca mencapai 1.850.000 orang per hari yang 

terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan oplah rata-rata 500 

ribu eksemplar setiap hari dan mencapai 600 ribu eksemplar untuk 

edisi Minggu, Kompas tidak hanya merupakan koran dengan oplah 

(sirkulasi) terbesar di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. 

Berdasarkan hasil survei pembaca tahun 2008, Profil pembaca 

Koran Kompas mayoritas berasal dari kalangan (Strata Ekonomi 

dan Sosial) menengah ke atas (SES AB) yang tercermin dari latar 

belakang pendidikan dan kondisi keuangan. 

Tanggal 27 Juni 2005, Kompas menggunakan ukuran 

broadsheet 9 Kolom dan tampil dengan warna hitam putih. Pada 

tanggal 28 Juni 2005 Kompas melakukan perubahan terhadap 

ukuran kertas yang digunakan, menjadi lebih kecil atau sering juga 

disebut young broadsheet 7 kolom. Perubahan ukuran kertas dan 

jumlah kolom yang lebih sedikit berdampak juga pada tata letak 

tulisan redaksi dan iklan. 

Perubahan yang paling mencolok adalah pergantian warna 

pada masthead yang semula berwarna hitam diubah menjadi biru. 

Pada halaman depannya juga terdapat penggunaan navigasi yang 

membantu pembaca untuk menuju rubrik atau berita tertentu. 

Penggunaan warna selain hitam pada tulisan, judul maupun 

penamaan rubrik juga menjadi perubahan yang sangat terlihat dan 

terasa. 
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KOMPAS Cetak kembali dapat diakses secara online sejak 

tahun 2011. Terdapat perbedaan penulisan produk dengan versi 

sebelumnya, awalnya bernama KOMPAS Cetak (penulisan 

dipisah) kemudian ditulis KOMPASCetak (penulisan disambung). 

Dapat diakses di KOMPASCetak.com. Selain perubahan cara 

penulisan produk, KOMPASCetak.com telah diperbaharui kembali 

dengan menambahkan berbagai sarana pencarian dan kemudahan 

berbagi di jejaring sosial. Penyenpurnaan berikutnya adalah 

kemudahan akses baik melalui Peramban web dari Desktop 

maupun melalui perangkat mobile. 

4.1.1.1 Logo Surat Kabar Kompas 

Gambar 4.1 Logo Surat Kabar Kompas 

 

 

4.1.2 Profil Surat Kabar Republika 

Nama Republika merupakan ide dari Presiden Soeharto 

yang disampaikan pada saat beberapa pengurus ICMI pusat 

menghadap Presiden untuk menyampaikan rencana peluncuran 

harian umum, yang sebelumnya akan diberi nama “Republik” 

Presiden Soeharto lalu menambahkan “A” dibelakangnya sehingga 

menjadi Republika. 

Republika merupakan koran nasional yang dilahirkan oleh 

kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan 

tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat 

Islam, khususnya para wartawan profesional muda yang dipimpin 

oleh ex wartawan Tempo, Zaim Uchrowi yang telah menempuh 

berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia (ICMI) yang saat itu diketuai BJ Habibie dapat 

menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat 

itu memungkinkan upaya-upaya tersebut berbuah. 
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Koran yang terbit di bawah bendera perusahaan PT Abdi 

Bangsa. Setelah BJ Habibie tak lagi menjadi presiden dan seiring 

dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham 

mayoritas PT Abdi Bangsa, pada akhir 2000, mayoritas saham 

koran ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media. PT Abdi Bangsa 

selanjutnya menjadi perusahaan induk dan Republika berada di 

bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak 

perusahaan PT Abdi Bangsa. Di bawah bendera Mahaka Media, 

kelompok ini juga menerbitkan Majalah Golf Digest Indonesia, 

Majalah Parents Indonesia, stasiun radio Jak FM, Gen FM, Delta 

FM, Female Radio, Prambors, Jak tv, dan Alif TV. 

Walau berganti kepemilikan, Republika tak mengalami 

perubahan visi maupun misi. Namun harus diakui, ada perbedaan 

gaya dibandingkan dengan sebelumnya. Sentuhan bisnis dan 

independensi Republika menjadi lebih kuat. Karena itu, secara 

bisnis, koran ini terus berkembang. Republika menjadi makin 

profesional dan matang sebagai koran nasional untuk komunitas 

muslim. 

Republika terbit pada tanggal 4 januari 1993 yang lahir 

dalam keadaan Indonesia yang terus berubah. Perubahan tersebut 

hampir melanda semua aspek kehidupan baik dibidang politik, 

ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial serta budaya. 

Republika adalah sebuah nama yang diberikan oleh presiden 

Soeharto, memilih untuk ikut mempersiapkan masyarakat 

Indonesia dalam memasuki pengembangan dinamis. 

Dengan ambisi komersial, perspektif politik, koneksi yang 

baik ini muncul untuk menghadapi tantangan yang 

diidentifikasikan para peserta seminar Ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia (ICMI) pada tahun 1991. Melalui yayasan Abdi Bangsa 

ICMI membangun republika menjadi bagian dari media massa 

Indonesia dan fungsi sebagai penopang agar langkah itu 

bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Lahirnya Republika 
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dianggap memberikan harapan baru bagi komunikasi Indonesia 

Islam untuk tidak lagi di pinggiran. 

Akrab dan cerdas, demikian semboyan Republika. 

Semangat itu yang menjiwai semangat langkah untuk 

mengembangkan Republika sebagai Koran komunitas muslim, 

Republika akan tumbuh dan berkembang bersama komunitas 

muslim yang menjadi komunitas terpenting bangsa ini. 

Sebagai sebuah surat kabar harian, Republika mempunyai 

visi dan misi, yaitu mempersiapkan masyarakat Indonesia 

memasuki masa dinamis. Dengan menggunakan slogan 

penyemangat “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, Republika 

berusaha terbuka serta mengupayakan perubahan dan pembaharuan 

tanpa mengganggu stabilitas yang telah susah payah dibangun. 

Untuk mencapai tujuannya, Republika mempunyai misi hampir 

dalam semua bidang kehidupan, antara lain: 

a. Dalam bidang politik, Republika ingin mendorong 

demokratisasi dan optimalisasi lembaga-lembaga 

negara, partisipasi politik di semua lapisan 

masyarakat, serta mengutamakan kejujuran dan 

moralitas politik. 

b. Di bidang ekonomi, Republika mempunyai misi 

akan kepedulian terhadap keterbukaan dan 

demokratisasi ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini 

Republika ingin mempromosikan profesionalitas 

dengan mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan 

dalam manajemen. Selain itu Republika mempunyai 

misi menekankan perlunya pemerataan sumber daya 

ekonomi dan mempromosikan prinsip etika dan 

moralitas bisnis. 

c. Dalam bidang kebudayaan, Republika mendukung 

sikap yang terbuka dan apresiatif terhadap bentuk-

bentuk kebudayaan. Di bidang ini pula Republika 
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menginginkan media yang menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusiaan. Dari hal tersebut, Republika 

hendak mempromosikan bentuk-bentuk kesenian 

dan hiburan yang sehat, mencerdaskan, 

menghaluskan perasaan, dan mempertajam 

kepekaan nurani. Adanya sikap kritis terhadap 

berbagai bentuk kebudayaan yang cenderung 

mereduksi manusia dan mendangkalkan nilai-nilai 

kemanusiaan. 

Di bidang keagamaan, Republika ingin mendorong sikap 

agama yang terbuka juga kritis terhadap realitas sosial-ekonomi 

yang kontemporer. Adanya sikap toleransi yang tulus serta 

mengembangkan penafsiran ajaran-ajaran ideal agama untuk 

mendapatkan pemahaman yang segar dan tajam. Republika juga 

mempunyai misi bahwa dalam bidang ini, Republika ingin 

mendorong titik temu di antara agama-agama. 

4.1.2.1 Logo Surat Kabar Republika 

Gambar 4.2 Logo Surat Kabar Republika 

 

4.1.3 Profil Surat Kabar Media Indonesia 

Media Indonesia pertama kali diterbitkan pada tanggal 19 

Januari 1970. Sebagai surat kabar umum pada masa itu, Media 

Indonesia baru bisa terbit 4 halaman dengan tiras yang amat 

terbatas. Berkantor di Jl. MT. Haryono, Jakarta, di situlah sejarah 

panjang Media Indonesia berawal. Lembaga yang menerbitkan 

Media Indonesia adalah Yayasan Warta Indonesia. 

Tahun 1976, surat kabar ini kemudian berkembang menjadi 

8 halaman. Sementara itu perkembangan regulasi di bidang pers 

dan penerbitan terjadi. Salah satunya adalah perubahan SIT (Surat 

Izin Terbit) menjadi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). 
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Karena perubahan ini penerbitan dihadapkan pada realitas bahwa 

pers tidak semata menaggung beban idealnya tapi juga harus 

tumbuh sebagai badan usaha. 

Dengan kesadaran untuk terus maju, pada tahun 1988 

Teuku Yousli Syah selaku pendiri Media Indonesia bergandeng 

tangan dengan Surya Paloh, mantan pemimpin surat kabar 

Prioritas. Dengan kerjasama ini, dua kekuatan bersatu: kekuatan 

pengalaman bergandeng dengan kekuatan modal dan semangat. 

Maka  pada tahun tersebut lahirlah Media Indonesia dengan 

manajemen baru di bawah PT. Citra Media Nusa Purnama. 

Surya Paloh sebagai Direktur Utama sedangkan Teuku 

Yousli Syah sebagai Pemimpin Umum, dan Pemimpin Perusahaan 

dipegang oleh Lestary Luhur. Sementara itu, markas usaha dan 

redaksi dipindahkan ke Jl. Gondandia Lama No. 46 Jakarta. Awal 

tahun 1995, bertepatan dengan usianya ke 25 Media Indonesia 

menempati kantor barunya di Komplek Delta Kedoya, Jl. Pilar Mas 

Raya Kav.A-D, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Di gedung baru ini 

semua kegiatan di bawah satu atap, Redaksi, Usaha, Percetakan, 

Pusat Dokumentasi, Perpustakaan, Iklan, Sirkulasi dan Distribusi 

serta fasilitas penunjang karyawan. Sejarah panjang serta motto 

“Pembawa Suara Rakyat” yang dimiliki oleh Media Indonesia 

bukan menjadi motto kosong dan sia-sia, tetapi menjadi spirit 

pegangan sampai kapan pun. 

Sejak Media Indonesia ditangani oleh tim manajemen baru 

di bawah paying PT Citra Media Nusa Purnama, banyak 

pertanyaan tentang apa yang menjadi visi harian ini dalam industry 

pers nasional. Terjun pertama kali dalam industri pers tahun 1986 

dengan menerbitkan harian Prioritas. Namun Prioritas memang 

kurang bernasib baik, karena belum cukup lama menjadi koran 

alternatif bangsa, SIUPP-nya dibatalkan Departemen Penerangan. 

Antara Prioritas dengan Media Indonesia memang ada “benang 

merah”, yaitu dalam karakter kebangsaannya. 
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Surya Paloh sebagai penerbit Harian Umum Media 

Indonesia, tetap gigih berjuang mempertahankan kebebasan pers. 

Wujud kegigihan ini ditunjukkan dengan mengajukan kasus 

penutupan Harian Prioritas ke pangadilan, bahkan menuntut 

Menteri Penerangan untuk mencabut Peraturan Menteri No.01/84 

yang dirasakan membelenggu kebebasan pers tanah air. 

Tahun 1997, Djafar H. Assegaff yang baru menyelesaikan 

tugasnya sebagai Duta Besar di Vietnam dan sebagai wartawan 

yang pernah memimpin beberapa harian dan majalah, serta 

menjabat sebagai Wakil Pemimpin Umum LKBN Antara, oleh 

Surya Paloh dipercaya untuk memimpin harian Media Indonesia 

sebagai Pemimpin Redaksi. Saat ini Djafar H. Assegaff dipercaya 

sebagai Corporate Advisor. Sejak 2005, Pemimpin Redaksi dijabat 

oleh Djajat Sudradjat. Sedangkan Pemimpin Umum yang semula 

dipegang langsung oleh Surya Paloh, di tahun 2005, dijabat oleh 

Saur Hutabarat dan Wakil Pemimpin Umum dijabat oleh Andy F. 

Noya. 

Pada tahun 2006 sampai dengan saat ini, terjadi beberapa 

perubahan struktur organisasi. Posisi jabatan saat ini, sebagai 

berikut: Direktur Pemberitaan dijabat oleh Saur Hutabarat, Direktur 

Pengembangan Bisnis dijabat oleh Alexander Stefanus, sedangkan 

Direktur Utama dijabat oleh Rahni Lowhur-Schad. 

Surat Kabar Media Indonesia yang lahir sejak tahun 1970, 

memiliki visi dan misi yang hingga sekarang terus menjadi acuan 

dalam setiap menggali dan mengungkap berita untuk disampaikan 

kepada masyarakat. Adapun visi dan misi tersebut adalah: 

a. Visi Media Indonesia 

Media Indonesia memiliki visi sebagai berikut: 

“Menjadi Surat Kabar Independen yang Inovatif, 

Lugas, Terpercaya, dan paling Berpengaruh” 

Uraian visi: 
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1) Independen 

Yaitu menjaga sikap nonpartisipan; di mana 

karyawan tidak menjadi pengurus partai 

politik; menolak segala bentuk pemberian 

yang dapat memengaruhi objektivitas; dan 

mempunyai keberanian bersikap beda. 

2) Inovatif 

Yaitu terus menerus menyempurnakan dan 

mengembangkan kemampuan teknologi dan 

sumber daya manusia; serta secara terus-

menerus mengembangkan rubrik, halaman 

dan penyempurnaan perwajahan. 

3) Lugas 

Yaitu menggunakan bahasa yang terang dan 

langsung. 

4) Terpercaya 

Yaitu selalu melakukan check dan recheck, 

meliputi berita dari dua pihak dan seimbang; 

serta selalu melakukan investigasi dan 

pendalaman. 

5) Paling berpengaruh 

Yaitu dibaca para pengambil keputusan; 

memiliki kualitas editorial yang dapat 

memengaruhi pengambil keputusan; mampu 

membangun kemampuan antisipasif; mampu 

membangun network nara sumber; dan 

memiliki pemasaran atau distribusi yang 

andal. 

b. Misi Media Indonesia 

Adapun misi dari Surat Kabar Media Indonesia 

adalah sebagai berikut: 
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1) Menyajikan informasi terpercaya secara 

nasional dan regional serta berpengaruh bagi 

pengambil keputusan. 

2) Mempertajam isi yang relevan untuk 

pengembangan pasar. 

3) Membangun sumber daya manusia dan 

manajemen yang professional dan unggul, 

mampu mengembangkan perusahaan 

penerbitan yang sehat dan menguntungkan. 

4.1.3.1 Logo Surat Kabar Media Indonesia 

Gambar 4.3 Logo Surat Kabar Media Indonesia 

 

4.2 Hasil Analisis 

Pemberitaan yang dilakukan media massa, khususnya Surat Kabar 

dalam mengangkat kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja 

Purnama, menunjukkan isu tersebut memiliki nilai berita yang cukup 

tinggi. Salah satu unsur berita adalah prominence (terkemuka/ ternama), 

yang mana nilai berita dilihat dari besarnya peristiwa dan arti penting bagi 

masyarakat. Selain itu, isu ini juga dapat dikatakan sebagai konflik yang 

melibatkan orang penting (public figure) bagi masyarakat Indonesia. 

Berita yang dimuat di media massa merupakan hasil konstruksi 

realitas yang dilakukan oleh wartawan pada media massa tersebut. Hal ini 

menyebabkan sebuah peristiwa yang sama akan diberitakan secara berbeda 

oleh tiga media yang berbeda. Termasuk pemberitaan mengenai penetapan 

status tersangka Basuki Tjahaja Purnama. Salah satu cara untuk melihat 

bagaimana media massa mengkonstruksi sebuah realitas atau peristiwa 

adalah melalui analisis framing. 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling 

untuk mengambil sampel dari masing-masing portal berita. Menurut 

Hikmat (2011, hlm. 64), “Purposive sampling merupakan pengambilan 

sampel berdasarkan kapasitas dan kapabilitas atau yang benar-benar 

kompeten di bidangnya di antara anggota populasi. Yaitu ditentukan 

dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian tertentu.” 

Berdasarkan hal ini, peneliti melakukan seleksi terhadap berita 

yang bersifat straight news, dimuat pada hari yang sama, serta memiliki 

judul, topik, dan headline yang relevan. Adapun kategori ini dipilih 

berdasarkan tujuan utama penelitian ini yang dilakukan untuk melihat 

bagaimana pembingkaian berita Surat Kabar Kompas, Republika, dan 

Media Indonesia. Oleh sebab itu, pemilihan topic dan judul yang relevan 

sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana ketiga surat kabar ini 

melakukan konstruksi realitas terhadap berita yang sama. Untuk itu, 

diperoleh tiga berita, masing-masing satu headline dari Surat Kabar 

Kompas, Republika, dan Media Indonesia. 

Ketiga teks berita ini akan dianalisis menggunakan teknik analisi 

framing model Pan dan Kosicki. Adapun dalam membingkai sebuah 

berita, Pan dan Kosicki menekankan empat aspek utama untuk melihat 

bagaimana berita tersebut dikonstruksi. Eriyanto (2007, hlm. 293-294) 

mengemukakan keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Sintaksis (penyusunan berita oleh wartawan) 

2) Skrip (mengisahkan berita oleh wartawan) 

3) Tematik (sudut pandang berita oleh wartawan) 

4) Retoris (penekanan fakta berita oleh wartawan) 

Berikut ini merupakan hasil analisis penelitian pada berita 

Penetapan Status Tersangka Basuki Tjahaja Purnama di Surat Kabar 

Kompas, Republika, dan Media Indonesia: 

4.2.1 Pembingkaian Berita 1 

Adapun berita berjudul: “Hormati Proses Hukum” yang 

diberitakan oleh Surat Kabar Kompas pada 17 November 2016 ini 

diambil sudut pandang status Basuki Tjahaja Purnama sebagai 



72 
 

 
Fachmi Maulana, 2017 
PEMBINGKAIAN BERITA HEADLINE SURAT KABAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

calon Gubernur DKI Jakarta. Dalam berita ini, Surat Kabar 

Kompas hanya menggunakan kutipan langsung dari Ketua KPU 

DKI Jakarta, Sumarno terkait status Basuki Tjahaja Purnama 

sebagai calon Gubernur DKI Jakarta setelah penetapan status 

tersangka kasus penistaan agama. 

Secara keseluruhan, berita “Hormati Proses Hukum” 

memiliki sudut pandang status Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

calon Gubernur DKI Jakarta tidak gugur meski telah ditetapkan 

sebagai tersangka kasus penistaan agama. 

4.2.1.1 Sintaksis 

Pandangan Kompas diwujudkan dalam 

skema atau bagan berita. Headline/ judul berita 

tersebut adalah “Hormati Proses Hukum”. 

Kompas menggunakan kata kerja „Hormati‟ dengan 

maksud untuk meminta pembaca/ masyarakat 

menghormati proses hukum Basuki Tjahaja 

Purnama. Merujuk pada Aminuddin (dalam Sobur, 

2009, hlm. 248), kata „hormati‟ merupakan kata 

sinsemantis. Kata dasar dari „hormati‟ adalah 

„hormat‟ yang artinya dalam KBBI adalah „1. 

Menghargai; 2. Perbuatan yang menandakan rasa 

khidmat atau takzim.‟ Artinya kata tersebut tidak 

memiliki satuan makna secara mandiri. Oleh karena 

itu, maka kata „hormat‟ tersebut dilekatkan dengan 

imbuhan –i, menjadi „hormati‟. Maka, kata 

„hormati‟ yang digunakan merupakan seruan kepada 

pembaca, untuk menghargai proses hukum terhadap 

Basuki Tjahaja Purnama. Hal tersebut dapat 

dijelaskan melalui maksud dari susunan teks berita 

sebagai berikut: 
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Terdapat tiga subjudul yang dituliskan 

Kompas. Pada subjudul pertama, Kompas 

menuliskan „Pencalonan Basuki di Pilkada DKI 

Tidak Gugur‟. Subjudul yang juga merupakan 

gagasan utama pada isi berita ini menunjukkan 

bahwa Kompas mengambil sudut pandang lain, di 

samping peristiwa penetapan status tersangka 

terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Artinya, Kompas 

memberikan informasi kepada pembaca bahwa 

meski Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai 

tersangka, pencalonan Basuki di Pilkada DKI tidak 

gugur. Gagasan ini dikuatkan dengan menuliskan 

teks berupa aturan legal. Kompas menjabarkan 

penjelasan Pasal 88 Huruf B Peraturan KPU RI 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan. Berikut 

teks berita tersebut: 

Jakarta, KOMPAS – Pencalonan 

Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur 

DKI Jakarta 2017-2022 tak gugur dan tak 

dibatalkan meski yang bersangkutan 

ditetapkan sebagai tersangka kasus 

penistaan agama. Basuki tetap dapat 

mengikuti semua tahapan Pilkada DKI 2017. 

Pencalonan Basuki sebagai 

gubernur baru gugur jika ada putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap yang menyatakan ia terbukti 

melakukan tindak pidana dengan ancaman 

hukuman minimal 5 tahun penjara. 

Ketentuan ini, kata Ketua Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta 

Sumarno, Rabu (16/11), di Jakarta, ada di 

Pasal 88 Huruf B Peraturan KPU RI 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan. 

(paragraf 1-3) 

 

Dalam teks berita tersebut, Kompas 

menggunakan kutipan dari Ketua KPU DKI Jakarta 

Sumarno, yang mengatakan pencalonan Basuki 
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Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta 

tidak gugur meski telah ditetapkan sebagai 

tersangka, ada di Pasal 88 Huruf B Peraturan KPU 

RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan. 

Setelah itu Kompas memasukan kutipan Kepala 

Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jendral Ari 

Dono Sukmanto, yang mengatakan penetapan 

Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus 

penistaan agama. Ia juga mengatakan bahwa proses 

penyidikan terhadap Basuki tidak akan mengganggu 

jalannya proses Pilkada DKI yang dijalani Basuki. 

Terkait penyidikan kasus ini yang 

akan dimulai pekan depan, Basuki dicegah 

bepergian ke luar negeri. Namun, menurut 

Ari Dono, penyidikan kasus ini tidak akan 

mengganggu kegiatan Basuki di Pilkada 

2017. (paragraf 6) 

 

Hal ini mengindikasikan bahwa Kompas 

bertujuan untuk memberi informasi kepada 

masyarakat, meski Basuki ditetapkan sebagai 

tersangka, ia tetap dapat menjalankan proses Pilkada 

DKI. Sehingga, masyarakat tidak perlu menuntut 

agar Basuki ditahan selama proses penyidikan. 

Maksud tersebut dikuatkan Kompas pada 

subjudul kedua, „Diapresiasi‟. Pada teks berita ini, 

Kompas menggambarkan suasana di Gedung Pusat 

Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, dalam 

pembacaan bersama pernyataan 22 perwakilan 

Ormas dan Lembaga Islam yang mengapresiasi 

langkah hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama, 

serta kepada Presiden Joko Widodo yang tidak 

mengintervensi kasus tersebut. Berikut teks berita 

tersebut: 
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Secara terpisah dalam pernyataan 

bersama kemarin dibacakan di Gedung 

Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, 

sedikitnya 22 perwakilan ormas dan 

lembaga Islam mengapresiasi putusan 

langkah Polri dalam kasus Basuki. 

Apresiasi juga diberikan kepada Presiden 

Joko Widodo karena tidak mengintervensi 

kasus tersebut. Selanjutnya, mereka akan 

mengawal jalannya proses hukum terhadap 

Basuki. (paragraf 7) 

 

Selain itu, pada subjudul ini, Kompas 

memasukkan kutipan Dua sumber yang mewakili 

Lembaga dan ormas Islam; Ketua Dewan 

Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din 

Syamsuddin dan Ketua Umum Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah Haedar Nasir. Keduanya 

menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi 

dan tetap menjaga kesatuan. Berikut teks berita 

tersebut: 

Dengan penetapan status tersangka 

kepada Basuki, Ketua Dewan Pertimbangan 

Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin 

yang hadir di acara itu menghimbau umat 

Islam agar tidak melakukan aksi-aksi 

lanjutan, termasuk dengan adanya rencana 

Aksi Bela Islam, 25 November. Umat 

diharapkan sabar menanti proses hukum. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah Haedar Nashir berharap 

semua elemen bangsa tidak terpecah 

karena kasus ini. (paragraf 8-9) 

 

Penggunaan sumber berita ini, yang 

keduanya merupakan pimpinan Lembaga dan 

Ormas Islam, menambah kekuatan maksud dari 

Kompas agar masyarakat – khususnya masyarakat 

Islam yang sebelumnya melakukan aksi 411, lebih 
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patuh untuk tidak melakukan aksi lanjutan – yang 

direncanakan akan dilakukan pada 25 November. 

Sedangkan dari pihak Basuki Tjahaja 

Purnama, selain yang bersangkutan, Kompas 

mewawancarai Koordinator tim kuasa hukum 

Basuki, Sirra Prayuna. Basuki mengucapkan 

terimakasih kepada berbagai pihak yang turut 

mewujudkan Jakarta tetap damai. Sementara Sirra 

menjelaskan bahwa tim kuasa hukum Basuki tidak 

akan mengambil langkah hukum pra-peradilan dan 

lebih mengutamakan Basuki untuk berkomunikasi 

dengan masyarakat Jakarta. Hal ini mengindikasikan 

bahwa Basuki akan tetap menjalankan proses 

Pilkada DKI, meski telah ditetapkan sebagai 

tersangka kasus penistaan agama. 

Pada subjudul ketiga yang juga merupakan 

penutup teks berita, „Tak berengaruh‟, Kompas 

memasukkan kembali kutipan dari Ketua KPU DKI 

Jakarta Sumarno, yang menjelaskan status 

pencalonan Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI 

tidak gugur. 

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno 

mengatakan, pencalonan Basuki sebagai 

gubernur baru gugur jika pengadilan 

menjatuhkan vonis pidana kepadanya 

dengan ancaman hukuman 5 tahun 

penjara atau lebih. “Meski vonisnya di 

bawah 5 tahun, tetap kalau tindak 

pidananya diancam 5 tahun penjara atau 

lebih, calon tetap akan digugurkan,” kata 

Sumarno. 

Jika vonis jatuh sebelum hari 

pemungutan suara, parpol pengusung masih 

mungkin mengajukan calon pengganti. 

Calon pengganti diajukan paling lambat 30 

hari sebelum hari-H pemungutan suara. Ini 

berarti paling lambat 15 Januari 2017 
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karena pemungutan suara Pilkada 2017 

dilakukan 15 Februari. 

“Jika calon gubernur terpilih status 

hukumnya berubah menjadi terpidana, 

otomatis dia akan diberhentikan. Lalu 

wakil gubernur terpilih akan naik menjadi 

gubernur,” kata Sumarno. 

 

Bahkan, pada paragraf terakhir Kompas 

memasukkan pula aturan lain yang menjelaskan 

Basuki Tjahaja Purnama tidak dapat mengundurkan 

diri sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta. 

Berikut teks berita tersebut: 

Meski ditetapkan sebagai tersangka, 

Basuki juga tak boleh mundur sebagai 

calon gubernur karena saat ini dia sudah 

resmi ditetapkan sebagai calon oleh KPU. 

Pasangan calon yang mundur setelah 

penetapan akan dikenai sanksi pidana 

kurungan 24-60 bulan dan denda Rp 25 

miliar-Rp 50 miliar. Besar sanksi yang 

sama juga dikenakan terhadap pimpinan 

parpol atau gabungan parpol yang menarik 

pasangan calonnya setelah pasangan calon 

ditetapkan. Ketentuan ini ada di Pasal 191 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Wali Kota. (paragraf 15) 

 

 

Tabel 4.1 Struktur Sintaksis Berita 1 

 

Struktur Unit yang 

diamati 

Temuan 

Sintaksis 

(Cara wartawan 

menyusun 

fakta) 

Headline “Hormati Proses Hukum” 

Lead Kompas menuliskan 

informasi bahwa Basuki 

Tjahaja Purnama tidak 

gugur dalam pencalonan 

sebagai gubernur pada 

Pilkada DKI, meski telah 

ditetapkan sebagai 

tersangka kasus penistaan 

agama. 
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Latar 

informasi 

Konferensi pers terkait 

penetapan status 

tersangka Basuki Tjahaja 

Purnama di Mabes Polri. 

Kutipan Kutipan diawali dengan 

penjabaran Peraturan 

KPU RI tentang 

pencalonan yang 

dijelaskan oleh Ketua 

KPU DKI Sumarno. Lalu 

dilanjutkan dengan 

kutipan Kabareskrim 

Polri Ari Dono 

Sukmanto, yang 

membacakan penetapan 

status tersangka terhadap 

Basuki Tjahaja Purnama. 

Ia juga mengatakan 

bahwa proses penyidikan 

tidak akan mengganggu 

kegiatan Basuki di 

Pilkada DKI Jakarta. 

Selanjutnya kutipan dari 

Ketua Dewan 

Pertimbangan MUI Din 

Syamsudin, Ketua 

Umum Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah Haedar 

Nashir, yang 

menghimbau agar 

masyarakat tetap 

kondusif menyikapi 

proses hukum terhadap 

Basuki Tjahaja Purnama. 

Terakhir, Kompas 

kembali menggunakan 

kutipan dari Ketua KPU 

DKI Sumarno, yang 

menjelaskan status 

hukum Basuki tidak 

menggugurkan 

pencalonannya sebagai 

gubernur.  

Sumber Sumber yang digunakan 

Kompas adalah pimpinan 

dari masing-masing 

elemen, yakni Ketua 
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KPU DKI Sumarno, 

Kabareskrim Polri Ari 

Dono Sukmanto, Ketua 

Dewan Pertimbangan 

MUI Din Syamsuddin, 

Ketua Umum Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah 

Haedar Nashir, Basuki 

Tjahaja Purnama dan 

Koordinator Tim Hukum 

Basuki, Sirra Prayuna. 

Selain itu, Kompas juga 

menggunakan sumber 

Peraturan Perundang-

undangan, yakni Pasal 

191 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan 

Wali Kota. 

Penutup Kompas menutup teks 

berita dengan Peraturan 

Perundang-undangan 

yang menjelaskan bahwa 

Basuki Tjahaja Purnama 

harus tetap menjalankan 

proses Pilkada DKI 

Jakarta. Dalam peraturan 

itu, ditekankan bahwa 

jika Basuki tidak 

melanjutkan proses 

Pilkada, artinya mundur, 

maka sanksi yang cukup 

berat akan menjerat 

Basuki dan juga Partai 

Politik yang mengusung. 

 

4.2.1.2 Skrip 

Skrip adalah cara wartawan mengisahkan 

berita. Dalam hal ini, unit yang diamati adalah 

kelengkapan berita yaitu, 5W+1H. Berdasarkan teks 

berita Kompas, wartawan telah melengkapi data 

melalui pertanyaan yang tersusun dalam 5W+1H. 

Berikut data atau kelengkapan berita tersebut: 
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Tabel 4.2 Struktur Skrip Berita 1 

Struktur Unit 

yang 

diamati 

Temuan 

Skrip 

(cara wartawan 

mengisahkan 

fakta) 

What Pencalonan Basuki di 

Pilkada DKI tidak 

Gugur setelah dirinya 

ditetapkan sebagai 

tersangka kasus 

penistaan agama. 

When Rabu, 16 November 

2016 

Where DKI Jakarta 

Who Basuki Tjahaja 

Purnama 

Why Berdarakan Pasal 88 

Huruf B Peraturan 

KPU RI Nomor  

Tahun 2016 tentang 

Pencalonan, 

pencalonan Basuki 

Tjahaja Purnama 

sebagai gubernur baru 

gugur jika ada 

putusan pengadilan 

yang telah 

berkekuatan hukum 

tetap yang 

menyatakan ia 
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terbukti melakukan 

tindak pidana dengan 

ancaman hukuman 

minimal 5 tahun 

penjara. 

How Pada Rabu, 16 

November 2016, 

Kepala Badan 

Reserse Kriminal 

Polri Komisaris 

Jendral Ari Dono 

Sukmanto, 

mengumumkan 

Basuki Tjahaja 

Purnama sebagai 

tersangka kasus 

penistaan agama. 

Pencalonan Basuki 

sebagai Gubernur 

DKI Jakarta tidak 

gugur berdasarkan 

Pasal 88 Huruf B 

Peraturan KPU RI 

Nomor  Tahun 2016 

tentang Pencalonan. 

 

Berdasarkan data yang didapat, wartawan 

mengisahkan proses Pilkada yang dilakukan Basuki Tjahaja 

Purnama sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tetap 

berjalan, meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus 

penistaan agama. 
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4.2.1.3 Tematik 

Dari struktur tematik, terdapat dua tema 

dalam teks berita ini. Pertama, status pencalonan 

Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI 

Jakarta tidak gugur meski telah ditetapkan sebagai 

tersangka kasus penistaan agama. Dalam teks, tema 

ini didukung oleh dasar yang legal dengan mengacu 

pada aturan-aturan hukum. Tema ini dapat dilihat 

dari kutipan Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno. 

Argumentasi yang diberikan untuk menyatakan 

bahwa pencalonan Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

gubernur tidak gugur adalah Pasal 88 Huruf B 

Peraturan KPU RI Nomor  Tahun 2016 tentang 

Pencalonan. Tematik ini dalam teks dibuat selain 

dengan kutipan sumber berita, juga dengan cara 

penulisan fakta yang mendukung gagasan. 

Elemen wacana yang dipakai di antaranya 

adalah detail dan bentuk kalimat. Pendapat Sumarno 

diuraikan dengan detail yang panjang. Pendapat itu 

juga dibantu oleh pengutipan lengkap Pasal 88 

Huruf B Peraturan KPU RI Nomor  Tahun 2016 

tentang Pencalonan. Dilihat dari: 

Jakarta, KOMPAS – Pencalonan 

Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur 

DKI Jakarta 2017-2022 tak gugur dan tak 

dibatalkan meski yang bersangkutan 

ditetapkan sebagai tersangka kasus 

penistaan agama. Basuki tetap dapat 

mengikuti semua tahapan Pilkada DKI 2017. 

Pencalonan Basuki sebagai 

gubernur baru gugur jika ada putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap yang menyatakan ia terbukti 

melakukan tindak pidana dengan ancaman 

hukuman minimal 5 tahun penjara. 

Ketentuan ini, kata Ketua Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta 
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Sumarno, Rabu (16/11), di Jakarta, ada di 

Pasal 88 Huruf B Peraturan KPU RI 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan. 

(paragraf 1-3) 

 

Pada paragraf dua, terdapat koherensi 

penjelas, yaitu penggunaan kata „jika‟. Menurut 

Eriyanto (2002, hlm. 303) koherensi penjelas adalah 

proposisi atau kalimat satu dilihat sebagai penjelas 

proposisi atau kalimat lain. 

Elemen wacana lain yang digunakan adalah 

pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono 

Sukmanto, yang mengatakan proses penyidikan 

kasus tersebut tidak akan mengganggu aktivitas 

Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta 

2017. Dapat dilihat dari: 

Terkait penyidikan kasus ini yang 

akan dimulai pekan depan, Basuki dicegah 

bepergian ke luar negeri. Namun, menurut 

Ari Dono, penyidikan kasus ini tidak akan 

mengganggu kegiatan Basuki di Pilkada 

2017. (paragraf 6) 

 

Pada paragraf tersebut, terdapat pula 

koherensi pembeda yang digunakan Kompas, yaitu 

dengan menuliskan kata „namun‟. Menurut Eriyanto 

(2002, hlm. 303), koherensi pembeda adalah 

proposisi atau kalimat satu dipandang kebalikan 

atau lawan dari proposisi atau kalimat lain. 

Selain itu, tema ini juga dikuatkan pada 

paragraf terakhir dari teks berita, yang menuliskan 

Peraturan Perundang-undangan tentang calon 

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pada peraturan 

tersebut, dijelaskan bahwa jika Basuki mundur 

sebagai calon gubernur, maka akan ada sanksi berat 

yang menjeratnya. Berikut teks berita tersebut: 



84 
 

 
Fachmi Maulana, 2017 
PEMBINGKAIAN BERITA HEADLINE SURAT KABAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Meski ditetapkan sebagai tersangka, 

Basuki juga tak boleh mundur sebagai 

calon gubernur karena saat ini dia sudah 

resmi ditetapkan sebagai calon oleh KPU. 

Pasangan calon yang mundur setelah 

penetapan akan dikenai sanksi pidana 

kurungan 24-60 bulan dan denda Rp 25 

miliar-Rp 50 miliar. Besar sanksi yang 

sama juga dikenakan terhadap pimpinan 

parpol atau gabungan parpol yang menarik 

pasangan calonnya setelah pasangan calon 

ditetapkan. Ketentuan ini ada di Pasal 191 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Wali Kota. (paragraf 15) 

 

Pada paragraf tersebut, terdapat koherensi 

pembeda, yaitu penggunaan kata „meski‟. Kata 

tersebut digunakan untuk melawan proposisi yang 

mengatakan sebagai tersangka, dengan penjelasan 

Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan 

bahwa Basuki akan dikenakan sanksi berat jika 

mundur sebagai calon gubernur karena menyandang 

status tersangka. 

Tema kedua, bentuk apresiasi terhadap 

kepolisian dan pemerintah, serta himbauan kepada 

masyarakat agar tidak melakukan aksi yang dapat 

menimbulkan perpecahan. Tema ini dalam teks 

berita didukung oleh latar informasi pembacaan 

pernyataan bersama oleh 22 perwakilan ormas dan 

lembaga Islam, di Gedung Pusat Dakwah 

Muhammadiyah, Jakarta. Dalam pernyataan itu, 

mereka mengapresiasi putusan langkah Polri 

terhadap kasus Basuki dan juga kepada Presiden 

Joko Widodo, karena tidak mengintervensi kasus 

tersebut. 
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Teks tersebut disambung dengan pernyataan 

dari Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama 

Indonesia Din Syamsuddin, yang menghimbau 

masyarakat – khususnya masyarakat Islam yang 

sebelumnya melakukan aksi 411, agar tidak 

melakukan aksi lanjutan – yang direncanakan akan 

dilakukan pada 25 November. 

Pernyataan itu didukung pada paragraf 

selanjutnya. Kompas memasukkan sumber Ketua 

Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar 

Nashir yang menyatakan harapan terhadap semua 

elemen bangsa tidak terpecah karena kasus ini. 

Ketiga paragraf tersebut saling berhubungan. 

Dengan telah ditetapkanya Basuki Tjahaja Purnama 

sebagai tersangka dan tidak adanya intervensi dari 

pemerintah – seperti tuntutan pada aksi bela Islam 

411, masyarakat diharapkan dapat patuh pada 

himbauan pemimpin lembaga dan ormas Islam agar 

tidak melakukan aksi lanjutan dan berharap tidak 

menimbulkan perpecahan di masyarakat secara luas. 

 

Tabel 4.3 Struktur Tematik 

Berita 1 

 

Struktur Unit yang 

diamati 

Temuan 

Tematik 

(cara 

wartawan 

menulis 

fakta) 

Paragraf 

Tema 

pertama yaitu 

tidak 

gugurnya 

pencalonan 

Basuki 

Tjahaja 

Purnama pada 

Pilkada DKI. 

Tema ini 

dapat dilihat 
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pada paragraf 

2,3,6, dan 15. 

Tema kedua 

yaitu bentuk 

apresiasi dan 

himbauan 

dari pimpinan 

ormas dan 

lembaga 

Islam. Tema 

ini dapat 

dilihat dari 

paragraf 7-9. 

 

4.2.1.4 Retoris 

Retoris adalah cara wartawan menekankan 

fakta pada berita. Retorika yang banyak dipakai 

adalah pemakaian klaim yuridis untuk menekankan 

bahwa pandangannya benar (Eriyanto, 2002, hlm. 

316). Pandangan Ketua KPU DKI Jakarta yang 

mengatakan pencalonan Basuki Tjahaja Purnama 

tak gugur dilengkapi dengan uraian mengenai dasar 

hukum sehingga pendapat itu tampak mempunyai 

landasan yang kokoh. Selain itu, pernyataan 

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmato 

terkait penyidikan kasus tersebut tidak akan 

mengganggu aktivitas Basuki pada Pilkada DKI 

Jakarta. Berikut kutipan-kutipan yang menekankan 

argument tersebut: 

1. Pencalonan Basuki sebagai gubernur 

baru gugur jika ada putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap yang menyatakan ia 

terbukti melakukan tindak pidana 

dengan ancaman hukuman minimal 5 

tahun penjara. (paragraf 2) 

2. Ketentuan ini, kata Ketua Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta 

Sumarno, Rabu (16/11), di Jakarta, ada 

di Pasal 88 Huruf B Peraturan KPU RI 
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Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pencalonan. (paragraf 3) 

3. Terkait penyidikan kasus ini yang akan 

dimulai pecan depan, Basuki dicegah 

bepergian ke luar negeri. Namun, 

menurut Ari Dono, penyidikan kasus 

ini tidak akan mengganggu kegiatan 

Basuki di Pilkada 2017. (paragraf 6) 

4. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno 

mengatakan, pencalonan Basuki 

sebagai gubernur baru gugur jika 

pengadilan menjatuhkan vonis pidana 

kepadanya dengan ancaman hukuman 

5 tahun penjara atau lebih. “Meski 

vonisnya di bawah 5 tahun, tetap kalau 

tindak pidananya diancam 5 tahun 

penjara atau lebih, calon tetap akan 

digugurkan,” kata Sumarno. (paragraf 

12) 

5.  “Jika calon gubernur terpilih status 

hukumnya berubah menjadi terpidana, 

otomatis dia akan diberhentikan. Lalu 

wakil gubernur terpilih akan naik 

menjadi gubernur,” kata Sumarno. 
(paragraf 14) 

6. Meski ditetapkan sebagai tersangka, 

Basuki juga tak boleh mundur sebagai 

calon gubernur karena saat ini sudah 

resmi ditetapkan sebagai calon oleh 

KPU. Pasangan calon yang mundur 

setelah penetapan akan dikenai sanksi 

pidana kurungan 24-60 bulan dan 

denda Rp 25 miliar-Rp 50 miliar. Besar 

sanksi yang sama juga dikenakan 

terhadap pemimpin parpol atau 

gabungan parpol yang menarik 

pasangan calonnya setelah pasangan 

calon itu ditetapkan. Ketentuan ini ada 

di Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. 
(paragraf 15) 

 

Tabel 4.4 Struktur Retoris Berita 1 

 

Struktur Unit 

yang 

Teman 
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diamati 

Retoris 

(cara 

wartawan 

menekankan 

fakta) 

Klaim 

yuridis 

Kompas 

menggunakan 

narasumber 

ring satu, 

yaitu 

pimpinan dari 

masing-

masing 

elemen yang 

mewakili 

berita 

tersebut.  

 

4.2.2 Pembingkaian Berita 2 

Adapun berita berjudul: “Kawal Proses Hukum” yang 

diberitakan oleh Surat Kabar Republika pada 17 November 2016 

ini diambil dari sudut pandang penetapan Basuki Tjahaja Purnama 

sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Dalam berita ini 

Republika mengambil kutipan Kepala Badan Reserse Kriminal 

Polri Komjen Ari Dono Sukmanto dari konferensi pers, serta 

mewawancari Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma‟ruf Amin, 

Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, 

dan Basuki Tjahaja Purnama. 

Secara keseluruhan berita “Kawal Proses Hukum”, 

menjelaskna penetapan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka 

kasus dugaan penistaan agama, bahkan Republika menceritakan 

kronologi dari awal kasus itu bermula. Selain itu, himbauan kepada 

masyarakat agar tetap kondusif dalam menanggapi keputusan 

tersebut. 

4.2.2.1 Sintaksis 

Pandangan Republika dapat dilihat dari 

susunan atau skema teks berita. Headline berita 

tersebut adalah “Kawal Proses Hukum”. Judul 

tersebut menunjukkan arahan berita Republika 

adalah mengawal proses hukum yang dijalankan 
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kepolisian terkait kasus penistaan agama yang telah 

menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

tersangka. Merujuk pada Aminuddin (dalam Sobur, 

2009, hlm. 248), kata „kawal‟ merupakan kata 

autosemantis, artinya kata tersebut memiliki satuan 

makna secara penuh. Menurut KBBI, „kawal‟ berarti 

„jaga‟. Tidak ada arti lain. Maka, penggunaan kata 

„Kawal‟ di sini artinya mengajak pembacanya untuk 

mengawal proses hukum tersebut. Untuk 

menunjukkan arahan berita Republika, juga dapat 

dilihat dari skema berita selanjutnya. 

Pada paragraf pertama atau lead, wartawan 

menuliskan informasi penetapan status tersangka 

terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Berikut teks 

berita Republika: 

Jakarta – Bareskrim Polri akhirnya 

menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif 

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai 

tersangka kasus dugaan penistaan agama. 

Berbagai kalangan meminta masyarakat 

mengawal proses hukum ini dengan tetap 

mengedepankan keamanan dan kepercayaan 

terhadap aparat penegak hukum. 

Penetapan status tersangka atas 

Ahok kemarin disampaikan Kepala 

Bareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto. 

Meski ada perbedaan pendapat, menurut Ari 

Dono, mayoritas penyidik sepakat membawa 

kasus Ahok ke proses peradilan terbuka. 

“Dengan menetapkan Saudara Basuki 

Tjahaja Purnama sebagai tersangka,” 

katanya dalam konferensi pers di Mabes 

Polri, Rabu (16/11). Setelah ditetapkan 

sebagai tersangka, Ahok juga dikenai 

pencegahan dari bepergian ke luar negeri. 

(paragraf 1-2) 

 

Dari teks tersebut, menunjukkan bahwa 

arahan berita Republika adalah penetapan Basuki 
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Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus penistaan 

agama. Republika memasukkan kutipan 

Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto yang 

mengatakan penetapan tersangka terhadap Basuki 

Tjahaja Purnama pada konferensi pers di Mabes 

Polri. Hal ini sesuai dengan penjelasan Eriyanto 

(2002, hlm. 297), Lead yang baik umumnya 

memberikan sudut pandang dari berita, 

menunjukkan perspektif tertentu dari peristiwa yang 

diberitakan. 

Setelah itu, pada teks berita, Republika 

menyinggung awal mula kasus penistaan agama 

yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. Tak hanya 

itu, Republika juga memasukkan kutipan Ari Dono 

terkait pelanggaran yang menjerat Basuki yaitu, 

Pasal pencemaran dan penodaan agama Pasal 156 A 

KUHP. Berikut teks berita tersebut: 

Kasus yang menjerat Ahok bermula 

dari pidatonya di hadapan warga 

Kepulauan Seribu akhir September lalu. 

Dalam rekaman video yang mulanya 

diunggah pihak Pemprov DKI Jakarta di 

Youtube, Ahok terdengar menyampaikan 

agar warga jangan mau dibohongi “pakai” 

surah al-Maidah ayat 51. Komentar Ahok 

tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian 

dengan tuduhan penistaan terhadap ulama 

dan Alquran. 

Ari mengatakan, Bareskrim 

menaikkan status kasus penistaan setelah 

wawancara 39 saksi fakta dan saksi ahli. 

Ahok bakal dijerat pasal pencemaran dan 

penodaan agama yang tercantum dalam 

Pasal 156 A KUHP. Selain itu, Ahok juga 

dikenakan pasal Undang-Undang 

Informasi Transaksi Elektronik (ITE) 

Pasal 28 ayat 2. (paragraph 3-4) 
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Dari teks tersebut, sumber dan kutipan yang 

digunakan Republika menunjukkan bahwa maksud 

dari headline „Kawal Proses Hukum‟ adalah 

mengawal Pasal 156 A KUHP tentang pencemaran 

dan penodaan agama serta Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 

ayat 2. 

Teks berita dilanjutkan dengan memasukkan 

kutipan wawancara dengan Ketua Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) KH Ma‟ruf Amin. Berikut teks 

berita tersebut: 

Kasus dugaan penistaan agama 

sempat mendorong ratusan ribu umat Islam 

melakukan aksi damai pada 4 November 

lalu. Selepas penetapan tersangka kemarin, 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

menekankan, sekarang saatnya 

menyerahkan kasus ke penegak hukum. 

“Kita mengapresiasi proses gelar perkara 

yang dilakukan kepolisian berjalan 

objektif, kita persilakan kepolisian untuk 

melanjutkan proses hukum sesuai dengan 

aturan yang berlaku,” kata Ketua MUI KH 

Ma‟ruf Amin kepada Republika, kemarin. 

Ma’ruf juga menegaskan, proses 

penahanan Ahok adalah sepenuhnya 

kewenangan kepolisian. Tak perlu ada 

paksaan-paksaan terkait hal tersebut. 

“Umat Islam kita harap untuk tetap tenang 

dan menunggu proses hukum yang sedang 

berjalan. Jangan sampai ada yang 

terprovokasi hingga melakukan tindakan 

kearah desruktif,” ujarnya. (paragraf 5-6) 

 

Setelah itu Republika  memasukkan kutipan 

dari Kapolri Tito Karnavian yang menjelaskan 

penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama tidak 

diperlukan. Namun, Republika memasukkan kutipan 

langsung dari Kapolri Jendral Tito Karnavian yang 
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menunjukkan kewaspadaan Polri terhadap Basuki 

Tjahaja Purnama. Dapat dilihat dari: 

Selain itu, barang bukti video 

rekaman Ahok sudah disita kepolisian. 

Sehingga, kemungkinan tersangka 

menghilangkan barang bukti juga kecil. 

“Namun, polisi tidak mau kecolongan, 

maka dilakukan pencegahan ke luar 

negeri,” katanya. (paragraf 8) 

 

Republika dalam teksnya memasukkan juga 

kutipan wawancara dengan Menkopolhukam 

Wiranto. Kutipan yang digunakan, menunjukkan tak 

ada intervensi dari pemerintah. Hal ini pula yang 

menjadi dasar arahan Republika mengapresiasi 

langkah Polri. Sebelumnya, dalam teks berita juga 

disebutkan bahwa kasus ini menimbulkan reaksi 

dari umat Islam. Massa melakukan aksi yang 

menuntut kasus Basuki Tjahaja Purnama diproses 

tanpa ada intervensi dari pemerintah. 

Sebagai penutup teks berita, Republika 

memasukkan kutipan Basuki Tjahaja Purnama yang 

menanggapi status tersangka terhadap dirinya. 

Berikut teks tersebut: 

Sementara itu, Ahok menyatakan tak 

risau meski ditetapkan sebagai tersangka. 

“Kalau memang ditentukan saya tersangka 

pun proses pemilihan masih berjalan. Kita 

akan fight di pengadilan, seperti kasus 

reklamasi (Teluk Jakarta), Rumah Sakit 

Sumber Waras, “ kata Ahok, di Rumah 

Lembang, Jakarta Pusat, kemarin. 

Mantan bupati Belitung Timur itu 

pun mengapresiasi bila nanti persidangan 

terkait tuduhan dugaan penistaan agama 

kepada dirinya digelar secara terbuka. Ia 

tetap meyakini, dengan keadaan terkini, 

masih bisa memenangi Pilkada DKI 2017. 

(paragraf 11-12) 
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Dari teks tersebut, Republika mengutip 

perkataan Basuki Tjahaja Purnama yang 

menyinggung kasus lain yaitu, kasus reklamasi dan 

kasus sengketa rumah sakit sumber waras, yang 

pernah dihadapi Basuki sebagai gubernur DKI 

Jakarta. Meski pada kasus itu Basuki 

menghadapinya bukan sebagai tersangka, Republika 

memberi gambaran tentang Basuki bahwa ia selalu 

menghadapi proses hukum. 

 

Tabel 4.5 Struktur Sintaksis Berita 2 

 

Struktur Unit yang 

diamati 

Temuan 

Sintaksis 

(cara wartawan 

menyusun fakta) 

Headline “Kawal Proses Hukum” 

Lead Sebagai teks pembuka, 

Republika menuliskan 

informasi penetapan status 

tersangka terhadap Basuki 

Tjahaja Purnama 

Latar 

Informasi 

Konferensi Pers terkait 

penetapan status tersangka 

terhadap Basuki Tjahaja 

Purnama di Mabes Polri, 

Jakarta. 

Kutipan Kutipan diawali dengan 

menuliskan informasi 

penetapan status tersangka 

terhadap Basuki Tjahaja 

Purnama oleh Kabareskrim Ari 

Dono Sukmanto pada 
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konferensi pers di Mabes Polri. 

Lalu, kutipan selanjutnya 

adalah apresiasi dari Ketua 

Umum MUI KH Ma‟ruf Amin 

atas proses gelar perkara yang 

dilakukan kepolisian. Setelah 

itu, kutipan dilanjut dengan 

penjelasan Kapolri Tito 

Karnavian terkait status 

penahanan Basuki sebagai 

tersangka. Selanjutnya, kutipan 

yang dituliskan adalah 

pernyataan Menko Polhukam 

Wiranto yang menekankan 

bahwa keputusan hukum 

terhadap Basuki membuktikan 

tidak adanya intervensi dari 

pemerintah. Terakhir, sebagai 

penutup kutipan Basuki 

Tjahaja Purnama yang 

menerima dirinya ditetapkan 

sebagai tersangka. 

Sumber Sumber yang digunakan 

Republika adalah Kabareskrim 

Polri Ari Dono Sukmanto, 

Ketua MUI KH Ma‟ruf Amin, 

Kapolri Tito Karnavian, 

Menko Polhukam Wiranto, dan 

Basuki Tjahaja Purnama. 

Penutup Sebagai penutup, Republika 

menuliskan tanggapan Basuki 
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Tjahaja Purnama terkait 

penetapan status tersangka 

terhadap dirinya. 

 

4.2.2.2 Skrip 

Skrip adalah cara wartawan mengisahkan 

berita. Dalam hal ini, unit yang diamati adalah 

kelengkapan berita yaitu, 5W+1H. Berdasarkan teks 

berita Republika, wartawan telah melengkapi data 

melalui pertanyaan yang tersusun dalam 5W+1H. 

Berikut data atau kelengkapan berita tersebut: 

 

Tabel 4.6 Struktur Skrip Berita 2 

 

Struktur Unit yang 

diamati 

Temuan 

Skrip 

(cara wartawan 

mengisahkan 

fakta) 

What Penetapan status 

tersangka terhadap 

Basuki Tjahaja 

Purnama terkait 

kasus dugaan 

penistaan agama. 

When Rabu, 16 November 

2016 

Where DKI Jakarta 

Who Basuki Tjahaja 

Purnama. 

Why Kasus yang 

menjerat Ahok 

bermula dari 

pidatonya di 
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hadapan warga 

Kepulauan Seribu 

akhir September 

lalu. Dalam 

rekaman video yang 

mulanya diunggah 

pihak Pemprov DKI 

Jakarta di Youtube, 

Ahok terdengar 

menyampaikan agar 

warga jangan mau 

dibohongi “pakai” 

surah al-Maidah 

ayat 51. Komentar 

Ahok tersebut 

kemudian 

dilaporkan ke 

kepolisian dengan 

tuduhan penistaan 

terhadap ulama dan 

Alquran. 

How Bareskrim 

menaikkan status 

kasus penistaan 

setelah wawancara 

39 saksi fakta dan 

saksi ahli. Ahok 

bakal dijerat pasal 

pencemaran dan 

penodaan agama 

yang tercantum 
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dalam Pasal 156 A 

KUHP. Selain itu, 

Ahok juga 

dikenakan pasal 

Undang-Undang 

Informasi Transaksi 

Elektronik (ITE) 

Pasal 28 ayat 2. 

 

 

Berdasarkan data yang didapat, wartawan 

mengisahkan kronologi kasus dugaan penistaan 

agama hingga penetapan status tersangka terhadap 

Basuki Tjahaja Purnama. 

4.2.2.3 Tematik 

Dari struktur tematik, ada empat tema pada 

teks berita tersebut. Pertama, status Basuki Tjahaja 

Purnama sebagai tersangka. Dalam teks, tema ini 

didukung dengan adanya kutipan dari Kabareskrim 

Polri Komjen Ari Dono Sukmanto yang mengatakan 

penetapan status tersangka terhadap Basuki Tjahaja 

Purnama. Selain itu, Republika juga memasukkan 

kutipan Ari Dono yang mengatakan Pasal 156 A 

KUHP yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama, 

serta memasukkan pasal Undang-Undang Informasi 

Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat 2 yang 

menjerat Basuki. Berikut teks berita tersebut: 

Penetapan status tersangka atas 

Ahok kemarin disampaikan Kepala 

Bareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto. 

Meski ada perbedaan pendapat, menurut Ari 

Dono, mayoritas penyidik sepakat membawa 

kasus Ahok ke proses peradilan terbuka. 

“Dengan menetapkan Saudara Basuki 
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Tjahaja Purnama sebagai tersangka,” 

katanya dalam konferensi pers di Mabes 

Polri, Rabu (16/11). Setelah ditetapkan 

sebagai tersangka, Ahok juga dikenai 

pencegahan dari bepergian ke luar negeri. 

(paragraf 2) 

Ari mengatakan, Bareskrim 

menaikkan status kasus penistaan setelah 

wawancara 39 saksi fakta dan saksi ahli. 

Ahok bakal dijerat pasal pencemaran dan 

penodaan agama yang tercantum dalam 

Pasal 156 A KUHP. Selain itu, Ahok juga 

dikenakan pasal Undang-Undang 

Informasi Transaksi Elektronik (ITE) 

Pasal 28 ayat 2. (paragraf 4) 

 

Pada paragraf 2 dan 4, terdapat koherensi 

penjelas, yakni penggunaan kata „juga‟ pada kalimat 

terakhir, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ahok 

juga dikenai pencegahan dari bepergian ke luar 

negeri; dan Selain itu, Ahok juga dikenakan pasal 

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik 

(ITE) Pasal 28 ayat 2. Kata tersebut 

menggambarkan bahwa sanksi bagi Basuki Tjahaja 

Purnama lebih dari satu. 

Elemen wacana yang digunakan adalah 

adanya detail kronologi kasus yang menimpa Basuki 

Tjahaja Purnama. Dapat dilihat dari: 

Kasus yang menjerat Ahok bermula 

dari pidatonya di hadapan warga 

Kepulauan Seribu akhir September lalu. 

Dalam rekaman video yang mulanya 

diunggah pihak Pemprov DKI Jakarta di 

Youtube, Ahok terdengar menyampaikan 

agar warga jangan mau dibohongi “pakai” 

surah al-Maidah ayat 51. Komentar Ahok 

tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian 

dengan tuduhan penistaan terhadap ulama 

dan Alquran. (paragraf 3) 

 



99 
 

 
Fachmi Maulana, 2017 
PEMBINGKAIAN BERITA HEADLINE SURAT KABAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Pada paragraf 3, terdapat koherensi sebab-

akibat, yakni penggunaan kata „dari‟, „kemudian‟. 

Menurut Eriyanto (2002, hlm. 303) koherensi sebab-

akibat adalah proposisi atau kalimat satu dipandang 

akibat atau sebab dari proposisi lain. 

Tema Kedua adalah adanya apresiasi dan 

himbauan dari Ketua MUI KH Ma‟ruf Amin kepada 

umat Islam agar menjaga kondusifitas. Sebelum 

memasukkan kutipan Ma‟ruf Amin, Republika 

menuliskan informasi terkait adanya aksi yang 

dilakukan umat Islam sebelum penetapan status 

tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Tema 

ini dapat dilihat dari: 

Kasus dugaan penistaan agama 

sempat mendorong ratusan ribu umat 

Islam melakukan aksi damai pada 4 

November lalu. Selepas penetapan 

tersangka kemarin, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) menekankan, sekarang 

saatnya menyerahkan kasus ke penegak 

hukum. “Kita mengapresiasi proses gelar 

perkara yang dilakukan kepolisian berjalan 

objektif, kita persilakan kepolisian untuk 

melanjutkan proses hukum sesuai dengan 

aturan yang berlaku,” kata Ketua MUI KH 

Ma‟ruf Amin kepada Republika, kemarin. 

Ma’ruf juga menegaskan, proses 

penahanan Ahok adalah sepenuhnya 

kewenangan kepolisian. Tak perlu ada 

paksaan-paksaan terkait hal tersebut. 

“Umat Islam kita harap untuk tetap tenang 

dan menunggu proses hukum yang sedang 

berjalan. Jangan sampai ada yang 

terprovokasi hingga melakukan tindakan 

kearah desruktif,” ujarnya. (paragraf 5-6) 

 

Tema ketiga adalah tidak adanya intervensi 

dari pemerintah terkait kasus penistaan agama yang 

menjerat Basuki Tjahaja Purnama. Tema ini 
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didukung dengan adanya kutipan wawancara 

dengan Menkopolhukam Wiranto, yang mengatakan 

bahwa keputusan hasil penyidikan merupakan murni 

profesionalisme kepolisian. Dapat dilihat dari: 

Menkopolhukam Wiranto 

menekankan, penetapan tersangka terhadap 

Ahok membuktikan taka da intervensi dari 

pemerintah ataupun Presiden Joko 

Widodo. “Keputusan menempatkan Saudara 

Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka 

ini merupakan murni keputusan penyelidikan 

yang didasarkan berbagai kesaksian yang 

diberikan secara professional,” ujar dia 

dalam keterangan pers, kemarin. (paragraf 

9) 

Tema keempat atau terakhir adalah sikap 

Basuki Tjahaja Purnama terkait statusnya sebagai 

tersangka kasus penistaan agama. Republika 

memasukkan kutipan Basuki Tjahaja Purnama yang 

menyinggung kasus lain yang pernah dihadapi 

Basuki, meski bukan sebagai tersangka. Berikut teks 

berita tersebut: 

Sementara itu, Ahok menyatakan tak 

risau meski ditetapkan sebagai tersangka. 

“Kalau memang ditentukan saya tersangka 

pun proses pemilihan masih berjalan. Kita 

akan fight di pengadilan, seperti kasus 

reklamasi (Teluk Jakarta), Rumah Sakit 

Sumber Waras, “ kata Ahok, di Rumah 

Lembang, Jakarta Pusat, kemarin. (paragraf 

11) 

 

Pada paragraf tersebut, terdapat koherensi 

pembeda, yakni penggunaan kata „sementara itu‟. 

Kata tersebut diperjelas dengan proposisi atau 

kalimat selanjutnya yang menjelaskan Basuki 

menerima status tersangka terhadap dirinya. 

 

Tabel 4.7 Struktur Tematik Berita 2 
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Struktur Unit yang 

diamati 

Temuan 

Tematik 

(cara wartawan 

menuliskan 

fakta) 

Paragraf 

Tema pertama 

terkait status 

tersangka Basuki 

Tjahaja Purnama 

terdapat pada 

paragraf 2-4. 

Tema kedua 

tentang apresiasi 

dan himbauan 

MUI, terdapat 

pada paragraf 5-

6. 

Tema ketiga 

tentang tidak 

adanya 

intervensi dari 

pemerintah, 

terdapat pada 

paragraf 9. 

Tema keempat 

terkait sikap 

Basuki Tjahaja 

Purnama 

menghadapi 

status tersangka 

terhadap dirinya, 

terdapat pada 

paragraf 11) 
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4.2.2.4 Retoris 

Retoris adalah cara wartawan menekankan 

fakta pada berita. Retorika yang dipakai adalah 

penggunaan kata atau idiom yang menunjukkan 

arahan dari berita Republika. Pertama, kata „kawal‟ 

yang ada pada headline menunjukkan bahwa 

Republika meminta kepada pembacanya untuk 

mengawal proses hukum dari kasus tersebut. Kedua, 

penggunaan kata „Akhirnya‟ pada paragraf pertama. 

Kata dasar tersebut adalah „akhir‟. Menurut KBBI, 

„akhir‟ berarti „paling belakang‟ dan „kesudahan‟. 

Maka, kata tersebut merupakan kata sinsemantis. 

Artinya kata tersebut tidak memiliki satuan makna 

secara mandiri. Oleh karena itu, maka kata „akhir‟ 

tersebut dilekatkan dengan imbuhan –nya, menjadi 

„akhirnya‟. Kata tersebut berubah makna menjadi 

hasil dari suatu penantian atau kesudahannya. 

Berikut kata tersebut pada teks berita: 

Jakarta – Bareskrim Polri akhirnya 

menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif 

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai 

tersangka kasus dugaan penistaan agama. 

Berbagai kalangan meminta masyarakat 

mengawal proses hukum ini dengan tetap 

mengedepankan keamanan dan kepercayaan 

terhadap aparat penegak hukum. (paragraf 

1) 

 

Hal ini menunjukkan bahwa Republika 

menanti proses hukum terhadap Basuki Tjahaja 

Purnama. Kata ini juga mewakili pembaca yang 

sama-sama menanti penetapan status tersangka 

kepada Basuki – Khususnya umat Islam yang 

melakukan aksi 4 November. 
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Selain penggunaan kata, retorika yang 

digunakan oleh Republika untuk menekankan fakta 

adalah adanya pemaparan secara detail kronologi 

kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama, serta 

fakta lain dengan menuliskan koherensi sebab-

akibat, yakni penggunaan kalimat „sempat 

mendorong‟ adanya aksi ratusan ribu umat Islam 

akibat kasus tersebut. Berikut retorika yang 

digunakan Republika: 

Kasus yang menjerat Ahok bermula 

dari pidatonya di hadapan warga 

Kepulauan Seribu akhir September lalu. 

Dalam rekaman video yang mulanya 

diunggah pihak Pemprov DKI Jakarta di 

Youtube, Ahok terdengar menyampaikan 

agar warga jangan mau dibohongi “pakai” 

surah al-Maidah ayat 51. Komentar Ahok 

tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian 

dengan tuduhan penistaan terhadap ulama 

dan Alquran. (paragraf 3) 

Kasus dugaan penistaan agama 

sempat mendorong ratusan ribu umat 

Islam melakukan aksi damai pada 4 

November lalu. Selepas penetapan 

tersangka kemarin, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) menekankan, sekarang 

saatnya menyerahkan kasus ke penegak 

hukum. “Kita mengapresiasi proses gelar 

perkara yang dilakukan kepolisian berjalan 

objektif, kita persilakan kepolisian untuk 

melanjutkan proses hukum sesuai dengan 

aturan yang berlaku,” kata Ketua MUI KH 

Ma’ruf Amin kepada Republika, kemarin. 

(paragraf 5) 

 

Tabel 4.8 Struktur Retoris Berita 2 

 

Struktur Unit yang 

diamati 

Temuan 

Retoris 

(cara 

wartawan 

menekankan 

Kata Penggunaan 

kata „kawal‟ 

pada judul 

berita dan 
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fakta) kata 

„akhirnya‟ 

pada lead 

berita. 

Detail Penulisan 

kronologi 

kasus yang 

menjerat 

Basuki 

Tjahaja 

Purnama pada 

awal teks 

berita 

(paragraf 3) 

 

 

 

 

4.2.3 Pembingkaian Berita 3 

Adapun berita berjudul: “Berkontestasi Sampai Akhir” 

yang diberitakan oleh Surat Kabar Media Indonesia pada 17 

November 2016 ini diambil dari sudut pandang Basuki Tjahaja 

Purnama sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta. Dalam 

teks berita, Media Indonesia mengambil latar informasi tim sukses 

Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat di tempat 

pemenangan, Rumah Lembang, Jakarta. 

Secara keseluruhan, berita berjudul “Berkontestasi Sampai 

Akhir” mengambil sudut pandang dukungan terhadap Basuki 

Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang telah 

ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. 

4.2.3.1 Sintaksis 

Secara penyusunan berita, Media Indonesia 

mengawali teks dengan penggambaran suasana 

Rumah Lembang, tempat pemenangan Basuki 

Tjahaja Purnama di Pilkada DKI 2017. Headline 

atau judul “Berkontestasi Sampai Akhir” 
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menunjukkan sikap Basuki Tjahaja Purnama tetap 

berjuang dalam Pilkada DKI 2017. Dari teks berikut 

terlihat bahwa arahan berita ini adalah gambaran 

tentang perjuangan Basuki Tjahaja Purnama pada 

Pilkada DKI 2017 pasca-penetapan status tersangka 

terhadap dirinya. 

Pada subjudul, arahan tersebut sudah terlihat 

dengan menuliskan “Tekad Badja semakin 

membaja untuk memenangkan Pilkada DKI 2017 

dalam satu putaran”. Penggunaan kata „Badja‟ 

yang merupakan singkatan dari Basuki-Djarot 

dalam kampanye, juga menunjukkan adanya 

keberpihakan Media Indonesia kepada Basuki 

Tjahaja Purnama. 

Lead teks berita tersebut menggambarkan 

suasana di tempat pemenangan Basuki-Djarot, di 

Rumah Lembang, Jakarta. Sebanyak empat paragraf 

awal teks berita menggambarkan sikap positif dari 

Basuki Tjahaja Purnama maupun pasangannya di 

Pilkada DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Begitu 

pun dari para pendukungnya, yang digambarkan 

pada teks berita begitu bersemangat. Dapat dilihat 

dari: 

Tak ada raut wajah sedih, murung 

nan penuh kegalauan dari pasangan 

Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful 

Hidayat (Badja), begitu pula di kalangan 

pendukung yang berkumpul di Rumah 

Lembang, Jl Lembang No 27, Menteng, 

Jakarta Pusat. 

Itulah pemandangan di markas Tim 

Pemenangan Badja pasca-Badan Reserse 

Kriminal Polri menetapkan Gubernur 

nonakif DKI Jakarta yang akrab disapa 

Ahok itu sebagai tersangka. 
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Ahok ditetapkan sebagai tersangka 

dalam kasus dugaan penistaan agama 

terkait pidatonya di Kepulauan Seribu yang 

menyinggung Surah Al Maidah ayat 51. 

Alih-alih menciut semangat, 

pasangan Ahok-Djarot tetap tegar. 

Keduanya malah menargetkan memenangi 

kontestasi Pilkada DKI 2017 dalam satu 

putaran pada 15 Februari 2017. (paragraf 

1-4) 

 

Pada paragraf kelima, wartawan menuliskan 

kutipan Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan 

dirinya legawa dan mengajak para pendukungnya 

untuk bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Berikut teks berita tersebut: 

Ahok menyatakan menerima dengan legawa 

atas status tersangka yang disandangnya. 

“Ingat 15 Februari, pemilihan kami tetap 

ikut. Tolong para pendukung tetap datang 

ke TPS untuk memenangkan kami satu 

putaran sehingga ini akan menunjukkan 

proses yang baik untuk Negara kita,” pinta 

mantan Bupati Belitung Timur itu yang 

disambut aplus meriah pendukungnya di 

Rumah Lembang, kemarin. (paragraf 5) 

 

Paragraf berikutnya masih berupa tanggapan 

atau sikap terhadap penetapan status tersangka 

Basuki Tjahaja Purnama dari pasangannya Djarot 

Saiful Hidayat. Ia mengatakan hal yang sama, yaitu 

memenangkan Pilkada DKI Jakarta dalam satu 

putaran. 

Selanjutnya, wartawan memasukkan kutipan 

dari Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris 

Jendral Ari Dono Sukmanto, terkait proses 

penetapan status tersangka terhadap Basuki Tjahaja 

Purnama. Media Indonesia lebih menyoroti adanya 

perbedaan pendapat dari para penyidik. Selain itu, 
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kutipan tidak langsung dari Kapolri Jendral Polisi 

Tito Karnavian menjelaskan alasan Basuki Tjahaja 

Purnama tidak ditahan meski telah ditetapkan 

sebagai tersangka. Berikut teks berita tersebut: 

Sebelumnya, setelah melalui 

serangkaian penyelidikan dan gelar perkara, 

Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto 

mengumumkan penetapan status Ahok 

sebagai tersangka. 

Ari mengaku proses peningkatan 

status hukum Ahok itu tidak mulus. 
Pasalnya, terjadi perbedaan pendapat 

sangat tajam di kalangan ahli terkait ada 

tidaknya unsur niat menistakan agama oleh 

Ahok. “Ini mengakibatkan perbedaan 

pendapat antara tim penyidik yang 

berjumlah 27 orang,” tutur Ari dalam jumpa 

pers di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. 

Kapolri Jendral Tito Karnavian 

mengatakan alasan tidak ditahannya Ahok 

karena di kalangan penyidikan masih 

terdapat perbedaan pendapat. (paragraf 7-9) 

 

Selanjutnya, Media Indonesia menuliskan 

subjudul kedua, yaitu “Tetap solid”. Subjudul 

tersebut mengarah pada tanggapan para pendukung 

Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang 

berlaga di Pilkada DKI Jakarta. Wartawan 

memasukkan kutipan wawancara dengan Sekretaris 

Tim Pemenangan Ace Hasan Sadzily yang 

mengatakan timnya tetap solid dalam mendukung 

Basuki Tjahaja Purnama dan bertekad 

memenangkan Pilkada DKI Jakarta dalam satu 

putaran. Selain itu, wartawan juga memasukkan 

kutipan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya 

Paloh yang mengatakan hal yang sama bahwa 

partainya tetap mendukung Basuki. Adanya 

narasumber Surya Paloh, yang juga salah satu 
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pemilik Media Indonesia, menunjukkan salah satu 

bentuk kekuasaan media. Berikut teks berita 

tersebut: 

Dalam menanggapi status Ahok, tim 

pemenangan nomor urut dua kemarin 

menggelar rapat. Hasilnya, pertama, partai 

pendukung tetap solid. Kedua, Ahok 

menghormati proses hukum. “Ketiga, tim 

akan tetap bekerja memenangi Pilkada 

DKI,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Ace 

Hasan Sadzily tadi malam. 

Ketua Umum Partai NasDem Surya 

Paloh mengatakan pihaknya tetap setia 

kepada Ahok-Djarot. “Belum bergeser,” 

ujarnya seraya meyakini profesionalitas 

penegak hukum dalam kasus Ahok. (paragraf 

10-11) 

 

Paragraf selanjutnya, wartawan 

menggunakan kutipan dari Ketua KPU DKI Jakarta 

Sumarno yang menjelaskan status pencalonan 

Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta 

tidak gugur. 

Penutup berita, Media Indonesia 

memasukkan kutipan dari Ketua Dewan 

Pertimbangan MUI Din Syamsuddin yang 

menghimbau ormas Islam agar tidak melakukan aksi 

lanjutan terkait kasus penistaan agama yang 

dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. Berikut teks 

penutup berita tersebut: 

Di sisi lain, Ketua Dewan Pertimbangan 

MUI Din Syamsuddin menghimbau ormas 

Islam mengurungkan niatnya 

berdemonstrasi pada 25 November. 

“Enggak usahlah,” kata Din di Istana 

Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Energi 

umat, lanjutnya, sebaiknya digunakan untuk 

mengawal proses hukum Ahok. (paragraf 13) 

 

Tabel 4.9 Struktur Sintaksis Berita 3 
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Struktur Unit yang 

diamati 

Temuan 

Sintaksis 

(cara 

wartawan 

menyusun 

fakta) 

Headline “berkontestasi 

sampai akhir” 

Lead Penggambaran 

suasana tegar 

Basuki Tjahaja 

Purnama dan 

Djarot Saiful 

Hidayat, serta 

para 

pendukungnya 

pasca-penetapan 

status tersangka 

terhadap Basuki. 

Latar 

informasi 

Suasana positif 

dari Basuki-

Djarot dan para 

pendukungnya di 

tempat 

pemenangan, 

Rumah Lembang, 

Jakarta. 

Kutipan Kutipan pertama 

baru terdapat 

pada paragraf 5 

dari Basuki 

Tjahaja Purnama 

yang mengajak 

para 

pendukungnya 

untuk 

memenankan 

Basuki-Djarot 

pada Pilkada DKI 

Jakarta. 

Selanjutnya 

kutipan dari 

Djarot Saiful 

Hidayat yang 

menanggapi 

status tersangka 

Basuki dan 

mengajak para 

pendukungnya 

untuk tetap solid. 
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Kutipan 

selanjutnya 

adalah 

pengumuman 

status tersangka 

Basuki Tjahaja 

Purnama oleh 

Kabareskrim 

Polri Ari Dono 

Sukmanto, 

dilanjut dengan 

penjelasan proses 

peningkatan 

status tersangka 

Basuki. 

Pernyataan 

Kabareskrim, 

dikuatkan dengan 

kutipan Kapolri 

Tito Karnavian. 

Selanjutnya 

kutipan dari 

perwakilan 

pendukung 

Basuki dan juga 

Ketua Umum 

Partai Nasdem 

sebagai partai 

pengusung, yang 

menyatakan tetap 

solid dalam 

mendukung 

Basuki-Djarot. 

Lalu kutipan dari 

Ketua KPU DKI 

Sumarno yang 

menjelaskan 

bahwa Basuki 

tidak gugur 

dalam 

pencalonan. 

Terakhir, kutipan 

Ketua Dewan 

Pertimbangan 

MUI Din 

Syamsuddin yang 

menyatakan tidak 
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perlu adanya aksi 

lanjutan terkait 

kasus Basuki. 

Sumber Media Indonesia 

menggunakan 

sumber hasil 

peliputan, di 

antaranya Basuki 

Tjahaja Purnama 

dan Djarot Saiful 

Hidayat sebagai 

pasangan calon 

gubernur dan 

wakil gubernur 

DKI Jakarta. Lalu 

Kabareskrim 

Polri Ari Dono 

Sukmanto dan 

Kapolri Tito 

Karnavian. Dari 

elemen 

pendukung 

adalah Sekretaris 

Tim Pemenangan 

Ace Hasan dan 

Ketua Umum 

Partai Nasdem 

Surya Paloh. 

Terakhir dari 

elemen Lembaga 

Islam, yakni 

Ketua Dewan 

Pertimbangan 

MUI Din 

Syamsuddin. 

Penutup Sebagai penutup 

berita, Media 

Indonesia 

menuliskan 

kutipan Ketua 

Dewan 

Pertimbangan 

MUI Din 

Syamsuddin yang 

mengatakan tidak 

perlu ada aksi 

lanjutan terkait 
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kasus Basuki 

Tjahaja Purnama. 

 

4.2.3.2 Skrip 

Skrip adalah cara wartawan mengisahkan 

berita. Dalam hal ini, unit yang diamati adalah 

kelengkapan berita yaitu, 5W+1H. Berdasarkan teks 

berita Media Indonesia, wartawan telah melengkapi 

data melalui pertanyaan yang tersusun dalam 

5W+1H. Berikut data atau kelengkapan berita 

tersebut: 

Tabel 4.10 Struktur Skrip Berita 3 

 

Struktur Unit 

yang 

diamati 

Temuan 

Skrip 

(cara wartawan 

mengisahkan 

fakta) 

What Basuki Tjahaja 

Purnama bertekad 

memenangkan 

Pilkada DKI Jakarta 

dalam satu putaran. 

When 16 November 2016 

Where Rumah Lembang, 

Jakarta 

Who Basuki Tjahaja 

Purnama 

Why Meski telah 

ditetapkan sebagai 

tersangka kasus 

penistaan agama, 

pencalonan Basuki 

Tjahaja Purnama pada 
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Pilkada DKI Jakarta 

tidak gugur. 

How Basuki Tjahaja 

Purnama meminta 

para pendukungnya 

legawa dan 

menggormati 

keputusan hukum 

yang menetapkan 

dirinya sebagai 

tersangka kasus 

penistaan agama. 

Basuki yang tetap 

berlaga di Pilkada 

DKI Jakarta meminta 

para pendukungnya 

untuk bisa 

memenangkan 

Basuki-Djarot dalam 

satu putaran. 

 

Berdasarkan data yang didapat, wartawan 

mengisahkan sikap Basuki Tjahaja Purnama 

terhadap status tersangka yang disandangnya dan 

meminta para pendukungnya untuk dapat 

memenangkan Pilkada DKI Jakarta dalam satu 

putaran. 

4.2.3.3 Tematik 

Dari struktur tematik, terdapat tiga tema 

pada teks berita. Pertama, dukungan terhadap 

Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 

2017. tema ini dapat langsung terlihat pada kedua 
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subjudul yang dituliskan wartawan, yakni “Tekad 

Badja semakin membaja untuk memenangkan 

Pilkada DKI 2017 dalam satu putaran” dan “Tetap 

solid”. Selain itu, dari 13 paragraf, terdapat 8 

paragraf yang menunjukkan dukungan terhadap 

Basuki Tjahaja Purnama, bahkan mengarah kepada 

kampanye. Dari paragraf pertama hingga keenam, 

teks berita diisi dengan penggambaran suasana 

tegar, bersemangat, dan positif dari Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, maupun para 

pendukungnya. 

Selanjutnya, wartawan menuliskan kutipan 

Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat 

pada paragraf lima dan enam. Kedua kutipan 

tersebut berisi ajakan kepada pendukung mereka 

untuk memenangkan Pilkada DKI 2017 dalam satu 

putaran. Berikut teks berita tersebut: 

 

Ahok menyatakan menerima dengan 

legawa atas status tersangka yang 

disandangnya. “Ingat 15 Februari, 

pemilihan kami tetap ikut. Tolong para 

pendukung tetap datang ke TPS untuk 

memenangkan kami satu putaran sehingga 

ini akan menunjukkan proses yang baik 

untuk Negara kita,” pinta mantan Bupati 

Belitung Timur itu yang disambut aplus 

meriah pendukungnya di Rumah Lembang, 

kemarin. (paragraf 5) 

Setali tiga uang, Djarot 

mengungkapkan status baru pasangannya 

itu akan dijadikan motivasi. “Terima kasih 

kepada Pak Ahok yang telah menunjukkan 

jiwa yang besar. Ini akan semakin 

menyolidkan semua elemen pendukung 

Badja untuk kerja keras lagi menang 

dalam satu putaran,” katanya berapi-api. 

(paragraf 6) 
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Dua paragraf di atas menunjukkan sikap 

positif dari Basuki Tjahaja Purnama maupun Djarot 

Saiful Hidayat. Namun, paragraf tersebut juga berisi 

ajakan untuk memilih mereka dalam Pilkada DKI 

Jakarta 2017. Hal ini mengarah pada kampanye 

menggunakan media massa. 

Selanjutnya, pada teks berita subjudul kedua, 

wartawan memasukkan kutipan wawancara dengan 

Sekretaris Tim Pemenangan Basuki-Djarot dan 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

Keduanya mengatakan dukungan dan loyalitas 

terhadap Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful 

Hidayat. 

Tema kedua, yaitu proses penyelidikan yang 

tidak berjalan baik. Hal ini didukung dalam teks 

berita berupa kutipan dari Kabareskrim Polri 

Komjen Ari Dono Sukmanto. Sebanyak tiga 

paragraf, wartawan menuliskan gambaran proses 

penyelidikan yang tidak berjalan dengan baik. 

Berikut teks berita tersebut: 

Sebelumnya, setelah melalui 

serangkaian penyelidikan dan gelar perkara, 

Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto 

mengumumkan penetapan status Ahok 

sebagai tersangka. 

Ari mengaku proses peningkatan 

status hukum Ahok itu tidak mulus. 
Pasalnya, terjadi perbedaan pendapat 

sangat tajam di kalangan ahli terkait ada 

tidaknya unsur niat menistakan agama oleh 

Ahok. “Ini mengakibatkan perbedaan 

pendapat antara tim penyidik yang 

berjumlah 27 orang,” tutur Ari dalam jumpa 

pers di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. 

Kapolri Jendral Tito Karnavian 

mengatakan alasan tidak ditahannya Ahok 

karena di kalangan penyidikan masih 

terdapat perbedaan pendapat. (paragraf 7-9) 
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pada paragraf delapan menunjukkan tidak 

berjalannya proses penyelidikan dengan baik. Tema 

ini didukung pula dengan pendapat Kapolri Jendral 

Polisi Tito Karnavian pada paragraf selanjutnya 

yang mengatakan perbedaan pendapat tersebut 

menjadi alasan tidak ditahannya Basuki Tjahaja 

Purnama meski telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Tema ketiga adalah himbauan terkait aksi 

atau demonstrasi terhadap Basuki Tjahaja Purnama. 

Tema ini didukung dengan kutipan singkat dari 

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama 

Indonesia Din Syamsuddin. Berikut teks berita 

tersebut: 

Di sisi lain, Ketua Dewan 

Pertimbangan MUI Din Syamsuddin 

menghimbau ormas Islam mengurungkan 

niatnya berdemonstrasi pada 25 November. 

“Enggak usahlah,” kata Din di Istana 

Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Energi 

umat, lanjutnya, sebaiknya digunakan untuk 

mengawal proses hukum Ahok. (paragraf 13) 

 

Paragraf tersebut disusun dari tiga kalimat 

yang saling menguatkan. Pertama, kutipan tidak 

langsung dari Din Syamsuddin yang menghimbau 

ormas Islam mengurungkan niat berdemonstrasi. 

Kedua, kutipan langsung yang mempertegas kalimat 

pertama. Ketiga, solusi atau saran yang 

mempertegas kalimat sebelumnya. 

 

Tabel 4.11 Struktur Tematik Berita 3 

 

Struktur Unit yang Temuan 
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diamati 

Tematik 

(cara wartawan 

menuliskan 

fakta) 

Paragraf 

Tema pertama 

terkait 

dukungan 

terhadap 

Basuki Tjahaja 

Purnama 

terdapat pada 

paragraf 1-6 

dan 10-11. 

Tema kedua 

terkait jalannya 

proses gelar 

perkara 

terdapat pada 

paragraf 7-9. 

Tema ketiga 

mengenai 

himbauan 

terkait aksi atas 

kasus Basuki 

terdapat pada 

paragraf 13. 

 

4.2.3.4 Retoris 

Secara retoris, teks berita Media Indonesia 

memiliki banyak kata yang mengandung makna 

lain. Pada subjudul pertama, wartawan menuliskan 

“Tekad Badja semakin membaja…”. Kata „Badja‟ 

dalam teks tersebut adalah singkatan dari Basuki-

Djarot dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta. Kata 

„membaja‟ di sini merupakan makna konotasi yang 
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dihadirkan Media Indonesia. Menurut Sobur (2009, 

hlm. 263), makna konotatif ialah makna denotatif 

ditambah segala gambaran, ingatan, dan perasaan 

yang ditimbulkan oleh kata itu sendiri. Maka, 

makna dari kalimat tersebut adalah pasangan calon 

gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki 

Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat semakin 

kuat dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Hal tersebut lantaran, Basuki Tjahaja Purnama telah 

ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. 

Selanjutnya, pada paragraf keempat 

wartawan juga menuliskan ”Alih-alih menciut 

semangat, pasangan Ahok-Djarot tetap tegar”. 

Kata „alih-alih‟ merupakan koherensi pembeda. 

Lalu kata „menciut‟ merupakan kata sinsemantis. 

Artinya Media Indonesia ingin menunjukkan 

perbedaan pandangan masyarakat umum, jika 

seseorang menyandang status tersangka, 

semangatnya akan melemah. Sedangkan yang 

dituliskan Media Indonesia menunjukkan bahwa 

Basuki-Djarot tetap semangat dan tegar dalam 

menyikapi status tersangka Basuki. 

Pada paragraf keenam, wartawan 

menuliskan keterangan kutipan dari Djarot Saiful 

Hidayat, yang menanggapi status tersangka Basuki 

Tjahaja Purnama, dengan kata “… katanya berapi-

api”. Kata „berapi-api‟ merupakan idiom. Bukan 

berarti Djarot berkata sambil terbakar. Melainkan 

kata tersebut merupakan konotatif yang berarti 

menunjukkan semangat. 

 

Tabel 4.12 Struktur Retoris Berita 3 
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Struktur Unit yang diamati Temuan 

Retoris 

(cara wartawan 

menekankan fakta) 

Leksikon/ kata/ 

idiom 

Penggunaan kata 

„Badja‟ pada 

subjudul merupakan 

salah satu alat 

kampanye Basuki-

Djarot pada Pilkada 

DKI Jakarta 

Penggunaan kata 

„membaja‟ pada 

subjudul pertama 

merupakan makna 

konotatif yang 

berarti tegar/ kuat. 

Penggunaan kalimat 

„alih-alih menciut 

semangat…” 

merupakan 

koherensi pembeda. 

Penggunaan kata 

„berapi-api‟ 

merupakan idiom 

yang bermakna 

semangat. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Frame Surat Kabar Kompas 

Surat Kabar Kompas, merupakan media cetak nasional 

dengan banyak pembaca. Sejak terbit pada 1965, hingga kini 

Kompas masih dikenal sebagai media yang “cari aman”. Sebagai 

salah satu media nasional terbesar, Kompas berusaha objektif 
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dalam setiap pemberitaannya. Selain itu, Kompas juga terbilang 

selalu memiliki sudut pandang lain dalam setiap pemberitaan. 

Salah satunya berita mengenai penetapan status tersangka Basuki 

Tjahaja Purnama dalam kasus penistaan agama. Pada 16 November 

2016, Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai tersangka kasus 

penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Pada 17 November 2016, 

hampir seluruh media cetak nasional menjadikan persitiwa tersebut 

sebagai headline. Begitu juga dengan Kompas. Namun, Kompas 

memilih sudut pandang lain yang lebih ditonjolkan, yakni status 

pencalonan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta 

tidak gugur. hal tersebut menunjukkan bahwa Kompas ingin 

menonjolkan fakta lain selain penetapan status tersangka Basuki 

Tjahaja Purnama. Menurut Anwar Siswadi, Wartawan TEMPO, 

penentuan headline merupakan hasil sidang redaksi. Dari sana, 

hasil sidang akan menentukan peristiwa apa yang akan ditonjolkan 

pada hari tersebut. Berikut pernyataannya: 

“Kalau headline itu kan gini. Tentu itu hasil perancangan 

dari sidang redaksi. Apa yang mau ditonjoklan. Terganung 

kebijakan media. Itu kan cuma upaya media untuk 

menonjolkan suatu masalah.” 

 

Pada headline Kompas yang berjudul, “Hormati Proses 

Hukum”, edisi 17 November 2016, Kompas membentuk sebuah 

framing lain terkait peristiwa penetapan status tersangka Basuki 

Tjahaja Purnama dalam kasus penistaan agama. Peristiwa tersebut 

hanya dijadikan sebuah momen atau latar informasi yang telah 

Kompas konstruksi, yakni pencalonan Basuki Tjahaja Purnama 

sebagai gubernur tidak gugur. Nursyawal, Dosen Sekolah Tinggi 

Ilmu Komunikasi Bandung, menjelaskan arti dari framing: 

“Framing itu adalah upaya untuk mempengaruhi sebuah 

berita dengan cara memilih fakta tertentu atau 

menonjolkan fakta tertentu atau memilih-milih rangkaian 

fakta-fakta tertentu.” 
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Dari penjelasan tersebut dapat dihubungkan bahwa Kompas 

memilih untuk menonjolkan fakta tertentu, yakni status pencalonan 

Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur tidak gugur. Hal ini 

menunjukkan pula bahwa Kompas lebih fokus terhadap pencalonan 

Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur, ketimbang fokus pada 

kasus penistaan agama yang sedang dijalani Basuki. 

Selain itu, hal tersebut didukung dengan pemilihan 

narasumber Kompas dalam mengkonstruksi berita tersebut. Dalam 

berita tersebut terdapat enam narasumber. Namun, hanya satu 

narasumber yang mendapat porsi lebih banyak dalam berita 

tersebut, yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta 

Sumarno. Pada teks berita, kapasitas Sumarno sebagai Ketua KPU 

DKI Jakarta menjadikan framing berita tersebut lebih kuat. 

Sumarno menjelaskan aturan yang membuat pencalonan Basuki 

Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta tidak gugur, yakni 

Pasal 88 Huruf B Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

pencalonan. Penentuan narasumber, termasuk dalam salah satu 

upaya framing yang dilakukan media, oleh reporternya. Hal 

tersebut dijelaskan oleh Nursyawal: 

 

“Semua ikut berperan dalam framing itu. Dari reporter, 

ketika dia memilih narasumber, ketika mengajukan 

pertanyaan tertentu, ketika mengambil angle tertentu, 

ketika dia hanya mengambil fakta tertentu, ketika dia 

menulis diksi tertentu.” 

 

Dalam penulisan berita, ada yang dinamakan istilah cover 

bothside. Artinya, dalam penulisan berita harus memiliki berbagai 

sudut pandang, yakni dapat dipenuhi melalui beberapa kutipan atau 

pandangan dari narasumber. Meski pun Kompas lebih banyak 

memasukkan kutipan dari Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, 

namun Kompas melengkapi berita tersebut dari pandangan 

narumber lain. Seperti narasumber dari Ketua Dewan Pertimbagan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin serta Ketua 
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Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Kedua 

bukan memberi pandangan terkait status pencalonan Basuki 

Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta, melainkan memberi 

pandangan terkait penetapan status tersangka Basuki Tjahaja 

Purnama pada kasus penistaan agama. Selain itu juga keduanya 

memberi himbauan kepada masyarakat, khususnya umat Islam agar 

tidak melakukan aksi. Dalam istilah cover bothside, secara teknis 

hal itu tidak mengharuskan setiap narasumber memiliki porsi 

kutipan yang sama dalam teks berita. Hal ini juga disampaikan oleh 

Anwar Siswadi, sebagai berikut: 

“Cover bothside itu kewajiban untuk menjelaskan suatu 

peristiwa atau isu dari dua sisi. Di satu sisi untuk 

menanggapi berita, supaya berimbang atau tidak berpihak. 

Satu sisi lain untuk saling melengkapi. Fungsi lainnya 

untuk memberikan perspektif kepada pembaca. Bahwa 

tidak hanya dari satu sisi tapi dari dua sisi yang mungkin 

bertolak belakang. Terutama untuk yang kontroversial, itu 

harus cover bothside. Minimal antara pro dan kontra. 

Mungkin bisa ditambah dengan yang kita anggap netral.” 

 

Berdasarkan hal tersebut, Surat Kabar Kompas dapat 

dikatakan telah memenuhi unsur cover bothside. Namun, jika 

merujuk kembali pada framing, yakni fakta yang lebih ditonjolkan 

oleh Kompas adalah pencalonan Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

gubernur DKI Jakarta tidak gugur. 

Secara keseluruhan, Kompas memunculkan nilai berita 

berupa informasi. Hal tersebut dilihat dari adanya penekanan fakta 

lain, selain penetapan status tersangka Basuki Tjahaja Purnama, 

tetapi memunculkan fakta bahwa pencalonan Basuki di Pilkada 

DKI tidak gugur. Hal ini juga didukung dengan adanya peraturan 

terkait hal tersebut yang tidak diketahui orang banyak. Sehingga 

teks berita tersebut menjadi informasi baru kepada pembaca. 

 

Tabel 4.13 Framing Berita 1 
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Sintaksis Wartawan menyusun berita tersebut diawali 

dengan penjelasan mengenai status 

pencalonan Basuki Tjahaja Purnama tak 

gugur meski telah ditetapkan sebagai 

tersangka kasus penistaan agama, lalu 

mengutip perkataan Ketua KPU DKI Jakarta 

Sumarno yang menyebut hal tersebut 

tertuang dalam Pasal 88 Huruf B Peraturan 

KPU RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pencalonan. Setelah itu, wartawan 

menuliskan kutipan dari beberapa sumber 

yang mengapresiasi keputusan hukum 

tersebut. Lalu berita ditutup dengan 

penjelasan detail, mengutip perkataan 

Sumarno yang menjelaskan aturan 

pencalonan gubernur yang tersangkut 

masalah hukum, serta penjabaran Pasal 191 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Wali Kota, yang menyebutkan Basuki tidak 

boleh mundur dari pencalonannya sebagai 

gubernur DKI Jakarta. 

Skrip Wartawan mengisahkan Basuki Tjahaja 

Purnama tetap dapat berlaga di Pilkada DKI 

Jakarta meski telah ditetapkan sebagai 

tersangka kasus penistaan agama. Bahkan 

pada akhir berita, wartawan menekankan 

bahwa Basuki Tjahaja Purnama tidak boleh 

mundur sebagai calon gubernur. Penekanan 

pada Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, 
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Bupati, dan Wali Kota. 

Tematik (1) pernyataan status pencalonan Basuki 

Tjahaja Purnama tidak gugur; (2) bentuk 

apresiasi terhadap keputusan hukum dan 

himbauan kepada masyarakat agar tidak 

melakukan aksi lanjutan; (3) Basuki Tjahaja 

Purnama tidak boleh mundur dari 

pencalonannya sebagai gubernur DKI 

Jakarta. 

Retoris Penjelasan Ketua KPU DKI Jakarta yang 

mengatakan pencalonan Basuki Tjahaja 

Purnama tak gugur dilengkapi dengan uraian 

mengenai dasar hukum sehingga pendapat 

itu tampak mempunyai landasan yang 

kokoh. Selain itu, kutipan Kabareskrim Ari 

Dono Sukmanto yang menyatakan bahwa 

proses penyidikan tidak akan mengganggu 

kegiatan Basuki di Pilkada, menguatkan 

maksud dari “Hormati Proses Hukum”. 

 

 

4.3.2 Frame Surat Kabar Republika 

Surat Kabar Republika merupakan salah satu media yang 

bernafaskan Islam. Ideologi tersebut tidak lepas dari sejarah 

pembentukan media tersebut. Ideologi ini mempengaruhi isi dari 

Republika. Seperti, rubrikasi hingga pada isi berita itu sendiri. 

Raymond William mengklasifikasikan kata ideologi ke 

dalam tiga arti. Pertama, ideologi merupakan sebuah sistem 

kepercayaan yang dimiliki kelompok atau kelas tertentu. Definisi 

ini banyak digunakan oleh kalangan psikologi yang melihat 

ideologi sebagai seperangkat sikap yang dibentuk dan 

diorganisasikan dalam bentuk yang koheren/ saling berhubungan. 
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Kedua, ideologi merupakan sebuah kesadaran palsu. 

Ideologi dalam pengertian ini adalah seperangkat kategori di mana 

kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk 

mendominasi kelompok lain yang tidak dominan. Karena 

kelompok yang dominan mengontrol dengan ideologi yang 

disebarkan ke dalam masyarakat, maka akan membuat kelompok 

yang didiominasi melihat hubungan itu tampak netral, dan diterima 

sebagai kebenaran. Di sini ideologi disebarkan lewat berbagai 

instrument, mulai dari pendidikan, politik, sampai media massa. 

Ketiga, ideologi merupakan proses umum produksi makna 

dan ide. Ideologi di sini adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan produksi makna (dalam Eriyanto, 2007, hlm. 87-

92). 

Dalam hubungannya dengan media massa, kecenderungan 

atau perbedaan setiap media massa dalam memproduksi informasi 

kepada khalayak, dapat diungkap dengan pelapisan-pelapisan yang 

meliputi institusi-institusi media massa. Dengan kata lain, 

pelapisan-pelapisan inilah yang memengaruhi isi media. Pamela 

Shoemaker dan Stephen D. Reese membentuknya dalam model 

“Hierarchy of Influence”, sebagai berikut: 

 

1. Pengaruh individu-individu pekerja media. 

Diantaranya adalah karakeristik pekerja komunikasi 

(wartawan), latar belakang personal dan 

professional. 

2. Pengaruh rutinitas media. Apa yang dihasilkan oleh 

media massa dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan 

seleksi-seleksi yang dihasilkan oleh komunikator. 

3. Pengaruh organisasional. Salah satu tujuan yang 

penting dari media adalah mencari keuntungan 

materil. Tujuan-tujuan dari media akan berpengaruh 

pada isi yang dihasilkan. 
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4. Pengaruh dari luar organisasi. Pengaruh ini meliputi 

lobi dari kelompok kepentingan terhadap isi media, 

pseudoevent dari praktisi public relations dan 

pemerintah yang membuat peraturan-peraturan di 

bidang pers. 

5. Pengaruh ideology. Ideologi merupakan sebuah 

pengaruh yang paling menyeluruh dari semua 

pengaruh. Ideologi di sini diartikan sebagai 

mekanisme simbolik yang menyediakan kekuatan 

kohesif yang mempersatukan di dalam masyarakat. 

(Sobur, 2006, hlm. 138) 

Shoemaker dan Reese melihat ideology sebagai salah satu 

factor yang dapat memengaruhi isi media. Ideology diartikan 

sebagai suatu mekanisme simbolik yang berperan sebagai kekuatan 

pengikat dalam masyarakat. Tingkat ideology menekankan pada 

kepentingan siapakah seluruh rutinitas dan organisasi media itu 

bekerja (Shoemaker dan Reese, 1996, hlm. 223). 

Dari pengertian tersebut, sudah jelas bahwa ideologi dapat 

mempengaruhi sebuah media, mulai dari personal pekerja media 

tersebut, hingga pembentukan ideologi di masyarakat, melalui isi 

berita yang merupakan proses pembentukan makna. 

Mengenai ideologi sebuah media, Ketua Majelis Etik 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Nursyawal 

mengatakan ideologi tidak dibenarkan dalam sebuah media. 

“Ideologi dalam jurnalistik sebetulnya gak boleh ada. Jadi 

orang itu harus independen. Jurnalis itu harus merdeka. 

Gak boleh ada komponen ideologi dalam pikiran. Orang itu 

punya ideologi, misalnya agama, adatnya, kepercayaannya, 

itu boleh sebagai pribadi. Tapi sebagai wartawan kan gak 

boleh. Dia harus bebas dan merdeka dalam melakukan 

pekerjaan.” 

 

Terkait kemerdekaan dalam melakukan kerja media, Pasal 2 

Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah 

menyebutkan bahwa Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud 
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kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, 

keadilan, dan supremasi hukum. Selain itu, dipertegas dalam Pasal 

4 ayat 1 yang berbunyi, Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak 

asasi warga Negara, serta ayat 3 yang berbunyi, untuk menjamin 

kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, 

memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

Kemerdekaan pers yang dimaksud pada pasal tersebut 

merupakan „hadiah‟ bagi insan pers di awal masa reformasi, yang 

pada masa sebelumnya ada pengekangan dari pemerintah. Namun, 

jika dilihat pada masa sekarang, justru pemilik media atau orang 

yang memiliki kuasa di media tersebut yang mengekang 

kemerdekaan wartawannya dalam melakukan pekerjaannya. Jika 

mengambil pendapat Nursyawal, termasuk ideologi media tidak 

memerdekaan media itu sendiri. 

Meski begitu, Republika tetap teguh dengan ideologi 

“Islami”-nya. Hal tersebut mempengaruhi juga pada isi sebuah 

berita. Salah satunya adalah fokus berita terhadap kasus penistaan 

agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. Pada edisi 17 

November 2016, Surat Kabar Republika menerbitkan headline 

dengan judul “Kawal Proses Hukum” yang merupakan peristiwa 

penetapan status tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama 

dalam kasus penistaan agama, 16 November 2016. Dalam berita 

tersebut, Republika mengambil sudut pandang penetapan status 

tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. 

Tidak hanya mengutip keterangan pers oleh Kepala 

Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, Republika juga 

memasukkan kronologi atau isi pidato Basuki Tjahaja Purnama 

yang menjadi awal permasalahan kasus penistaan agama. Teks 

tersebut dapat menggiring opini publik, khususnya umat Islam, 

yang meyakinkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan 

penistaan agama. Selain itu, peristiwa tersebut dianggap sebagai isu 

besar karena Islam merupakan agama mayoritas yang ada di 
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Indonesia. Terkait opini publik, Anwar Siswadi mengatakan hal 

tersebut dapat dipengaruhi oleh sebuah berita di media massa. 

“Itu tergantung isu. Berita bisa dianggap tidak netral. 

Gara-gara ada perbedaan opini di masyarakat. Bisa besar 

pengaruhnya, bisa juga tidak. Jadi bagaimana isu besarnya 

yang sedang berkembang di masyarakat. Bisa 

mempengaruhi opini publik.” 

 

Namun, secara keseluruhan teks berita, Republika dapat 

dikatakan objektif. Karena semua isi berita merupakan fakta. Serta, 

Republika juga cukup banyak memasukkan kutipan dari berbagai 

narasumber dengan berbagai sudut pandang. Artinya, Republika 

telah melakukan asas keberimbangan dalam sebuah teks berita. 

Nilai berita yang dimunculkan Republika adalah Aktualitas 

dan Akibat (impact). Secara latar informasi, Republika 

memunculkan fakta penetapan status tersangka terhadap Basuki 

Tjahaja Purnama. Namun, pada teks berita juga terdapat 

penjabaran, kronologi kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja 

Purnama. Hal ini menunjukkan bahwa pidato Basuki yang 

menyinggung ayat dalam Al Quran berakibat pada penetapan 

dirinya sebagai tersangka kasus penistaan agama. Hal ini bertujuan 

agar pembaca dapat lebih berhati-hati dalam bertutur kata maupun 

bertingkah laku, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan 

agama yang diakui di Indonesia. 

 

Tabel 4.14 Framing Berita 2 

Sintaksis Wartawan menyusun berita tersebut diawali 

fakta penetapan Basuki Tjahaja Purnama 

sebagai tersangka kasus penodaan agama 

dengan mengutip perkataan Kabareskrim 

Polri Komjen Ari Dono Sukmanto pada saat 

konferensi pers. Setelah itu, wartawan 

menjelaskan kronologi kasus Basuki Tjahaja 



129 
 

 
Fachmi Maulana, 2017 
PEMBINGKAIAN BERITA HEADLINE SURAT KABAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Purnama yang diduga menistakan agama. 

Selanjutnya, wartawan memasukkan kutipan 

wawancara dengan Ketua MUI KH Ma‟ruf 

Amin yang mengapresiasi gelar perkara 

kasus tersebut dan menghimbau kepada 

masyarakat untuk menyerahkan kasus 

tersebut ke penegak hukum, serta mengawal 

jalannya proses hukum. Penjelasan status 

penahanan Basuki Tjahaja Purnama dari 

kutipan wawancara dengan Kapolri Jendral 

Polisi Tito Karnavian menjadi paragraf 

selanjutnya. Lalu, wartawan juga 

memasukkan kutipan wawancara dengan 

Menkopolhukam Wiranto yang mengatakan 

penetapan status tersangka terhadap Basuki 

Tjahaja Purnama menjadi bukti tidak adanya 

intervensi dari pemerintah maupun Presiden 

Joko Widodo. Teks berita ditutup dengan 

pernyataan Basuki Tjahaja Purnama 

menanggapi status tersangka terhadap 

dirinya. 

Skrip Wartawan mengisahkan berita bahwa 

Basuki Tjahaja Purnama telah ditetapkan 

sebagai tersangka kasus dugaan penistaan 

agama. Wartawan menuliskan kronologi 

kasus tersebut sebagai narasi berita. Sebagia 

penutup, wartawan memasukkan kutipan 

Basuki Tjahaja Purnama yang menanggapi 

status tersangka terhadap dirinya. 

Tematik (1) Status Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

tersangka (2) himbauan Ketua MUI KH 
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Ma‟ruf Amin kepada umat Islam agar 

menjaga kondusifitas (3) tidak adanya 

intervensi dari pemerintah terkait kasus 

penistaan agama yang dilakukan Basuki 

Tjahaja Purnama (4) sikap Basuki Tjahaja 

Purnama terkait statusnya sebagai tersangka 

kasus penistaan agama. 

Retoris (1) Penggunaan beberapa kata yang 

menggambarkan sikap Republika terkait 

status tersangka Basuki Tjahaja Purnama. 

(2) adanya penulisan kronologi kasus 

dugaan penistaan agama sebagai narasi 

berita, sehingga menunjukkan alasan 

penetapan status tersangka terhadap Basuki 

Tjahaja Purnama. 

 

4.3.3 Frame Surat Kabar Media Indonesia 

Media Indonesia adalah salah satu media cetak nasional 

terbesar. Media ini juga terintegrasi dengan metro news milik 

Surya Paloh. Ketua Partai NasDem itu menjadi salah satu orang 

yang berpengaruh dalam setiap pemberitaan yang ada di Media 

Indonesia. Dalam struktur keredaksian Media Indonesia, 

sebenarnya tidak ada satu jabatan pun atas nama Surya Paloh. 

Namun, pengaruhnya dari luar keredaksian cukup kuat. Apalagi 

bila menyangkut urusan partai yang dia ketuai. Pengaruh orang luar 

keradaksian, dikatakan oleh Anwar Siswadi memang ada. 

“Soal pengaruh dari luar itu ada. Tapi redaksi harusnya 

bisa pasang firewall itu. Dari titipan orang maupun iklan. 

Idealnya begitu. Tapi, kalau titipan itu kemungkinan ada. 

Bahkan selalu ada yang mempengaruhi seperti itu. Tinggal 

bagaimana sikap redaksinya saja.” 

 

Hal ini tidak terlepas dari unsur nilai, kepentingan dan 

kekuatan atau kekuasaan apa yang ada dalam media tersebut. 
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Kekuasaan tersebut berusaha dijalankan dan disebarkan melalui 

media sehingga media tidak dapat lagi bersifat netral dan tidak 

berpihak. Media bukanlah ranah netral di mana berbagai 

kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan 

mendapat perlakuan yang sama dan seimbang (Sudibyo, 2001, hlm. 

55). Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa media berfungsi 

sebagai perpanjangan tangan dari kelompok pemegang kekuasaan 

dan kekuatan dalam masyarakat. Nilai yang dianggap penting bagi 

pemegang kekuasaan disebarkan melalui media sehingga isi media 

mencerminkan ideology pihak yang berkuasa itu (Shoemaker dan 

Reese, 1996, hlm. 229). 

Berita berjudul “Berkontestasi sampai akhir” edisi 17 

November 2016, menjadi salah satu berita Media Indonesia yang 

dipengaruhi faktor di luar keredaksian. Peristiwa penetapan Basuki 

Tjahaja Purnama diberitakan dari sudut pandang lain, yakni 

dukungan terhadap Basuki di Pilkada DKI Jakarta tetap solid. 

Mulai dari latar informasi yang menggambarkan suasana positif di 

tempat pemenangan Basuki-Djarot, hingga kutipan-kutipan dari 

narasumber yang diwawancarai mengarah pada kampanye 

pasangan nomor urut dua cagub-cawagub DKI Jakarta tersebut. 

Menurut Nursyawal, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 

Bandung, teks berita yang mengandung unsur persuasi seperti 

kampanye, bukan sebuah produk jurnalistik. 

“Jurnalisme tidak bermaksud menarik simpati. Jurnalisme 

hanya berusaha membuat beritanya menarik. Karena 

menurut Bill Kovach dan Rosenstiel, kewajiban seorang 

jurnalis adalah membuat berita yang penting untuk 

diketahui itu secara menarik. Jadi kalau beritanya dibuat 

tidak menarik dia melanggar kewajibannya. Berita itu 

harus diketahui, bukan menarik simpati. Kalau untuk 

menarik simpati atau antipasti, itu iklan. Bagi saya, karya 

jurnalistik yang begitu namanya iklan. Itu bukan berita. 

Ada definisinya, berita itu adalah segala sesuatu yang 

sifatnya buruk, kalau yang sifatnya bagus itu iklan. Salah 

satu definisi berita yang disebut bad news is good news.” 
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Hal yang dimaksud kewajiban seorang jurnalis adalah 

membuat berita yang menarik, merupakan salah satu dari Sembilan 

Elemen Jurnalisme (Kovach dan Rossenstiel, 2006) yakni, 

Jurnalisme berupaya keras untuk membuat hal yang penting 

menjadi menarik dan relevan. 

Teks berita Media Indonesia tersebut memuat kutipan-

kutipan yang sifatnya ajakan untuk memilih calon kepala daerah, 

dalam hal ini Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur DKI 

Jakarta. Narasumber yang dimasukkan adalah Basuki Tjahaja 

Purnama, Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Tim Pemenangan 

Basuki-Djarot, bahkan sang pemilik media dengan kapasitas 

sebagai Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, mengatakan hal 

yang sifatnya mendukung dan meninta dukungan. Partai NasDem 

merupakan salah satu partai pengusung Basuki-Djarot. Tak heran, 

jika Media Indonesia dipengaruhi oleh Surya Paloh agar tidak 

banyak menyinggung kasus penistaan agama. 

Bahkan, narasumber lain yang dimasukkan dalam teks 

berita, pengutipannya sangat jelas memperlihatkan bahwa Basuki 

tidak atau diragukan bersalah dalam kasus penistaan agama. Fakta 

yang mengatakan penetapan Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

tersangka kasus penistaan agama, hanya ditulis sebagai kutipan 

tidak langsung. Sebaliknya, fakta yang menjelaskan adanya 

perdebatan di kalangan penyidik yang akhirnya menetapkan status 

tersangka kepada Basuki Tjahaja Purnama, lebih ditonjolkan 

dengan kutipan tidak langsung dan dipertegas dengan kutipan 

langsung. Berikut salah satu paragraf pada teks berita yang 

menggambarkan analisis tersebut: 

Ari mengaku proses peningkatan status hukum Ahok itu 

tidak mulus. Pasalnya, terjadi perbedaan pendapat sangat 

tajam di kalangan ahli terkait ada tidaknya unsur niat 

menistakan agama oleh Ahok. “Ini mengakibatkan 

perbedaan pendapat antara tim penyidik yang berjumlah 

27 orang,” tutur Ari dalam jumpa pers di Mabes Polri, 

Jakarta, kemarin. 
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Selain itu, fakta yang menjelaskan tidak perlu adanya 

penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka, 

berbeda dengan media lain, khususnya dua media lainnya yang 

dijadikan bahan penelitian ini. Teks berita tersebut ditulis dengan 

kutipan tidak langsung dari Kapolri Jendral Polisi Toti Karnavian, 

yang mengatakan alasan tidak ditahannya Basuki karena adanya 

perbedaan pendapat tersebut. 

Dari sisi cover bothside, Media Indonesia bisa dikatakan 

memenuhi unsur tersebut. Hanya saja, porsi yang disediakan sangat 

sedikit dibandingkan porsi sudut pandang dukungan terhadap 

Basuki. Seperti kutipan dari Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, 

yang hanya diberikan ruang satu paragraf untuk menjelaskan status 

pencalonan Basuki di Pilkada tidak gugur. begitu pula sudut 

pandang lain dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din 

Syamsuddin. Menarikanya, sebagai paragraf penutup, teks berita 

ini dikutip dengan kalimat tidak langsung yang mengatakan tidak 

perlu adanya demonstrasi terkait kasus Basuki, lalu dipertegas 

dengan kutipan langsung, sebagai berikut: 

Di sisi lain, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din 

Syamsuddin menghimbau ormas Islam mengurungkan 

niatnya berdemonstrasi pada 25 November. “Enggak 

usahlah,” kata Din di Istana Kepresidenan, Jakarta, 

kemarin. Energi umat, lanjutnya, sebaiknya digunakan 

untuk mengawal proses hukum Ahok. 

Teks berita secara keseluruhan terlihat jelas 

menggambarkan dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama dan 

Djarot Saiful Hidayat sebagai calon kepala daerah, serta antipasti 

terhadap umat Islam yang melakukan demonstrasi terkait kasus 

penistaan agama tersebut. 

Media Indonesia memunculkan nilai berita yakni, Orang 

Penting. Dalam hal ini yang menjadi tokoh utama pada teks berita 

ialah Basuki Tjahaja Purnama. Media Indonesia menganggap 

Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur DKI Jakarta, 
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bukan Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan sebagai tersangka 

kasus penistaan agama. Hal ini menunjukkan bahwa Media 

Indonesia lebih menekankan kepada pembaca bahwa Basuki 

Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur DKI Jakarta tetap 

bertahan dan bertekad memenangkan Pilkada DKI Jakarta meski 

telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. 

Jika merujuk pada unsur kelayakan berita (dalam 

Kusumaningrat, 2009), Media Indonesia tidak memenuhi unsur 

adil dan berimbang. Maksud dari unsur ini adalah seorang junalis 

harus dapat melaporkan sebuah berita sesuai dengan apa yang 

terjadi di lapangan. Sebuah peristiwa yang terjadi harus ditulis apa 

adanya dan tidak dilebih-lebihkan. 

Dari pengertian tersebut, Media Indonesia memang 

menuliskan fakta atau gambaran yang terjadi di lapangan. Namun, 

fakta atau gambaran tersebut dilebih-lebihkan dengan penggunaan 

kata serta kalimat metafora. Seperti, kutipan dari Djarot Saiful 

Hidayat yang digambarkan “Berapi-api”, kutipan Basuki Tjahaja 

Purnama yang digambarkan dengan “disambut aplus meriah 

pendukungnya”, serta penggunaan kalimat “Tekad Badja semakin 

membaja…” Hal tersebut merupakan fakta yang tidak diperlukan 

oleh pembaca, bahkan teks berita tersebut terkesan sebagai 

kampanye dari Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur. 

Pada Pasal 6 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang 

Pers berbunyi, 

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: 

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong 

terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi 

Manusia, serta menghormat kebhinekaan; 

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan 

informasi yang tepat, akurat dan benar; 
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d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan 

umum; 

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran; 

Jika merujuk pada pasal tersebut, bisa dikatakan Media 

Indonesia tidak melaksanakan perannya sebagai pers nasional. 

Dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, Media 

Indonesia telah memberikan informasi sesuai faktadi lapangan. 

Namun, fakta yang yang dihadirkan merupaka bagaian dari 

kampanye yang tidak seharusnya dilakukan oleh sebuah media. 

Sehingga masyarakat mengetahui yang sepatutnya bukan didapat 

dari sebuah media. Mengembangkan pendapat umum yang 

berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Media 

Indonesia mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi 

yang berlebihan. Begitu pun dengan pengawasa terkait kepentingan 

umum. Teks berita lebih banyak diisi dengan kepentingan 

kelompok, dalam hal ini pasangan calon gubernur dan wakil 

gubernur Basuki Tjahaja Purnama. 

Selain merujuk pada Undang-Undang Pers, Media 

Indonesia juga telah mengesampingkan Kode Etik Jurnalistik. Di 

mana, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Wartawan Indonesia 

bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, 

dan tidak beritikad buruk. Independen yang dimaksud adalah 

berpihak pada kebenaran, dan mengikuti hati nurani. Jika melihat 

teks berita, yang merupakan bentuk kampanye, wartawan Media 

Indonesia tidak independen. Karena, bagaimana pun, kampanye 

bukan bentuk dari sebuah kebenaran. Dan jika teks berita tersebut 

merupakan hati nurani wartawan, maka dia tidak memenuhi 

elemen jurnalisme yang mengatakan bahwa jurnalisme berpihak 

pada kebenaran. 

Selain Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, Media Indonesia juga 

tidak mengindahkan Pasal 3 yang berbunyi, Wartawan Indonesia 
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selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak 

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta 

menerapkan asas praduga tak bersalah. 

Dalam hal ini wartawan Media Indonesia tidak 

memberikatan peristiwa penetapan Basuki Tjahaja Purnama 

sebagai tersangka secara berimbang. Teks berita lebih condong 

kepada sikap postif Basuki dalam menanggapi status hukum 

tersebut dan berujung pada kampanye terhadap dirinya. Hal ini 

juga dapat diartikan sebagai pencampuran fakta dan opini pada teks 

berita. 

 

Tabel 4.15 Framing Berita 3 

 

Sintaksis Wartawan menyusun berita diawali dengan 

latar informasi dari tempat pemenangan 

calon gubernur dan calon wakil gubernur 

DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot 

Saiful Hidayat, di Rumah Lembang, Jakarta. 

Wartawan menceritakan gambaran suasana 

di tempat tersebut dalam menanggapi status 

tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama 

terkait kasus penistaan agama. Gambaran 

yang dituliskan wartawan pada teks berita 

sangat positif. Lalu wartawan memasukkan 

kutipan dari Basuki Tjahaja Purnama dan 

Djarot Saiful Hidayat. Keduanya 

menanggapi status tersangka Basuki. 

Namun, pada kutipan langsung, kalimat 

yang diambil atau yang dituliskan wartawan 

adalah berupa ajakan untuk memenangkan 

Basuki-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 
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dalam satu putaran. Setelah itu, barulah 

wartawan memasukkan kutipan dari 

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono 

Sukmanto yang menjelaskan proses 

penyidikkan. Selanjutnya, wartawan 

mewawancarai Sekretaris tim pemenangan 

Basuki-Djarot, serta Ketua Umum Partai 

NasDem. Keduanya menyatakan loyalitas 

mereka terhadap Basuki Tjahaja Purnama 

sebagai calon gubernur DKI Jakarta, meski 

telah menyandang status tersangka kasus 

penistaan agama. Sebagai penutup berita, 

wartawan memasukkan kutipan dari Ketua 

KPU DKI Jakarta Sumarno, yang 

mengatakan pencalonan Basuki sebagai 

gubernur DKI Jakarta tidak gugur meski 

telat ditetapkan sebagai tersangka. Lalu 

wartawan juga memasukkan kutipan Ketua 

Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin 

yang menghimbau ormas Islam untuk tidak 

melakukan demonstrasi terkait kasus Basuki 

Tjahaja Purnama. 

Skrip Wartawan mengisahkan berita bahwa 

pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot 

Saiful Hidayat tetap tegar dan lebih siap 

menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017, 

meski Basuki telah ditetapkan sebagai 

tersangka kasus penistaan agama. Hal 

tersebut didukung dengan gambaran suasana 

tempat pemenangan mereka, di Rumah 

Lembang, Jakarta, yang tetap bersemangat, 
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setelah mengetahui kabar penetapan status 

tersangka terhadap Basuki. 

Tematik (1) Dukungan terhadap pasangan Basuki 

Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada 

Pilkada DKI Jakarta 2017. (2) Proses 

penyidikan kasus penistaan agama yang 

tidak berjalan mulus. (3) himbauan agar 

ormas Islam tidak melakukan aksi lanjutan. 

Retoris (1) penggunaan metafora dalam beberapa 

paragraf (2) Penggunaan narasumber 

Kapolri dan Ketua Dewan Pertimbangan 

MUI yang memiliki status atau jabatan yang 

ditinggi di masyarakat. 

 

4.3.4 Sintaksis (Penyusunan Berita oleh Wartawan) Surat Kabar 

Kompas, Republika, dan Media Indonesia 

 

Tabel 4.16 Sintaksi Kompas, Republika, dan Media Indonesia 

Kompas Wartawan menyusun berita dimulai dari penjelasan 

hukum terkait pencalonan Basuki Tjahaja Purnama 

di Pilkada DKI Jakarta tidak gugur. hal tersebut 

ditulis dengan kutipan tidak langsung dari Ketua 

KPU DKI Jakarta Sumarno, dan memasukkan pula 

Pasal yang bersangkutan, yakni Pasal 88 Huruf B 

Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pencalonan. Setelah itu wartawan memasukkan 

keterangan konferensi pers yang dilakukan 

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto 

terkait penetapan status tersangka terhadap Basuki 

Tjahaja Purnama dalam kasus penistaan agama. Lalu 

teks berita dilanjutkan dengan berbagai tanggapan 
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dari perwakilan lembaga dan ormas Islam, serta 

himbauan agar umat tidak melakukan aksi lanjutan, 

melainkan mengawal proses hukum dengan 

kondusif. Sebagai penutup, penjelasan dari Ketua 

KPU DKI Jakarta Sumarno perihal pencalonan 

Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta 

tidak gugur, serta memasukkan informasi aturan 

hukum lain, yang menjelaskan bahwa Basuki tidak 

dapat mundur dari pencalonannya sebagai gubernur 

DKI Jakarta. 

Republika Penyusunan teks berita diawali dengan fakta 

penetapan Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

tersangka kasus penistaan agama. Wartawan 

menuliskan keterangan pers dari Kabareskrim Polri 

Komjen Ari Dono Sukmanto. Selain itu, teks berita 

juga dilengkapi dengan kronologi kasus penistaan 

agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. 

Seetelah itu, teks berita ditulis dengan kutipan dari 

Ketua MUI KH Ma‟ruf Amin, yang memberikan 

apresiasi terhadap proses penyelidikan dan 

penetapan status tersangka kepada Basuki. Ia juga 

memberi himbauan kepada masyarakat, khususnya 

umat Islam untuk mengawal proses hukum tersebut 

dan tidak menimbulkan suasana yang tidak 

kondusif. 

Lalu teks berita ditulis dengan kutipan Kapolri 

Jendral Polisi Tito Karnavian yang menjelaskan 

alasan tidak ditahannya Basuki Tjahaja Purnama 

yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Setelah itu, teks berita dilengkapi dengan tanggapan 

dari Menko Polhukam Wiranto yang mengatakan 
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penetapan status tersangka terhadap Basuki Tjahaja 

Purnama merupakan bukti tidak adanya intervensi 

dari pemerintah mau pun Presiden Joko Widodo. 

Sebagai penutup, wartawan menuliskan tanggapan 

Basuki Tjahaja Purnama terkait statusnya sebagai 

tersangka kasus penistaan agama. 

Media Indonesia Teks berita disusun dengan latar informasi mengenai 

suasana tempat pemenangan Basuki-Djarot, di 

Rumah Lembang, Jakarta, yang menggambarkan 

semangat dan kesolidan terhadap pasangan cagub-

cawagub DKI Jakarta tersebut. Basuki-Djarot dan 

para pendukungnya berkumpul, menanggapi 

penetapan Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

tersangka kasus penistaan agama. Selanjutnya, teks 

berita ditulis dengan kutipan Basuki Tjahaja 

Purnama dan dilanjut kutipan Djarot Saiful Hidayat. 

Keduanya menanggapi status tersangka Basuki 

sebagai motivasi untuk memenangkan Pilkada DKI 

Jakarta dalam satu putaran. Untuk mendukung hal 

itu, kutipan langsung yang dituliskan dari keduanya 

merupakan kalimat peruasi atau kampanye, agar 

memilih pasangan nomor urut dua tersebut. 

Setelah itu, wartawan baru menuliskan keterangan 

pers yang menetapkan Basuki Tjahaja Purnama 

sebagai tersangka kasus penistaan agama. Serta 

kutipan tidak lamgsung dari Kapolri Jendral Polisi 

Tito Karnavian yang mengatakan alasan tidak 

ditahannya Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

tersangka. 

Teks berita dilanjutkan dengan gambaran solidaritas 

para pendukungnya dan partai politik yang 
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mengusungnya. Yakni, kutipan wawancara dengan 

sekretaris tim pemenangan Basuki-Djarot dan Ketua 

Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

Setelah itu, wartawan menuliskan kutipan dari Ketua 

KPU DKI Jakarta Sumarno, yang mengatakan 

pencalonan Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI 

Jakarta tidak gugur. Sebagai penutup, wartawan 

menuliskan pernyataan dari Ketua Dewan 

Pertimbangan MUI Din Syamsuddin yang 

menghimbau umat Islam agar tidak melakukan 

demonstrasi. 

 

Sintaksis merupakan cara wartawan menyusun fakta. Dari 

ketiga media cetak yang menjadi bahan penelitian, momen 

peristiwa berita headline pada 17 November 2016 adalah penetapan 

status tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus 

penistaan agama. 

Namun, dalam penyusunan fakta, ketiga media tersebut 

memiliki sudut pandang masing-masing dan fakta yang ditonjolkan 

berbeda. Surat Kabar Kompas lebih menonjolkan fakta pencalonan 

Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta tidak gugur. Maka, 

penyusunan fakta dalam teks berita diawali dengan penjelasan 

peraturan Pasal 88 Huruf B Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pencalonan, mengutip dari Ketua KPU DKI Jakarta 

Sumarno. 

Surat Kabar Republika mengambil sudut pandang sesuai 

momen peristiwa tersebut yakni penetapan Basuki Tjahaja 

Purnama sebagai tersangka kasus penistaan agama. Maka, 

penyususan fakta pada teks berita diawali dengan kutipan 

keterangan pers dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 

Komisaris Jendral Ari Dono Sukmanto. Lalu disambung dengan 
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kronologi kasus penistaan agama yang bermula dari pidato Basuki 

Tjahaja Purnama yang menyinggung ayat Al Quran. 

Media Indonesia yang dipengaruhi Surya Paloh sebagai 

pemilik media tersebut dan juga Ketua Partai NasDem yang 

merupakan partai pengusung Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada 

DKI, mengambil sudut pandang dukungan yang tetap solid dari 

para pendukung Basuki-Djarot. Maka, penyusunan fakta pada teks 

berita diawali dengan suasana para pendukung dalam menanggapi 

status Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka tetap semangat 

dan solid. 

Nursyawal, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 

mengatakan bahwa Media Indonesia memiliki agenda tersembunyi 

dibalik pemberitaan tersebut. 

“Kompas saya anggap dia netral, Republika saya anggap 

juga netral. Kalau Media Indonesia jelas-jelas ada sesuatu 

yang sifatnya sublimal. Sublimal itu, tersembunyi. Yaitu 

apa, “tekad Badja semakin membaja,” itu sublimal. Badja 

itu kan tim suksesnya Ahok ya.” 

 

4.3.5 Skrip (Pengisahan Berita oleh Wartawan) Surat Kabar 

Kompas, Republika, dan Media Indonesia 

 

Tabel 4.17 Skrip Kompas, Republika, dan Media Indonesia 

Kompas Wartawan mengisahkan Basuki Tjahaja 

Purnama tetap dapat berlaga di Pilkada DKI 

Jakarta meski telah ditetapkan sebagai 

tersangka kasus penistaan agama. Bahkan 

pada akhir berita, wartawan menekankan 

bahwa Basuki Tjahaja Purnama tidak boleh 

mundur sebagai calon gubernur. Penekanan 

pada Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota. 
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Republika Wartawan mengisahkan berita bahwa Basuki 

Tjahaja Purnama telah ditetapkan sebagai 

tersangka kasus dugaan penistaan agama. 

Wartawan menuliskan kronologi kasus 

tersebut sebagai narasi berita. Sebagia 

penutup, wartawan memasukkan kutipan 

Basuki Tjahaja Purnama yang menanggapi 

status tersangka terhadap dirinya. 

Media Indonesia Wartawan mengisahkan berita bahwa 

pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot 

Saiful Hidayat tetap tegar dan lebih siap 

menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017, meski 

Basuki telah ditetapkan sebagai tersangka 

kasus penistaan agama. Hal tersebut didukung 

dengan gambaran suasana tempat 

pemenangan mereka, di Rumah Lembang, 

Jakarta, yang tetap bersemangat, setelah 

mengetahui kabar penetapan status tersangka 

terhadap Basuki. 

 

Skrip adalah cara wartawan mengisahkan fakta dalam teks 

berita. Ketiga media yang menjadi bahan penelitian mengisahkan 

fakta dengan cara yang berbeda. Meski fakta yang disampaikan 

sama, yakni penetapan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka 

kasus penistaan agama, pada tanggal 16 November 2016, headline 

pada tanggal 17 November 2016 dikisahkan dengan cara berbeda. 

Kompas mengisahkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

calon gubernur DKI Jakarta tidak gugur meski status hukumnya 

menjadi tersangka kasus penistaan agama. Ketua KPU DKI Jakarta 

Sumarno, menjadi subjek utama yang menjelaskan aturan 

pencalonan kepala daerah tidak gugur meski status hukumnya 

sebagai tersangka. Sumarno menjelaskan Pasal 88 Huruf B 
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Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan. 

Selain itu, wartawan juga menambahkan peraturan Pasal 191 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang menjelaskan bahwa Basuki 

Tjahaja Purnama tidak dapat mengundurkan diri jika tidak ingin 

dikenakan sanksi yang cukup berat. 

Republika mengisahkan fakta penetapan status tersangka 

terhadap Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus penistaan agama. 

Meski porsi setiap narasumber yang digunakan sebagai kutipan 

cukup berimbang dalam teks berita, namun pengisahan fakta 

Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka, didukung dengan 

adanya pengisahan fakta kronologi Basuki Tjahaja Purnama 

melakukan penistaan agama, yakni dengan mengisahkan kembali 

pidato Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung ayat Al Quran. 

Media Indonesia mengisahkan fakta bahwa Basuki Tjahaja 

Purnama, Djarot Saiful Hidayat, dan para pendukungnya legawa 

dalam menerima keputusan hukum yang menetapkan Basuki 

Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus penistaan agama, diawal 

teks berita, Media Indonesia menggunakan kutipan dari Basuki 

Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang menanggapi 

keputusan hukum tersebut. Namun, tidak hanya berupa tanggapan, 

Media Indonesia menggunakan kutipan tersebut yang juga 

merupakan kalimat persuasi atau ajakan untuk memilih dan 

memenangkan Basuki-Djarot pada Pilkada DKI Jakarata dalam 

satu putaran. 

Nursyawal, Ketua Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen 

(AJI) Indonesia menanggapi pengisahan yang dilakukan oleh 

Media Indonesia, 

“Kebanyakan wartawan kan jadi tim sukses. Kenapa, 

karena disuruh oleh bosnya kan. Loyalitas pertama 

wartawan itu bukan pada majikan, tapi rakyat, kepentingan 

publik. Membagus-baguskan sesuatu yang tidak factual, itu 

iklan, terus tujuannya untuk menarik simpati, bukan untuk 

memberi tahu rakyat. Itu namanya persuasi.” 
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Hal tersebut juga bertentangan dengan salah satu dari 

Sembilan elemen Jurnalisme (Kovach dan Rossenstiel, 2006), 

yakni loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. 

 

4.3.6 Tematik (Sudut Pandang Berita oleh Wartawan) Surat Kabar 

Kompas, Republika, dan Media Indonesia 

 

Tabel 4.18 Tematik Kompas, Republika, dan Media Indonesia 

Kompas (1) pernyataan status pencalonan Basuki 

Tjahaja Purnama tidak gugur; (2) bentuk 

apresiasi terhadap keputusan hukum dan 

himbauan kepada masyarakat agar tidak 

melakukan aksi lanjutan; (3) Basuki Tjahaja 

Purnama tidak boleh mundur dari 

pencalonannya sebagai gubernur DKI Jakarta. 

Republika (1) Status Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

tersangka (2) himbauan Ketua MUI KH 

Ma‟ruf Amin kepada umat Islam agar menjaga 

kondusifitas (3) tidak adanya intervensi dari 

pemerintah terkait kasus penistaan agama yang 

dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (4) sikap 

Basuki Tjahaja Purnama terkait statusnya 

sebagai tersangka kasus penistaan agama. 

Media Indonesia (1) Dukungan terhadap pasangan Basuki 

Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada 

Pilkada DKI Jakarta 2017. (2) Proses 

penyidikan kasus penistaan agama yang tidak 

berjalan mulus. (3) himbauan agar ormas Islam 

tidak melakukan aksi lanjutan. 
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Tematik merupakan cara wartawan menuliskan fakta. 

Secara keseluruhan, dari ketiga media tersebut ada tema yang sama 

dituliskan pada teks berita. Pertama, tema penetapan Basuki 

Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus penistaan agama. Ketiga 

media tersebut menuliskan fakta tersebut, namun dengan cara yang 

berbeda. Kompas menuliskan fakta tersebut sebagai keterangan 

pelengkap dari tema utama. Teks tersebut ditulis dalam dua 

paragraf, yakni menuliskan keterangan pers yang diberikan oleh 

Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto, lalu disambung dengan 

keterangan alasan naiknya status hukum Basuki. Republika 

menuliskan tema tersebut sebagai tema utama, fakta peristiwa 

penetapan status tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama 

dituliskan sebagai lead berita. Republika menuliskan fakta tersebut 

sebanyak empat paragraf awal teks berita secara keseluruhan. Pada 

paragraf ke tiga, Republika bahkan menuliskan kronologi awal 

mula kasus penistaan agama tersebut. Selebihnya, fakta yang sama 

yang dituliskan Republika adalah keterangan pers dari 

Kabareskrim Polri dan juga proses penyelidikan. Sedangkan Media 

Indonesia menuliskan tema tersebut hanya sebagai keterangan 

pelengkap dan ditulis dalam satu paragraf, mengambil keterangan 

pers dari Kabareskrim Polri. 

Kedua, tema yang dituliskan ketiga media tersebut adalah 

adanya himbauan dari perwakilan lembaga dan ormas Islam yang 

menyarankan agar masyarakat dapat menghormati dan mengawal 

proses hukum tanpa ada aksi turun ke jalan. Yang membedakan 

hanya pada narasumber. Kompas menggunakan pernyataan dari 

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, begitu juga 

dengan Media Indonesia. Namun, Kompas menambahkan 

narasumber oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

Haedar Nashir. Sedangkan Republika menggunakan narasumber 

Ketua MUI KH Ma‟ruf Amin. 
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Ketiga, fakta terkait proses penyidikan yang dilakukan 

kepolisian untuk menaikkan status hukum Basuki Tjahaja Purnama 

sebagai tersangka. Kompas menuliskan fakta tersebut sebagai 

keterangan penjelas dari keterangan sebelumnya, yakni setelah 

dituliskan fakta penetapan status tersangka terhadap Basuki. Selain 

itu, pernyataan tidak ditahannya Basuki dan pencegahan untuk 

bepergian ke luar negeri juga hanya ditulis sebagai keterangan 

tambahan. Republika menuliskan fakta tersebut sebagai bagian dari 

tema utama teks berita. Teks berita untuk tema ini ditulis oleh 

Republika bahwa mayoritas penyidik sepakat untuk menaikkan 

status hukum Basuki menjadi tersangka. Lalu, keterangan 

mengenai tidak perlu adanya penahanan dan pencegahan ke luar 

negeri terhadap Basuki, ditulis berdasarkan keterangan dari Kapolri 

Jendral Tiro Karnavian. Kutipan yang ditulis oleh Republika 

adalah sebagai berikut: 

Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, kemarin, 

menegaskan, penahanan Ahok dirasa para penyidik belum 

perlu. Menurut dia, Ahok sebagai calon gubernur pada 

Pilkada DKI 2017 kemungkinan kecil melarikan diri. Tito 

menambahkan, Ahok juga kooperatif saat diminta dating ke 

Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi. 

Selain itu, barang bukti video rekaman Ahok sudah disita 

kepolisian. Sehingga, kemungkinan tersangka 

menghilangkan barang bukti juga kecil. “Namun, polisi 

tidak mau kecolongan, maka dilakukan pencegahan ke luar 

negeri,” katanya. 

 

Berbeda dengan Republika, Media Indonesia menuliskan 

proses penyidikan terkait kasus penistaan agama yang dilakukan 

Basuki Tjahaja Purnama tidak berjalan mulus, bahkan dituliskan 

juga kalimat “terjadi perbedaan pendapat sangat tajam”. Begitu 

pun dengan alasan tidak ditahannya Basuki Tjahaja Purnama. 

Media Indonesia menggunakan narasumber yang sama dengan 

Republika, yakni keterangan dari Kapolri Jendral Tito Karnavian. 

Namun, alasan yang ditulis Media Indonesia berbeda dengan yang 

dituliskan oleh Republika, dan hanya ditulis dalam satu paragraf 
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dengan kalimat tidak langsung. Berikut teks berita Media Indonesia 

terkait fakta tersebut: 

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan alasan tidak 

ditahannya Ahok karena di kalangan penyidikan masih 

terdapat perbedaan pendapat. 

 

Selain ketiga tema tersebut, ada tema lain yang dituliskan, 

yakni terkait fakta pencalonan Basuki Tjahaja Purnama pada 

Pilkada DKI Jakarta tidak gugur. Kompas menjadikan tema 

tersebut sebagai tema utama. Hal ini didukung dengan jumlah teks 

berita terkait tema tersebut, yakni tujuh paragraf. Kompas 

menuliskan fakta tersebut sebagai pembuka dan penutup teks 

berita. Media Indonesia menggunakan tema tersebut sebagai fakta 

pendukung terhadap tema utama. Sedangkan Repubika tidak secara 

langsung menuliskan tema tersebut. Hanya saja, pada paragraf 

terakhir teks berita, Republika menuliskan bahwa Basuki Tjahaja 

Purnama tetap yakin dapat memenangkan Pilkada DKI Jakarta 

dalam satu putaran. 

 

4.3.7 Retoris (Penekanan Fakta Berita oleh Wartawan) Surat Kabar 

Kompas, Republika, dan Media Indonesia 

 

Tabel 4.19 Retoris Kompas, Republika, dan Media Indonesia 

Kompas Penjelasan Ketua KPU DKI Jakarta yang 

mengatakan pencalonan Basuki Tjahaja 

Purnama tak gugur dilengkapi dengan uraian 

mengenai dasar hukum sehingga pendapat itu 

tampak mempunyai landasan yang kokoh. 

Republika (1) Penggunaan beberapa kata yang 

menggambarkan sikap Republika terkait status 

tersangka Basuki Tjahaja Purnama. (2) adanya 

penulisan kronologi kasus dugaan penistaan 

agama sebagai narasi berita, sehingga 



149 
 

 
Fachmi Maulana, 2017 
PEMBINGKAIAN BERITA HEADLINE SURAT KABAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

menunjukkan alasan penetapan status 

tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama. 

Media Indonesia (1) penggunaan metafora dalam beberapa 

paragraf (2) Penggunaan narasumber Kapolri 

dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang 

memiliki status atau jabatan yang ditinggi di 

masyarakat. 

 

Retoris merupakan cara wartawan menekankan fakta. 

Wartawan menggunakan perangkat retoris untuk membuat citra, 

meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan 

gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Yang paling penting 

adalah leksikon, pemilihan, dan pemakaian kata-kata tertentu. 

Dengan demikian, pilihan kata yang dipakai tidak semata-mata 

hanya karena kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan 

bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta/ realitas. Pilihan 

kata-kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu 

(Eriyanto, 2002, hlm. 304-305). 

Dalam peritiwa penetapan Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

tersangka kasus penistaan agama, ketiga media yang menjadi 

bahan penelitian ini, mengambil sudut pandang yang berbeda. 

Begitu pun dengan penekanan fakta yang dituliskan oleh masing-

masing media. 

Kompas mengambil sudut pandang pencalonan Basuki 

Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta tidak gugur. fakta 

ditekankan oleh adanya penjelasan dari Ketua KPU DKI Jakarta 

Sumarno terkait aturan yang tidak menggugurkan Basuki di 

Pilkada DKI Jakarta. Kompas menuliskan Pasal 88 Huruf B 

Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan, yang 

menjadi ketarangan dari Sumarno. Fakta ini ditulis sebagai lead 

berita. Selain itu, Kompas juga menuliskan Pasal 191 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
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dan Wali Kota yang menjelaskan bahwa Basuki Tjahaja Purnama 

tidak boleh mundur dari pencalonan, karena akan ada sanksi yang 

memberatkan, baik bagi pasangan calon kepala daerah, maupun 

bagi partai pengusung. Teks tersebut dituliskan sebagai penutup 

berita. Maka, hal ini menunjukkan bahwa Kompas menekankan 

fakta Basuki Tjahaja Purnama tetap berlaga di Pilkada DKI Jakarta, 

bahkan tidak boleh mundur, meski telah ditetapkan sebagai 

tersangka dalam kasus penistaan agama. 

Republika menekankan fakta bahwa Basuki Tjahaja 

Purnama bersalah dan wajar bila ditetapkan sebagai tersangka. Hal 

ini didukung oleh teks berita dengan penggunaan kata “Akhirnya” 

pada kalimat pertama teks berita tersebut. Hal ini mencerminkan 

bahwa Republika menanti proses hukum yang menaikkan status 

hukum Basuki sebagai tersangka. Lalu, fakta yang ditekankan 

adalah adanya penulisan kronologi kasus penistaan agama yang 

dilakukan Basuki Tjahaja Purnama, yakni menjelaskan kembali 

pidato Basuki yang menyinggung ayat Al Quran secara detail. 

Beda lagi dengan Media Indonesia, yang bahkan terkesan 

menjadi media kampanye bagi Basuki Tjahaja Purnama-Djarot 

Saiful Hidayat. Fakta yang menekankan bahwa mereka legawa 

menerima keputusan hukum terhadap Basuki, dituliskan dengan 

berbagai kalimat dan kata-kata metafora, seakan menunjukkan 

bahwa pasangan tersebut tegar dalam menghadapi kasus tersebut. 

Selain itu, penggunaan narasumber Basuki Tjahaja Purnama dan 

Djarot Saiful Hidayat yang mengatakan kelegawaan mereka dan 

juga mengajak pendukungnya untuk bisa memenangkan pasangan 

nomor urut dua dalam satu putaran di Pilkada DKI Jakarta, 

menekankan fakta bahwa mereka melakukan kampanye melalui 

media massa. 


