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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional dan negara hukum, 

hal ini dinyatakan pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi dapat dibuktikan dengan adanya 

media massa yang dengan bebas memberitakan isu tentang berbagai permasalahan 

yang ada. Permasalahan yang marak terjadi di Indonesia saat ini adalah korupsi. 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) saat ini sudah menjadi masalah dunia 

yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi 

secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan 

kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.  

Menurut Fockema Andrae dalam Arsyad (2013, h. 3), kata korupsi berasal 

dari Bahasa Latin yakni corruptio atau corruptus yang artinya ialah kebusukan, 

keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari 

kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam 

Black’s Law Dictionary, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan 

dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan 

hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya 

untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. 

Adapula istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa 

Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa 
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Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, 

penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Secara keseluruhan, pengertian 

mengenai korupsi diatas didukung dan disimpulkan oleh Transparensy 

International yang menggunakan definisi korupsi sebagai menyalahgunakan 

kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi (Pope, 2003, h.6). 

Menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan 

pribadi kerap kali terjadi dikalangan lembaga pemerintahan (eksekutif), dan 

terjadi pada banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), dan juga 

terjadi pada Penegak Hukum (yudikatif). Lais Abid selaku peneliti Indonesia 

Corruption Watch dalam situs antikorupsi.org menyebutkan bahwa tren korupsi 

di Indonesia masih didominasi oleh pelaku pejabat atau pegawai Pemerintah 

Daerah atau Kementerian pada sepanjang tahun 2014.  Dalam penelitian ini, akan 

membahas korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yakni Walikota Batu 

Eddy Rumpoko. Menurut berita yang terdapat pada portal berita online Radar 

Malang, korupsi yang dilakukan oleh Walikota Batu, lebih banyak menyangkut 

tentang penyalahgunaan kewenangan jabatan dan hal tersebut berkaitan dengan 

kasus suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu 

tahun anggaran 2017. 

Kasus suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di 

Pemkot Batu yang melibatkan Walikota Batu Eddy Rumpoko ini tidak lepas dari 

wacana yang diusung oleh portal berita online Radar Malang. Wacana bagi media, 

kemungkinan besar melibatkan poin ideologi, dan kepentingan kapitalisme 

pemilik modal. Hal ini didukung oleh Piliang (2004, h.133), yaitu terdapat dua 
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kepentingan besar yang bekerja dibalik media, yaitu kepentingan ekonomi 

(economic interest) dan kepentingan kekuasaan (power interest). Menurut Piliang 

(2004), relasi antara kedua hal itulah yang kemudian membentuk isi media (media 

content). 

Pemberitaan mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Eddy Rumpoko 

yang terdapat pada portal berita online Radar Malang yang muncul pada kurun 

waktu satu bulan, yakni periode 16 September hingga 16 Oktober 2017 ini 

memuat sekitar sebelas berita. Peneliti mendapatkan bahwa sebanyak enam berita 

menampilkan isu seputar kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota Batu Eddy 

Rumpoko, dan lima berita lainnya menampilkan aspek lain diluar pemberitaan 

kasus korupsi Walikota Batu Eddy Rumpoko. Sehingga, peneliti dapat 

memberikan asumsi bahwa portal berita online Radar Malang memiliki kedekatan 

emosional dan kedekatan posisi (proximity) yang memberikan pengaruh terhadap 

isu yang ditampilkan. 

Melalui asumsi tersebut, maka penelitian ini berusaha mengungkap 

wacana yang diangkat oleh portal berita online Radar Malang terkait dengan 

kasus korupsi Walikota Batu Eddy Rumpoko. Wacana media kasus korupsi 

Walikota Batu Eddy Rumpoko dianggap penting karena Eddy Rumpoko 

merupakan tokoh penting di Kota Batu dan Kota Malang, sehingga kasus ini 

relatif memiliki kedekatan dengan warga Kota Batu dan Kota Malang. Selain itu, 

portal berita online Radar Malang tidak hanya menampilkan pemberitaan 

mengenai kasus korupsi saja, tetapi juga hal-hal lain di luar kasus korupsi. Hal ini 
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menunjukkan bahwa terdapat wacana yang diangkat oleh portal berita online 

Radar Malang.    

Ketika mengangkat suatu isu tertentu, setiap media tidak terlepas dari yang 

kita kenal sebagai wacana media. Sedangkan wacana media juga tidak terlepas 

dari ideologi media itu sendiri. Oleh karena itu, setiap media memiliki wacana 

yang berbeda ketika membahas suatu isu yang sama. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Fiske (1990) dalam Eriyanto (2001), bahwa seseorang yang membaca 

suatu teks berita tidak menemukan makna dalam teks, sebab yang ia temukan dan 

hadapi secara langsung adalah pesan dalam teks. Makna tersebut diproduksi 

melalui proses yang aktif dan dinamis, baik dari sisi pembuat maupun khalayak 

pembaca, maka, pada titik inilah ideologi bekerja.  

Menurut Fiske (1990), pembacaan kita atas suatu teks berita ditentukan 

oleh ideologi dominan melalui mana berita itu menempatkan pembaca pada posisi 

tertentu. Pada penelitian ini, peneliti memiliki asumsi bahwa portal berita online 

Radar Malang kemungkinan besar memiliki wacana yang diangkat ketika 

membahas isu dugaan korupsi yang dilakukan oleh Walikota Batu Eddy 

Rumpoko. Wacana yang diangkat oleh portal berita online Radar Malang ini tidak 

hanya berkaitan dengan ideologi, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan publik, 

serta kedekatan proximity antara media dan masyarakat.  

Pernyataan mengenai wacana media ini dijelaskan pula oleh jurnal yang 

ditulis Karomani (2004, Vol. 5) yang berjudul “Pengaruh Ideologi terhadap 

Wacana Berita dalam Media Massa”. Dalam jurnal yang ditulisnya, Karomani 
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menyatakan bahwa dalam pandangan kritis, individu tidak netral dalam 

menafsirkan sesuatu, ia amat dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada pada 

masyarakatnya. Begitu pula dengan wacana berita dalam media yang sangat 

dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Sehingga, jurnal yang ditulis oleh Karomani 

ini menghasilkan bahwa media berbeda dalam melihat fakta. Realitas yang 

disajikan kepada masyarakat merupakan olahan dari pandangan, ideologi, 

pemahaman, dan pemaknaan wartawan.     

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini, 

peneliti fokus pada wacana yang diangkat oleh portal berita online Radar Malang, 

artinya, peneliti tidak melakukan penelitian pada fenomena sosial yang terjadi 

melainkan kepada fenomena jurnalistiknya. Melalui analisis yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap pemilihan bahasa, dan konteks sosial yang digunakan oleh portal 

berita online Radar Malang, bagaimana konteks pada berita tersebut dapat 

muncul, serta sudut pandang seperti apa yang dimunculkan oleh portal berita 

online Radar Malang, peneliti akan mengetahui tujuan portal berita online Radar 

Malang melakukan pemberitaan mengenai kasus Eddy Rumpoko yang merupakan 

Walikota Batu. Selain itu, melalui penelitian yang berjudul “Analisis Wacana 

Kritis Teun A. Van Dijk Pada Portal Berita Online Radar Malang Terkait 

Pemberitaan Kasus Korupsi Walikota Batu Eddy Rumpoko Periode 16 

September hingga 16 Oktober 2017” penulis juga ingin mengetahui bagaimana 

berita yang dikonstruksi oleh portal berita online Radar Malang dan seperti apa 

opini serta sudut pandang dari portal berita online Radar Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 

beberapa permasalahan yang dapat dijawab melalui penelitian ini, yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah wacana yang dikonstruksi oleh portal berita online Radar 

Malang dalam melakukan pemberitaan kasus Operasi Tangkap Tangan 

Walikota Batu Eddy Rumpoko? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat dua 

hal yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini sebagaimana yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pemilihan bahasa yang digunakan oleh portal berita 

online Radar Malang sebagai informan yang memberitakan kasus Operasi 

Tangkap Tangan Walikota Batu Eddy Rumpoko. 

2. Menjelaskan tujuan serta maksud portal berita online Radar Malang dalam 

melakukan pemberitaan kasus Operasi Tangkap Tangan Walikota Batu 

Eddy Rumpoko.   
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1.4 Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti melalui 

penelitian ini baik pada tataran teoritis maupun pada tataran praktis, sebagaimana 

yang dipaparkan sebagai berikut : 

 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi sudut pandang baru dalam 

kajian analisis wacana kritis pada media online. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi pelengkap atas kekurangan penelitian-penelitian 

terdahulu dan memberi sumbangsih terhadap penelitian-penelitian lanjutan yang 

menggunakan analisis wacana kritis sebagai pisau bedah analisisnya. 

2. Manfaat Praktis  

Pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam usaha 

menyadarkan publik untuk lebih memahami wacana atau informasi apa yang 

disajikan oleh media dan tidak langsung menerima begitu saja sajian wacana 

tersebut, namun terlebih dahulu menggali informasi yang lebih dalam, serta 

menyeimbangkan informasi tersebut melalui opini serta sudut pandang sendiri. 

Dalam kaitannya dengan representasi praktik-praktik sosial, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat tentang 

bagaimana cara media menyajikan isu atau pemberitaan kepada khalayaknya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan apa saja yang menjadi dasar untuk 

melakukan penelitian dan tinjauan pustaka apa saja yang digunakan untuk dapat 

membantu penelitian ini berjalan dengan lancar. Pada sub bab 2.1 peneliti 

menjelaskan kajian ilmiah tentang analisis wacana sebagai dasar dari metode 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Lalu pada sub bab 2.2 peneliti membahas 

mengenai perkembangan media massa dan kekuasaan di Indonesia. Kemudian 

pada sub bab 2.3 peneliti menjelaskan mengenai analisis wacana kritis Teun A. 

Van Dijk yang akan menjadi pendekatan utama bagi peneliti. Selanjutnya pada 

sub bab 2.4 terdapat penjelasan mengenai korupsi. Dan terakhir, pada sub bab 2.5 

adalah beberapa penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian ini, 

yang tiap penelitian tersebut dapat membantu dalam penulisan penelitian ini.  

 

2.1 Analisis Wacana 

Untuk dapat menganalisis makna teks yang muncul dalam media, maka 

diperlukan untuk memahami kembali definisi wacana itu sendiri. Menurut 

Eriyanto (2001), kata wacana banyak dipakai oleh berbagai bidang seperti studi 

bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi, sastra, dan sebagainya. Luasnya 

pengertian wacana ini dikarenakan oleh perbedaan lingkup dan disiplin ilmu yang 

memakai istilah wacana tersebut. Wacana dalam bahasa inggris disebut discourse. 

Secara bahasa, wacana berasal dari Bahasa Sansekerta “wac/wak/vak” yang 
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artinya berkata atau berucap, kemudian kata tersebut mengalami perubahan 

menjadi wacana. Kata ‘ana’ yang berada di belakang adalah bentuk akhiran yang 

bermakna “membendakan”. Dengan demikian, kata wacana dapat diartikan 

sebagai perkataaan atau tuturan. Hal tersebut hampir sama seperti yang 

diungkapkan oleh Carlson bahwa wacana merupakan rentangan ujaran yang 

berkesinambungan (Tarigan, 2009, h.22). Menurut Foucault dalam Eriyanto 

(2001, h.2), wacana kadang kala diartikan sebagai bidang dari semua pernyataan 

(statement), kadang kala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan 

kadang kala sebagai praktik regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan. 

Selanjutnya, Foucault dalam Fillingham (2001, h.100) mengatakan bahwa 

wacana terkait erat dengan bahasa, wacana (discourse) adalah sesuatu yang ditulis 

atau dikomunikasikan dengan menggunakan tanda-tanda dan menandakan 

hubungan yang lain dengan strukturalisme dan fokus dominannya ada dalam 

bahasa. Pembahasan mengenai wacana pada sisi lain adalah membahas bahasa 

dan tuturan yang tidak dapat terlepas dari rangkaian kesatuan situasi penggunaan 

yang utuh (Sobur, 2004, h. 10). “Language as only meaningful in its context of 

situation”, atau makna suatu bahasa berada pada suatu rangkaian konteks dan 

situasi (Syamsuddin, 1992, h.2). Penjabarannya adalah, menurut Syamsuddin, 

pembahasan wacana pada dasarnya merupakan pembahasan terhadap hubungan 

antara konteks-konteks yang terdapat di dalam teks. Pembahasan itu bertujuan 

menjelaskan hubungan antara kalimat atau antara ujaran yang membentuk 

wacana. Pernyataan Foucault dan Syamsuddin ini sejalan dengan penjelasan 

Sobur (2004), bahwa wacana adalah sebuah tulisan. 
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Secara sederhana, Lull (1998, h.225) menjelaskan bahwa wacana berarti 

cara objek atau ide diperbincangkan secara terbuka kepada publik sehingga 

menimbulkan pemahaman tertentu yang tersebar luas. Menurut Tarigan (2009, 

h.24), terdapat delapan unsur penting yang terdapat dalam wacana yaitu: (1) 

satuan bahasa, (2) terlengkap dan terbesar/tertinggi, (3) di atas kalimat/klausa, (4) 

teratur/rapi/rasa koherensi, (7) lisan dan tulis, dan (8) awal dan akhir yang nyata. 

Selain delapan unsur penting, Tarigan (1993) dalam Sobur (2004) menjelaskan 

bahwa terdapat empat tujuan penggunaan bahasa dalam sebuah wacana yakni, 

ekspresi diri sendiri, eksposisi, sastra, dan persuasi. 

Secara keseluruhan, Sobur (2004) dapat menarik kesimpulan bahwa 

wacana merupakan rangkaian ujaran atau rangkaian tindak tutur yang 

mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam 

satu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun nonsegmental 

bahasa. Mills (1994), dengan mengacu pada pendapat Foucault, membedakan 

pengertian wacana menjadi tiga macam, yakni wacana dilihat dari level 

konseptual teoritis, konteks penggunaan, dan metode penjelasan.  

Menurut Mills (1994) berdasarkan level konseptual teoritis, wacana 

diartikan sebagai dominan umum dari semua pernyataan, yaitu semua ujaran atau 

teks yang mempunyai makna dan mempunyai efek dalam dunia nyata. Sementara, 

dalam konteks penggunaannya wacana berarti sekumpulan pernyataan yang dapat 

dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu. sedangkan dilihat dari 

metode penjelasannya, wacana merupakan suatu praktik yang diatur untuk 

menjelaskan sejumlah pernyataan. 
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Secara ringkas dan sederhana, teori wacana menjelaskan sebuah peristiwa 

yang terjadi seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan (Heryanto, 2000, 

h. 344). Karena hal tersebut lah teori wacana disebut sebagai analisis wacana. 

Menurut Heryanto (2000, h. 344) sebuah kalimat dapat terungkap bukan hanya 

karena ada orang yang membentuknya dengan motivasi atau kepentingan 

subjektif tertentu (rasional atau irasional). Dalam linguistik, khususnya dalam 

analisis wacana, wacana digunakan untuk menggambarkan sebuah struktur yang 

luas melebihi batasan-batasan kalimat (Sunarto, 2011, h. 119). Hal ini didukung 

oleh Eriyanto (2001) yang menjelaskan bahwa dalam studi linguistik analisis 

wacana merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan 

pada unit kata, frase, atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan diantara unsur 

tersebut.   

Eriyanto (2001) dalam bukunya yang berjudul Analisis Wacana, 

menjelaskan bahwa istilah analisis wacana adalah istilah umum yang dipakai 

dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Meskipun terdapat 

gradasi yang besar dari berbagai definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana 

berhubungan dengan studi mengenai bahasa dan pemakaian bahasa.  Menurut 

Seinfeld (1993) dalam Yule (2010, h. 141), dalam kajian bahasa, beberapa 

pengamatan yang paling menarik terjadi bukan dalam hal komponen bahasa, 

melainkan dari cara bahasa itu digunakan. Mohammad A. S. Hikam (1996, h.78-

86) dalam tulisannya membahas mengenai perbedaan paradigma analisis wacana 

dalam melihat bahasa. Terdapat tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis 

wacana.  
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Pandangan pertama, diwakili oleh kaum positivisme-empiris. Pada 

pandangan ini, bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek 

diluar dirinya. Tata bahasa, kebenaran sintaksis adalah bidang utama dari aliran 

positivisme-empiris tentang wacana. Analisis wacana dimaksudkan untuk 

menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Wacana 

lantas diukur dengan pertimbangan kebenaran/ketidakbenaran (menurut sintaksis 

dan semantik).  

Pandangan kedua, disebut sebagai konstruktivisme. Pandangan ini banyak 

dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Dalam konstruktivisme, bahasa tidak 

lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan yang 

dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan, pandangan ini justru 

menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-

hubungan sosialnya. Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu 

analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Wacana 

adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang 

mengemukakan suatu pernyataan.  

Dan pandangan yang ketiga, disebut sebagai pandangan kritis. Pandangan 

ini ingin mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses 

produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. 

Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang 

terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Bahasa dalam pandangan 

kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek 

tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi didalamnya. Dengan 
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pandangan semacam ini, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan 

kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan 

representasi yang terdapat dalam masyarakat. Berbeda dengan pandangan pertama 

dan kedua (Discourse Analysis), pandangan ketiga ini disebut sebagai analisis 

wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). 

Sedangkan Sobur (2004, h.66) menyatakan bahwa analisis wacana 

terhadap teks media diperlukan untuk mengetahui bagaimana isi teks tersebut dan 

pesan yang disampaikan. Menurut Eriyanto (2001, h.13) teks merupakan salah 

satu bentuk praktek ideologi, bahasa, tulisan, pilihan kata maupun struktur 

gramatika yang dipahami sebagai pilihan yang diungkapkan membawa makna 

ideologi tertentu dalam taraf memenangkan dukungan publik.  

Pada prakteknya, analisis wacana akan terfokus pada teks. Analisis 

wacana akan memperlihatkan motivasi atau maksud tertentu yang terdapat dibalik 

sebuah teks. Bahasa dalam kegunaannya digunakan untuk menyampaikan sebuah 

pesan, di dalam pesan terdapat makna yang ingin disampaikan. Makna yang 

terkandung dalam pesan nantinya akan ditafsirkan sehingga akan ditemukan 

maksud tersirat sebagai salah satu cara mengungkap sebuah realitas sosial. Pada 

ranah studi analisis tekstual, analisis wacana masuk ke dalam paradigma 

penelitian kritis, suatu paradigma berpikir yang melihat pesan sebagai pertarungan 

kekuasaan, sehingga teks berita dipandang sebagai bentuk dominasi dan hegemoni 

satu kelompok kepada kelompok yang lain (Eriyanto, 2001). Hal ini sejalan 

dengan Foucault yang memandang analisis wacana sebagai keterkaitan makna 

yang diungkap dari sebuah teks dengan kekuasaan dan pengetahuan. Foucault 
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(dalam Haryatmoko, 2010, h.15) menjelaskan tentang model analisis wacananya, 

bahwa kekuasaan bekerja melalui interaksi, relasi, atau jaringan dari sebuah relasi. 

Berbeda dengan analisis kuantitatif yang lebih menekankan pada 

pertanyaan “apa”, analisis wacana lebih melihat pada “bagaimana dari pesan atau 

teks komunikasi”. Analisis wacana atas isi teks menurut Van Djik dalam Sobur 

(2004, h.71) juga menekankan bahwa wacana adalah salah satu interaksi, sebuah 

wacana dapat berfungsi sebagai suatu pernyataan (assertion), pertanyaan 

(question), tuduhan (accusastion) atau ancaman (threat). Bahkan wacana juga 

dapat digunakan untuk mendiskriminasi atau mempersuasi orang lain untuk 

melakukan diskriminasi. 

 

2.2 Perkembangan Media Massa dan Kekuasaan di Indonesia 

Perkembangan media massa di Indonesia tidak pernah lepas dari kekuasaan 

dan kepemilikan media. Kedekatan antara media dan kekuasaan selalu 

menimbulkan hubungan simbiosis yang saling bergantung dan juga 

menguntungkan satu sama lain. Media massa sebagaimana mestinya dianggap 

sebagai penengah antara penguasa dan rakyatnya, baik secara posisi atau tengah 

sebagai kepentingan (Dhakidae, 2003, h.366). Menurut Junaedi (2007), aliran 

kritis memandang institusi media sebagai pemain yang mempunyai kekuatan 

pengaruh yang sangat besar dalam pertarungan ideologis. Media massa dipahami 

sebagai arena pertarungan (site of struggle) dari berbagai kepentingan dan 

ideologi yang hidup di masyarakat. 
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Sejak kemunculan pers di Indonesia pada masa kolonial Belanda di tahun 

1744 dengan lahirnya Bataviabsche Nouvelles, media massa pada era itu tidak 

lebih dari sekedar lembaran mengenai iklan-iklan dan berita yang memberitakan 

tentang kepentingan kolonial (Surjomihardjo & Suryadinata, 2002, h.30). Pada 

masa itu belum banyak media yang membahas mengenai politik karena media 

saat itu merupakan binaan dari pemerintah kolonial dan sepenuhnya patuh kepada 

mereka (Surjomihardjo & Suryadinata, 2002, h.31).  

Melalui perkembangan pers yang dibentuk oleh Belanda, lahir media pers 

yang beragam, termasuk majalah-majalah yang berbahasa melayu dan tionghoa. 

Saat itu pula, banyak tokoh-tokoh yang sudah menyadari kekuatan media, 

sehingga muncul lah media-media seperti koran Sunda Berita yang menyadarkan 

bagaimana pentingnya media dalam perjuangan nasib bangsa. Selanjutnya pada 

tahun 1907, muncul media koran Medan Priyayi yang membahas mengenai 

pemahaman bersama tentang kemerdekaan yang berkembang melalui media. 

Masuk pada era Jepang tahun 1942-1945, nasib pers tidak banyak berubah. 

Jepang membawa sensor untuk diterapkan di media Indonesia. Pada masa itu, 

banyak pers Belanda yang di “Indonesiasisasi” dan sepenuhnya diberikan 

kekuasaan kepada pihak Indonesia, sehingga, Jepang dinilai banyak membantu 

pers Indonesia untuk berkembang (Hill, 2011, h.22). 

Dalam bukunya, Hill (2011), menjelaskan bahwa pasca kemerdekaan 

Indonesia, hubungan antara media dan penguasa cenderung naik turun. Pada masa 

kemerdekaan Indonesia misalnya, media massa seperti surat kabar dan majalah, 
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digunakan sebagai alat untuk menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh 

Indonesia. Pada era tersebut, media, terutama surat kabar dan majalah, menjadi 

bisnis yang berkembang.  

Saat itu, media Indonesia melahirkan banyak tokoh besar yang dengan lantang 

menyerukan ideologi mereka. Karena itulah banyak media yang dengan jelas 

mengungkapkan bahwa mereka merupakan partisan suatu golongan politik, bukan 

karena dasar finansial atau ekonomi, pada masa ini setiap media menganggap 

bahwa dengan menjadi media partisan, mereka dapat ikut mengembangkan 

kesadaran nasional (Octama, 2015, h.244). 

Pada masa orde baru, media massa memiliki masa suram yang lebih lama 

dibandingkan dengan era Soekarno. Meskipun era tersebut dimulai dengan 

hubungan yang baik dengan pers yang diberikan izin untuk beberapa media 

diterbitkan dan juga janji bahwa kebebasan pers adalah salah satu nilai dari orde 

baru yang akan di junjung tinggi, pada akhirnya, tetap berujung konflik antara 

pers dan pemerintah pada tahun 1970an hingga akhir 1980an. Konflik tersebut 

berakhir dengan pembredelan beberapa media, baik itu sementara maupun 

permanen (Hill, 2011, h.37).  

Pada masa-masa tersebut masyarakat kehilangan kepercayaan kepada surat 

kabar hanya karena statusnya yang pernah di bredel atau mereka yang patuh 

terhadap pemerintah (Swantoro & Atmakusuma, 2002, h.204). Menurut 

Atmakusuma (2002), bagi surat kabar, pembredelan adalah suatu petaka karena 

para wartawan kehilangan pekerjaan mereka dan bagi mereka bahwa 
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kelangsungan hidup lembaga media lebih penting dibandingkan dengan 

kebebasan pers yang sesungguhnya. 

Menjelang akhir dari era orde baru, pada tahun 1990an, mulai muncul media 

massa baru, dan kebanyakan merupakan televisi dan beberapa surat kabar. 

Kebanyakan televisi baru yang berdiri, tidak hanya dilatarbelakangi oleh 

kepentingan ekonomi/bisnis semata, melainkan juga karena adanya kepentingan 

politik. Menurut Sudibyo & Patria (2013), media tersebut menjadi “roda kapital” 

bagi penguasa untuk memupuk kekayaan, dan di sisi lain, menjadi bagian dari 

instrumen penguasa untuk membangun legitimasi kekuasaan dan melindungi 

bisnis mereka. Hal ini dikarenakan pemerintah masih menjadi sponsor utama 

mereka, karena kebanyakan petinggi dan pemilik dari media tersebut masih 

mempunyai afiliasi dengan penguasa orde baru yang akhirnya menyebabkan 

media-media tersebut bias penguasa, dan banyak yang menyebutkan bahwa 

semenjak masa orde baru, fungsi media berubah dari watchdog menjadi guard 

dog untuk menjaga kepentingan dari pemilik (Ngurah Putra, 2008).  

Pasca reformasi, banyak hal berubah dalam bidang media massa dan 

jurnalistik di Indonesia. Banyak media baru yang berdiri, surat kabar, majalah, 

dan televisi adalah jenis media yang paling banyak muncul di awal era reformasi. 

Menurut Dirk (2007), pada tahun 2002, terdapat sekitar 1.323 institusi jurnalistik 

yang terdaftar dari tahun ke tahun. Mayoritas dari media tersebut dikuasai oleh 

hanya sebanyak 13 institusi (Lim, 2012). 



18 
 

Konglomerasi adalah efek samping dari kebebasan pers di era reformasi. 

Merlyna Lim (2012) menyebutkan bahwa dari data yang disebutkan, sebanyak 12 

dari 13 institusi media tersebut adalah pihak swasta. Kepemilikan dan pengelolaan 

media oleh swasta tetap tidak bisa menjadikan media bebas kepentingan, terlebih 

dengan adanya politisi yang mempunyai media menjadikan media tersebut rawan 

terhadap bias. Bias ini memberikan efek negatif terhadap kualitas dari berita dan 

produk jurnalistik dari media.  

Efek negatif yang timbul pada kualitas berita serta produk jurnalistik ini 

dipengaruhi oleh produksi makna dalam sebuah teks yang merupakan hasil dari  

konsekuensi kekuasaan yang berdampak pada lingkup konsumsi berita.  Menurut 

Chomsky (2006), media berfungsi menggerakkan dukungan untuk kepentingan 

kelas yang berkuasa. Hal ini didukung oleh pernyataan Currant & Guravitch 

(1991), yang menyatakan bahwa kepemilikan media secara privat merupakan 

instrumen dominasi kelas yang berkuasa. Melalui penjelasan serta sejarah 

mengenai media massa dan kaitannya dengan kekuasaan, peneliti dapat 

memberikan asumsi bahwa media selalu berhubungan dengan ideologi dan 

hegemoni. Hal ini tentunya berkaitan dengan cara bagaimana sebuah realitas 

wacana atau teks ditafsirkan dan dimaknai melalui cara pandang tertentu.   

Paradigma kritis memandang media bukanlah sebagai entitas yang bebas nilai. 

Media merupakan alat kelompok dominan untuk menguasai dan memarjinalkan 

kelompok yang tidak dominan. Maka untuk mengetahui bagaimana media 

menjalankan praktik kekuasaannya tersebut, penggunaan bahasa menjadi unsur 

penting untuk diamati. Pemanfaatan bahasa dalam media massa seperti pada 
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uraian diatas menurut Hidayat (1999) disebut sebagai wacana media (media 

discourse). 

 

2.3 Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk 

Analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) bukan hanya analisis 

wacana berdasarkan kritik pada aspek bahasa atau linguistik saja, tetapi juga pada 

hubungan penggunaan bahasa dengan konteks kekuasaan dan ideologi. Menurut 

Fairclough dan Wodak pada buku Eriyanto (2001), analisis wacana kritis melihat 

wacana atau pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari 

praktik sosial. Praktik sosial yang dimaksud adalah bagaimana bahasa digunakan 

untuk melihat ketimpangan kekuasaan yang terjadi di dalam masyarakat.  

Menurut Howarth dalam Burton (2005, h. 53), tugas atau fungsi dari 

analisis wacana secara umum adalah melihat hubungan dialektik antara wacana 

dan sistem sosial dan untuk mengungkap bagaimana bahasa dan makna digunakan 

dengan kuat untuk mendominasi. Secara sederhana, analisis wacana kritis tidak 

dipahami sebagai suatu studi bahasa semata. Bahasa yang dianalisis bukan hanya 

menggunakan aspek kebahasaan itu sendiri, tetapi juga menghubungkan dengan 

konteks. Artinya, konteks merupakan bahasa yang dipakai untuk tujuan dan 

praktik tertentu, termasuk praktik kekuasaan dan ideologi di dalamnya.  

Dalam buku Eriyanto (2001), model analisis wacana kritis Teun A. Van 

Dijk sering disebut sebagai “kognisi sosial”. Menurut Van Dijk, penelitian atas 

wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks 
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hanya hasil dari suatu praktik produksi yang hars juga diamati. Maka, Van Dijk 

melihat bahwa analisis wacana kritis dapat dilihat melalui bagaimana suatu teks 

diproduksi, sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan mengenai penggunaan 

bahasa dalam sebuah teks.  

Menurut Teun A. Van Dijk dalam buku Eriyanto (2001), kognisi sosial 

mempunyai dua arti. Di satu sisi kognisi sosial menunjukkan bagaimana proses 

teks tersebut diproduksi oleh wartawan atau media, di sisi lain, kognisi sosial 

menggambarkan bagaimana nilai-nilai masyarakat yang patriarkal menyebar dan 

diserap oleh kognisi wartawan, dan akhirnya digunakannya untuk membuat teks 

berita. Pendekatan kognisi sosial yang dilakukan oleh Van Dijk ini membantu 

memetakan bagaimana produksi teks yang melibatkan proses yang kompleks 

tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan.  

Pendekatan analisis wacana kritis Van Dijk tidak semata-mata 

menganalisis teks, ia juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi dan 

kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kognisi atau 

pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks tertentu. 

Sehingga, pendekatan wacana oleh Van Dijk ini digambarkan mempunyai tiga 

dimensi, yakni, teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.  

A. Teks 

Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang 

masing-masing bagian saling mendukung. Dalam dimensi teks, yang diteliti 

adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk 
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menegaskan suatu tema tertentu. Struktur teks menurut Van Dijk dibagi ke dalam 

tiga tingkatan. Pertama, struktur makro, merupakan makna global atau umum dari 

sebuah teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang 

dikedepankan dalam suatu tema. Kedua, superstruktur, merupakan struktur 

wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian 

teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Ketiga, struktur mikro, adalah makna 

wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, 

proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. 

Pemakaian kata, kalimat, proposisi, retorika tertentu oleh media dipahami oeh 

Van Dijk sebagai bagian dari strategi wartawan. Pemakaian kata-kata tertentu, 

kalimat, gaya tertentu bukan semata-semata dipandang sebagai cara 

berkomunikasi, tetapi dipandang sebagai politik berkomunikasi atau suatu cara 

untuk mempengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, memperkuat 

legitimasi, dan menyingkirkan lawan atau penentang. Struktur wacana adalah cara 

yang efektif untuk melihat proses retorika dan persuasi yang dijalankan ketika 

seseorang menyampaikan pesan. Berikut adalah uraian dari elemen wacana Van 

Dijk. 

STRUKTUR WACANA HAL YANG DIAMATI ELEMEN 

Struktur Makro 

Tematik 

Tema/topik yang dikedepankan 

dalam suatu berita. 

Topik 

Superstruktur Skematik Skema 
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Bagaimana bagian dan urutan 

berita diskemakan dalam teks 

berita utuh. 

Struktur Mikro 

Semantik 

Makna yang ingin ditekankan 

dalam teks berita. Misal dengan 

memberi detil pada satu sisi atau 

membuat eksplisit satu sisi dan 

mengurangi detil sisi lain. 

Latar, Detil, 

Maksud, 

Praanggapan, 

Nominalisasi 

 

B. Kognisi Sosial 

Dalam kerangka analisis wacana Van Dijk, penelitian mengenai kognisi sosial 

merupakan hal yang penting. Kognisi sosial artinya adalah kesadaran mental 

wartawan yang membentuk teks tersebut. Menurut pandangan Van Dijk, analisis 

wacana tidak hanya dibatasi pada struktur teks, karena struktur wacana itu sendiri 

menunjukkan atau menandakan sejumlah makna, pendapat, dan ideologi. Untuk 

membongkar bagaimana makna sesungguhnya dari sebuah teks maka dibutuhkan 

suatu analisis kognisi dan konteks sosial. Pendekatan kognitif didasarkan pada 

asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu diberikan oleh 

pemakai bahasa, atau lebih tepatnya proses kesadaran mental dari pemakai 

bahasa.  
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Kognisi sosial sangat berkaitan dengan representasi sosial, yakni bagaimana 

pandangan, kepercayaan, dan prasangka yang berkembang dalam masyarakat. 

Wartawan hidup di antara pandangan dan keyakinan masyarakat, sehingga, 

pandangan dan keyakinan masyarakat tersebut mempengaruhi pandangan 

wartawan yang berhubungan dengan proses psikologis individu wartawan. Dalam 

pandangan Van Dijk, kognisi sosial selalu dihubungkan dengan proses produksi 

berita. Wacana berita tidak hanya dipahami dalam pengertian sejumlah struktur 

tetapi juga bagian dari proses komunikasi yang kompleks.  

C. Konteks Sosial 

Konteks sosial atau analisis sosial, menurut Van Dijk melihat bagaimana teks 

itu dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengetahuan yang 

berkembang dalam masyarakat atas suatu wacana. 

 

2.4 Korupsi 

Membahas mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota Batu 

Eddy Rumpoko, peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai penjelasan 

sera pembahasan mengenai korupsi. Dalam bukunya yang berjudul ‘Korupsi’, 

Alatas (1987), menjelaskan bahwa sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan 

manusia bermasyarakat, yakni pada tahap saat organisasi kemasyarakatan yang 

rumit mulai muncul. Korupsi mulai terjadi saat zaman Yunani dan Romawi Kuno 

hingga saat ini. Korupsi merupakan penyakit masyarakat, sebagaimana penyakit 

di badan manusia, korupsi memerlukan penelitian yang lebih serius untuk 
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mengenali hakikat penyakitnya secara lebih pasti, agar ppengobatannya dapat 

mencapai yang dimaksud (Soedarso, 2009). 

Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik 

yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, 

dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara. Lubis & Scott dalam 

Nurdjana (2010), dalam pandangannya tentang korupsi menyebutkan bahwa 

dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan 

sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung 

melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut 

norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau 

tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.  

Beberapa definisi mengenai korupsi tersebut didukung oleh definisi 

korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang 

menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan : 

1. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan 

keuangan atau perekonomian negara (pasal 2). 

2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan/perekonomian negara (pasal 3). 

3. Kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6, dan 11). 

4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10). 

5. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12). 
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6. Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7). 

7. Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C). 

Menurut Hamzah (2005), korupsi terjadi karena adanya masalah utama berupa 

kemajuan, kemakmuran, dan teknologi, sehingga, semakin maju pembangunan 

suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong manusia 

untuk melakukan korupsi. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

pembanding dan referensi. Adapun pemilihan penelitian terdahulu didasarkan 

pada keterkaitan subjek penelitian, teori, dan metode. Peneliti menemukan dua 

penelitian terdahulu yang berasal dari skripsi mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Brawijaya, antara lain : Dani Yantana (2015) dengan judul “Analisis 

Wacana Kritis Pemberitaan Tempo.co Peristiwa Ahok vs DPRD DKI Jakarta 

Terkait Kisruh APBD DKI Jakarta Tahun 2015” dan Rosa Rizka Febriana (2017) 

dengan judul “Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk pada Fanpage Jonru 

Ginting terkait Isu Penistaan Agama Islam oleh Ahok Periode Oktober 2016 ” 

Kedua penelitian diatas menggunakan model analisis wacana kritis yang 

memiliki kesamaan dengan peneliti. Secara umum analisis wacana kritis 

dimaksudkan untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu 

dibalik sebuah teks. Persamaan penelitian dengan Dani Yantana yaitu terletak 

pada subjek penelitian dan bentuk wacana yang diteliti serta pendekatan yang 
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digunakan yakni pendekatan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk. Dani 

Yantana mengangkat pemberitaan dari sisi media online Tempo  dan peneliti 

mengangkat pemberitaan dari sisi media online Radar Malang. Kedua media 

online tersebut merupakan ruang informasi atau berita. Sedangkan perbedaan 

dalam penelitian ini terletak pada objeknya. Dani Yantana mengangkat Ahok 

sebagai penelitiannya, sedangkan peneliti mengangkat Eddy Rumpoko pada 

penelitiannya. 

Kemudian, persamaan penelitian dengan Rosa Rizka Febrina yaitu kedua 

penelitian sama-sama ingin menganalisis teks pada suatu isu tertentu sehingga 

melalui analisis tersebut didapatkan tujuan dari media yang melakukan 

pemberitaan terkait isu tertentu. selain itu, penelitian ini juga memiliki kesamaan 

dalam sisi penggunaan pendekatan yakni pendekatan analisis wacana kritis Teun 

A. Van Dijk. Perbedaan terletak pada objek yang diteliti, Rosa Rizka Febrina 

menjadikan Ahok menjadi objek, sedangkan objek peneliti adalah Walikota Batu 

Eddy Rumpoko. Selain itu, penelitian Rosa Rizka Febrina memiliki kemiripan 

dengan Dani Yantana dalam pemilihan metode penelitian dan juga objek 

penelitiannya. Keduanya menggunakan model analisis wacana kritis. Kontribusi 

dari kedua penelitian terdahulu diantaranya yaitu menambah literatur dan referensi 

peneliti. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Nama/ Tahun/ 

Universitas/ Judul 

Dani Yantana (2016) 

Universitas Brawijaya 

Rosa Rizka Febrina (2017) 

Universitas Brawijaya 



27 
 

“Analisis Wacana Kritis 

Pemberitaan Tempo.co 

Peristiwa Ahok vs DPRD 

DKI Jakarta Terkait 

Kisruh APBD DKI Jakarta 

Tahun 2015”. 

“Analisis Wacana Kritis 

Teun A. Van Dijk Pada 

Fanpage Jonru Ginting 

Terkait Isu Penistaan 

Agama Islam Oleh Ahok 

Periode Oktober 2016”  

Metode Penelitian Model analisis wacana 

Teun A. Van Dijk. 

Model analisis wacana 

Teun A. Van Dijk. 

Tujuan Penelitian Mengetahui serta 

menganalisis penonjolan 

aspek-aspek tertentu dalam 

pemberitaan peristiwa 

Ahok vs DPRD DKI 

Jakarta terkait kisruh 

APBD 2015 yang 

dilakukan oleh portal 

berita online Tempo. 

Mengetahui hasil wacana 

isu penistaan agama Islam 

oleh Ahok melalui analisis 

wacana kritis model Teun 

A. Van Dijk pada fanpage 

Jonru Ginting. 

Hasil Penelitian Berita yang ditampilkan 

oleh portal berita online 

Tempo sudah dikonstruksi, 

sehingga wacana yang 

ditampilkan oleh 

Tempo.co sejalan dengan 

Wacana yang terdapat pada 

fanpage Jonru Ginting 

bukan merupakan wacana 

yang berbentuk teks berita, 

melainkan opini. Sehingga 

melalui opini yang terdapat 
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ideologi yang diusung 

yaitu mengenai perhatian 

soal kebangsaan, ideologi 

negara, nasionalisme, dan 

pluralisme. Portal berita 

online Tempo lebih 

menonjolkan 

keberpihakannya kepada 

Ahok, hal ini dikarenakan 

Tempo.co tidak terlalu 

menyoroti dampak yang 

ditimbulkan atas terjadinya 

kisruh APBD 2015, tetapi 

lebih menyoroti hal-hal 

yang terjadi maupun yang 

akan terjadi di sekitar 

Ahok.  Selain itu, 

keberpihakan Tempo.co 

juga didukung melalui 

fakta bahwa narasumber 

yang dipilih oleh media 

tersebut merupakan dari 

pihak Ahok. 

pada fanpage tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa, 

wacana kasus penistaan 

agama yang dilakukan oleh 

Ahok yang diangkat oleh 

fanpage Jonru Ginting 

bersifat propaganda. Hal ini 

dikarenakan Jonrru tidak 

memisahkan agama Islam 

dengan politik, oleh karena 

itu, dapat disimpulkan 

bahwa wacana yang muncul 

pada fanpage Jonru Ginting 

dipengaruhi oleh peristiwa 

dan konteks sosial yang 

ada.  
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Relevansi Penelitian Tujuan penelitian sama-

sama menganalisis 

penonjolan aspek-aspek 

tertentu dalam suatu berita. 

Terdapat pula persamaan 

penelitian dengan Dani 

Yantana yaitu terletak 

pada subjek penelitian dan 

bentuk wacana yang 

diteliti. Dani Yantana 

mengangkat pemberitaan 

dari sisi media online 

Tempo dan peneliti 

mengangkat pemberitaan 

dari sisi media online 

Radar Malang. 

Tujuan penelitian sama-

sama ingin mengetahui 

tujuan sebuah media dalam 

mengangkat suatu isu 

tertentu. Di dalam 

penelitian Rosa Rizka 

Febrina dijelaskan bahwa 

wacana dalam sebuah 

media tidak hanya dapat 

berfungsi sebagai suatu 

pernyataan atau pertanyaan, 

melainkan juga dapat 

digunakan untuk 

mendiskriminasi atau 

mempersuasi orang lain. 

Penelitian ini ingin melihat 

tujuan atau maksud dari 

suatu media dalam 

menuliskan atau 

mengangkat wacana pada 

isu tertentu, peneliti ingin 

mengetahui apakah wacana 

yang diangkat dalam 
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pemberitaan Eddy 

Rumpoko di Radar Malang 

merupakan sebuah 

pertanyaan dan pernyataan 

atau sebaliknya, wacana 

tersebut memiliki aspek lain 

yang berkaitan dengan 

ideologi media itu sendiri.  

Sumber: Diolah Peneliti 

 

2.6 Alur Berpikir 

 Sebagai jenis penelitian kualitatif maka peneliti berangkat dari fenomena 

terlebih dahulu. Ketertarikan peneliti pada media online membuat peneliti 

melakukan pengamatan pada portal berita online Radar Malang. Melalui portal 

berita online tersebut, peneliti menemukan fenomena kasus korupsi Walikota Batu 

Eddy Rumpoko yang terjadi pada September 2017. Dalam periode satu bulan, 

peneliti menemukan sebanyak sebelas berita yang beberapa diantaranya 

memberitakan aspek-aspek diluar kasus korupsi yang dialami oleh Eddy 

Rumpoko. Melalui penyajian berita-berita tersebut, peneliti melakukan analisis 

dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa wacana yang dimunculkan oleh 

portal berita online Radar Malang dalam memberitakan kasus korupsi Walikota 

Batu Eddy Rumpoko. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis 

yang dmaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan 



31 
 

makna-makna tertentu pada sebuah teks (Eriyanto, 2001). Berikut adalah alur 

berpikir peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberitaan Kasus Korupsi 

Walikota Batu Eddy Rumpoko Pada 

Portal Berita Online Radar Malang 

Analisis  

Wacana  

Wacana Media Terhadap Kasus 

Korupsi 

Tujuan Portal Berita Online Radar Malang 

Memberitakan Kasus Korupsi Yang Dilakukan 

Oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan 

Taylor (Indranata, 2008) metode penelitian sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, maka penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental tergantung pada pengematan pada manusia dalam kawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut, dalam bahasanya dan 

dalam peristilahannya.  

Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan 

metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. 

Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan 

diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai 

yang dihadapi. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan serta menganalisis 

pemilihan bahasa yang digunakan oleh media online dalam memberitakan suatu 

isu kepada khalayaknya. 
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3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Hal ini didasari oleh penggunaan data bahasa berupa teks di media 

massa yang di analisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Menurut Sugiyono (2008, h.222), 

penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu 

data yang mengandung makna. Sugiyono menyebut makna adalah data yang 

sebenarnya, data yang mengandung makna. 

Sementara itu, peneliti menggunakan pendekatan utama analisis wacana 

kritis. Menurut Eriyanto (2011, h. 3), analisis wacana dalam paradigma ini 

menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan 

reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa 

menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya karena sangat berhubungan 

dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini 

didukung oleh Fairclough (1995) yang menggunakan wacana menunjuk pada 

pemakaian bahasa sebagai praktik sosial lebih daripada aktivitas individu atau 

untuk merefleksikan sesuatu. Oleh karena itu, model yang dikemukakan oleh 

Fairclough ini sering juga disebut sebagai model perubahan sosial (social 

exchange). 
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3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam Suprayogo (2003) adalah pemusatan konsentrasi 

pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian merupakan garis 

besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian 

lebih terarah. Penetapan fokus dapat membatasi studi serta berfungsi untuk 

memenuhi kriteria keluar-masuk suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. 

Sehingga dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, dapat dihasilkan 

keputusan tentang data yang benar-benar fungsional dan mendukung kepentingan 

penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Wacana yang dikonstruksi oleh portal berita online Radar Malang pada 

pemberitaan kasus Operasi Tangkap Tangan Walikota Batu Eddy 

Rumpoko. 

2. Tujuan pemberitaan kasus Operasi Tangkap Tangan Walikota Batu Eddy 

Rumpoko yang dilakukan oleh portal berita online Radar Malang. 

 

3.4 Unit Analisis data 

Hamidi (2005, h. 75) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang 

diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa 

sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. 

Setiap unit akan dianalisis, digambarkan, atau dijelaskan dengan pertanyaan-

pertanyaan secara deskriptif (Kriyantono, 2009, h. 92). Unit analisis pada 

penelitian ini terdiri dari teks berita, judul berita, caption foto, kondisi sosial, serta 

konteks pada berita. Pemilihan ketiga unit tersebut didasarkan pada berita-berita 
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yang terdapat pada pemberitaan kasus korupsi Walikota Batu Eddy Rumpoko 

pada portal berita online Radar Malang periode 16 September sampai dengan 16 

Oktober 2017, yaitu dengan jumlah sebelas berita. Unit analisis data diperlukan 

untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data serta pengambilan 

kesimpulan atau hasil dari penelitian. 

 

3.5 Sumber Data 

Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh (Arikunto, 2010, h. 129). Secara sederhana peneliti dapat 

menjelaskan bahwa sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi terhadap data yan dibutuhkan oleh seorang peneliti. 

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data 

sekunder. 

3.5.1 Sumber Data Primer  

Menurut Kriyantono (2009) data primer merupakan data yang diperoleh 

dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan sumber data dari hasil wawancara dan teks berita yang 

terdapat pada portal berita online Radar Malang. 

3.5.2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, data sekunder dapat ditemukan 

dengan cepat (Sugiyono, 2008, h. 137). Dalam penelitian ini yang menjadi data 
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sekunder adalah studi literatur melalui buku-buku referensi, internet, serta jurnal 

yang berkaitan.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

mengumpulkan data dengan tujuan mendapatkan informasi yang mendukung 

analisis (Kriyantono, 2009). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

a. Analisis Dokumen 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari 

arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut (Iskandar, 

2009). Analisis dokumen pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data 

berupa dokumentasi berita yang berkaitan dengan Kasus Korupsi Walikota Batu 

Eddy Rumpoko periode 16 September hingga 16 Oktober 2017. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2014, h. 248) mendefinisikan konsep 

analisis data sebagai upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting untuk dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.  
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Dalam melakukan analisis data, langkah pertama yang dilakukan oleh 

peneliti adalah mengumpulkan data. Setelah data terkumpul dan dikelompokkan 

sesuai dengan tujuan penelitian untuk dianalisis dan diberikan interpretasi dengan 

cara mengklarifikasikannya dengan kerangka teori kemudian disimpulkan, maka 

selanjutnya adalah melakukan analisis data. Setelah diperoleh wacana yang akan 

dianalisis, maka sebagai rujukan peneliti akan menggunakan analisis wacana kritis  

Teun A. Van Dijk yang terdiri dari tiga dimensi yakni teks, kognisi sosial, dan 

konteks sosial. Ketiga dimensi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Eriyanto (2011), Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media 

Gambar 1. Kerangka Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk 

Gambar diatas menjelaskan bahwa dalam teknik analisis wacana kritis 

model Van Dijk ini, terdapat tiga dimensi. Teks, analisis ini pada dasarnya ingin 

melihat bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk 

menegaskan suatu tema tertentu. Selanjutnya, pada level kognisi sosial dipelajari 

proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Dan 
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Teks 
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aspek yang terakhir, mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam 

masyarakat akan suatu masalah. 

Dari beberapa teknik analisis data, peneliti merasa perlu meneliti wacana 

dengan menggunakan pendekatan Teun A. Van Dijk. Karena ketiga dimensi 

diatas sesuai dengan penelitian ini. Teknik ini dirasa cocok dibandingkan dengan 

model analisis wacana lainnya seperti model analisis wacana Norman Fairclough 

yang membahas mengenai hegemoni dan kekuasaan, serta Theo Van Leewen 

yang membahas mengenai kekuasaan kaum mayoritas kepada kaum minoritas. 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui alasan mengapa media dapat 

memberitakan isu tertentu.  

 

3.8 Goodness Criteria 

Menurut Lincoln & Guba dalam Soegiono (2005), terdapat prinsip penting 

yang perlu diperhatikan dalam menguji dan memastikan keabsahan penelitian 

kualitatif, yaitu melalui prinsip credibility yakni dengan cara mengumpulkan data 

seobjektif mungkin. Lalu, peneliti melakukan metode triangulasi yang dilakukan 

melalui cara pengecekan silang (cross validation) atas data yang diperoleh. 

Pengecekan silang dilakukan dengan melakukan perbandingan informan, 

perbandingan waktu, maupun tempat. Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada, sehingga melalui pengumpulan data tersebut, peneliti 

sebenarnya sekaligus menguji kredibilitas data (Sugiyono, 2012, h. 241). 
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Menurut Sugiyono (2012) terdapat tiga cara untuk melakukan pengecekan 

atau membandingkan data, yakni : 

1. Triangulasi Sumber 

Informasi dan data yang diperoleh dari satu sumber dicek ulang melalui 

beberapa sumber lain. Dalam penelitian ini, peneliti akan memperlihatkan 

informasi terkait pemberitaan mengenai Walikota Batu Eddy Rumpoko yang 

terdapat pada portal berita online Radar Malang, di mana nantinya akan 

ditanggapi oleh beberapa wartawan Radar Malang sebagai informan penelitian. 

2. Triangulasi Teknik 

Uji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Penggunaan berbagai metode untuk 

meneliti suatu hal, seperti yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

wawancara dan metode analisis dokumen. Peneliti menggunakan metode analisis 

dokumen yang ditunjang dengan metode wawancara untuk melakukan 

pengecekan terhadap konsistensi informasi. 

3. Triangulasi Waktu 

Data diuji dengan melakukan penggalian ulang pada waktu yang berbeda.  
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3.9 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dimulai pada bulan Febuari 2018 dengan lama penelitian 

yang akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan peneliti. Lokasi penelitian ini 

dilakukan di kota Malang. Lebih tepatnya peneliti melakukan analisis melalui 

media internet dan juga melakukan wawancara di kantor Radar Malang. Portal 

berita online Radar Malang dipilih karena peneliti ingin melihat bagaimana Radar 

Malang melakukan pemberitaan terhadap kasus yang dialami oleh salah satu 

pemimpin dari daerahnya.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Sejarah Radar Malang 

Radar Malang merupakan salah satu media yang merupakan bagian dari Jawa 

Pos Group. Secara keseluruhan, Radar Malang merupakan media terbesar yang 

berlokasi di Kota Malang dibandingkan dengan lima belas Radar yang berada di 

wilayah Jawa Timur. Radar Malang berdiri sejak 15 Desember 1999, dengan 

perkembanganya yang sangat pesat hingga saat ini. Pada tahun 1988, Radar 

Malang merupakan sebuah media yang bernama Jawa Pos Biro Malang. 

Saat ini Radar Malang dipimpin oleh Kurniawan Muhammad selaku Direktur, 

dan Don Virgo selaku General Manager. Radar Malang terdiri dari dua belas 

halaman yang mengusung beragam berita di wilayah Malang Raya, meliputi Kota 

Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Hal tersebur menjadikan Radar 

Malang sebagai koran lokal terbesar (market leader) di wilayah Malang Raya 

dengan oplah rata-rata per hari sebanyak 35.000 eksemplar. 

Radar Malang berdiri di bawah naungan usaha PT. Malang Intermedia Pers 

dan terdiri dari tiga divisi kerja, yakni : Divisi Redaksi, Divisi Iklan, dan Divisi 

Pemasaran Koran. Di luar divisi tersebut, Radar Malang telah memiliki Tim Event 

Organizer (EO) yang menggarap beragam kegiatan off print Radar Malang yang 

bekerjasama dengan mitra kerja. 
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4.2 Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk pada Pemberitaan Kasus Eddy 

Rumpoko pada Portal Berita Online Radar Malang 

Berdasarkan penentuan periode yang telah dipilih oleh peneliti, maka 

peneliti akan menganalisis sebanyak sebelas berita yang membahas isu mengenai 

kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko yang terdapat 

pada portal berita online Radar Malang periode 16 September hingga 16 Oktober 

2017. Sebanyak sebelas berita tersebut akan dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk. Menurut Eriyanto (2001) Van 

Dijk  membagi tingkat analisisnya menjadi tiga level analisis, yaitu analisis teks, 

kognisi sosial, dan konteks sosial. 

Van Dijk menguraikan satu per satu elemen wacana yang digunakan untuk 

melakukan analisis terhadap suatu wacana. Terdapat enam elemen wacana 

menurut Van Dijk, berikut adalah uraian mengenai struktur wacana menurut Van 

Dijk (1998) yang terdapat dalam buku Eriyanto (2001). 

STRUKTUR WACANA HAL YANG DIAMATI ELEMEN 

Sruktur Makro Tematik 

Tema/topik yang 

dikedepankan dalam 

suatu berita. 

 

 

Topik 

Superstruktur Skematik 

Bagaimana bagian dan 

urutan berita diskemakan 

 

Skema 



43 
 

dalam teks berita utuh. 

Struktur Mikro Semantik 

Makna yang ingin 

ditekankan dalam teks 

berita. Misal dengan 

memberi detil pada satu 

sisi atau membuat 

eksplisit satu sisi dan 

mengurangi detil sisi lain. 

 

 

Latar, Detil, Maksud, 

Pra-anggapan 

Nominalisasi 

Struktur Mikro Sintaksis 

Bagaimana kalimat 

(bentuk, susunan) yang 

dipilih. 

 

Bentuk Kalimat, 

Koherensi, Kata Ganti 

Struktur Mikro Stilistik 

Bagaimana pilihan kata 

yang dipakai dalam teks 

berita. 

 

Leksikon 

Struktur Mikro Retoris 

Bagaimana dan dengan 

cara penekanan 

dilakukan. 

 

Grafis, Metafora, 

Ekspresi. 
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4.2.1 Berita Kasus Korupsi Eddy Rumpoko 16 September 2017 

 

Gambar 2. Berita Online Radar Malang Kasus Eddy Rumpoko 16 

September 2017 

 

1. Tematik 

Menurut Van Dijk pada Eriyanto (2011) elemen tematik menunjuk pada 

gambaran umum dari suatu teks. Dapat pula disebut sebagai gagasan inti, 

ringkasan, atau yang utama dari suatu teks. Topik menggambarkan apa yang ingin 

diungkapkan oleh wartawan dalam pemberitaannya.  Topik menggambarkan tema 

umum dari suatu teks berita, topik ini akan didukung oleh subtopik satu dan 

subtopik lain yang saling mendukung terbentuknya topik umum. Subtopik ini juga 
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didukung oleh serangkaian fakta yang ditampilkan yang menunjuk dan 

menggambarkan subtopik, sehingga dengan subbagian yang saling mendukung 

antara satu bagian dengan bagian yang lain, teks secara keseluruhan membentuk 

teks yang koheren dan utuh.  

Topik dalam hal ini menurut Van Dijk dipahami sebagai mental atau kognisi 

wartawan tidak mengherankan jika semua elemen dalam berita mengacu dan 

mendukung topik dalam berita. Elemen lain dipandang sebagai bagian dari 

strategi yang dipakai oleh wartawan untuk mendukung topik yang ingin 

ditekankan dalam pemberitaan. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara 

berbeda oleh wartawan yang berbeda, dan hal tersebut dapat diamati melalui topik 

dalam suatu pemberitaan. Maka dari itu, gagasan Van Dijk semacam ini 

membantu peneliti untuk mengamati dan memusatkan perhatian pada bagaimana 

teks dibentuk oleh wartawan. 

Pada berita pertama yang akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan 

elemen tematik ini berjudul  “Simpang Siur Kabar OTT KPK Di Kota Batu, 

Eddy Siapakah Yang Ditangkap?” ini diunggah oleh portal berita online Radar 

Malang pada tanggal 16 September 2017  pukul 08:04 pagi. Secara keseluruhan 

tema yang diangkat dalam berita ini adalah simpang siur kabar mengenai kasus 

korupsi yang dilakukan oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko. Hal ini didukung 

oleh beberapa pernyataan yang dituliskan oleh wartawan dalam berita tersebut 

sebagai berikut. 
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 “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali 

melakukan Operasi Tangkap tangan (OTT) terhadap Walikota Batu 

Eddy Rumpoko (ER), saat melakukan transaksi dengan beberapa pihak di 

Kota Batu, Sabtu sore.” (paragraf pertama) 

“Namun, berita tersebut masih simpang siur karena kabar yang 

berseliweran di pesan berantai Whatsapp menyebutkan bahwa yang 

ditangkap KPK tersebut bukan Walikota Batu Eddy Rumpoko, 

melainkan Edy Setiawan, bagian pengadaan LPSE/ULP. Mendengar 

kabar tersebut, Eddy Rumpoko menghampiri.” (paragraf kedua) 

 “Kabar Lainnya juga menyebutkan jika Eddy Rumpoko politikus dari 

PDI Perjuangan itu akan dibawa ke Jakarta malam ini juga oleh KPK. 

Namun saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut, jubir KPK Febri 

Diansyah serta kerabat dan rekan kerja Eddy Rumpoko belum ada yang 

bisa memberi jawaban terkait OTT itu.” (paragraf ketiga) 

“Informasi dari sumber lainnya disebutkan bahwa Eddy Rumpoko 

ditangkap KPK di rumah dinasnya bersama salah seorang pengusaha 

ketika melakukan transaksi suap terkait proyek yang nilainya miliaran 

di Kota Batu.” (paragraf keempat) 

 “Hingga berita ini dilansir, kegiatan penindakan masih dilakukan oleh 

KPK, sehingga masih belum bisa dikonfirmasi siapa saja pihak yang 

telah ditangkap, berapa barang bukti uang suap, serta dugaan motif 

kasus dugaan suap menyuap” (paragraf kelima) 
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Berdasarkan kelima paragraf yang terdapat pada berita tersebut, kalimat yang 

dicetak tebal oleh peneliti merupakan kalimat-kalimat yang mendukung 

kesimpulan yang diambil oleh peneliti dalam menentukan gagasan inti atau tema 

pada berita tersebut. Tema pada berita tersebut merupakan kabar simpang siur 

dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota Eddy Rumpoko. Kabar yang 

masih bersifat simpang siur tersebut didukung oleh kata “...dikabarkan kembali...” 

pada paragraf pertama. Keterangan simpang siur yang menggunakan kata 

“...dikabarkan kembali...” ini didukung oleh keterangan wartawan portal berita 

online Radar Malang pada paragraf kedua yang menyebutkan bahwa sumber 

informasi yang didapatkan melalui aplikasi Whatsapp. Padahal, aplikasi Whatsapp 

tersebut tidak dapat dijadikan sumber utama yang akurat dan valid tanpa adanya 

informasi pendukung.  

Pada kode etik jurnalistik pasal 2 disebutkan bahwa wartawan Indonesia 

menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. 

Dalam penafsirannya, cara-cara profesional ini salah satunya mencakup 

menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Sedangkan pada berita 

pertama ini, informasi yang diberikan oleh wartawan portal berita online Radar 

Malang pada paragraf kedua menyebutkan bahwa “...berita tersebut masih 

simpang siur karena kabar yang berseliweran di pesan berantai Whatsapp...”. 

Sehingga, peneliti menilai bahwa tema yang diangkat pada berita tersebut 

merupakan kesimpang siuran kasus korupsi yang dilakukan oleh Eddy Rumpoko. 

Simpang siur yang dimaksud pada berita pertama ini adalah bahwa portal berita 

online Radar Malang masih belum dapat memastikan kebenaran informasi terkait 
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kasus korupsi yang dilakukan Eddy Rumpoko dikarenakan belum ada narasumber 

yang dapat memberikan keterangan mengenai kasus tersebut, baik dari pihak 

keluarga, kerabat, maupun KPK. 

Pada tiga paragraf selanjutnya, yakni paragraf ketiga, paragraf keempat, dan 

paragraf kelima berita tersebut secara keseluruhan peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa isi berita yang terdapat pada ketiga paragraf tersebut 

merupakan data yang mendukung berita yang belum dapat dipastikan 

kebenarannya. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan portal berita online Radar 

Malang bahwa hingga berita tersebut dilansir, sumber yang berkaitan dengan 

kabar dugaan korupsi yang dilakukan oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko belum 

dapat memberikan konfirmasi atau keterangan.  

2. Skematik  

Skematik menurut Van Dijk dalam Eriyanto (2001) merupakan unit analisis 

dengan elemen yang diamati yakni summary (judul berita dan lead) serta story 

(isi) dari berita yang ditampilkan. Teks atau wacana umumnya mempunyai skema 

atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana 

bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan 

arti. Menurut Van Dijk, berita juga mempunyai skematik meskipun tidak disusun 

dengan kerangka yang linear seperti halnya tulisan dalam jurnal ilmiah.  

Judul dan lead umumnya menunjukkan tema yang ingin ditampilkan oleh 

wartawan dalam pemberitaannya. Lead ini umumnya sebagai pengantar ringkasan 

apa yang ingin dikatakan sebelum masuk dalam isi berita secara lengkap. Kedua, 
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story yakni isi berita secara keseluruhan. Isi berita ini secara hipotetik juga 

mempunyai dua subkategori. Yang pertama, berupa situasi yakni proses atau 

jalannya peristiwa, sedangkan yang kedua komentar yang ditampilkan dalam teks. 

Sama seperti struktur tematik superstruktur ini dalam pandangan Van Dijk, dilihat 

sebagai suatu kesatuan yang koheren dan padu. Apa yang diungkapkan dalam 

supersturktur pertama akan diikuti dan didukung oleh bagian-bagian lain dalam 

berita. Apa yang diungkapkan dalam lead dan menjadi gagasan utama dalam teks 

berita akan di ikuti dan di dukung oleh bagian skema berita yang lain seperti 

dalam kisan dan kutipan.  

Seluruh bagian dan skema ini dipandang sebagai strategi bukan saja 

bagaimana bagian dalam teks berita itu hendak disusun tetapi juga bagaimana 

membentuk pengertian sebagaimana dipahami atau pemaknaan wartawan atas 

suatu peristiwa. Menurut Van Dijk, arti penting dari skematik adalah strategi 

wartawan untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan dengan 

menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skematik memberikan tekanan 

mana yang didahulukan, dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi 

untuk menyembunyikan informasi penting. 

Pada berita utama yang berjudul “Simpang Siur Kabar OTT KPK Di Kota 

Batu, Eddy Siapakah Yang Ditangkap?”, secara keseluruhan peneliti belum 

dapat melihat adanya kaitan antara pemberitaan yang diunggah oleh portal berita 

online Radar Malang ini dengan latar belakang Radar Malang sebagai salah satu 

harian media massa lokal di Malang yang kemungkinan besar memiliki kedekatan 

emosional dengan Walikota Batu Eddy Rumpoko. Sehingga, terdapat 
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kemungkinan bahwa Radar Malang sedikit banyak memiliki keberpihakkan atau 

mendukung Eddy Rumpoko. 

Kedekatan emosional antara portal berita online Radar Malang dengan 

Walikota Batu Eddy Rumpoko dapat dilihat melalui kalimat “Eddy siapakah yang 

ditangkap?” yang terdapat pada judul berita. Hal ini memberikan sudut pandang 

kepada peneliti bahwa dengan kabar yang sifatnya masih simpang siur ini, portal 

berita online Radar Malang membuat beberapa kemungkinan bahwa yang terlibat 

dalam kasus korupsi suap ini bukanlah Eddy Rumpoko melainkan Eddy 

“lainnya”. Selain itu, pada kalimat “Eddy siapakah yang ditangkap?” tersebut juga 

ikut serta mendukung pernyataan bahwa informasi pada berita tersebut merupakan 

hal yang masih bersifat tidak pasti.  Selanjutnya, pernyataan yang mendukung 

bahwa informasi tersebut masih bersifat tidak pasti juga terdapat pada lead berita. 

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan 

Operasi Tangkap tangan (OTT) terhadap Walikota Batu Eddy Rumpoko 

(ER).....” (paragraf pertama) 

Secara keseluruhan, isi yang terdapat pada berita diatas merupakan informasi 

pendukung dari lead berita yang terdapat pada paragraf pertama. Isi dari berita 

tersebut menggambarkan latar dan juga situasi dari informasi yang telah 

didapatkan oleh wartawan portal berita online Radar Malang. Isi dari berita 

tersebut seluruhnya menjelaskan mengenai kabar atau informasi yang sifatnya 

masih tidak pasti mengenai Walikota Batu Eddy Rumpoko yang diduga 

melakukan tindak pidana korupsi. Berbagai sumber yang dapat memberikan 
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kebenaran akan berita penangkapan Walikota Batu tersebut masih bersifat 

simpang siur. Hal ini didukung oleh paragraf kelima atau paragraf terakhir dari 

berita tersebut. Wartawan yang menuliskan berita tersebut menegaskan bahwa 

hingga berita tersebut diunggah, kabar mengenai penangkapan Walikota Batu 

Eddy Rumpoko belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. 

“Hingga berita ini dilansir, kegiatan peniindakan masih dilakukan oleh 

KPK, sehingga masih belum bisa dikonfirmasi siapa saja pihak yang 

telah ditangkap, berapa barang bukti uang suap, serta dugaan motif 

kasus dugaan suap menyuap” (paragraf kelima) 

Sehingga, berdasarkan judul berita, lead berita, dan isi berita pertama yang 

diunggah oleh portal berita online Radar Malang mengenai dugaan kasus korupsi 

yang dilakukan oleh ER ini skema yang dapat dilihat adalah bahwa berita tersebut 

berangkat dari kabar simpang siur mengenai dugaan kasus korupsi yang 

membawa nama Eddy Rumpoko yang kemudian oleh informasi-informasi yang 

sifatnya belum valid atau belum dapat dipastikan, dan berujung pada pernyataan 

bahwa KPK masih menindak lanjuti kasus ini. Sehingga kesimpulan informasi 

yang terdapat pada berita ini berdasarkan skema yang ada adalah bahwa kabar 

dugaan kasus korupsi Walikota Batu tersebut belum dapat dikonfirmasi 

kebenarannya baik dari pihak kerabat, keluarga, maupun dari pihak KPK. 

3. Semantik 

Latar menurut Van Dijk (dalam Eriyanto, 2001), merupakan bagian berita 

yang dapat mempengaruhi semantik (arti) yang ingin ditampilkan. Ketika seorang 



52 
 

wartawan menulis berita, biasanya wartawan tersebut mengemukakan latar 

belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana 

pandangan khalayak hendak dibawa. Latar membantu peneliti melihat serta 

menganalisis bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa. 

Selain latar, terdapat elemen wacana detil yang berhubungan dengan kontrol 

informasi yang ditampilkan seseorang. Elemen detil merupakan strategi 

bagaimana wartawan mengekspresikan sikapnya dengan cara yang implisit. Sikap 

atau wacana yang dikembangkan oleh wartawan kadangkala tidak perlu 

disampaikan secara terbuka, tetapi dari detil bagian mana yang dikembangkan dan 

mana yang diberitakan dengan detil yang besar, akan menggambarkan bagaimana 

wacana yang dikembangkan oleh media.  

Komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi yang 

menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Sebaliknya, komunikator akan 

menampilkan informasi dalam jumlah sedikit (bahkan tidak disampaikan) jika hal 

itu merugikan kedudukannya. Informasi yang menguntungkan komunikator bukan 

hanya ditampilkan secara berlebihan tetapi juga dengan detil yang lengkap disertai 

dengan data-data pendukung. Detil yang lengkap merupakan penonjolan yang 

dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu kepada khalayak. Detil 

lengkap tersebut akan dihilangkan jika berhubungan dengan sesuatu yang 

menyangkut kelemahan atau kegagalan dirinya. Hal yang menguntungkan 

komunikator/pembuat teks akan diuraikan secara detil dan terperinci, sebaliknya 

fakta yang tidak menguntungkan, detil informasi akan dikurangi. 
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Elemen wacana detil berkaitan dengan elemen wacana maksud. Elemen 

wacana maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan 

diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan 

diuraikan secara tersamar, implisit, dan tersembunyi. Tujuan akhirnya adalah 

publik hanya disajikan informasi yang menguntungkan komunikator. Dalam 

konteks media, elemen maksud menunjukkan bagaimana secara implisit dan 

tersembunyi wartawan menggunakan praktik bahasa tertentu untuk menonjolkan 

basis kebenarannya dan secara implisit pula menyingkirkan versi kebenaran lain.  

Asumsi yang dapat diberikan oleh peneliti pada pemberitaan yang dianalisis 

menggunakan elemen semantik ini adalah latar yang ingin ditampilkan pada berita 

ini yakni portal berita online Radar Malang secara keseluruhan memberikan 

informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Walikota 

Batu Eddy Rumpoko. Namun, dapat dilihat pula pada judul serta pada paragraf 

kedua, terdapat kalimat pengalihan yang menyatakan bahwa yang terjaring dalam 

operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dan yang diduga melakukan 

tindak pidana korupsi bukanlah Walikota Batu Eddy Rumpoko melainkan Edy 

Setiawan yang bekerja di bagian pengadaan LPSE/ULP. Dengan adanya nama 

lain yang disebutkan oleh wartawan portal berita online Radar Malang pada berita 

tersebut, menimbulkan sejumlah asumsi bahwa Eddy Rumpoko bukanlah pihak 

yang terlibat dalam kasus tersebut. 

“Simpang Siur Kabar OTT KPK Di Kota Batu, Eddy Siapakah Yang 

Ditangkap?” (judul) 
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“Namun, berita tersebut masih simpang siur karena kabar yang 

berseliweran di pesan berantai Whatsapp menyebutkan bahwa yang 

ditangkap KPK tersebut bukan Walikota Batu Eddy Rumpoko, 

melainkan Edy Setiawan......” (paragraf kedua) 

Berdasarkan isi berita yang terdapat pada berita pertama tersebut, peneliti 

belum dapat menemukan informasi yang mendorong atau mendukung arah 

pemberitaan, kecuali makna bahwa portal berita online Radar Malang bersifat 

netral. Hal tersebut diketahui melalui kesimpulan dari keseluruhan isi yang 

terdapat pada berita pertama. Kelima paragraf tersebut menyimpulkan bahwa 

portal berita online Radar Malang masih berusaha mengumpulkan informasi yang 

di mana informasi tersebut belum dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak-

pihak yang berkaitan. 

4. Sintaksis 

Dalam elemen sintaksis menurut Van Dijk (dalam Eriyanto, 2001) terdapat 

koherensi, yakni pertalian atau jalinan antarkata atau kalimat dalam teks. Dua 

buah kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan 

sehingga tampak koheren. Sehingga, fakta yang tidak berhubungan sekalipun 

dapat menjadi berhubungan ketika seseorang menghubungkannya. Koherensi 

merupakan elemen wacana untuk melihat bagaimana seseorang secara strategis 

menggunakan wacana untuk menjelaskan suatu fakta atau peristiwa. Apakah 

peristiwa tersebut dipandang saling terpisah, berhubungan, atau merupakan sebab 

akibat.  
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Selain koherensi, terdapat elemen wacana pengingkaran. Elemen wacana 

pengingkaram adalah bentuk praktik wacana yang menggambarkan bagaimana 

wartawan menyembunyikan apa yang ingin diekspresikannya secara implisit. 

Dalam arti yang umum, pengingkaran menunjukkan seolah wartawan menyetujui 

sesuatu, padahal ia tidak setuju dengan memberikan arguentasi atau fakta yang 

menyangkal persetujuannya tersebut. Dengan kata lain, pengingkaran merupakan 

bentuk strategi waccana di mana wartawan tidak secara tegas dan eksplisit 

menyampaikan pendapat dan gagasannya kepada khalayak.  

Selanjutnya, bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan 

ara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Logika kausalitas apabila 

diterjemahkan ke dalam bahasa merupakan susunan subjek (yang menerangkan) 

dan predikat (yang diterangkan). Sebagai contoh, terdapat dua jenis kalimat yakni 

kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif umumnya digunakan agar seseorang 

menjadi subjek dari tanggapannya, sebaliknya kalimat pasif menempatkan 

seseorang sebagai objek. Termasuk ke dalam bagian bentuk kalimat ini adalah 

apakah sebuah berita memakai bentuk deduktif atau induktif. Deduktif adalah 

bentuk penulisan kalimat di mana inti kalimat (umum) di tempatkan di bagian 

muka, kemudian disusul dengan ketrangan tambahan (khusus) ditempatkan 

kemudian. Sebaliknya, bentuk induktif adalah bentuk penulisan di mana inti 

kalimat ditempatkan di akhir setelah keterangan tambahan.  

Judul berita pertama yang diunggah melalui portal berita online Radar Malang 

ini menggunakan kalimat pasif, “Simpang Siur Kabar OTT KPK Di Kota Batu, 

Eddy Siapakah Yang Ditangkap?”. Dalam kalimat pasif, kalimat yang 
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ditempatkan sebagai objek diakhir kalimat dianggap sebagai aspek yang ingin 

ditonjolkan. Sehingga melalui berita tersebut aspek yang ingin ditonjolkan oleh 

portal berita online Radar Malang adalah “Eddy Siapakah Yang Ditangkap?”. Hal 

ini juga diperkuat oleh informasi yang terdapat pada paragraf kedua.  

“Namun, berita tersebut masih simpang siur karena kabar yang 

berseliweran di pesan berantai Whatsapp menyebutkan bahwa yang 

ditangkap KPK tersebut bukan Walikota Batu Eddy Rumpoko, 

melainkan Edy Setiawan, bagian pengadaan LPSE/ULP. Mendengar 

kabar tersebut, Eddy Rumpoko menghampiri.” (paragraf kedua) 

Selanjutnya, berita pertama dari portal berita online Radar Malang 

mengenai kasus dugaan korupsi Walikota Batu Eddy Rumpoko ini juga 

menggunakan kalimat deduktif, hal ini dikarenakan inti dari isi berita secara 

keseluruhan tersebut diletakkan pada bagian awal kalimat yakni pada lead. 

Kalimat berikutnya dalam berita tersebut merupakan keterangan yang 

menjelaskan inti dari berita tersebut. Pada lead berita tersebut inti dari apa yang  

ingin disampaikan oleh portal berita online Radar Malang adalah ditangkapnya 

Eddy Rumpoko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena telah melakukan 

sejumlah transaksi yang diduga merupakan tindak pidana korupsi. 

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan 

Operasi Tangkap tangan (OTT) terhadap Walikota Batu Eddy Rumpoko 

(ER), saat melakukan transaksi dengan beberapa pihak di Kota Batu, 

Sabtu sore.” (paragraf satu) 
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Penggunaan kalimat deduktif pada berita pertama ini kemungkinan memiliki 

makna bahwa wartawan portal berita online Radar Malang yang menuliskan berita 

pertama tersebut ingin memfokuskan keseluruhan berita pada inti berita yang 

dituliskan di awal kalimat. Inti dari keseluruhan isi berita pertama ini merupakan 

kesimpang siuran kabar mengenai terlibatnya Walikota Batu ER dalam kasus 

suap. Sehingga, penggunaan kalimat deduktif ini ditujukan untuk memberikan 

penekanan bahwa fokus yang ingin disampaikan oleh wartawan portal berita 

online Radar Malang adalah bahwa berita tersebut masih bersifat simpang siur 

sehingga pembaca atau khalayak belu dapat menarik atau memberikan kesimpulan 

bahwa Walikota Batu Eddy Rumpoko telah melakukan tindak pidana korupsi. 

Selain menggunakan kalimat deduktif, peneliti juga berusaha menganalisis 

setiap kalimat ataupun kalimat penghubung yang digunakan oleh wartawan portal 

berita online Radar Malang yang menuliskan berita mengenai kasus Eddy 

Rumpoko. Pada paragraf pertama, peneliti menilai bahwa penggunaan kata 

“dengan” termasuk kepada kalimat majemuk bertingkat yang merupakan 

penggunaan kata hubung yang menunjukkan keterlibatan antara kalimat satu 

dengan kalimat berikutnya. Pada paragraf pertama tersebut, penggunaan kata 

hubung “dengan” menjelaskan bahwa adanya keterlibatan ER dengan beberapa 

pihak lain saat melakukan transaksi suap. 

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan 

Operasi Tangkap tangan (OTT) terhadap Walikota Batu Eddy Rumpoko 

(ER), saat melakukan transaksi dengan beberapa pihak di Kota Batu, 

Sabtu sore.” (paragraf satu) 
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5. Stilistik 

Menurut Van Dijk (dalam Eriyanto, 2001), stilistik atau leksikon pada 

dasarnya menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas 

berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Pilihan kata yang dipakai tidak semata 

hanya karena kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan bagamana 

pemaknaan seseorang terhadap fakta atau realitas. Pilihan kata-kata yang dipakai 

menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. peristiwa yang sama dapat digambarkan 

dengan pilihan kata yang berbeda-beda.   

Secara keseluruhan dari judul dan isi berita, merupakan informasi dalam 

bentuk dugaan terkait adanya korupsi yang menjaring nama Walikota Batu Eddy 

Rumpoko. Namun, pada paragraf pertama, terdapat kalimat “melakukan transaksi 

dengan beberapa pihak”. Pada umumnya, transaksi merupakan kegiatan untuk 

menjalin kerjasama diantara beberapa pihak. Penggunaan kata “transaksi” pada 

paragraf pertama berita tersebut mempunyai arti ata makna negatif. Transaksi 

tersebut dinilai sebagai suatu kejahatan. Hal ini didukung oleh penjelasan yang 

terdapat pada paragraf keempat pada berita tersebut. 

“...saat melakukan transaksi dengan beberapa pihak di Kota Batu, Sabtu 

sore.” (paragraf satu) 

“...Eddy Rumpoko ditangkap KPK di rumah dinasnya bersama salah 

seorang pengusaha ketika melakukan transaksi suap terkait proyek yang 

nilainya miliaran di Kota Batu.” (paragraf keempat) 
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Selanjutnya, pada paragraf kedua terdapat kata “berseliweran”. Kata 

berseliweran bukan merupakan kata baku dan tidak memiliki arti di dalam kamus 

besar Bahasa Indonesia. berselieran memiliki arti simpang siur. Pemilihan 

kata”berseliweran” pada berita tersebut menggambarkan bahwa informasi yang 

diperoleh belum valid atau tidak dapat dipastikan kebenarannya serta sumbernya. 

Hal ini didukung oleh penjelasan bahwa kabar yang sifatnya “berseliweran” 

tersebut didapatkan melalui pesan berantai Whatsapp. Peneliti menilai bahwa 

penggunaan kata “berseliweran” ini digunakan sebagai alternatif atau kata ganti 

dari kata “sipang siur” yang sudah dituliskan pada awal kalimat. Sehingga, tidak 

terdapat pengulangan kata pada paragraf yang sama. 

“Namun, berita tersebut masih simpang siur karena kabar yang berseliweran 

di pesan berantai Whatsapp...” (paragraf kedua) 

Elemen stilistik yang terakhir adalah pemilihan kata yang terdapat pada 

paragraf ketiga. Pada paragraf tersebut terdapat penggunaan kata “dibawa”. 

Dibawa dengan kata dasar bawa menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki 

arti memegang atau mengangkat. Namun pada paragraf ketiga berita pertama 

tersebut kata “dibawa” memiliki makna “diamankan”. Kata “dibawa” menjelaskan 

bahwa Eddy Rumpoko diamankan oleh KPK di Jakarta untuk menjalani 

pemeriksaan.  

“Kabar Lainnya juga menyebutkan jika Eddy Rumpoko politikus dari PDI 

Perjuangan itu akan dibawa ke Jakarta malam ini juga oleh KPK....” 

(paragraf ketiga) 
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Berdasarkan seluruh elemen stilistik yang dianalisis oleh peneliti yang 

terdapat pada beberapa paragraf pada berita tersebut, peneliti dapat melihat bahwa 

wartawan yang menulis berita mengenai berita pertama tersebut banyak 

menggunakan kata yang tidak baku. Tetapi penggunaan kata yang tidak baku ini 

tidak merubah maksud yang ingin disampaikan oleh wartawan portal berita online 

Radar Malang, sehingga peneliti sebagai pembaca masih dapat memahami secara 

keseluruhan isi berita tersebut. 

6. Retoris  

Retoris menurut Van Dijk, mencakup elemen grafis, elemen metafora, dan 

elemen ekspresi (Eriyanto, 2001). Elemen grafis merupakan bagian untuk 

memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) 

oleh seseorang yang dapat diamati dari teks. Dalam wacana berita, grafis ini 

biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan dengan 

tulisan lainnya. Penggunaan huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, 

huruf yang dibuat dengan ukuran lebih besar. Termasuk di dalamnya adalah 

pemakaian caption, raster, grafik, gambar, atau tabel untuk mendukung arti 

penting suatu pesan.  

Bagian-bagian yang ditonjolkan tersebut menekankan kepada khalayak 

pentingnya bagian tersebut. Bagian yang dicetak berbeda adalah bagian yang 

dipandang penting oleh komunikator, di mana komunikator menginginkan 

khalayak menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut. Elemen grafis juga 

muncul dalam bentuk foto, gambar, atau tabel untuk mendukung gagasan atau 
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untuk bagian lain yang tidak ingin ditonjolkan. Elemen grafik memberikan efek 

kognitif, dalam arti ia mengontrol perhatian dan ketertarikan secara intensif dan 

menunjukkan apakah suatu informasi itu dianggap penting dan menarik sehingga 

harus dipusatkan atau difokuskan. 

Selanjutnya elemen metafora, dalam satu wacana seorang wartawan tidak 

hanya menyampaikan pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan, 

metafora yang dimaksudkan sebagai ornamen atau bubu dari suatu berita. 

Pemakaian metafora tertentu bisa jadi menjadi petunjuk utama untuk mengerti 

makna suatu teks. Metafora tertentu dipakai oleh wartawan secara strategis 

sebagai landasan berpikir, alasan pembenar atas pendapat atau gagasan tertentu 

kepada publik.   

Elemen grafis pada berita ini dapat terlihat pada judul berita, foto yang 

dicantumkan di dalam berita, dan juga isi dari berita tersebut. Pertama, judul 

berita “Simpang Siur Kabar OTT KPK Di Kota Batu, Eddy Siapakah Yang 

Ditangkap?” dituliskan dengan huruf kapital, font yang tebal, dan juga huruf 

lebih besar dibandingkan dengan isi. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

informasi terpenting dari keseluruhan isi berita. Kedua, foto yang dicantumkan 

pada pemberitaan tersebut merupakan logo dari Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Sehingga, melalui foto yang dicantumkan ini, objek utama yang ingin ditonjolkan 

oleh portal berita online Radar Malang adalah KPK. 

Ketiga, elemen grafis lainnya dapat dilihat pada paragraf kedua. Pada paragraf 

ini, isi berita yang tertera berbeda dengan isi berita pada pargraf lainnya. Seluruh 
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kalimat pada paragraf kedua dicetak tebal dan cenderung lebih menjorok kedalam. 

Hal ini menarik perhatian khalayak yang membaca berita. Isi informasi dari berita 

yang terdapat pada paragraf kedua tersebut dapat digaris bawahi bahwa orang 

yang terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK bukanlah 

Walikota Batu Eddy Rumpoko, melainkan Edy Setiawan yang bekerja pada 

bagian pengadaan LPSE/ULP di Kota Batu.  

Sehingga, peneliti dapat memberikan asumsi bahwa melalui paragraf tersebut, 

portal berita online Radar Malang ingin meyakinkan khalayaknya bahwa 

Walikota Batu Eddy Rumpoko tidak terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi 

meskipun sebagian besar dari informasi yang terdapat dalam pemberitaan tersebut 

sifatnya masih belum dapat dikonfirmasi. 
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4.2.2 Berita Kasus Korupsi Eddy Rumpoko 16 September 2017 

 

Gambar 3. Berita Online Radar Malang Kasus Eddy Rumpoko 16 

September 2017 

 

1. Tematik 

Pada berita kedua yang diunggah oleh portal berita online Radar Malang pada 

tanggal 16 September 2017 pukul 10:29 ini mengangkat judul “Diduga Terkena 

OTT, PDIP Siap Pecat Eddy Rumpoko”. Secara keseluruhan peneliti akan 

melakukan analisis terhadap elemen tematik yang menurut Van Dijk menunjuk 

pada gambaran umum dari suatu teks (Eriyanto, 2001). Isi pada pemberitaan 

kedua ini membahas mengenai tanggapan yang diberikan oleh PDIP terhadap 
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kasus korupsi yang menjerat kadernya Eddy Rumpoko. Tema pada pemberitaan 

kedua dari portal berita online Radar Malang mengenai kasus yang membawa 

nama Eddy Rumpoko ini adalah PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).  

“Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan memecat 

kadernya, Eddy Rumpoko, apabila memang terbukti terjaring dalam 

operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” (paragraf 

pertama) 

“Seandainya informasi itu memang benar tentang ada salah satu 

kadernya yang ditangkap karena korupsi, maka PDI Perjuangan akan 

langsung memecatnya dari struktur kepengurusan.” (paragraf kedua) 

 “Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Jawa Timur masih menunggu kepastian kabar penangkapan Walikota 

Batu Edi Rumpoko dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDIP 

tidak akan mlakukan pembelaan jika terbukti salah.” (paragraf kelima) 

“Menurut Ketua Badan Pemenang Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa 

Timur Soni T. Danaparamita jika penangkapan itu benar, maka PDI 

Perjuangan tidak akan memberikan pembelaan dalam bentuk apapun 

kepada kadernya yang terjerat tindak pidana korupsi “Termasuk kepada 

mereka yang terkena kasus narkoba”.” (paragraf keenam) 

Pada berita  ini, portal berita online Radar Malang belum mengarahkan fokus 

informasi kepada kasus korupsi yang dilakukan oleh Eddy Rumpoko. Hal ini 
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kemungkinan besar dikarenakan kasus tersebut masih bersifat dugaan, yang 

dijelaskan pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 

 “Seandainya informasi itu memang benar tentang ada salah satu 

kadernya yang ditangkap karena korupsi, maka PDI Perjuangan akan 

langsung memecatnya dari struktur kepengurusan.” (paragraf kedua) 

“Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa tim Satgas 

Penindakan KPK diduga kembali berhasil membekuk Walikota Batu 

dengan inisial ER.” (paragraf ketiga) 

“ER diduga ditangkap karena melakukan transaksi suap menyuap 

untuk mengegolkan proyek yang nilainya miliaran rupiah. Selain Eddy 

Rumpoko, tim Satgas Penindakan KPK diduga juga berhasil menangkap 

beberapa pihak lain yang diduga sebagai pihak penyuap.” (paragraf 

keempat) 

“Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Jawa Timur masih menunggu kepastian kabar penangkapan Walikota 

Batu Edi Rumpoko dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDIP 

tidak akan melakukan pembelaan jika terbukti salah.” (paragraf kelima) 

Berdasarkan keenam paragraf yang terdapat pada berita tersebut, kalimat yang 

dicetak tebal oleh peneliti merupakan kalimat-kalimat yang mendukung 

kesimpulan peneliti dalam menentukan tema atau inti dari berita tersebut. Pada 

berita kedua yang diunggah oleh portal berita online Radar Malang ini, gagasan 

utama yang diangkat adalah tanggapan yang diberikan oleh PDIP mengenai kasus 
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korupsi yang menjerat Eddy Rumpoko selaku kader dari PDIP. Seluruh paragraf 

pada berita kedua tersebut banyak melampirkan keterangan atau tanggapan yang 

diberikan oleh anggota PDIP. Sehingga, berdasarkan isi dari seluruh paragraf 

tersebut, peneliti dapat melihat bahwa berita kedua yang diunggah oleh portal 

berita online Radar Malang ini tidak fokus kepada perkembangan kasus korupsi 

yang diduga dilakukan oleh ER. 

 Pada paragraf kedua berita tersebut terdapat kalimat “seandainya informasi 

itu memang benar” yang memberikan makna bahwa kabar mengenai dugaan 

kasus korupsi yang melibatkan Eddy Rumpoko kabarnya masih bersifat simpang 

siur. Sehingga, dengan adanya pernyataan tersebut, peneliti memiliki pandangan 

bahwa kemungkinan besar portal berita online Radar Malang ingin mengalihkan 

sejenak perhatian khalayak atau pembaca karena kasus tersebut belum memiliki 

perkembangan. Berita kedua ini diunggah pada hari yang sama dengan berita 

pertama yang isi beritanya berupa kabar dugaan kasus korupsi yang dilakukan ER. 

Hal ini menjadikan informasi pada berita tersebut tidak dapat memberikan fokus 

terhadap perkembangan dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Eddy 

Rumpoko. 

2. Skematik  

Analisis selanjutnya yakni analisis berdasarkan elemen skematik menurut Van 

Dijk dalam Eriyanto (2001) yang terdiri dari unit analisis dengan elemen yang 

diamati yakni summary (judul berita dan lead) serta story (isi) dari berita yang 

ditampilkan. Pada berita kedua yang berjudul “Diduga Terkena OTT, PDIP Siap 



67 
 

Pecat Eddy Rumpoko” ini, penggunaan kata “diduga” masih digunakan untuk 

memberikan keterangan bahwa informasi yang diberikan oleh portal berita online 

Radar Malang ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Berdasarkan asumsi 

dari peneliti, hal ini dikarenakan berita kedua ini diterbitkan oleh Radar Malang 

pada hari yang sama dengan berita pertama, sehingga belum terdapat 

perkembangan yang signifikan dari berita yang menyangkut kasus Walikota Batu 

Eddy Rumpoko ini.  

Melalui judul tersebut, dapat dilihat bahwa topik utama yang ingin 

ditampilkan oleh portal berita online Radar Malang adalah PDIP. Sehingga, 

analisis peneliti pada berita kedua ini tidak jauh berbeda dengan berita pertama 

yakni peneliti belum dapat melihat maksud maupun tujuan dari portal berita 

online Radar Malang dalam melakukan pemberitaan yang menyeret salah satu 

tokoh di daerahnya ini yaitu Eddy Rumpoko. Pada lead berita, dapat digaris 

bawahi bahwa informasi utama yang ingin disampaikan oleh portal berita online 

Radar Malang adalah respon yang diberikan oleh PDI Perjuangan mengenai 

kadernya yakni ER yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.  

“Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan memecat 

kadernya, Eddy Rumpoko, apabila memang terbukti terjaring dalam 

operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” (paragraf 

pertama) 

Isi berita yang terdapat dalam berita diatas pada portal berita online Radar 

Malang ini memuat sebanyak enam paragraf. Kelima paragraf yakni paragraf dua 
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hingga paragraf enam, merupakan keterangan, penjelasan, serta pelengkap dari 

paragraf pertama yang merupakan lead berita. Isi dari berita pada setiap paragraf 

menjelaskan latar, situasi, serta informasi pelengkap yang mendukung lead.    

Pada paragraf dua hingga paragraf enam, berita tersebut fokus kepada 

tanggapan yang diberikan oleh PDI Perjuangan. Eddy Rumpoko menjabat sebagai 

Walikota Batu dengan latar belakang partai yang mendukungnya yakni PDI 

Perjuangan, dengan adanya kaitan antara PDIP dengan ER peneliti dapat 

memberikan asumsi bahwa wartawan portal berita online Radar Malang menilai 

bahwa dengan adanya kaitan tersebut, tentunya partai PDIP dapat dengan cepat 

mengetahui kabar serta perkembangan kasus dugaan korupsi tersebut. 

Namun, berdasarkan informasi yang terdapat pada setiap paragraf berita 

tersebut, peneliti melihat bahwa secara keseluruhan kasus tersebut belum 

diketahui oleh PDI Perjuangan. Sehingga, informasi kedua yang diunggah oleh 

portal berita online Radar Malang ini masih belum dapat dipastikan 

kebenarannya. Jika ditinjau melalui sudut pandang lain, peneliti dapat melihat 

bahwa portal berita online Radar Malang belum dapat memberikan informasi 

mengenai perkembangan kasus tersebut sehingga, berita harian online ini 

mengalihkan fokus pemberitaan kepada tanggapan yang diberikan oleh PDIP 

mengenai kasus tersebut.  

Sehingga, kesimpulan yang dapat diberikan oleh peneliti adalah bahwa portal 

berita online Radar Malang ingin menyajikan informasi seputar dugaan kasus 

korupsi yang dilakukan oleh ER tetapi belum dapat memberikan sumber informasi 
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yang valid. Hal tersebut dapat dilihat melalui paragraf kedua, paragraf kelima, dan 

paragraf keenam di mana terdapat kalimat yang mendukung bahwa berita tersebut 

belum dapat dikonfirmasi serta dipastikan kebenarannya. 

“Seandainya informasi itu memang benar tentang ada salah satu 

kadernya yang ditangkap karena korupsi....” (paragraf kedua) 

“Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Jawa Timur masih menunggu kepastian kabar penangkapan Walikota 

Batu Edi Rumpoko...” (paragraf kelima) 

“Menurut Ketua Badan Pemenang Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa 

Timur Soni T. Danaparamita jika penangkapan itu benar...” (paragraf 

keenam) 

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti diatas, berdasarkan judul berita, 

lead berita, dan isi berita kedua yang diungah oleh portal berita online Radar 

Malang mengenai tanggapan yang diberikan oleh PDIP terhadap kabar dugaan 

kasus korupsi yang dilakukan kadernya Eddy Rumpoko ini, skema yang dapat 

dilihat adalah berita yang ditulis oleh wartawan Radar Malang ini diawali dengan 

adanya kabar simpang siur dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ER 

yang kemudian ditanggapi oleh anggota PDIP karena ER merupakan salah satu 

kader dari partai tersebut. Tanggapan yang diberikan oleh anggota PDIP ini 

berujung pada gambaran mengenai sanksi apa yang akan diberikan oleh PDIP 

apabila kadernya tersebut terbukti melakukan korupsi.  
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Sehingga, kesimpulan yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan skema 

yang ada pada berita kedua tersebut adalah berita kedua ini belum dapat 

memberikan perkembangan dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota 

Batu. Kabar tersebut masih bersifat simpang siur, dikarenakan informan yang 

memberikan tanggapan kepada wartawan Radar Malang, yakni PDIP, juga belum 

dapat memberikan konfirmasi terkait kabar tersebut. PDIP hanya memberikan 

tanggapan apabila kabar tersebut benar adanya.  

3. Semantik 

Latar menurut Van Dijk (dalam Eriyanto, 2001), merupakan bagian berita 

yang dapat mempengaruhi semantik (arti) yang ingin ditampilkan. Latar yang 

ditampilkan pada pemberitaan ini adalah bagaimana sikap dari PDI Perjuangan 

dalam menanggapi kasus yang menimpa kadernya Eddy Rumpoko. Informasi 

yang diberikan pada berita kedua ini sebagian besar hanya membahas mengenai 

sikap serta tanggapan dari PDI Perjuangan. Berita ini tidak memberikan dugaan 

kuat ataupun sejumlah fakta mengenai kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh 

Eddy Rumpoko.  

Peneliti dapat menilai bahwa berita kedua yang diunggah oleh portal berita 

online Radar Malang ini cenderung kurang informatif dalam memberikan 

informasi mengenai kasus korupsi. Tanggapan yang diberikan oleh PDI 

Perjuangan merupakan aspek lain diluar pemberitaan mengenai korupsi yang 

ditonjolkan oleh Radar Malang, dan aspek ini dijadikan topik utama pada 
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pemberitaan. Hal ini didukung dengan empat dari enam paragraf yang membahas 

mengenai tanggapan yang diberikan oleh PDI Perjuangan. 

“Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan memecat 

kadernya, Eddy Rumpoko....” (paragraf pertama) 

“....maka PDI Perjuangan akan langsung memecatnya dari struktur 

kepengurusan.” (paragraf kedua) 

“Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Jawa Timur masih menunggu kepastian kabar penangkapan Walikota 

Batu Edi Rumpoko...” (paragraf kelima) 

“...PDI Perjuangan tidak akan memberikan pembelaan dalam bentuk 

apapun...” (paragraf keenam) 

Meskipun pada berita kedua ini portal berita online Radar Malang menaruh 

fokus utama pada tanggapan PDIP terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan 

ER ini, namun, Radar Malang fokus tersebut mencakup kabar dugaan kasus 

korupsi yang dilakukan oleh Eddy Rumpoko. Sehingga, peneliti menilai bahwa 

dalam berita kedua ini, portal berita online Radar Malang masih bersifat netral 

dalam memberikan informasi seputar Eddy Rumpoko. Sikap netral Radar Malang 

ini ditunjukkan melalui pernyataan yang terdapat pada beberapa paragraf yang 

menyebutkan bahwa kabar mengenai dugaan kasus korupsi yang melibatkan 

Walikota Batu Eddy Rumpoko masih belum dapat dikonfirmasi kepastiannya. 
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4. Sintaksis 

Dalam elemen sintaksis menurut Van Dijk (dalam Eriyanto, 2001) terdapat 

koherensi, elemen wacana pengingkaran, dan prinsip kausalitas. Berita kedua 

yang diunggah portal berita online Radar Malang ini menggunakan kalimat pasif 

pada judulnya. Dengan judul “Diduga Terkena OTT, PDIP Siap Pecat Eddy 

Rumpoko” pokok kalimat penting yang menjadi pembahasan pada berita kedua 

ini ialah PDIP. Pada kalimat “PDIP Siap Pecat Eddy Rumpoko” ini, portal berita 

online Radar Malang ingin memberikan informasi seputar tanggapan yang 

diberikan oleh PDI Perjuangan terkait kasus dugaan korupsi ER, melalui judul 

tersebut pula khalayak yang embaca berita tersebut dapat menilai sikap tegas yang 

diberikan oleh PDIP terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh kadernya.  

Hal ini didukung oleh setiap tanggapan yang diberikan oleh anggota PDI 

Perjuangan yang dituliskan pada setiap paragraf, salah satunya pada paragraf 

pertama yang merupakan lead berita dan paragraf terakhir.  

“Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan memecat 

kadernya, Eddy Rumpoko...” (paragraf pertama) 

“....PDI Perjuangan tidak akan memberikan pembelaan dalam bentuk 

apapun kepada kadernya yang terjerat tindak pidana korupsi...” 

(paragraf keenam) 

Berita kedua yang diunggah oleh portal berita online Radar Malang ini 

mengunakan kalimat deduktif. Yakni inti atau gagasan utama yang ingin 

disampaikan pada berita tersebut diletakkan pada awal kalimat. Kemudian, pada 
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paragraf berikutnya, isi dari berita tersebut merupakan kalimat-kalimat atau data 

pendukung dari gagasan utama yang diletakkan pada awal paragraf (lead). Inti 

atau gagasan utama dari berita kedua ini yakni tanggapan yang diberikan oleh 

PDIP dalam merespon kasus dugaan korupsi yang menyeret nama kadernya ER.  

Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis penggunaan kalimat serta kata 

yang terdapat pada berita kedua ini. Pada paragraf pertama, penggunaan kata 

“apabila” menjelaskan bahwa kabar mengenai korupsi yang dilakukan oleh 

Walikota Batu Eddy Rumpoko belum menjadi suatu kabar yang valid. Jika ditilik 

dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda, penggunaan kata “apabila” 

juga kemungkinan besar menyiratkan bahwa ER tidak terlibat dalam kasus tindak 

pidana korupsi. Selain itu, penggunaan kata “apabila” ini juga didukung dengan 

penggunaan kata “seandainya” pada paragraf kedua yang secara implisit memiliki 

makna yang sama.  

“...apabila memang terbukti terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi.” (paragraf pertama) 

“Seandainya informasi itu memang benar...” (paragraf kedua) 

Informasi pada berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya ini, 

disampaikan oleh wartawan portal berita online Radar Malang dengan 

menggunakan kata “diduga” yang terdapat pada paragraf ketiga dan keempat. 

Pemilihan kata “diduga” pada kedua paragraf tersebut digunakan sebanyak empat 

kali, sehingga peneliti memiliki asumsi bahwa Radar Malang secara implisit 

dengan tegas menjelaskan bahwa belum ada pernyataan secara resmi yang 
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menyebutkan kebenaran penangkapan Walikota Batu Eddy Rumpoko atas tindak 

pidana korupsi yang dilakukannya. 

“Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa tim Satgas 

Penindakan KPK diduga kembali...” (paragraf ketiga) 

“ER diduga ditangkap karena melakukan transaksi suap menyuap untuk 

mengegolkan proyek yang nilainya miliaran rupiah. Selain Eddy 

Rumpoko, tim Satgas Penindakan KPK diduga juga berhasil menangkap 

beberapa pihak lain yang diduga sebagai pihak penyuap.” (paragraf 

keempat) 

5. Stilistik 

Menurut Van Dijk, stilistik atau leksikon pada dasarnya menandakan 

bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata 

yang tersedia (Eriyanto, 2001). Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti 

pada berita kedua yang diunggah oleh portal berita online Radar Malang 

mengenai kasus Eddy Rumpoko tersebut, peneliti menemukan kata “suap 

menyuap”. Kata “suap” dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya ialah makan 

atau proses memasukkan makanan kedalam mulut. Namun “suap menyuap” yang 

digunakan dalam berita tersebut secara implisit berdasarkan Undang-Undang No. 

11 Tahun 1980 adalah kegiatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang 

lain dengan maksud membujuk agar penerima dapat berbuat atau tidak berbuat 

sesuai dengan tugasnya yang bertentangan dengan kewenangan dan 

kewajibannya. 
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Selain itu, pada paragraf yang sama yakni pada paragraf keempat, peneliti 

menemukan penggunaan kata “mengegolkan”. Berdasarkan asumsi peneliti, kata 

“mengegolkan” memiliki makna yang berarti mencapai tujuan atau membuat 

sukses sesuatu yang sudah menjadi target. Penggunaan kata “penyuap” juga 

secara implisit berarti adalah pihak penyuap atau pihak yang melakukan tindak 

pidana suap/korupsi. 

“ER diduga ditangkap karena melakukan transaksi suap menyuap untuk 

mengegolkan proyek yang nilainya miliaran rupiah. Selain Eddy 

Rumpoko, tim Satgas Penindakan KPK diduga juga berhasil menangkap 

beberapa pihak lain yang diduga sebagai pihak penyuap.” (paragraf 

keempat) 

6. Retoris  

Van Dijk dalam buku Eriyanto (2001) menjelaskan bahwa elemen retoris 

mencakup elemen grafis, elemen metafora, dan elemen ekspresi Elemen grafis 

yang dapat dilihat dalam berita kedua ini tidak berbeda dengan berita pertama 

yakni, judul berita dan foto yang dicantumkan pada berita tersebut. Judul “Diduga 

Terkena OTT, PDIP Siap Pecat Eddy Rumpoko”  pada berita kedua dtulis 

dengan menggunakan huruf kapital, font yang tebal, dan juga ukuran huruf yang 

lebih besar dibandingkan dengan isi keseluruhan berita tersebut. Judul yang 

terlihat lebih dominan dibandingkan dengan isi berita ini merupakan pokok atau 

inti dari informasi yang diberikan di dalam berita tersebut.  
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Foto yang dicantumkan oleh portal berita online Radar Malang, merupakan 

foto dari sosok Eddy Rumpoko yang sedang melakukan pidato di atas sebuah 

pilar. Aspek grafis foto yang terdapat pada pemberitaan kedua ini mendukung isi 

berita yang membahas mengenai objek utama yakni Walikota Batu Eddy 

Rumpoko. 
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4.2.3 Berita Kasus Korupsi Eddy Rumpoko 17 September 2017 
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1. Tematik 

Pada berita yang berjudul “Diduga Tersandung Kasus Suap, KPK Tangkap 

Eddy Rumpoko” yang diunggah pada tanggal 17 September 2017 ini, secara 

keseluruhan berita tersebut mengangkat topik mengenai kronologi ditangkapnya 

Walikota Batu Eddy Rumpoko oleh KPK pada tanggal 16 September 2017.  Hal 

ini dapat peneliti simpulkan melalui isi dari berita yang terdiri dari dua puluh 

paragraf, yang isinya berupa informasi secara mendetail mengenai kronologi 

penangkapan ER yang diduga melakukan suap.  

“KOTA BATU – Siang kemarin (16/9), Walikota Batu Eddy Rumpoko 

(ER) baru saja selesai mandi. Dia masih berada di dalam kamar. Sesuai 

jadwal, hari itu dia akan membuka acara jambore klub motor.” 

(paragraf satu)  
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“Namun, hal yang mengejutkannya terjadi. Pintu kamarnya tiba-tiba 

digedor. Dan, yang menggedor jelas bukan ajudannya. Begitu dibuka, 

beberapa petugas dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) sudah 

berada di depan pintu. Tanpa ba bi bu, ER langsung diamankan.” 

(paragraf kedua) 

“Tidak hanya ER. KPK siang itu juga mengamankan seorang 

pengusaha berinisial P dan Kepala Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Kota Batu Edi Setiawan. Di antara barang bukti yang dibawa, 

ada uang tunai yang disimpan di sebuah tas, jumlahnya masih belum 

diketahui. Namun, sebuah sumber menyebut Rp 200 juta. Dari 

keterangan berbagai sumber yang dihimpun koran ini, ER diduga 

menerima uang suap dari P. Ini terkait dengan 

pengadaan meubelair (furnitur).” (paragraf ketiga) 

“Inilah episode lanjutan dari aksi KPK yang sejak Juli lalu beroperasi 

di Malang Raya.  Sebelumnya, KPK mengobrak-abrik Kota Malang. 

Dalam operasi di Kota Malang ini, KPK menangkap mantan ketua 

DPRD Kota Malang Arief Wicaksono; mantan kepala dinas pekerjaan 

umum, perumahan, dan pengawasan bangunan (DPUPPB) Jarot Edy 

Sulistyo; dan pengusaha, yakni kontraktor dari PT ENK bernama 

Hendrawan Maruzzaman yang ditetapkan sebagai tersangka pada 9 

Agustus.” (paragraf keempat) 
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“Di Kota Batu, sumber tepercaya yang sangat dekat dengan ER 

menggambarkan bagaimana ER ditangkap siang itu. Dia melanjutkan, 

proses penangkapan itu berlangsung cukup dramatis.” (paragraf kelima) 

“Dia menyatakan, siang kemarin dirinya salat Duhur di masjid yang 

ada di depan rumah dinas wali kota. Saat salat Duhur itu, dirinya 

sedang bersama banyak orang. Yang mana beberapa di antaranya 

adalah anggota tim penyidik KPK.” (paragraf keenam) 

“Setelah salat Duhur, sumber itu mengaku hendak membuka pintu 

gerbang rumah dinas. Akan tetapi, saat membuka gerbang, tiba-tiba dia 

didatangi tim penyidik KPK. ”Di mana wali kota,” katanya menirukan 

ucapan salah satu penyidik KPK.” (paragraf ketujuh) 

“Saat ditanya demikian, sumber koran ini mengaku tidak tahu posisi 

wali kota karena dirinya memang baru datang dari rumahnya. Namun 

saat itu, tim penyidik KPK langsung masuk rumah dinas dan mencari-

cari ER. ”Saat itu, bapak (ER) masih mandi,” katanya.” (paragraf 

kedelapan) 

“Dan di saat bersamaan, P yang bertamu ke rumah dinas bersembunyi 

di balik mobil Alphard wali kota. Waktu itu, P belum bertemu ER 

karena memang masih mandi.” (paragraf kesembilan) 

“Kemudian, anggota penyidik KPK menggedor pintu kamar tidur ER. 

Namun, karena ER masih mandi, dia tidak segera membuka. Setelah 
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ER membuka pintu, dia langsung ditangkap oleh tim penyidik KPK. 

Saat itu, sumber tersebut menyatakan, ER juga bingung dan berkata 

”ada apa”. Akan tetapi, tim penyidik langsung menggelandang ER. 

”Jadi, bapak tidak tahu apa-apa. Mungkin P memang SMS ke bapak, 

tapi bapak belum tahu,” terangnya.” (paragraf kesepuluh) 

“Tak berselang lama, tim penyidik KPK yang menggeledah rumah dinas 

juga menemukan P yang bersembunyi di belakang mobil Toyota 

Alphard. Menurut sumber tersebut, memang saat itu P membawa satu 

tas uang. Namun, dia tidak tahu berapa nilainya. Yang dia tahu, uang 

itu masih dibawa oleh P.” (paragraf kesebelas) 

“Sementara itu, dari informasi lain, ER ditangkap setelah diincar oleh 

KPK. ER dikabarkan meminta sejumlah uang kepada P. Ada yang 

menyatakan bahwa uang suap itu terkait proyek 

pengadaan meubelair di Balai Kota Batu.” (paragraf kedua belas) 

“Setelah disepakati, P membawa uang satu tas ke rumah dinas wali 

Kota Batu. Setelah itu, tim penyidik KPK yang dipimpin oleh Zainal 

datang untuk menangkap keduanya.” (paragraf ketiga belas) 

“Menurut sumber tepercaya koran ini, setelah  menangkap ER dan P, 

KPK melakukan pengembangan kasus tersebut. Setelah melakukan 

penyelidikan, KPK menangkap Edi Setiawan yang ditengarai terlibat 

dalam masalah tersebut. Selanjutnya, penyidik KPK membawa ER, P, 
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Edi Setiawan, dan dua orang lainnya ke Mapolda Jatim untuk 

dilakukan pemeriksaan.” (paragraf keempat belas) 

“Dari hasil penyelidikan itu, KPK menyita barang bukti (BB) uang 

dalam tas yang hingga berita ini ditulis, nilai uang tersebut belum 

diketahui pasti karena belum dihitung.” (paragraf kelima belas) 

“Namun, dari sumber lain, uang yang disita KPK tersebut sekitar Rp 

200 juta.  Informasinya, setelah mereka diperiksa di Mapolda Jawa 

Timur (Jatim), tadi malam (16/9) ER dan P dibawa ke Jakarta. 

Sedangkan tiga orang lainnya tidak dibawa ke Jakarta.” (paragraf 

keenam belas) 

“Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera 

menyatakan, penangkapannya memang dilakukan sekitar pukul 13.30. 

Namun, dia enggan memberikan komentar karena polda hanya 

mengamankan. Untuk yang memeriksa kasus tersebut adalah 

kewenangan KPK.” (paragraf ketujuh belas) 

“Sementara itu, saat diperiksa di Mapolda Jatim, ER menyatakan, 

dirinya sama sekali tidak menerima uang. ”Saya tidak menerima apa-

apa. Saya tidak tahu apa-apa,” jawab ER saat ditanya awak media.” 

(paragraf kedelapan belas) 

“Komisioner KPK Basaria Panjaitan menyatakan, untuk penangkapan 

wali Kota Batu, KPK baru akan melakukan gelar perkara hari ini 
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(Minggu, 17/9). Sebab, hingga tadi malam pejabat dan pengusaha yang 

tertangkap KPK masih diamankan di Mapolda Jatim. ”Untuk sementara 

(kemarin) diperiksa di Mapolda Jatim, baru besok (hari ini) dilakukan 

gelar perkara di kantor KPK Jakarta,” ujarnya saat dihubungi Jawa 

Pos.” (paragraf kesembilan belas) 

“Sementara dari pantauan Jawa Pos Radar Malang, mulai sore hingga 

tadi malam, rumah dinas wali Kota Batu memang terlihat sepi. Tak ada 

penjagaan oleh polisi karena KPK telah membawa ER dan dua 

tersangka lainnya ke Mapolda Jatim.” (paragraf kedua puluh) 

Berdasarkan dua puluh paragraf yang terdapat pada berita diatas, seluruh 

paragraf menjelaskan mengenai kronologi saat KPK melakukan operasi tangkap 

tangan kepada Eddy Rumpoko. Seluruh isi pada dua puluh paragraf yang dicetak 

tebal oleh peneliti merupakan kalimat-kalimat pendukung yang dapat disimpulkan 

menjadi tema atau gagasan utama. Menurut Van Dijk, topik atau tema 

menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh wartawan dalam 

pemberitaannya (Eriyanto, 2001). Sehingga, melalui seluruh paragraf yang ada, 

peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa melalui berita tersebut, portal berita 

online Radar Malang ingin menggambarkan setiap detil yang terjadi saat operasi 

tangkap tangan dilakukan oleh KPK terhadap ER. 

2. Skematik 

Secara skematik, terdapat tiga unit yang dapat dianalisis yakni, judul berita, 

lead, dan isi berita. Pada berita ketiga yang diunggah oleh portal berita online 
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Radar Malang, yang berjudul “Diduga Tersandung Kasus Suap, KPK Tangkap 

Eddy Rumpoko”  penggunaan kata “diduga” pada awal kalimat pada judul 

tersebut menjelaskan bahwa kabar mengenai kasus yang melibatkan Walikota 

Batu ER, belum mendapatkan perkembangan mengenai kebenarannya. Hal ini 

pula didukung oleh informasi yang diberikan oleh portal berita online Radar 

Malang pada paragraf keempat belas dan kesembilan belas.     

“Menurut sumber tepercaya koran ini, setelah  menangkap ER dan P, 

KPK melakukan pengembangan kasus tersebut....” (paragraf keempat 

belas) 

“Komisioner KPK Basaria Panjaitan menyatakan, untuk penangkapan 

wali Kota Batu, KPK baru akan melakukan gelar perkara hari ini 

(Minggu, 17/9)...” (paragraf kesembilan belas) 

Pada lead berita ketiga ini, isi dari paragraf pertama merupakan bentuk narasi 

yang membuka cerita mengenai kronologi penangkapan yang dilakukan oleh KPK 

kepada Walikota Batu Eddy Rumpoko. Lead berita tersebut memberikan 

informasi mengenai kegiatan yang sedang dan akan dilakukan oleh Eddy 

Rumpoko saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap dirinya.  

“KOTA BATU – Siang kemarin (16/9), Walikota Batu Eddy Rumpoko 

(ER) baru saja selesai mandi. Dia masih berada di dalam kamar. Sesuai 

jadwal, hari itu dia akan membuka acara jambore klub motor.” 

(paragraf satu)  
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Isi pada berita ketiga ini menjelaskan secara detil mengenai kronologi 

penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap ER. Latar serta situasi yang 

terdapat pada seluruh paragraf pada berita tersebut diyakini oleh portal berita 

online Radar Malang diperoleh melalui sumber terpercaya surat kabar tersebut. 

Hal ini didukung oleh pernyataan yang diberikan oleh Radar Malang pada 

paragraf kelima, paragraf kedelapan, dan paragraf keempat belas.  

 “Di Kota Batu, sumber tepercaya yang sangat dekat dengan ER....” 

(paragraf kelima) 

“Saat ditanya demikian, sumber koran ini mengaku...” (paragraf 

kedelapan) 

 “Menurut sumber tepercaya koran ini...” (paragraf keempat belas) 

Teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan 

sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks 

disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti (Eriyanto, 2001). 

Berdasarkan judul berita, lead berita, dan keseluruhan isi berita diatas, skema atau 

alur yang dapat dilihat adalah dimulai saat Eddy Rumpoko yang ditangkap oleh 

beberapa anggota KPK, yang kemudian portal berita online Radar Malang 

mengkaitkan penangkapan tersebut dengan fakta bahwa sebelumnya KPK juga 

pernah melakukan operasi tangkap tangan kepada sejumlah pejabat Pemkot Batu, 

dan akhir dari berita tersebut merupakan keterangan yang diberikan oleh para 

saksi yang mengetahui OTT tersebut.  
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Sehingga, berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh portal berita online 

Radar Malang tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Radar Malang 

berusaha memberikan perkembangan terkait kasus yang menyeret nama Walikota 

Batu tersebut dengan cara menceritakan setiap detil kejadian saat OTT dilakukan, 

dan juga dengan memberikan keterangan-keterangan para saksi ada yang saat 

OTT dilakukan. Pada paragraf terakhir berita tersebut, wartawan portal berita 

online Radar Malang tersebut memberikan pernyataan bahwa Jawa Pos Radar 

Malang melakukan pantauan dan memiliki hasil yang secara garis besar dapat 

peneliti simpulkan bahwa penangkapan terhadap ER akibat dugaan kasus korupsi 

suap memang benar adanya, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari KPK.  

3. Semantik 

Latar yang ingin ditampilkan pada berita ketiga ini adalah kronologi lengkap 

bagamana Eddy Rumpoko dan beberapa orang lainnya yang terlibat ditangkap 

dalam kasus dugaan korupsi. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana 

pandangan khalayak hendak dibawa (Eriyanto, 2001).  Dalam memberikan 

informasi pada berita tersebut peneliti melihat bahwa tidak banyak aspek lain di 

luar kasus dugaan korupsi Eddy Rumpoko yang ditonjolkan oleh portal berita 

online Radar Malang. Namun, pada paragraf keempat pemilihan kata 

“mengobrak-abrik” yang digunakan oleh surat kabar ini memberikan kesan 

negatif kepada KPK. Peneliti menilai bahwa penggunaan kata “mengobrak-abrik” 

seolah memberikan kesan kasar yang secara implisit berarti mengusik sesuatu. 
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“Inilah episode lanjutan dari aksi KPK yang sejak Juli lalu beroperasi di 

Malang Raya.  Sebelumnya, KPK mengobrak-abrik Kota Malang...” 

(paragraf keempat) 

Kesan negatif kepada KPK juga terdapat pada pemilihan kata “menggedor” 

yang terdapat pada paragraf kesepuluh. Selain pemilihan kata “menggedor” yang 

terkesan kasar, penggambaran latar yang dideskripsikan pada paragraf tersebut 

juga memberikan kesan arogan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Kemudian, anggota penyidik KPK menggedor pintu kamar tidur ER. 

Namun, karena ER masih mandi, dia tidak segera membuka. Setelah ER 

membuka pintu, dia langsung ditangkap oleh tim penyidik KPK. Saat 

itu, sumber tersebut menyatakan, ER juga bingung dan berkata ”ada 

apa”. Akan tetapi, tim penyidik langsung menggelandang ER...” 

(paragraf kesepuluh) 

Berdasarkan keseluruhan isi berita yang memberikan informasi seputar 

kronologi penangkapan yang dilakukan oleh KPK kepada ER, peneliti dapat 

memberikan kesimpulan yang dapat dilihat melalui latar yang digambarkan oleh 

portal berita online Radar Malang. Dalam beberapa paragraf, terdapat penggunaan 

kata yang memberikan makna negatif terhadap KPK. Seperti yang sudah peneliti 

analisis diatas, penggambaran latar yang dilakukan oleh Radar Malang ini seolah 

memberikan kesan bahwa tindakan yang dilakukan KPK dilakukan dengan cara 
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yang buruk. Sehingga, peneliti melihat terdapat keberpihakkan portal berita online 

Radar Malang terhadap Walikota Batu Eddy Rumpoko. Hal ini, kemungkinan 

besar disebabkan karena adanya kedekatan emosional antara Radar Malang 

dengan ER, yang kemudian dengan adanya kedekatan emosional tersebut 

wartawan Radar Malang dalam menuliskan beritanya bersifat memihak atau 

membela Eddy Rumpoko.  

4. Sintaksis 

Dalam elemen sintaksis menurut Van Dijk (dalam Eriyanto, 2001) terdapat 

koherensi, elemen wacana pengingkaran, dan prinsip kausalitas. Pada berita 

ketiga, kalimat yang digunakan pada judul “Diduga Tersandung Kasus Suap, 

KPK Tangkap Eddy Rumpoko” merupakan kalimat pasif. Hal ini dapat dilihat 

bahwa objek utama dari berita ini ditaruh diakhir kalimat. Sehingga aspek utama 

pada pemberitaan ini adalah bahwa KPK telah melakukan penangkapan terhadap 

Walikota Batu Eddy Rumpoko yang didukung pada keterangan yang diberikan 

oleh portal berita online Radar Malang pada paragraf kesepuluh. 

“...Setelah ER membuka pintu, dia langsung ditangkap oleh tim 

penyidik KPK. Saat itu, sumber tersebut menyatakan, ER juga bingung 

dan berkata ”ada apa”. Akan tetapi, tim penyidik langsung 

menggelandang ER...” (paragraf kesepuluh) 

Dalam berita ketiga yang diunggah oleh portal berita online Radar Malang ini 

menggunakan kalimat induktif. Bentuk kalimat induktif adalah bentuk penulisan 

di mana inti kalimat ditempatkan di akhir setalah keterangan tambahan (Eriyanto, 
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2001). Pada paragraf pertama berita diatas, wartawan Radar Malang hanya 

memberikan keterangan tempat dan waktu di mana keterangan tersebut 

merupakan keterangan tambahan. Dilanjutkan dengan paragraf selanjutnya yang 

merupakan inti atau gagasan utama dari pemberitaan tersebut. 

Selanjutnya, kata penghubung “dengan” yang terdapat pada paragraf ketiga 

dan paragraf kelima merupakan kata penghubung yang digunakan untuk 

menjelaskan keterlibatan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Kata 

penghubung “dengan” termasuk kedalam kalimat majemuk bertingkat. 

“...Ini terkait dengan pengadaan meubelair (furnitur).” (paragraf ketiga) 

“Di Kota Batu, sumber tepercaya yang sangat dekat dengan ER....” 

(paragraf kelima) 

Selain penggunaan kata penghubung “dengan”, terdapat pula penggunaan kata 

penghubung “dan” yang fungsinya untuk menghubungkan dua kalimat yang 

berada pada satu level. Sehingga, kata penghubung “dan” ini termasuk kedalam 

jenis kalimat majemuk setara. Penggunaan kata hubung “dan” ini terdapat pada 

beberapa paragraf yang terdapat pada berita ketiga, yakni paragraf kedelapan, 

paragraf kesepuluh, paragraf keempat belas, dan paragraf kedua puluh. 

“...Namun saat itu, tim penyidik KPK langsung masuk rumah dinas dan 

mencari-cari ER...” (paragraf kedelapan) 

“...Saat itu, sumber tersebut menyatakan, ER juga bingung dan berkata 

”ada apa”. Akan tetapi, tim penyidik langsung menggelandang ER...” 

(paragraf kesepuluh) 
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“...Selanjutnya, penyidik KPK membawa ER, P, Edi Setiawan, dan dua 

orang lainnya ke Mapolda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.” (paragraf 

keempat belas) 

“...Tak ada penjagaan oleh polisi karena KPK telah membawa ER dan 

dua tersangka lainnya ke Mapolda Jatim.” (paragraf kedua puluh) 

5. Stilistik 

Menurut Van Dijk, stilistik atau leksikon pada dasarnya menandakan 

bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata 

yang tersedia (Eriyanto, 2001). Analisis stilistik yang dilakukan oleh peneliti pada 

berita ketiga yang diunggah oleh portal berita online Radar Malang dapat 

ditemukan pada paragraf kedua. Pada paragraf kedua terdapat kata “ba bi bu” 

yang memiliki makna bahwa dengan segera dan tanpa proses yang panjang Eddy 

Rumpoko diamankan oleh beberapa petugas KPK. Penggunaan kata “ba bi bu” 

bukan merupakan bentuk kata baku. Melalui pemilihan kata tersebut, peneliti 

dapat memberikan kesimpulan bahwa kata “ba bi bu” memiliki makna bahwa 

penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Eddy Rumpoko merupakan 

sebuah tindakan yang sudah direncanakan oleh KPK.  

“...Tanpa ba bi bu, ER langsung diamankan.” (paragraf kedua) 

Selanjutnya pada paragraf keempat, terdapat penggunaan kata “mengobrak-

abrik” yang memiliki makna bahwa KPK telah melakukan banyak operasi untuk 

menangkap pelaku tindak pidana korupsi yang berada di Kota Malang. Pemilihan 
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kata “mengobrak-abrik” ini, berdasarkan asumsi dari peneliti, memberikan kesan 

negatif  terhadap tindakan yang dilakukan oleh KPK. 

Penggunaan kata “mengobrak-abrik” yang terkesan negatif seolah menjadi 

bentuk keberpihakkan portal berita online Radar Malang terhadap tokoh-tokoh 

yang memiliki peran serta jabatan di Kota Malang. Hal ini didukung dengan 

disebutkannya beberapa nama tokoh di Malang yang ditangkap oleh KPK akibat 

terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi seperti mantan ketua DPRD Kota 

Malang yakni Arief Wicaksono, dan lain sebagainya. 

“Inilah episode lanjutan dari aksi KPK yang sejak Juli lalu beroperasi di 

Malang Raya.  Sebelumnya, KPK mengobrak-abrik Kota Malang...” 

(paragraf keempat) 

Berdasarkan seluruh elemen stilistik yang dianalisis oleh peneliti, peneliti 

menemukan bahwa pemilihan kata yang digunakan terdapat pada paragraf kedua 

dan paragraf keempat tersebut memberikan kesan bahwa dalam proses 

penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Eddy Rumpoko, KPK 

memberikan sikap yang kasar meskipun kabar mengenai korupsi yang dilakukan 

ER belum dapat dipastikan kebenarannya karna beliau masih harus menjalani 

proses penyidikan untuk diminta keterangan. 

6. Retoris  

Terdapat beberapa elemen grafis dalam berita ketiga yang diterbitkan oleh 

portal berita online Radar Malang yang dapat dianalisis oleh peneliti yakni, judul 
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berita, foto yang dicantumkan di dalam berita, caption pada foto yang terdapat di 

dalam berita, dan juga isi berita. Judul pada berita ketiga Radar Malang ini tidak 

berbeda dengan judul pada berita pertama dan kedua. Judul “Diduga Tersandung 

Kasus Suap, KPK Tangkap Eddy Rumpoko” yang ditulis dengan menggunakan 

huruf kapital, font tebal, dan juga ukuran huruf lebih besar dibandingkan dengan 

isi berita. Judul pada berita merupakan highlight dari keseluruhan isi berita yang 

ingin diinformasikan oleh portal berita online Radar Malang. Sehingga, judul 

berita ditulis lebih dominan jika dibandingkan dengan isi berita.  

Selanjutnya, foto yang dicantumkan pada portal berita online Radar Malang 

ini adalah foto dari sosok Walikota Batu Eddy Rumpoko yang sedang diamankan 

oleh dua orang petugas keamanan, dan dari arah berlawanan terlihat seorang 

wartawan yang terlihat seperti sedang  meminta keterangan kepada ER yang 

diduga melakukan tindak pidana korupsi. Melalui foto yang dicantumkan pada 

berita tersebut, foto tersebut ditampilkan untuk meyakinkan khalayak yang 

membaca berita tersebut bahwa Eddy Rumpoko melakukan tindak pidana korupsi 

karena telah diamankan oleh sejumlah petugas. 

Adapula caption pada foto tersebut “Siang kemarin (16/9), Walikota Batu 

Eddy Rumpoko (ER) baru saja selesai mandi. Dia masih berada di dalam kamar. 

Sesuai jadwal, hari itu dia akan membuka acara jambore klub motor.”. Caption 

yang tercantum pada foto yang terdapat pada berita tersebut merupakan 

keterangan yang isinya sama dengan lead berita yang terdapat pada paragraf 

pertama. Sehingga, berdasarkan asumsi peneliti, caption tersebut tidak 
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menjelaskan apa yang terjadi pada foto tersebut. Caption dan foto pada berita 

tersebut cenderung bertolak belakang.  

Caption merupakan kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti 

keterangan. Sehingga, caption memiliki fungsi untuk memberikan keterangan 

pada apa yang ada di dalam sebuah foto. Dalam foto tersebut, terlihat sosok ER 

yang sedang diamankan oleh sejumlah petugas karena diduga melakukan tindak 

pidana korupsi. Namun, caption yang tertulis pada foto tersebut merupakan 

potongan bagian dari isi berita. Caption tersebut menjelaskan kronologi awal 

bagaimana situasi Eddy Rumpoko yang akan diamankan oleh KPK.  

Dan yang terakhir adalah isi dari berita yang terlihat lebih dominan 

dibandingkan dengan paragraf lainnya. Pada paragraf empat, isi berita ditulis 

menggunakan huruf yang lebih tebal serta posisi tulisan yang lebih menjorok 

dibandingkan dengan paragraf lainnya. Selain itu, isi dari paragraf tersebut tidak 

membahas mengenai kronologi ditangkapnya Walikota Batu Eddy Rumpoko oleh 

KPK, melainkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPK selama dua 

bulan di Kota Malang sebagai upaya penindakan kasus korupsi yang telah 

dilakukan oleh sejumlah pejabat yang berada di wilayah Kota Malang. 

Penggunaan kata yang dinilai oleh peneliti merupakan kata sarkasme, serta 

isi berita yang membahas topik di luar kronologi penangkapan Eddy Rumpoko ini 

menimbulkan sejumlah asumsi bahwa terdapat keberpihakkan portal berita online 

Radar Malang kepada tokoh-tokoh yang berperan di Kota Malang. Pemilihan kata 

“mengobrak-abrik” yang terkesan negatif seolah menunjukkan sikap tidak suka 

dari wartawan Radar Malang yang menulis berita tersebut. Dapat dilihat bahwa 
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portal berita online Radar Malang memberikan sudut pandang negatif kepada 

KPK.  

Isi dari berita ketiga ini memang tidak terlepas dari kronologi 

ditangkapnya ER sebagai pelaku tindak pidana korupsi, serta surat kabar ini juga 

memberikan informasi terkait dugaan-dugaan yang mendukung tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh Eddy Rumpoko. Namun, terdapat satu paragraf yakni 

paragraf keempat, yang seolah menyudutkan KPK dengan menggunakan kata 

“mengobrak-abrik” yang membuat sudut pandang lain dari tindakan yang 

dilakukan KPK. 
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4.2.4 Berita Kasus Korupsi Eddy Rumpoko 17 September 2017 

 

 

1. Tematik  

Pada berita dengan judul “KPK Resmi Tetapkan Walikota Batu Eddy 

Rumpoko Sebagai Tersangka” yang diunggah oleh portal berita online Radar 

Malang ini merupakan berita kedua yang diunggah pada tanggal 17 September 

2017. Tema utama yang diangkat pada berita tersebut merupakan pernyataan 

resmi dari KPK yang menyebutkan bahwa Walikota Batu Eddy Rumpoko 
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bersama beberapa orang lainnya resmi ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana 

korupsi suap. Informasi mengenai penetapan Walikota Batu Eddy Rumpoko 

sebagai tersangka kasus suap ini ditulis dalam berita yang terdiri dari tujuh 

paragraf. 

“Setelah di hari kemarin KPK melakukan OTT terhadap Walikota Batu 

Eddy Rumpoko di rumah dinas akhirnya hari ini Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam 

kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan 

meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun anggaran 2017.” 

(paragraf pertama) 

“Mereka adalah Wali Kota Batu Eddy Rumpoko; Kepala Bagian Unit 

Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan; dan pemilik 

Amarta Hills Hotel Philip Jacobson.” (paragraf kedua) 

 “Eddy Rumpoko dan dua orang lainnya ditangkap tangan oleh tim 

satgas KPK, pada Sabtu 16 September 2017. Dari penangkapan itu, KPK 

menyita uang sebesar Rp300 juta rupiah.” (paragraf keempat) 

“Uang tersebut diberikan kepada Eddy Rumpoko sebesar Rp200 juta 

dan Eddi Setiawan sebesar Rp100 juta. Uang tersebut diterima dari 

Philip.” (paragraf kelima) 

 “Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan sebagai penerima diduga 

melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 
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1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.” 

(paragraf ketujuh) 

Pada berita keempat yang diunggah oleh portal berita online Radar Malang 

yang terdiri dari tujuh paragraf, bagian yang dicetak tebal oleh peneliti merupakan 

bagian yang menjadi pendukung tema atau gagasan inti. Secara keseluruhan isi 

berita, tema pada berita tersebut merupakan konfirmasi resmi dari KPK yang 

menyatakan bahwa Eddy Rumpoko dan beberapa orang lainnya resmi ditetapkan 

sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Data yang mendukung pernyataan 

peneliti terkait tema pada berita keempat ini terdapat pada lead berita dalam 

bentuk kalimat “KPK resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka”. 

Selanjutnya, terdapat informasi pendukung yang menjelaskan mengenai detil 

korupsi yang dilakukan oleh ER bersama dua tersangka lainnya.  

2. Skematik 

Judul berita keempat “KPK Resmi Tetapkan Walikota Batu Eddy Rumpoko 

Sebagai Tersangka” memiliki perbedaan dengan judul berita pertama hingga 

ketiga yang ditulis oleh portal berita online Radar Malang. Pemilihan kata 

“diduga” sudah tidak digunakan pada pemberitaan keempat ini. Pada judul 

tersebut, status ER sudah resmi menjadi tersangka yang melakukan tindak pidana 

korupsi. Melalui judul tersebut, portal berita online Radar Malang dapat menarik 

perhatian pembaca karena pada hari yang sama dengan berita ketiga diterbitkan, 

status Walikota Batu Eddy Rumpoko sudah berubah. 
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Terdapat tujuh paragraf pada berita tersebut, diantaranya yakni paragraf 

pertama (lead) diawali dengan informasi resmi yang diberikan oleh KPK terkait 

hasil dari gelar perkara yang dilakukan pada hari sebelumnya kepada ER dan 

beberapa orang lainnya. Melalui informasi resmi yang diberikan oleh KPK pada 

awal paragraf tersebut, menjadikan informasi pendukung pada paragraf 

selanjutnya menjadi gagasan utama atau inti dari keseluruhan berita tersebut. 

“...Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga orang 

sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji 

terkait proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) 

Batu...” (paragraf pertama) 

Isi pada berita keempat mengenai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh 

KPK ini secara keseluruhan memberikan informasi terkait penetapan ER serta dua 

orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait 

proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun anggaran 

2017. Isi dari berita yang terdiri dari tujuh paragraf ini merupakan keterangan 

secara detil dari lead yang ditulis pada paragraf pertama. Pada berita kali ini, isi 

berita tersebut menjelaskan mengenai penetapan Walikota Batu Eddy Rumpoko 

sebagai tersangka serta hukuman yang akan dijalaninya setelah melakukan tindak 

pidana korupsi. 

 “Mereka adalah Wali Kota Batu Eddy Rumpoko; Kepala Bagian Unit 

Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan; dan pemilik 

Amarta Hills Hotel Philip Jacobson.” (paragraf kedua) 
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“Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan sebagai penerima diduga 

melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 

1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.” 

(paragraf ketujuh) 

Berdasarkan hasil analisis dari lead dan isi berita, skema atau alur yang 

terlihat adalah wartawan Radar Malang mengawali berita tersebut langsung 

kepada inti berita yang berisi informasi mengenai pernyataan resmi dari KPK 

baha ER bersama dua orang lainnya sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka, 

kemudian pada paragraf selanjutnya merupakan informasi pendukung yang secara 

detil menjelaskan korupsi yang dilakukan oleh ketiga tersangka, dan pada 

paragraf akhir berita wartawan Radar Malang memberikan informasi terkat 

hukuman yang akan ditetapkan kepada ketiga tersangka yang melakukan korupsi. 

3. Semantik 

Latar yang ingin ditampilkan pada berita keempat ini adalah status Eddy 

Rumpoko yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kabar mengenai penetapan 

ER sebagai tersangka ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarief 

setelah melakukan gelar perkara. Latar ini ditampilkan pada paragraf pertama, 

paragraf kedua, dan didukung oleh paragraf ketujuh pada berita tersebut yang 

membahas mengenai . 

“...Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga orang 

sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji 
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terkait proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) 

Batu...” (paragraf pertama) 

“Mereka adalah Wali Kota Batu Eddy Rumpoko; Kepala Bagian Unit 

Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan; dan pemilik 

Amarta Hills Hotel Philip Jacobson.” (paragraf kedua) 

 “Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan sebagai penerima diduga 

melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 

1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.” 

(paragraf ketujuh) 

Berdasarkan tema serta isi berita keempat yang diunggah oleh portal berita 

online Radar Malang, peneliti dapat memberikan pandangan bahwa informasi 

yang diberikan pada berita tersebut tidak menunjukkan adanya keberpihakkan 

Radar Malang terhadap Eddy Rumpoko. Seluruh informasi yang terdapat pada 

paragraf tersebut membahas mengenai detil penetapan ER sebagai tersangka yang 

melakukan korupsi. Sehingga, berita keempat ini merupakan hasil dari 

perkembangan kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko. 

4. Sintaksis 

Judul pada berita keempat “KPK Resmi Tetapkan Walikota Batu Eddy 

Rumpoko Sebagai Tersangka” merupakan bentuk kalimat aktif. Hal ini 

dikarenakan subjek pada judul tersebut berperan sebagai pelaku yang secara aktif 

melakukan suatu tindakan. “Eddy Rumpoko Sebagai Tersangka” merupakan hal 

yang ingn ditonjolkan pada judul tersebut. Selanjutnya, berita ini merupakan 
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bentuk kalimat deduktif. Inti dari berita tersebut diletakkan pada awal paragraf 

(lead), selanjutnya diikuti oleh keterangan atau informasi tambahan pada paragraf 

selanjutnya. Penggunaan bentuk kalimat deduktif ini bertujuan agar khalayak atau 

pembaca fokus kepada inti atau gagasan itama dari keseluruhan berita tersebut.  

“...Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga orang 

sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji 

terkait proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) 

Batu...” (paragraf pertama) 

Selain itu, terdapat pemilihan kata yang digunakan sebagai kata penghubung 

yang memberikan makna yang menurut peneliti memberikan asumsi bahwa berita 

tersebut belum sepenuhnya memberikan informasi yang valid. Pemilihan kata 

“dianggap” dan “diduga” terdapat pada informasi di paragraf keenam dan paragraf 

ketujuh. 

“Atas tindakan tersebut, Philip dianggap sebagai pemberi sehingga 

diduga melanggar  Pasal 5 ayat 1...” (paragraf keenam) 

“Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan sebagai penerima diduga melanggar 

Pasal 12...” (paragraf ketujuh) 

Penggunaan kata penghubung “dan” dapat dilihat pada paragraf ketiga yang 

menjelaskan adanya kaitan antara dua kalimat pada level yang sama. Kata 

penghubung “dan” termasuk kedalam jenis kalimat majemuk setara. Dalam 

paragraf ketiga, kata penghubung “dan” menjelaskan bahwa KPK telah 

melakukan sebanyak dua tindakan dalam menyelidiki kasus yang menjerat nama 
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Eddy Rumpoko. Kata penghubung serupa juga terdapat pada paragraf keempat 

dan paragraf kelima pada berita tersebut. 

“Setelah KPK melakukan pemeriksaan marathon selama 1x24 jam dan 

gelar perkara...” (paragraf ketiga)  

“Eddy Rumpoko dan dua orang lainnya ditangkap tangan oleh tim satgas 

KPK, pada Sabtu 16 September 2017...” (paragraf keempat) 

“Uang tersebut diberikan kepada Eddy Rumpoko sebesar Rp200 juta dan 

Eddi Setiawan sebesar Rp100 juta...” (paragraf kelima) 

5. Stilistik 

Pada paragraf pertama pada berita dengan judul “KPK Resmi Tetapkan 

Walikota Batu Eddy Rumpoko Sebagai Tersangka”, terdapat penggunaan kata 

“penerimaan hadiah”. Kata “hadiah” pada paragraf tersebut memiliki makna uang 

suap. Pada umumnya, kata hadiah memiliki arti penghargaan atau pemberian yang 

diberikan oleh orang lain. Namun, pemilihan kata “hadiah” tersebut merupakan 

kata ganti untuk kata “suap”. 

“...Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga orang 

sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji 

terkait proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) 

Batu...” (paragraf pertama)  

Selanjutnya, pada paragraf ketiga terdapat kata “marathon”. Marathon pada 

arti sebenarnya adalah ajang lari, namun pada kalimat tersebut kata “marathon” 

memiliki arti tidak ada henti. KPK melakukan pemeriksaan serta gelar perkara 
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terhadap ketiga orang tersangka secara tidak henti selama 2 jam sehingga dapat 

menghasilkan fakta dan bukti kuat mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh 

Eddy Rumpoko beserta dua orang lainnya. 

“Setelah KPK melakukan pemeriksaan marathon selama 1x24 jam dan 

gelar perkara, KPK meningkatkan penanganan perkara ke penyidikan 

dengan tiga orang tersangka,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief 

dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu 17 

September 2017.” (paragraf ketiga) 

6. Retoris  

Elemen grafis yang terdapat pada berita keempat ini adalah judul berita, foto 

yang dicantumkan pada berita tersebut, serta caption yang terdapat pada foto 

tersebut. “KPK Resmi Tetapkan Walikota Batu Eddy Rumpoko Sebagai 

Tersangka” judul berita tersebut dituliskan dengan huruf kapital, font yang tebal, 

serta ukuran huruf yang lebih besar dibandingkan dengan isi dari berita tersebut. 

Judul merupakan inti dari isi seluruh informasi yang terdapat pada berita, 

sehingga judul dibuat lebih dominan untuk menarik perhatian pembaca. 

Pada elemen grafis kedua, foto yang dicantumkan pada berita keempat ini 

merupakan foto yang sama dengan foto yang dicantumkan pada berita ketiga yang 

diunggah oleh portal berita online Radar Malang. Terlihat pada foto tersebut, 

Walikota Batu Eddy Rumpoko sedang diamankan oleh dua petugas. Hal ini 

menggambarkan bahwa ER merupakan tersangka tindak pidana korupsi, foto 

tersebut didukung oleh judul serta isi pada berita tersebut yang menjelaskan 
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pernyataan resmi dari KPK yang teelah menetapkan Eddy Rumpoko sebagai 

tersangka kasus korupsi.  

Selain judul berita dan foto, terdapat pula caption pada foto tersebut yakni 

“Tetap Tenang: Walikota Batu Eddy Rumpoko (tengah) Dikawal Ketat Usai 

Diperiksa Di Mapolda Jatim, Tadi Malam” yang memberikan keterangan bahwa 

ER telah dikaal atau diamankan oleh petugas karena terlibat dalam kasus korupsi. 

Melalui caption pada foto tersebut, peneliti dapat memberikan asumsi bahwa 

meskipun pada judul dan isi berita tersebut Eddy Rumpoko sudah ditetapkan 

menjadi tersangka, tetapi melalui caption yang menggunakan kalimat “tetap 

tenang” tersebut portal berita online Radar Malang seolah ingin mengkonstruksi 

sudut pandang bahwa keterlibatan ER pada kasus ini masih dalam proses dan 

belum dapat dipastikan kebenarannya hingga tindakan selanjutnya oleh KPK.  
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4.2.5 Berita Kasus Korupsi Eddy Rumpoko 18 September 2017 
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1. Tematik  

Berita kelima yang diunggah pada 18 September 2017 dengan judul 

“Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Ini Jawaban Eddy Rumpoko!” yang terdiri 

dari delapan belas paragraf ini mengangkat tema mengenai tanggapan yang 

diberikan Eddy Rumpoko terkait dengan kasus korupsi yang menjeratnya. Selain 

dapat dilihat melalui judul berita, seluruh paragraf yang merupakan petikan 
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wawancara yang dilakukan oleh wartawan Jawa Pos dengan Eddy Rumpoko, 

mendukung tema yang diangkat oleh portal berita online Radar Malang ini. 

“Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Wali Kota Batu Eddy 

Rumpoko (ER) memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi 

sebenarnya. Berikut petikan wawancara dengan wartawan Jawa Pos.” 

(paragraf pertama) 

“Bagaimana sebenarnya proses penangkapan Bapak oleh KPK? 

Jadi, waktu terjadi di rumah dinas, saya sedang mandi dan tahu-tahu 

ada tim dari KPK masuk ke kamar mandi. Mereka shooting saya segala 

macem” (paragraf kedua) 

“Lantas, apa yang Anda lakukan? 

Saya bilang ada apa? OTT (operasi tangkap tangan). OTT-nya mana?” 

(paragraf ketiga) 

“Keterangan dari KPK, Anda telah dikasih Rp 300 juta (oleh Filipus 

Jacobson, pengusaha yang diduga menyuap ER) buat pelunasan mobil 

Toyota Alphard? 

Alphard-nya sudah lunas. Itu kepunyaan perusahaan DPUL (salah satu 

perusahaan berkantor di Kota Malang).” (paragraf keempat) 

“Lalu, uang Rp 300 juta itu dari mana? 

Saya enggak tahu. Duitnya dari mana saya enggak tahu.” (paragraf 

kelima) 
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“Lalu, Bapak dapet dari mana? 

Lho duitnya saja enggaktahu, enggak nerima saya.” (paragraf keenam) 

“Berarti, Bapak membantah tuduhan suap? 

Lho, saya malah tidak ditanya (oleh KPK) soal itu (suap).” (paragraf 

ketujuh) 

“Komunikasi dengan Filipus bagaimana terkait proyek itu (pengadaan 

mebel senilai Rp 5,26 miliar)? 

Saya juga enggak tahu, saya sampaikan bahwa saya enggak tahu kalau 

ada proyek itu segala macem. Enggak tahu.” (paragraf kedelapan) 

“Berarti tadi ditanya soal apa oleh KPK? 

Tadi pemeriksaannya ditanyai seputar masalah kenal sama Pak Filip 

(Filipus). Saya kenalnya sama Pak Filip sebagai pengusaha hotel. 

Keluarganya juga usaha hotel (Amarta Hills). Terus yang ditanyai lagi 

masalah di kantor. Masalah mebel. Ya saya bilang kalau mebel itu ada 

tahun 2017 dalam APBD karena kantor kita kan baru. Tapi, apakah 

sudah dilaksanakan, saya juga enggak tahu. Tahunya saya, ya 

semuanya baik-baik saja semua.” (paragraf kesembilan) 

“Berarti Bapak kenal sama Filip? 

Saya kenal, sama keluarga besarnya saya juga kenal. Karena punya 

hotel dan saya yang menyarankan Untuk bangun hotel.” (paragraf 

kesepuluh) 
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“Komunikasi dengan Filip terkait proyek mebel ini sebelumnya gimana? 

Saya enggak tahu, enggaktahu sama sekali.” (paragraf kesebelas) 

“Pak Edi Setiawan (kabag unit layanan pengadaan Kota Batu) 

melakukan itu (terima uang dari Filip Rp 100 juta), apa karena ada 

perintah dari bapak atau gimana? 

Saya enggak tahu karena dia memang petugasnya ULP. Kalau sekarang 

saya dituduh intervensi  (memenangkan tender pe-ngadaan) ya gimana 

kan semuanya terbuka. Dan saya enggak tahu persis satu per satu.” 

(paragraf kedua belas) 

“Bagaimana meyakinkan kasus ini tak berkaitan dengan terpilihnya 

istri Bapak (Dewanti Rumpoko sebagai wali Kota Batu 2018-2023)? 

Oh.. itu sudah selesai semua.” (paragraf ketiga belas) 

“Apakah ada rencana pra peradilkan KPK? 

Saya belum berpikirkan ke sana. Tapi, bagaimana sekarang OTT itu 

saya enggaktahu apakah duitnya ada apa enggak dan siapa yang 

memberi saja yang tidak tahu.” (paragraf keempat belas) 

“Berarti Bapak dijebak? 

Saya tidak ngomong dijebak. Tapi, saya ingin mempertanyakan, yang 

namanya OTT tuh di mana. Gitu lho.” (paragraf kelima belas) 
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“Ada komunikasi telepon sebelumnya dengan Filip? 

Enggak ada.” (paragraf keenam belas) 

“Kalau soal Edi Setiawan terima uang Rp 100 juta? 

Waduh enggak tahu saya. Makanya, ada CCTV di rumah dinas, ada HP 

saya.” (paragraf ketujuh belas) 

“Apa pesan Bapak setelah adanya masalah ini? 

Ya saya masih yakin bahwa proses ini tetap saya jalani dengan baik. 

Insya Allah, mudah-mudahan saya juga tetap kuat untuk melakukan 

proses dengan baik. (tyo/c3/abm)” (paragraf kedelapan belas) 

Berdasarkan kedelapan belas paragraf diatas, kalimat yang dicetak teba 

merupakan informasi yang mendukung gagasan utama dari berita tersebut. Secara 

keseluruhan, berita yang terdiri dari delapan belas paragraf tersebut merupakan 

hasil wawancara yang dilakukan oleh wartawan Radar Malang terhadap Eddy 

Rumpoko yang saat itu statusnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gagasan 

utama dari berita terseut adalah tanggapan yang diberikan oleh Eddy Rumpoko 

terkait dengan kasus suap yang dilakukannya.  

Namun, secara keseluruhan, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa 

berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan tersebut, baik melalui 

tanggapan yang diberikan oleh ER maupun pertanyaan yang diajukan oleh artaan 

Radar Malang seolah merujuk kepada bantahan adanya korupsi yang dilakukan 

oleh ER. Sehingga, melalui wawancara tersebut, portal berita online Radar 

Malang memberikan hasil bahwa korupsi yang dilakukan oleh ER belum dapat 
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sepenuhnya dipercaya karena dalam wawancara tersebut, Radar Malang 

memberikan gambaran bahwa ER bukanlah tersangka dari kasus korupsi tersebut 

melainkan korban. Hal tersebut dapat dilihat pada pertanyaan yang diajukan oleh 

wartawan Radar Malang pada paragraf kelima belas, “berarti Bapak dijebak?”.  

2. Skematik 

Summary (judul dan lead) serta story merupakan elemen skema yang dianggap 

paling penting untuk dianalisis menurut Van Dijk (dalam Eriyanto, 2001). 

Ditinjau melalui judul berita “Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Ini Jawaban 

Eddy Rumpoko!” ini, peneliti hanya dapat melihat bahwa judul berita tersebut 

menjelaskan bahwa isi berita tersebut merupakan informasi terkait tanggapan 

yang diberikan oleh Eddy Rumpoko terhadap kasus korupsi yang menyeret 

namanya. Melalui judul tersebut, berdasarkan sudut pandang peneliti, portal berita 

online Radar Malang ingin agar khalayak dapat melihat kabar korupsi ini tidak 

hanya berdasarkan tanggapan dan informasi yang diberikan oleh KPK, melainkan 

juga dari sudut pandang Eddy Rumpoko sebagai tersangka yang melakukan 

korupsi tersebut.  

Pada lead berita, surat kabar ini menjelaskan bahwa isi dari berita tersebut 

merupakan petikan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh portal berita online 

Radar Malang kepada Walikota Batu Eddy Rumpoko.  

“...Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (ER) memberikan penjelasan tentang 

apa yang terjadi sebenarnya. Berikut petikan wawancara dengan 

wartawan Jawa Pos.” (paragraf pertama) 
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Secara keseluruhan, isi pada berita tersebut merupakan keterangan atau 

informasi tambahan yang menjelaskan paragraf pertama. Pada kedelapan belas 

paragraf yang terdapat pada berita ini, isi berita tersebut merupakan petikan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh wartawan Jawa Pos kepada Walikota Batu ER. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan 

bahwa Eddy Rumpoko tidak mengakui bahwa dirinya melakukan tindak pidana 

korupsi. Beliau juga menyatakan bahwa selama melakukan pemeriksaan, penyidik 

KPK tidak menyinggung kasus suap yang menjerat namanya.  

Sehingga berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Eddy Rumpoko, 

peneliti dapat melihat bahwa beliau berusaha meyakinkan media dan khalayak 

bahwa kasus suap yang dilakukannya merupakan sebuah prasangka atau dugaan. 

Asumsi peneliti tersebut didukung oleh informasi yang terdapat pada paragraf 

ketujuh, paragraf kesembilan, dan paragraf ketiga belas, paragraf keempat belas, 

dan paragraf kedelapan belas. 

“Berarti, Bapak membantah tuduhan suap? 

Lho, saya malah tidak ditanya (oleh KPK) soal itu (suap).” (paragraf 

ketujuh) 

 “Berarti tadi ditanya soal apa oleh KPK? 

Tadi pemeriksaannya ditanyai seputar masalah kenal sama Pak Filip 

(Filipus)...” (paragraf kesembilan) 

“Bagaimana meyakinkan kasus ini tak berkaitan dengan terpilihnya 

istri Bapak (Dewanti Rumpoko sebagai wali Kota Batu 2018-2023)? 
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Oh.. itu sudah selesai semua.” (paragraf ketiga belas) 

“Apakah ada rencana pra peradilkan KPK? 

Saya belum berpikirkan ke sana. Tapi, bagaimana sekarang OTT itu 

saya enggaktahu apakah duitnya ada apa enggak dan siapa yang 

memberi saja yang tidak tahu.” (paragraf keempat belas) 

“Apa pesan Bapak setelah adanya masalah ini? 

Ya saya masih yakin bahwa proses ini tetap saya jalani dengan baik...” 

(paragraf kedelapan belas) 

Skema yang dikonstruksi oleh portal berita online Radar Malang dalam 

menuliskan berita kelima tersebut adalah informasi yang menjelaskan bagaimana 

kronologi penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Eddy Rumpoko, 

dugaan alasan yang mendukung ER melakukan tindak pidana korupsi, dan yang 

terakhir adalah bagaimana tanggapan yang diberikan oleh ER terhadap kasus 

tersebut. Tanggapan yang diberikan oleh ER ini meliputi bagaimana sikap beliau 

dalam menjalani seluruh proses penindakan serta pembelaan dan juga bantahan 

ER dalam kasus korupsi yang menjerat nama baiknya terssebut. 

3. Semantik 

Latar yang ingin ditampilkan pada berita ini adalah klarifikasi yang dilakukan 

oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko terhadap kasus suap yang menjeratnya. 

Melalui wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ER menyanggah tuduhan 

suap yang dilakukannya. Berdasarkan pertanyaan yang di berikan oleh wartawan 

Jawa Pos pada paragraf kelima belas kepada Eddy Rumpoko selama melakukan 
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wawancara, peneliti menilai bahwa surat kabar ingin melakukan konstruksi bahwa 

ER merupakan seseorang yang dijebak dalam kasus suap tersebut, dengan asumsi 

lain bahwa beliau tidak terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Filipus. 

“Berarti Bapak dijebak? 

Saya tidak ngomong dijebak. Tapi, saya ingin mempertanyakan, yang 

namanya OTT tuh di mana. Gitu lho.” (paragraf kelima belas) 

4. Sintaksis  

Judul berita kelima ini menggunakan kalimat pasif. Aspek yang ingin 

ditonjolkan dari judul berita “Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Ini Jawaban 

Eddy Rumpoko!”  adalah “Jawaban Eddy Rumpoko”. berita yang terdiri dari 

delapan belas paragraf ini seluruhnya merupakan kutipan wawancara yang 

dilakukan oleh wartawan Jawa Pos kepada Eddy Rumpoko. Dalam wawancara 

tersebut, wartawan Jawa Pos meminta tanggapan langsung Eddy Rumpoko terkait 

penyidikan yang dilakukan kepadanya karena melakukan suap mebeulair Kota 

Batu. Hal ini didukung oleh paragraf pertama yang menjelaskan isi dari seluruh 

berita. 

“Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Wali Kota Batu Eddy 

Rumpoko (ER) memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi 

sebenarnya. Berikut petikan wawancara dengan wartawan Jawa Pos.” 

(paragraf pertama) 

Berita yang diunggah pada 18 September 2017 ini menggunakan bentuk 

deduktif, dimana inti kalimat diletakkan di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat 

atau informasi tambahan pada paragraf selanjutnya. Penonjolan bentuk deduktif 
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ini dapat dilihat pada paragraf pertama yang merupakan informasi bahwa isi dari 

berita tersebut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh wartawan Jawa 

Pos kepada Walikota Batu Eddy Rumpoko. 

Selain kalimat pasif dan bentuk deduktif, peneliti juga melakukan analisis 

terhadap koherensi yang digunakan untuk menghubungkan antar kalimat yang 

terdapat pada paragraf tersebut. Pada paragraf kedua, penggunaan kata hubung 

“dan” menggambarkan dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Penggunaan 

kata hubung “dan” juga terdapat pada paragraf keempat belas yang digunakan 

sebagai penghubung dua informasi yang memiliki kaitan.  

“Bagaimana sebenarnya proses penangkapan Bapak oleh KPK? 

Jadi, waktu terjadi di rumah dinas, saya sedang mandi dan tahu-tahu ada 

tim dari KPK masuk ke kamar mandi. Mereka shooting saya segala 

macem” (paragraf kedua) 

“Apakah ada rencana pra peradilkan KPK? 

Saya belum berpikirkan ke sana. Tapi, bagaimana sekarang OTT itu saya 

enggaktahu apakah duitnya ada apa enggak dan siapa yang memberi saja 

yang tidak tahu.” (paragraf keempat belas) 

5. Stilistik  

6. Retoris  

Elemen grafis yang akan dianalisis oleh peneliti pada berita kelima ini adalah 

judul berita, foto, caption pada foto, dan tabel yang terdapat pada isi berita. Judul 

berita dapat menjadi daya tarik bagi khalayak untuk membaca isi berita, sehingga 
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judul berita dibuat lebih menonjol dibandingkan isi berita. Judul berita kelima ini 

ditulis dengan menggunakan huruf kapital, font tebal, dan ukuran huruf yang lebih 

besar dibandingkan dengan isi. Selanjutnya, pada foto yang dicantumkan pada 

berita tersebut merupakan foto Walikota Eddy Rumpoko sedang berjalan keluar 

dari gedung KPK dan menggunakan rompi berwarna oranye. 

Foto tersebut memberikan gambaran bahwa Eddy Rumpoko yang sudah 

ditetapkan sebagai tersangka, hal ini dapat dilihat melalui rompi oranye yang 

digunakannya. Rompi tersebut umumnya digunakan oleh tersangka dari sebuah 

kasus. Foto yang terdapat pada berita tersebut memiliki kaitan dengan judul berita 

yang menyatakan bahwa ER sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, foto 

tersebut juga memiliki kaitan dengan isi berita, bahwa foto tersebut 

menggambarkan isi berita yang menginformasikan ER yang telah memenuhi 

panggilan KPK untuk melakukan penyidikan. 

Pada foto tersebut, terdapat caption atau keterangan “TETAP TERSENYUM: 

Eddy Rumpoko Terlihat Tenang Usai Menjalani Pemeriksaan Di Gedung KPK 

Kemarin. Dia Oleh KPK Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap.” 

yang menjelaskan apa yang terjadi dalam foto yang tercantum pada berita 

tersebut. Elemen grafis terakhir adalah tabel perbandingan yang terdapat pada isi 

berita. Tabel berita ini merupakan tabel yang isinya merupakan perbandingan 

antara kasus yang menjerat Eddy Rumpoko dengan kinerja positif yang telah 

dilakukan oleh Eddy Rumpoko selama dua periode menjabat sebagai Walikota 

Batu. Berikut adalah tabel yang terdapat pada berita tersebut. 
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APA KASUS YANG MENJERAT ER PRESTASI ER UBAH KOTA BATU 

ER menerima uang “terimakasih” proyek 

10 persen dari pengadaan mebeulair 

senilai Rp 5,26 miliar. Total fee Rp 500 

juta. 

Bangun Alun-Alun 

Pemenang tender proyek PT Dailbana 

Prima milik Filipus 

Wisata Paralayang 

Fee 500 juta itu suah diserahkan Rp 300 

juta untuk melunasi mobil Alphard yang 

diduga milik ER. Dan fee Rp 200 juta 

baru akan diserahkan ke ER yang telah 

jadi barang bukti KPK. 

Smart City 

Filipus juga memberi fee Rp 100 juta 

untuk Edi Setyaan, Kabag Unit Layanan 

Pengadaan karena telah menjadi panitia 

pengadaan. 

Balai Kota Among Tani 

Ketiganya telah ditetapkan sebagai 

tersangka. 

GOP Gajah Mada 

 Taman Hutan Kota 

 Pengembangan wisata alam di Coban 
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Talun, Coban Putri, dan Gunung Banyak. 

 Sekolah gratis mulai SD sampai SMA. 

 Gerakan minum susu gratis bagi semua 

siswa SD. 

 Menaikkan jumlah wisatawan dari 3,6 

juta orang pada 2015, menjadi 4,1 juta 

orang pada 2016 

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi 

 

Pada tabel tersebut, point untuk kinerja positif yang telah dilakukan oleh ER 

terhadap Kota Batu terdapat sebanyak sepuluh point. Sedangkan untuk kasus yang 

menjeratnya adalah sebanyak lima point. Dapat disimpulkan bahwa melalui 

banyaknya point tersebut, kinerja positif Eddy Rumpoko lah yang lebih menonjol 

dibandingkan dengan kasus yang menjeratnya. Hal ini menimbulkan sudut 

pandang masyarakat terhadap Eddy Rumpoko, menurut peneliti hal tersebut 

memberikan sudut pandang bahwa sisi negatif ER tidak dapat menghapus apa 

yang telah dilakukan oleh beliau selama sepuluh tahun masa kepemimpinannya.  

Pada sisi lain, peneliti melihat bahwa tabel yang dicantumkan oleh portal 

berita online Radar Malang tersebut tidak memiliki kaitan dengan berita kelima 

ini. Berita dengan judul “Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Ini Jawaban Eddy 

Rumpoko!”  ini secara keseluruhan berisi tentang informasi mengenai tanggapan 

yang diberikan oleh Eddy Rumpoko terhadap kasus suap yang melibatkan dirinya 
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sebagai tersangka melalui sebuah wawancara. Sehingga, berdasarkan sudut 

pandnag peneliti, tabel yang merupakan informasi perbandingan antara kasus 

yang menjerat ER dengan kinerja positifnya ini memberikan pengaruh terhadap 

sudut pandang khalayak saat membaca berita tersebut. 

Secara garis besar, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

wartawan Jawa Pos tersebut, Eddy Rumpoko membantah telah melakukan suap. 

Wartawan Jawa Pos pun melontarkan pertanyaan yang seolah mengkonstruksi 

bahwa ER merupakan pihak yang dirugikan karena telah dijebak. Selanjutnya, 

pada isi berita tersebut dicantumkan tabel yang pada intinya ingin menonjolkan 

kinerja positif yang telah dilakukan oleh Eddy Rumpoko. Berdasarkan tiga 

kesimpulan yang dilihat berdasarkan kacamata peneliti tersebut, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa portal berita online Radar Malang memiliki kecenderungan 

memihak kepada Eddy Rumpoko yang merupakan bagian dari pejabat Pemkot 

Batu. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena adanya kedekatan emosional 

dan proximity antara Radar Malang dengan Walikota Batu Eddy Rumpoko.  
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4.2.6 Berita Kasus Korupsi Eddy Rumpoko 18 September 2017 
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1. Tematik 

Menurut Van Dijk pada Eriyanto (2011) elemen tematik menunjuk pada 

gambaran umum dari suatu teks. Dapat pula disebut sebagai gagasan inti, 

ringkasan, atau yang utama dari suatu teks. Pada berita dengan judul “Jadi 

Tersangka KPK, 10 Tahun Kinerja Positif Eddy Rumpoko Seolah Langsung 

Terhapus” yang diunggah oleh portal berita online Radar Malang pada 18 

September 2017. Melalui judul pada berita tersebut, menurut sudut pandang 

peneliti, Radar Malang secara implisit ingin memberitahukan kepada khalayak 



122 
 

bahwa kasus yang dialami ER merupakan sebuah kesalahan kecil yang 

dilakukannya, dan tidak dapat dibandingkan dengan kinerja yang telah 

dilakukannya selama sepuluh tahun. Sehingga, pada berita keenam ini, portal 

berita online Radar Malang ingin menonjolkan aspek positif dari Walikota Batu 

Eddy Rumpoko kepada khalayak yang membaca berita tersebut. Kemungkinan 

besar, isi berita keenam ini merupakan pengalihan agar masyarakat tidak terpaku 

kepada kasus korupsi yang dilakukan oleh Eddy Rumpoko. 

Terdapat lima belas paragraf dalam berita tersebut. Secara keseluruhan, isi 

pada berita tersebut menjelaskan mengenai peran yang dilakukan oleh lima orang 

tersangka yang terlibat pada kasus suap. Namun, terdapat sebuah tabel dalam isi 

berita tersebut yang seolah melakukan perbandingan antara kasus yang menjerat 

ER dan prestasi yang telah dilakukan oleh ER terhadap Kota Batu. Sehingga, 

peneliti dapat melihat bahwa pada berita keenam ini, portal berita online Radar 

Malang ingin mengangkat nilai positif pada Eddy Rumpoko namun tetap tidak 

meninggalkan kasus yang sedang menjeratnya pada saat itu.  

Berdasarkan asumsi tersebut, tema yang diangkat oleh portal berita online 

Radar Malang tersebut merupakan kinerja positif Eddy Rumpoko. Hal ini 

didukung dengan isi dari paragraf pertama dan kedua, serta kolom yang 

membandingkan kinerja Walikota Batu Eddy Rumpoko dengan kasus yang 

menjeratnya. Selain itu, paragraf ketiga hingga paragraf terakhir lebih 

menjelaskan informasi seputar peran kelima tersangka dari kasus suap tersebut, 

serta bagaimana transaksi uang suap tersebut dilakukan. 
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“KOTA BATU– Sepuluh tahun kinerja positif Wali Kota Batu Eddy 

Rumpoko seolah langsung terhapus saat Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) menangkapnya Sabtu lalu (16/9).” (paragraf pertama) 

“Apalagi, kemarin (17/9) KPK menetapkan pria yang disapa ER itu 

sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Selain ER, Kabag Unit 

Layanan Pengadaan Edi Setiawan dan Filipus Jacobson (Filip), 

pemenang proyek pengadaan mebel, juga ditetapkan sebagai tersangka. 

Mereka langsung menghuni tahanan KPK.” (paragraf kedua) 

APA KASUS YANG MENJERAT ER PRESTASI ER UBAH KOTA BATU 

ER menerima uang “terimakasih” proyek 

10 persen dari pengadaan mebeulair 

senilai Rp 5,26 miliar. Total fee Rp 500 

juta. 

Bangun Alun-Alun 

Pemenang tender proyek PT Dailbana 

Prima milik Filipus 

Wisata Paralayang 

Fee 500 juta itu suah diserahkan Rp 300 

juta untuk melunasi mobil Alphard yang 

diduga milik ER. Dan fee Rp 200 juta 

baru akan diserahkan ke ER yang telah 

jadi barang bukti KPK. 

Smart City 

Filipus juga memberi fee Rp 100 juta Balai Kota Among Tani 
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untuk Edi Setyaan, Kabag Unit Layanan 

Pengadaan karena telah menjadi panitia 

pengadaan. 

Ketiganya telah ditetapkan sebagai 

tersangka. 

GOP Gajah Mada 

 Taman Hutan Kota 

 Pengembangan wisata alam di Coban 

Talun, Coban Putri, dan Gunung Banyak. 

 Sekolah gratis mulai SD sampai SMA. 

 Gerakan minum susu gratis bagi semua 

siswa SD. 

 Menaikkan jumlah wisatawan dari 3,6 

juta orang pada 2015, menjadi 4,1 juta 

orang pada 2016 

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi 

 

Kutipan pada paragraf pertama dan paragraf kedua yang dicetak tebal oleh 

peneliti serta tabel yang di tulis ulang oleh peneliti, merupakan kalimat-kalimat 

dan data yang mendukung peneliti dalam menarik kesimpulan terhadap gagasan 

utama yang terdapat pada berita keenam yang diunggah oleh portal berita online 

Radar Malang. Berdasarkan keseluruhan berita yang terdiri dari judul, isi berita, 
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serta data pendukung pada berita tersebut, gagasan utama yang terdapat pada 

berita tersebut adalah kinerja positif yang telah dilakukan oleh Eddy Rumpoko 

selama menjabat menjadi Walikota Batu. Gagasan utama menggambarkan apa 

yang ingin diungkapkan oleh wartawan dalam pemberitaannya (Eriyanto, 2001). 

Sehingga, peneliti dapat memberikan asumsi bahwa wartawan Radar Malang 

ingin mengalihkan perhatian masyarakat dari isu korupsi yang dilakukan oleh ER 

kepada berbagai aspek positif yang dilakukan oleh ER. 

2. Skematik  

Unit analisis pada berita keenam ini adalah judul berita, lead, dan isi pada 

berita. Berita dengan judul “Jadi Tersangka KPK, 10 Tahun Kinerja Positif 

Eddy Rumpoko Seolah Langsung Terhapus” memberikan sudut pandang yang 

berbeda. Berdasarkan kacamata peneliti, judul tersebut seolah portal berita online 

Radar Malang memberikan pembelaan kepada Walikota Batu Eddy Rumpoko 

yang terjerat kasus suap. Judul tersebut secara implisit menitik beratkan tema 

pemberitaan pada “Kinerja Positif Eddy Rumpoko”. Sehingga, peneliti dapat 

memberikan kesimpulan bahwa pada berita ini, portal berita online Radar Malang 

menunjukkan keberpihakannya kepada Walikota Batu Eddy Rumpoko yang 

kemungkinan besar dikarenakan adanya kedekatan secara emosional. 

Hal ini didukung oleh lead pada berita tersebut yang menegaskan bahwa sejak 

KPK menangkap ER, kinerja positif yang dilakukan ER kepada Kota Batu seolah 

terhapus. Paragraf pertama pada berita menjelaskan mengenai inti dari seluruh 

pembahasan yang dalam berita.  
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“KOTA BATU– Sepuluh tahun kinerja positif Wali Kota Batu Eddy 

Rumpoko seolah langsung terhapus...” (paragraf pertama) 

Secara keseluruhan, isi berita yang terdapat pada berita keenam ini 

menjelaskan mengenai peran yang dilakukan oleh kelima tersangka kasus suap 

yang melibatkan ER, serta nominal uang yang diterima oleh Walikota Batu Eddy 

Rumpoko. Situasi dan latar yang digambarkan pada berita tersebut sebagian 

menjelaskan bagaimana posisi Eddy Rumpoko dalam kasus tersebut hingga KPK 

dapat menetapkan beliau sebagai tersangka. Dan sebagian dari berita tersebut, 

menggambarkan latar serta situasi bahwa kinerja yang telah dilakukan oleh ER 

selama menjadi Walikota Batu selama sepuluh tahun terhapus.  

Berdasarkan judul berita, lead, dan isi berita keenam yang diunggah oleh 

portal berita online Radar Malang, skema atau alur yang dikonstruksi pada berita 

tersebut adalah bahwa berita tersebut diawali dengan pernyataan bahwa kinerja 

positif Eddy Rumpoko seolah terhapus, dilanjutkan dengan beberapa informasi 

mengenai penetapan ER sebagai tersangka yang dilengkapi dengan fakta, dan 

kemudian terdapat pernyataan yang mengulas berbagai kinerja positif yang telah 

dilakukan oleh ER. 

3. Semantik  

Melalui informasi pada berita yang diunggah oleh portal berita online Radar 

Malang ini, menggambarkan penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini, seolah 

merupakan tindakan yang memberikan image buruk ER semakin menonjol, 

padahal ER merupakan sosok yang positif bagi warga kota batu. Latar dan situasi 
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ini lah yang menurut peneliti terlihat lebih dominan dibandingkan dengan isi pada 

paragraf ketiga  hingga paragraf terakhir. Peneliti melihat bahwa paragraf ketiga 

hingga paragraf terakhir tidak menjadikan ER sebagai sorotan utama, melainkan 

semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Sorotan utama pada pemberitaan 

ini ialah kinerja positif Eddy Rumpoko selama sepuluh tahun. Hal ini didukung 

dengan adanya tabel perbandingan antara kasus yang menjerat ER dan kinerja 

positif yang dilakukan oleh ER. Dimana pada tabel tersebut, point untuk kinerja 

positif yang dilakukan ER lebih banyak dibandingkan dengan point pada kasus 

yang menjerat ER. 

APA KASUS YANG MENJERAT ER PRESTASI ER UBAH KOTA BATU 

ER menerima uang “terimakasih” proyek 

10 persen dari pengadaan mebeulair 

senilai Rp 5,26 miliar. Total fee Rp 500 

juta. 

Bangun Alun-Alun 

Pemenang tender proyek PT Dailbana 

Prima milik Filipus 

Wisata Paralayang 

Fee 500 juta itu suah diserahkan Rp 300 

juta untuk melunasi mobil Alphard yang 

diduga milik ER. Dan fee Rp 200 juta 

baru akan diserahkan ke ER yang telah 

jadi barang bukti KPK. 

Smart City 
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Filipus juga memberi fee Rp 100 juta 

untuk Edi Setyaan, Kabag Unit Layanan 

Pengadaan karena telah menjadi panitia 

pengadaan. 

Balai Kota Among Tani 

Ketiganya telah ditetapkan sebagai 

tersangka. 

GOP Gajah Mada 

 Taman Hutan Kota 

 Pengembangan wisata alam di Coban 

Talun, Coban Putri, dan Gunung Banyak. 

 Sekolah gratis mulai SD sampai SMA. 

 Gerakan minum susu gratis bagi semua 

siswa SD. 

 Menaikkan jumlah wisatawan dari 3,6 

juta orang pada 2015, menjadi 4,1 juta 

orang pada 2016 

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi 

 

Sehingga, berdasarkan tabel yang disunting oleh portal berita online Radar 

Malang tersebut, peneliti dapat menemukan makna bahwa Radar Malang 

cenderung mendukung atau memiliki keberpihakkan kepada Eddy Rumpoko. 
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Selain melalui tabel, judul pada berita keenam dan lead berita tersebut juga ikut 

mendukung penilaian peneliti bahwa Radar Malang memiliki keberpihakkan.  

 

4. Sintaksis 

Judul berita “Jadi Tersangka KPK, 10 Tahun Kinerja Positif Eddy Rumpoko 

Seolah Langsung Terhapus” ini merupakan bentuk penggunaan kalimat pasif. 

Hal ini dikarenakan kalimat “10 Tahun Kinerja Positif Eddy Rumpoko Seolah 

Langsung Terhapus” merupakan aspek yang ingin ditonjolkan pada pemberitaan 

tersebut. Dan aspek yang dianggap inti dari berita ini diletakkan diakhir kalimat, 

sehingga menjadikannya kalimat pasif.  

Selain penggunaan kalimat pasif, peneliti juga berusaha menganalisis setiap 

kalimat atau kata penghubung yang menjadi koherensi antara kalimat satu dengan 

kalimat lainnya. Penggunaan kata yang dianggap mendukung judul serta tema 

yang diangkat ini dapat ditemukan pada paragraf kedua. Penggunaan kata 

“apalagi” pada paragraf kedua memberikan kesan bahwa kinerja positif ER 

semakin dilupakan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh KPK.  

“Apalagi, kemarin (17/9) KPK menetapkan pria yang disapa ER itu 

sebagai tersangka...” (paragraf kedua) 

5. Stilistik  

Analisis stilistika pada pemberitaan ini terdapat pada paragraf ketiga. Terdapat 

penggunaan kalimat “uang terimakasih” yang diterima oleh ER. Kalimat “uang 

terimakasih” secara implisit merupakan uang yang dberikan sebagai ucapan 
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terimakasih dan menggambarkan suap yang dilakukan oleh beberapa tersangka 

yang terlibat di dalam kasus tersebut. 

“...Uang ”terima kasih” itu berasal dari PT Dailbana Prima...” (paragraf 

ketiga) 

6. Retoris  

Elemen grafis yang menarik untuk dianalisis oleh peneliti adalah judul, foto, 

caption foto, serta tabel yang terdapat pada isi berita. Judul pada berita keenam ini 

merupakan aspek yang menggambarkan inti dari berita yang ditulis oleh portal 

berita online Radar Malang. Judul “Jadi Tersangka KPK, 10 Tahun Kinerja 

Positif Eddy Rumpoko Seolah Langsung Terhapus” ditulis dengan 

menggunakan huruf kapital, font tebal, dan juga ukuran huruf yang lebih besar 

dibandingkan dengan isi berita.  

Kedua, adalah elemen grafis foto. Pada berita kelima tersebut foto yang 

dicantumkan merupakan foto Eddy Rumpoko yang memakai rompi berwarna 

oranye dan dikawal oleh beberapa orang dibelakangnya sedang berjalan keluar 

dari kantor KPK. Dalam foto tersebut, sosok ER yang memakai rompi berwarna 

oranye secara implisit mewakilkan isi dari berita tersebut, dimana status Eddy 

Rumpoko yang sudah menjadi tahanan.  

Selanjutnya, pada foto yang dicantumkan pada berita tersebut terdapat caption 

atau keterangan yang menjelaskan apa yang sedang terjadi pada foto tersebut. 

Dengan caption “TETAP TERSENYUM: Eddy Rumpoko terlihat tenang usai 

menjalani pemeriksaan di Gedung KPK kemarin. Dia oleh KPK ditetapkan 

sebagai tersangka kasus dugaan suap.” ini memberikan keterangan bahwa Eddy 
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Rumpoko pada saat foto tersebut diambil, telah usai menjalani pemeriksaan 

terkait kasus yang menjeratnya. Dalam keterangan tersebut, portal berita online 

Radar Malang memberikan keterangan tambahan terkait sikap ER yang tetap 

tersenyum. Berdasarkan asumsi peneliti, dalam keterangan sikap ER tersebut, 

portal berita online Radar Malang seolah ingin meredakan tanggapan dari 

khalayak yang membaca berita akan kondisi dari Walikota Batu Eddy Rumpoko. 

 Dan elemen grafis yang terakhir adalah tabel yang terdapat dalam isi berita 

kelima pada portal berita online Radar Malang. Tabel tersebut menjelaskan 

mengenai perbandingan antara sisi negatif dan sisi positif dari Eddy Rumpoko. 

Pada tabel tersebut terdapat lima point yang membahas mengenai kasus yang 

menjerat Eddy Rumpoko. Kelima point tersebut menjelaskan secara detail kasus 

korupsi yang dilakukan oleh ER, serta jumlah nominal uang pada kasus tersebut. 

Sedangkan pada sisi lain dari tabel tersebut, menjelaskan kinerja positif yang telah 

dilakukan oleh ER selama masa kepemimpinannya di Kota Batu. Terdapat 

sepuluh point pada tabel tersebut. Jumlah point ini dua kali lipat jika 

dibandingkan dengan kasus negatif yang menjerat ER.  

Sehingga berdasarkan tabel tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa kinerja positif yang telah dilakukan oleh ER lebih ditonjolkan pada tabel 

tersebut dibandingkan dengan kasus yang menjeratnya. Berdasarkan hal tersebut, 

peneliti dapat memberikan asumsi bahwa portal berita online Radar Malang tidak 

ingin kasus yang menjerat Walikota Batu Eddy Rumpoko ini menjadikan 

masyarakat memandang buruk sosok ER yang memang sebelumnya telah 

memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat Kota Batu. Berdasarkan 
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asumsi tersebut, peniliti menilai bahwa terdapat ikatan emosional dan kedekatan 

proximity diantara portal berita online Radar Malang dengan Walikota Batu Eddy 

Rumpoko. 
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4.2.7 Berita Kasus Korupsi Eddy Rumpoko 18 September 2017 
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1. Tematik  

Berita pada portal berita online Radar Malang dengan judul “Suami Terciduk 

KPK, Akun Instagram Dewanti Banjir Dukungan Dan Hujatan” ini diunggah 

pada tanggal yang sama dengan berita kelima dan keenam yakni tanggal 18 

September 2017. Secara keseluruhan, berita ini tidak membahas mengenai kasus 



135 
 

korupsi yang menjerat Walikota Batu Eddy Rumpoko. Isi pada berita ini 

membahas mengenai respon yang diberikan oleh masyarakat kepada istri 

Walikota Batu yakni Dewanti Rumpoko terkait dengan kasus yang membawa 

nama suaminya. Sehingga, tema yang diangkat oleh portal berita online Radar 

Malang ini bukanlah kasus korupsi, melainkan respon masyarakat terhadap kasus 

tersebut. Hal ini didukung oleh beberapa paragraf pada isi berita tersebut yakni 

paragraf kedua, paragraf keempat, paragraf kelima, paragraf keenam, paragraf 

ketujuh, paragraf kedelapan, dan paragraf kesembilan. 

“Pasca penangkapan itu, akun instagram @dewanti_rumpoko banjir 

komentar. Baik komentar dukungan maupun hujatan.” (paragraf kedua) 

“Pada foto yang disukai 465 orang itu, beragam komentar negatif muncul. 

Salah satunya dari pemilik akun salana_09. “Masih bisa senyum dan 

makan enak bu setelah suami pakai baju orange ditangkap KPK karena 

terima duit haram,” tulis salana_09 yang kemudian komentar itu 

disukai oleh 15 orang.” (paragraf keempat) 

““Ndang mbalek buk. Bojone ketangkep tuh (cepat pulang bu, 

suaminya ketangkep tuh),” tulis pemilik akun chrizma_subagiyo.” 

(paragraf kelima) 

““Sebenarnya sudah nampak dari dulu, terlebih keluarga ini nampak 

sekali gila politik, dinasti rumpoko, akhirnya runtuh juga,” tulis 

@melowcruz.” (paragraf keenam) 
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“Meski banyak menerima hujatan, tak sedikit yang memberikan dukungan 

moril pada kolom komentar foto tersebut. Salah satunya datang dari 

pemilik akun @titiknyaariel. “Tetap semangat ibukku tercinta. Kami 

setia mendampingimu,” tulis wanita yang merupakan Marketing and 

Public Relation Manager Jatim Park Group itu.” (paragraf ketujuh) 

““Yang sabar ya ibu Dewanti, kami warga Kota Batu ngga akan lupa 

sama jasa jasa ibu dan pak Eddy Rumpoko,” tulis pemilik akun 

@belindanova_” (paragraf kedelapan) 

“Ada pula komentar dari @nelly.yahya. “Semoggah ibu bisa melewati 

ujian ini bagaimanapun jasa ER sangat besar buat masyarakat batu,” 

tulis wanita yang menjabat sebagai Ketua DPC Perindo Kota Malang 

itu.” (paragraf kesembilan) 

Kalimat-kalimat yang dicetak tebal diatas merupakan data yang mendukung 

gagasan utama pada berita ketujuh yang diunggah oleh portal berita online Radar 

Malang. Dalam berita ketujuh tersebut, portal berita online Radar Malang 

memiliki gagasan utama yakni respon yang diberikan oleh masyarakat kepada istri 

Walikota Batu. Respon yang diberikan oleh masyarakat dalam berita tersebut 

merupakan respon positif dan respon negatif. Hal ini disampaikan oleh Radar 

Malang pada paragraf kedua berita tersebut yang diikuti oleh informasi 

pendukung yang terdapat pada paragraf-paragraf selanjutnya. 
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2. Skematik 

Analisis skematik pada berita keenam ini meliputi judul, lead, dan isi berita. 

Pada berita dengan judul “Suami Terciduk KPK, Akun Instagram Dewanti 

Banjir Dukungan Dan Hujatan” ini memberikan sudut pandang kepada peneliti 

bahwa terdapat pengalihan yang dilakukan oleh portal berita online Radar Malang 

terhadap kasus yang menjerat Walikota Batu tersebut. Hal ini dikarenakan melalui 

judul dan isi pada berita ini fokus tema yang diangkat bukan tentang kasus 

korupsi yang dilakukan Eddy Rumpoko melainkan aspek lain diluar kasus korupsi 

tersebut. Pada berita yang terdiri dari sembilan paragraf ini, sebanyak tiga 

paragraf menampilkan hujatan yang diberikan oleh masyarakat terhadap istri dari 

ER, dan sebanyak tiga komentar yang memberikan dukungan terhadap istri ER 

tersebut. 

Menurut Van Dijk, judul dan lead umumnya menunjukkan tema yang ingin 

ditampilkan oleh wartawan dalam pemberitaannya. Lead ini umumnya sebagai 

pengantar ringkasan apa yang ingin dikatakan sebelum masuk dalam isi berita 

secara lengkap (Eriyanto, 2001). Pada lead berita, portal berita online Radar 

Malang menjelaskan mengenai kondisi dan situasi dari istri Walikota Batu, 

Dewanti Rumpoko. Sehingga, melalui paragraf awal pada berita tersebut, fokus 

utama pada berita tersebut adalah Dewanti Rumpoko. 

 “Disaat sang suami tercinta terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK), Dewanti Rumpoko sedang mengantar sang anak, Ganis 

Rumpoko, ke kampus barunya di Liverpool, Inggris.” (paragraf pertama) 
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Pada isi berita yang terdiri dari sembilan paragraf ini, secara keseluruhan 

menjelaskan mengenai lead pada berita tersebut tepatnya pada paragraf kedua. Isi 

berita tersebut menggambarkan latar dan situasi mengenai istri Walikota Batu 

Eddy Rumpoko. Latar serta situasi yang digambarkan pada berita ini adalah 

bagaimana respon maupun tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap 

kasus yang menyeret ER. Respon masyarakat ini dicurahkan kepada istri ER 

yakni Dewanti Rumpoko melalui instagram pribadi miliknya. Hal ini dijelaskan 

pada paragraf kedua dan pargraf ketiga. 

 “Pasca penangkapan itu, akun instagram @dewanti_rumpoko banjir 

komentar. Baik komentar dukungan maupun hujatan.” (paragraf kedua) 

“Seperti pada unggahan foto selfie Dewanti saat di Liverpool City 

Centre. Terpantau ia sedang menyaksikan sekelompok anak kecil 

bermain alat musik jenis tabuh pada Sabtu sore (16/8). Foto tersebut 

dibubuhi caption bertuliskan: Hiburan sore.” (paragraf ketiga) 

3. Semantik  

Latar yang ditampilkan pada berita ketujuh ini, berdasarkan asumsi peneliti 

yang didukung oleh data yang terdapat pada berita tersebut adalah bahwa portal 

berita online Radar Malang ingin menampilkan aspek lain di luar kasus korupsi 

yang menjerat nama Eddy Rumpoko. Hal ini dapat dilihat melalui judul dan isi 

dari berita tersebut. Secara jelas, judul berita tersebut tidak memfokuskan 

informasi kepada kasus ER, melainkan respon yang diberikan masyarakat 

terhadap istri Eddy Rumpoko yang dimuat di instagram pribadi Dewanti 

Rumpoko.  
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“Suami Terciduk KPK, Akun Instagram Dewanti Banjir Dukungan Dan 

Hujatan” (judul) 

Pada foto yang diunggah oleh Dewanti Rumpoko pada instagramnya, terdapat 

respon negatif dan respon positif yang diberikan oleh masyarakat dalam 

menanggapi kasus korupsi Eddy Rumpoko. Jika dilihat dari sudut pandang lain, 

peneliti berasumsi bahwa latar dan situasi yang ingin ditampilkan oleh portal 

berita online Radar Malang ini seolah mengalihkan perhatian masyarakat dari 

kasus korupsi yang dilakukan oleh ER. Hal ini didukung oleh beberapa paragraf 

yang menampilkan komentar dari masyarakat pada instagram Dewanti Rumpoko, 

yakni pada paragraf keempat hingga paragraf kesembilan. 

“...“Masih bisa senyum dan makan enak bu setelah suami pakai baju 

orange ditangkap KPK karena terima duit haram,”...” (paragraf 

keempat) 

““Ndang mbalek buk. Bojone ketangkep tuh (cepat pulang bu, 

suaminya ketangkep tuh),”...” (paragraf kelima) 

““Sebenarnya sudah nampak dari dulu, terlebih keluarga ini nampak 

sekali gila politik, dinasti rumpoko, akhirnya runtuh juga,”...” (paragraf 

keenam) 

“... “Tetap semangat ibukku tercinta. Kami setia mendampingimu,”...” 

(paragraf ketujuh) 

““Yang sabar ya ibu Dewanti, kami warga Kota Batu ngga akan lupa 

sama jasa jasa ibu dan pak Eddy Rumpoko,”...” (paragraf kedelapan) 
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“...“Semoggah ibu bisa melewati ujian ini bagaimanapun jasa ER 

sangat besar buat masyarakat batu,”...” (paragraf kesembilan) 

Berdasarkan keseluruhan isi berita diatas, peneliti menemukan bahwa portal 

berita online Radar Malang cenderung bersifat netral. Hal tersebut diketahui 

melalui isi berita tersebut yang terdiri dari sembilan paragraf. Berita diatas 

memang tidak memfokuskan informasi informasi perkembangan kasus korupsi 

yang dilakukan oleh Eddy Rumpoko, tetapi berita ini memberikan fokus kepada 

aspek lain di luar kasus korupsi tersebut. Namun, informasi yang diberikan pada 

berita tersebut tidak menunjukkan adanya keberpihakkan Radar Malang terhadap 

ER. Berdasarkan sembilan paragraf yang terdapat pada berita tersebut, Radar 

Malang secara seimbang memberitakan informasi yang didapatnya seputar respon 

positif dan respon negatif yang diberikan masyarakat dalam menanggapi kasus 

korupsi tersebut.    

4. Sintaksis 

Sama seperti beberapa berita sebelumnya, judul berita “Suami Terciduk KPK, 

Akun Instagram Dewanti Banjir Dukungan Dan Hujatan” ini menggunakan 

kalimat pasif. Pembahasan utama pada berita ini ditulis pada akhir kalimat dari 

judul berita tersebut, yakni “Akun Instagram Dewanti Banjir Hujatan”. Isi pada 

berita yang diunggah portal berita online Radar Malang ini berisi informasi yang 

mendukung judul berita. Secara keseluruhan dan secara singkat, informasi 

tersebut dijelaskan pada paragraf kedua.   

“Pasca penangkapan itu, akun instagram @dewanti_rumpoko banjir 

komentar. Baik komentar dukungan maupun hujatan.” (paragraf kedua) 
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Selanjutnya, berita ini juga menggunakan kalimat deduktif. Yakni inti dari 

berita tersebut diletakkan pada awal kalimat, dan paragraf selanjutnya dilengkapi 

oleh keterangan yang menegaskan inti berita yang terletak pada awal kalimat 

yakni pada paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga.  

5. Stilistik  

Analisis stilistik dapat ditemukan pada paragraf keempat dari berita ini. Pada 

paragraf tersebut terdapat penggunaan kata “baju orange” dan “duit haram”. Pada 

umumnya “baju orange” dapat diartikan sebagai pakaian yang berwarna oranye, 

namun kata “baju orange” yang terdapat pada paragraf tersebut memiliki makna 

pakaian tahanan atau pakaian yang biasa dikenakan oleh seorang tersangka atas 

kasus tindak pidana tertentu.  

Kata kedua yakni “duit haram”, pemilihan kata tersebut memiliki makna 

bahwa uang diterima oleh Eddy Rumpoko merupakan uang yang seharusnya tidak 

diterimanya atau bukan miliknya. Uang tersebut mencerminkan bahwa dengan 

adanya transaksi uang yang dilakukan oleh ER, menyalahi aturan sehingga 

menyeretnya ke dalam kasus tindak pidana korupsi. 

“...suami pakai baju orange ditangkap KPK karena terima duit 

haram,”....” (paragraf keempat) 

6. Retoris  

Pada berita ketujuh, elemen grafis yang dapat dianalisis adalah judul berita 

dan foto yang tercantum dalam berita tersebut. Pada judul “Suami Terciduk KPK, 

Akun Instagram Dewanti Banjir Dukungan Dan Hujatan” ini ditulis dengan 

huruf yang lebih besar dibandingkan dengan isi, judul juga ditulis menggunakan 
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huruf kapital dan lebih tebal. Judul merupakan inti utama dari keseluruhan isi 

berita.  

Elemen kedua yakni foto yang dicantumkan pada berita tersebut. Foto yang 

dicantumkan pada berita tersebut merupakan foto dari istri Walikota Batu yakni 

Dewanti Rumpoko yang disunting dari instagram pribadinya. Foto tersebut 

merupakan foto yang diunggah oleh Dewanti Rumpoko di instagramnya saat 

berada di Inggris. Foto tersebut diunggah dan menuai banyak komentar dari 

masyarakat yang menanggapi kasus korupsi yang dilakukan Eddy Rumpoko. 

Sehingga melalui foto tersebut, peneliti dapat memberikan asumsi bahwa portal 

berita online Radar Malang ingin menegaskan topik keseluruhan berita mengenai 

Dewanti Rumpoko yang menerima komentar dan respon berupa dukungan dan 

juga hujatan dari masyarakat. 
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4.2.8 Berita Kasus Korupsi Eddy Rumpoko 20 September 2017 
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1. Tematik 

Berita yang diunggah pada tanggal 20 September 2017 dengan judul 

“Setelah ER, Siapa Lagi?” secara keseluruhan mengangkat tema tentang dugaan 

korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di Kota Batu. Pada berita ini, portal 

berita online Radar Malang memang membahas mengenai kasus korupsi, tetapi 

pembahasan berita ini tidak fokus kepada kasus korupsi yang dilakukan oleh Eddy 

Rumpoko. Hal ini dijelaskan pada paragraf pertama yang membahas mengenai 

korupsi yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Kota Batu. Selanjutnya 

didukung oleh paragraf pernyataan Polda Jawa Timur yang terdapat pada paragraf 

kedua. 

“KOTA BATU – Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu 

sepertinya tidak hanya berhenti pada Eddy Rumpoko yang terkena 

kasus korupsi. Setelah ER–panggilan akrab Eddy Rumpoko– bakal ada 

pejabat lagi yang ditetapkan sebagai tersangka.” (paragraf pertama) 
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“Hanya, bukan KPK yang akan menjeratnya, tapi Kepolisian Daerah 

(Polda) Jawa Timur. ”Kami sudah mengantongi nama-namanya (yang 

akan ditetapkan sebagai tersangka),” ujar Kabid Humas Polda Jatim 

Kombespol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi kemarin (19/9).” 

(paragraf kedua)   

Berdasarkan keseluruhan isi berita yang terdiri dari sepuluh paragraf, 

berita kedelapan ini memiliki gagasan utama yakni penangkapan yang dilakukan 

oleh KPK terhadap beberapa pejabat Pemkot Batu. Kalimat yang dicetak tebal 

pada paragraf diatas adalah kalimat yang mendukung kesimpulan yang diambil 

oleh peneliti dalam menentukan gagasan inti atau tema pada berita tersebut. Pada 

berita yang terdiri dari sepuluh paragraf tersebut, portal berita online Radar 

Malang tidak membahas kasus korupsi yang dilakukan oleh Eddy Rumpoko, 

melainkan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat lain di Pemkot 

Batu. Peneliti menilai bahwa berita yang diunggah oleh portal berita online Radar 

Malang ini tidak memiliki kaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh ER. 

2. Skematik  

Unit analisis yang akan diamati oleh peneliti adalah summary yang 

meliputi judul berita, lead berita, serta isi berita. Elemen pada unit analisis yang 

pertama ialah judul berita, dengan mengangkat judul “Setelah ER, Siapa Lagi?” 

berdasarkan kacamata peneliti, melalui judul tersebut dapat dilihat bahwa portal 

berita online Radar Malang memang masih membahas isu seputar korupsi, 

namun, tidak fokus kepada kasus yang menjerat nama Eddy Rumpoko. Berita 
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diunggah tepat hanya tiga hari setelah ER ditetapkan menjadi tersangka oleh 

KPK.  

Sehingga, peneliti memberikan asumsi bahwa berita yang diunggah oleh 

portal berita online Radar Malang ini merupakan bentuk pengalihan yang 

dilakukan oleh surat kabar tersebut. Menurut peneliti, dalam waktu selama tiga 

hari, portal berita online Radar Malang dapat memberikan informasi terkait 

perkembangan kasus ER. Namun, sebaliknya, Radar Malang melakukan 

pemberitaan di luar kasus tersebut. Hal ini didukung dengan isi yang terdapat 

pada lead berita.  

“KOTA BATU – Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu 

sepertinya tidak hanya berhenti pada Eddy Rumpoko yang terkena 

kasus korupsi. Setelah ER–panggilan akrab Eddy Rumpoko– bakal ada 

pejabat lagi yang ditetapkan sebagai tersangka.” (paragraf pertama) 

Isi pada berita kedelapan ini, merupakan isi berita yang memberikan 

informasi serta keterangan dari lead serta judul berita. Isi pada berita tersebut 

menjelaskan mengenai kasus korupsi lain yang melibatkan pejabat di lingkungan 

Pemkot Batu. Isi berita tersebut memang membahas mengenai kasus korupsi, 

namun tidak merujuk kepada kasus korupsi yang dilakukan oleh Eddy Rumpoko. 

Pengalihan isu mengenai ER ini dapat dilihat melalui beberapa paragraf yang 

secara khusus membahas kasus korupsi lain yang terjadi di Kota Batu. 

“Saat ini, Polda Jatim memeriksa tiga pejabat pemkot yang sebelumnya 

terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Sapu Bersih (Saber) 

Pungli Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko 
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Polhukam) pada Agustus 2017. Mereka adalah Kepala Bidang Cipta 

Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

(DPKPP) Kota Batu Nugroho Widyanto, Kasi Cipta Karya M. Hafid, 

serta Kasi Bidang Perumahan Fafan Firmansyah. Sebelumnya, mereka 

dilepaskan karena dianggap tidak cukup bukti. Setelah itu, kasus 

tersebut diambil alih Polda Jatim.” (paragraf ketiga) 

“Seperti diberitakan, tiga pejabat di lingkungan Pemkot Batu terkena 

OTT Tim Saber Pungli Kemenko Polhukam di Perumahan Dirgantara, 

Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dari tangkapan tersebut, 

Tim Saber Pungli berhasil mengamankan uang Rp 25 juta. Oleh pihak 

Kementerian, perkara ini kemudian dilimpahkan ke Polres Batu untuk 

dilakukan penyidikan lebih lanjut.” (paragraf kesembilan) 

“Namun, karena tidak ada kejelasan, perkara ini kemudian diambil alih 

Ditreskrimsus Polda Jatim. Kasus ini berawal dari adanya laporan PT 

Gunadharma Anugerahjaya yang merasa diperas. Mereka adalah 

rekanan dari Pemkot Batu dalam menggarap proyek GOR Gajah Mada 

senilai Rp 28 miliar.” (paragraf kesepuluh) 

Berdasarkan judul berita, lead berita, dan isi berita kedelapan yang 

diunggah oleh portal berita online Radar Malang mengenai penangkapan yang 

dilakukan oleh KPK terhadap pejabat-pejabat Pemkot Batu yang telah melakukan 

korupsi. 
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3. Semantik  

Latar yang ingin ditampilkan oleh portal berita online Radar Malang 

berdasarkan asumsi peneliti adalah bahwa surat kabar tersebut mengalihkan 

perhatian khalayak pembaca dengan isu korupsi lain diluar kasus Walikota Batu 

Eddy Rumpoko. Portal berita online Radar Malang seolah ingin menampilkan 

fakta bahwa ER bukanlah satu-satunya pejabat di lingkungan Pemkot Batu yang 

melakukan tindakan tersebut. Dalam beberapa paragraf yakni paragraf pertama 

yang merupakan lead berita, paragraf ketiga, paragraf kelima, paragraf 

kesembilan, dan paragraf kesepuluh yang menjelaskan kasus korupsi yang 

melibatkan beberapa pejabat Pemkot Batu di luar Eddy Rumpoko. 

“KOTA BATU – Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu 

sepertinya tidak hanya berhenti pada Eddy Rumpoko yang terkena kasus 

korupsi. Setelah ER–panggilan akrab Eddy Rumpoko– bakal ada 

pejabat lagi yang ditetapkan sebagai tersangka.” (paragraf pertama) 

“Saat ini, Polda Jatim memeriksa tiga pejabat pemkot yang sebelumnya 

terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Sapu Bersih (Saber) 

Pungli Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) 

pada Agustus 2017. Mereka adalah Kepala Bidang Cipta Karya Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota 

Batu Nugroho Widyanto, Kasi Cipta Karya M. Hafid, serta Kasi Bidang 

Perumahan Fafan Firmansyah. Sebelumnya, mereka dilepaskan karena 

dianggap tidak cukup bukti. Setelah itu, kasus tersebut diambil alih Polda 

Jatim.” (paragraf ketiga) 
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”Dalam kasus ini, Barung menyatakan, ada beberapa saksi yang 

dipanggil tapi tidak hadir. Salah satunya dia menyebutkan nama dengan 

inisial NW. ”Minggu depan akan kami panggil dia kembali,” tuturnya.” 

(paragraf kelima) 

“Seperti diberitakan, tiga pejabat di lingkungan Pemkot Batu terkena 

OTT Tim Saber Pungli Kemenko Polhukam di Perumahan Dirgantara, 

Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dari tangkapan tersebut, Tim 

Saber Pungli berhasil mengamankan uang Rp 25 juta. Oleh pihak 

Kementerian, perkara ini kemudian dilimpahkan ke Polres Batu untuk 

dilakukan penyidikan lebih lanjut.” (paragraf kesembilan) 

“Namun, karena tidak ada kejelasan, perkara ini kemudian diambil alih 

Ditreskrimsus Polda Jatim. Kasus ini berawal dari adanya laporan PT 

Gunadharma Anugerahjaya yang merasa diperas. Mereka adalah 

rekanan dari Pemkot Batu dalam menggarap proyek GOR Gajah Mada 

senilai Rp 28 miliar.” (paragraf kesepuluh) 

4. Sintaksis  

Berita kedelapan ini secara keseluruhan menggunakan kalimat deduktif. 

Inti dari keseluruhan paragraf berada di awal kalimat dan paragraf berikutnya 

meliputi keterangan serta penjelasan dari kalimat awal. Kalimat awal ini terdapat 

pada judul, paragraf pertama, dan paragraf kedua.  

“Setelah ER, Siapa Lagi?” (judul) 
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“KOTA BATU – Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu 

sepertinya tidak hanya berhenti pada Eddy Rumpoko yang terkena kasus 

korupsi. Setelah ER–panggilan akrab Eddy Rumpoko– bakal ada 

pejabat lagi yang ditetapkan sebagai tersangka.” (paragraf pertama) 

“Hanya, bukan KPK yang akan menjeratnya, tapi Kepolisian Daerah 

(Polda) Jawa Timur. ”Kami sudah mengantongi nama-namanya (yang 

akan ditetapkan sebagai tersangka),” ujar Kabid Humas Polda Jatim 

Kombespol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi kemarin (19/9).” 

(paragraf kedua) 

 

 

5. Retoris 

Elemen grafis yang dapat dianalisis pada berita yang diunggah oleh portal 

berita online Radar Malang ini adalah judul, foto, dan caption foto yang terdapat 

pada berita tersebut. Dengan judul “Setelah ER, Siapa Lagi?” yang ditulis 

menggunakan huruf kapital, font tebal, dan ukuran huruf yang lebih besar 

dibandingkan dengan isi berita ini memiliki tujuan untuk menarik perhatian 

pembaca. Judul yang merupakan bagian utama yang dilihat sebelum isi berita, 

maka dari itu judul lebih menonjol dibandingkan dengan isi berita. 

Elemen grafis selanjutnya adalah foto yang tercantum pada berita. Dalam 

foto tersebut terdapat sosok Eddy Rumpoko yang sedang tersenyum di atas 

sebuah panggung. Menurut peneliti, foto tersebut bukan merupakan foto terbaru 
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Eddy Rumpoko dan tidak memiliki kaitan dengan kasus korupsi yang 

dilakukannya pada saat itu. Sehingga, peneliti memiliki asumsi bahwa foto yang 

dicantumkan pada berita tersebut tidak memiliki kaitan dengan perkembangan 

kasus korupsi yang menjerat Walikota Batu tersebut. 

Begitupula dengan caption yang terdapat pada foto tersebut. Caption foto 

“Wali Kota Batu Eddy Rumpoko” tersebut hanya merupakan sebuah informasi 

atau keterangan mengenai sosok yang terdapat pada foto tersebut. Sehingga, 

menurut peneliti, foto serta caption foto yang tercantum pada berita tersebut tidak 

dapat mewakilkan keseluruhan maupun inti pada berita yang membahas mengenai 

pejabat-pejabat lain di lingkungan Pemkot Batu yang diduga melakukan korupsi. 
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4.2.9 Berita Kasus Korupsi Eddy Rumpoko 21 September 2017 
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1. Tematik  

Menurut Van Dijk pada Eriyanto (2011) elemen tematik menunjuk pada 

gambaran umum dari suatu teks. Dapat pula disebut sebagai gagasan inti, 

ringkasan, atau yang utama dari suatu teks. Topik menggambarkan apa yang ingin 

diungkapkan oleh wartawan dalam pemberitaannya.  Topik menggambarkan tema 

umum dari suatu teks berita, topik ini akan didukung oleh subtopik satu dan 

subtopik lain yang saling mendukung terbentuknya topik umum. Berita 

kesembilan dengan judul “Simpati Seribu Lilin Untuk Eddy Rumpoko” yang 

diunggah pada 21 September 2017 ini secara keseluruhan mengangkat tema 

tentang simpati yang diberikan oleh masyarakat terhadap Eddy Rumpoko serta 

jasa yang telah diberikan ER terhadap Kota Batu. Tema ini dapat dilihat dari judul 

berita serta isi berita yang terdiri dari sepuluh paragraf, yang secara jelas terdapat 
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pada paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf keenam, dan 

paragraf ketujuh. 

“Nah, sebagai bentuk simpati dan dukungan moral, para simpatisan ER 

mengagendakan istighotsah bertajuk Proud Eddy Rumpoko Penyalaan 

Seribu Lilin. Acara ini rencananya digelar di Balai Kota Among Tani 

hari ini (21/9), mulai pukul 19.00.” (paragraf kedua) 

“Koordinator acara Wira Setyo Utomo menyatakan, kegiatan ini akan 

diikuti banyak masyarakat, terutama warga Kota Batu. ”Sebagian ada 

juga yang datang dari luar Kota Batu,” bebernya kemarin (20/9).” 

(paragraf ketiga) 

“Dia menjelaskan, untuk kegiatan ini melibatkan masyarakat dari 

berbagai kalangan. Semua pihak yang merasa bersimpati kepada ER 

diharapkan hadir. Sebab, imbuh Wira, masyarakat Kota Batu harus 

berterima kasih kepada ER. Sebab, selama dua periode memimpin, wali 

kota berlatar belakang pengusaha itu telah banyak membawa 

perubahan positif pada Kota Batu. Kemajuan pesat berhasil diwujudkan 

oleh suami Dewanti Rumpoko tersebut.” (paragraf keempat) 

“Wira menambahkan, masyarakat Kota Batu tidak boleh melupakan jasa 

besar ER terhadap Kota Batu. Pada masa kepemimpinannya sejak 2007 

silam, ER telah banyak menorehkan prestasi. Mulai meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu dari sekitar ratusan ribu 

pengunjung pada 2007, kini menembus sekitar 4 juta wisatawan.” 

(paragraf keenam) 
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“Selain itu, kebijakan ER yang merakyat adalah memberikan biaya 

sekolah gratis kepada semua siswa SD–SMA. Juga ada program minum 

susu gratis kepada seluruh pelajar di Kota Batu. ”Beliau sangat berjasa 

dalam pembangunan Kota Batu,” imbuhnya.” (paragraf ketujuh) 

Berdasarkan sepuluh paragraf yang terdapat pada berita kesembilan ini, lima 

paragraf diatas yang dicetak tebal oleh peneliti merupakan kalimat-kalimat yang 

mendukung kesimpulan yang diambil oleh peneliti dalam menentukan gagasan 

inti pada berita kesembilan tersebut. Tema pada berita kesembilan ini adalah 

bentuk simpati yang diberikan oleh warga Kota Batu kepada Walikota Batu Eddy 

Rumpoko. Hal ini dapat dilihat melalui judul berita dan isi berita yang telah 

dicetak tebal oleh peneliti.  

Melalui acara kegiatan menyalakan seribu lilin yang diselenggarakan oleh 

warga Kota Batu dan Kota Malang tersebut, memberikan makna bahwa dengan 

adanya kasus korupsi yang melibatkan Eddy Rumpoko, masyarakat Kota Batu 

dan Malang tersebut tetap memberikan dukungan. Selain itu, masyarakat juga 

turut menyampaikan rasa terimakasih mereka atas kinerja positif yang telah 

dilakukan oleh Eddy Rumpoko terhadap kemajuan Kota Batu. Berdasarkan 

informasi yang terdapat berita tersebut, portal berita online Radar Malang secara 

langsung ingin menonjolkan sisi positif dari ER yang telah resmi menjadi 

tersangka kasus korupsi.  

2. Skematik 

Unsur yang dapat dianalisis dalam berita ini adalah judul berita, lead berita, 

dan isi berita. Pada berita dengan judul “Simpati Seribu Lilin Untuk Eddy 
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Rumpoko” ini, peneliti dapat memberikan asumsi bahwa terdapat pengalihan 

terhadap pemberitaan mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Eddy 

Rumpoko. Melalui judul tersebut, peneliti dapat menilai bahwa aspek yang 

diangkat oleh portal berita online Radar Malang ini merupakan aspek lain di luar 

kasus korupsi yang dilakukannya. Sehingga, pengalihan ini memberikan 

kesimpulan kepada peneliti bahwa terdapat keberpihakkan Radar Malang kepada 

Walikota Batu Eddy Rumpoko. 

Selanjutnya, lead berita yang terdapat pada berita tersebut berisi informasi 

mengenai respon dari masyarakat yang mengetahui tindakan yang dilakukan 

walikotanya tersebut. Berdasarkan informasi yang terdapat pada lead berita 

tersebut, portal berita online Radar Malang menggambarkan situasi bagaimana 

masyarakat menangapi kabar mengenai kasus korupsi ER. Penggambaran situasi 

dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menunjukkan rasa 

simpatinya. 

“KOTA BATU – Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko 

pada Sabtu lalu (16/9) membuat sebagian besar masyarakat terpukul. 

Mereka begitu sedih dengan apa yang sedang dialami ER–sapaan akrab 

Eddy Rumpoko.” (paragraf pertama) 

Sedangkan isi pada berita tersebut merupakan informasi serta keterangan 

secara lengkap yang mendukung lead dan judul berita. Meskipun terdapat dua 

paragraf yang isinya berupa informasi seputar korupsi yang dilakukan oleh ER, 

namun, hal ini tidak sebanding dengan tujuh paragraf yang isinya berupa 
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informasi mengenai simpati yang diberikan oleh masyarakat. Sehingga, latar dan 

situasi yang terdapat pada berita tersebut menggambarkan bagaimana simpati 

yang diberikan oleh masyarakat terutama Kota Batu dalam menanggapi kasus 

korupsi yang dilakukan oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko. Selain itu, berita ini 

juga memberikan informasi bagaimana masyarakat menghargai kinerja yang 

dilakukan oleh Eddy Rumpoko selama menjabat menjadi Walikota Batu. Rasa 

simpati masyarakat serta bagaimana masyarakat menghargai kinerja positif  Eddy 

Rumpoko ini dikutip oleh portal berita online Radar Malang pada beberapa 

paragraf sebagai berikut. 

“...sebagai bentuk simpati dan dukungan moral, para simpatisan ER 

mengagendakan istighotsah bertajuk Proud Eddy Rumpoko Penyalaan 

Seribu Lilin...” (paragraf kedua) 

“...masyarakat Kota Batu harus berterima kasih kepada ER. Sebab, 

selama dua periode memimpin, wali kota berlatar belakang pengusaha 

itu telah banyak membawa perubahan positif pada Kota Batu. 

Kemajuan pesat berhasil diwujudkan oleh suami Dewanti Rumpoko 

tersebut.” (paragraf keempat) 

“...masyarakat Kota Batu tidak boleh melupakan jasa besar ER 

terhadap Kota Batu. Pada masa kepemimpinannya sejak 2007 silam, ER 

telah banyak menorehkan prestasi...” (paragraf keenam) 

“Selain itu, kebijakan ER yang merakyat adalah memberikan biaya 

sekolah gratis kepada semua siswa SD–SMA. Juga ada program minum 
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susu gratis kepada seluruh pelajar di Kota Batu. ”Beliau sangat berjasa 

dalam pembangunan Kota Batu,” imbuhnya.” (paragraf ketujuh) 

Berdasarkan hasil analisis peneliti pada judul berita, lead berita, dan isi berita 

dengan judul “Simpati Seribu Lilin Untuk Eddy Rumpoko” yang diunggah oleh 

portal berita online Radar Malang, skema yang dapat dilihat adalah bahwa berita 

tersebut berangkat dari respon yang diberikan oleh masyarakat Kota Batu 

terhadap Eddy Rumpoko yang kemudian pada paragraf selanjutnya merupakan 

informasi-informasi pendukung yang menjelaskan simpati yang diberikan oleh 

warga Kota Batu terhadap ER dengan mengadakan kegiatan seribu lilin.  

3. Semantik  

Menurut Van Dijk dalam Eriyanto (2001), latar merupakan bagian berita yang 

dapat mempengaruhi semantik (arti) yang ingin ditampilkan. Ketika seorang 

wartawan menulis berita, biasanya wartawan tersebut mengemukakan latar 

belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana 

pandangan khalayak hendak dibawa. Latar membantu peneliti melihat serta 

menganalisis bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa. 

Latar yang ingin ditampilkan oleh portal berita online Radar Malang secara 

keseluruhan merupakan keadaan atau situasi masyarakat dalam menanggapi kasus 

Eddy Rumpoko ini.  

Aspek lain di luar kasus korupsi ini merupakan bagian yang ingin ditampilkan 

oleh portal berita online Radar Malang. Oleh karena itu, berita ini dapat dilihat 

melalui sudut pandang bahwa surat kabar ini ingin mengedepankan sisi positif 

yang dimiliki oleh Eddy Rumpoko dibandingkan dengan sisi negatif yang 
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dimilikinya. Asumsi peneliti tersebut, dapat dilihat melalui judul berita serta 

paragraf keempat yang berupa pernyataan yang diberikan oleh Wira Setyo Utomo 

selaku koordinator acara Seribu Lilin Untuk Eddy Rumpoko. 

“Simpati Seribu Lilin Untuk Eddy Rumpoko” (judul) 

“...masyarakat Kota Batu harus berterima kasih kepada ER. Sebab, 

selama dua periode memimpin, wali kota berlatar belakang pengusaha 

itu telah banyak membawa perubahan positif pada Kota Batu. 

Kemajuan pesat berhasil diwujudkan oleh suami Dewanti Rumpoko 

tersebut.” (paragraf keempat) 

Berdasarkan latar yang digambarkan oleh portal berita online Radar Malang 

pada berita tersebut, peneliti dapat melihat adanya makna yang mendukung arah 

pemberitaan kepada keberpihakkan portal berita online Radar Malang terhadap 

Walikota Batu Eddy Rumpoko. Hal ini dapat dilihat melalui judul berita yang 

didukung oleh isi berita  yang isinya merupakan informasi seputar simpati atau 

dukungan yang diberikan oleh masyarakat Kota Batu terhadap ER. Selain simpati 

dan dukungan, dalam berita ini juga portal berita online Radar Malang banyak 

menonjolkan isi pemberitaan yang merupakan penonjolan aspek positif dari 

kinerja yang telah dilakukan oleh Eddy Rumpoko terhadap masyarakat Kota Batu.  

Dengan adanya data tersebut, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa portal 

berita online Radar Malang tidak serta merta memberitakan kasus korupsi yang 

dilakukan oleh Eddy Rumpoko. Radar Malang tetap berusaha menampilkan aspek 

lain diluar kasus korupsi, terutama kinerja positif yang telah dilakukan oleh Eddy 

Rumpoko. Sehingga, image baik Eddy Rumpoko tetap terjaga dimata para 



160 
 

khalayak dan pembaca berita portal berita online Radar Malang. Kemungkinan 

besar, keberpihakkan Radar Malang ini disebabkan karena adanya kedekatan 

emosional antara Radar Malang dengan Eddy Rumpoko yang merupakan salah 

satu pejabat di Jawa Timur.  

4. Sintaksis  

Berita yang berjudul “Simpati Seribu Lilin Untuk Eddy Rumpoko” 

merupakan kalimat pasif, dikarenakan Eddy Rumpoko merupakan objek utama 

yang dibahas pada berita ini. Isi pada berita ini secara keseluruhan membahas 

mengenai simpati yang dilakukan oleh masyarakat Kota Batu, namun, tokoh 

utama yang membuat masyarakat merasa simpati ini merupakan Walikota Batu 

Eddy Rumpoko. Paragraf kedua merupakan paragraf yang mendukung asumsi 

peneliti. 

“...sebagai bentuk simpati dan dukungan moral, para simpatisan ER 

mengagendakan istighotsah bertajuk Proud Eddy Rumpoko Penyalaan 

Seribu Lilin...” (paragraf kedua) 

5. Stilistik 

Kata yang memiliki makna pada berita ini terdapat pada lead berita. 

Penggunaan kata “terpukul” pada paragraf pertama ini pada arti sebenarnya 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terkena ketuk oleh suatu benda. 

Namun kata “terpukul” pada paragraf pertama tersebut memiliki makna yang 

artinya adalah merasa sedih dan kecewa menanggapi kasus korupsi yang menjerat 

nama Walikota Eddy Rumpoko. 

 “...sebagian besar masyarakat terpukul...” (paragraf pertama) 
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6. Retoris  

Judul berita, foto, serta caption foto yang terdapat pada berita tersebut 

merupakan elemen grafis yang dapat dianalisis oleh peneliti. Sama seperti ketujuh 

berita sebelumnya, judul berita “Simpati Seribu Lilin Untuk Eddy Rumpoko” ini 

menggunakan ukuran huruf yang lebih besar, font tebal, serta huruf kapital. 

Dengan tujuan yang sama pula, judul berita dikonstruksi untuk menarik minat 

pembaca terhadap informasi atau isi berita tersebut. 

Pada elemen grafis foto yang dicantumkan pada berita tersebut merupakan 

foto yang sama yang terdapat pada berita ketujuh pada tanggal 20 September 

2017. Foto yang dicantumkan merupakan sosok Walikota Batu Eddy Rumpoko. 

Caption pada foto tersebut juga merupakan keterangan yang sama seperti berita 

sebelumnya yakni “Wali Kota Batu Eddy Rumpoko”. Foto yang dicantumkan 

pada berita tersebut, serta keterangan yang diberikan memiliki kaitan, karena 

caption pada foto tersebut memberikan keterangan terkait apa yang terdapat pada 

foto tersebut. Sedangkan jika dikaitkan, isi berita dengan foto serta caption pada 

foto tersebut tidak dapat menjelaskan latar maupun situasi yang terdapat pada isi 

berita tersebut.  
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4.2.10 Berita Kasus Korupsi Eddy Rumpoko 22 September 2017 

 

 

1. Tematik 

Berita kesepuluh dengan judul “Begini Cara Warga Batu Dukung Eddy 

Rumpoko” ini diunggah oleh portal berita online Radar Malang pada 22 

September 2017. Secara keseluruhan, berita ini mengangkat topik serta tema yang 
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sama dengan berita yang diunggah pada sehari sebelumnya yakni pada 21 

September 2017. Tema pada berita ini adalah simpati yang diberikan warga Kota 

Batu terhadap Eddy Rumpoko.  

Berita yang terdiri dari lima paragraf ini membahas mengenai ungkapan rasa 

simpati yang dilakukan oleh warga Kota Batu kepada walikotanya dengan 

mengadakan menggelar aksi seribu lilin dan doa bersama yang diadakan pada 

tanggal 21 September 2017. Tema pada berita ini didukung oleh isi yang terdapat 

pada berita tersebut pada paragraf pertama dan paragraf kedua pada berita 

tersebut. 

“KOTA BATU – Operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Eddy 

Rumpoko menuai aksi simpati. Tadi malam (21/9) ratusan simpatisan 

ER–panggilan akrab Eddy Rumpoko– itu berkumpul di parkiran Balai 

Kota Among Tani Kota Batu.” (paragraf pertama) 

“Mereka menggelar aksi simpati seribu lilin dan doa bersama. Acara 

tersebut diawali dengan istighotsah di Masjid Brigjen Soegiyono sekitar 

pukul 19.00. Usai berdoa, satu per satu simpatisan menyalakan lilin, 

lalu mereka berjalan memutari Balai Kota Among Tani Kota Batu.” 

(paragraf kedua) 

2. Skematik 

Summary (judul berita dan lead berita) serta isi berita merupakan elemen yang 

akan dianalisis oleh peneliti. Judul berita “Begini Cara Warga Batu Dukung 

Eddy Rumpoko” ini berdasarkan sudut pandang peneliti, merupakan bentuk dari 

konstruksi portal berita online Radar Malang untuk melakukan pengalihan 
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terhadap isu utama yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota Batu Eddy 

Rumpoko. Sudut pandang tersebut, didapati oleh peneliti karena berita ini 

membahas mengenai aspek di luar kasus korupsi yang dilakukan oleh ER. 

Sehingga, peneliti dapat memberikan asumsi bahwa portal berita online Radar 

Malang memiliki kedekatan secara emosional maupun kedekatan proximity 

dengan Eddy Rumpoko yang menyebabkan penonjolan aspek yang menggiring 

khalayak atau pembaca kepada sisi lain dari Eddy Rumpoko. Selanjutnya, lead 

berita pada berita kesepuluh ini merupakan informasi seputar kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat Kota Batu sebagai bentuk simpati dan dukungan 

kepada Eddy Rumpoko.  

“KOTA BATU – Operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Eddy 

Rumpoko menuai aksi simpati. Tadi malam (21/9) ratusan simpatisan 

ER–panggilan akrab Eddy Rumpoko– itu berkumpul di parkiran Balai 

Kota Among Tani Kota Batu.” (paragraf pertama) 

Isi pada berita tersebut, secara keseluruhan membahas mengenai kalimat 

tambahan serta keterangan dari lead berita. Isi berita menggambarkan latar dan 

juga situasi yang berupa informasi yang telah didapatkan serta dikemas oleh 

wartawan portal berita online Radar Malang. Isi berita tersebut memberikan 

informasi seputar aksi simpati yang diberikan oleh warga Kota Batu sebagai 

bentuk hormat serta sebagai bentuk warga Kota Batu yang menghargai kinerja 

positif yang selama ini dilakukan oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko. Hal ini 

didukung oleh paragraf keempat dan paragraf kelima yang terdapat pada berita 

tersebut. 
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“KOTA BATU – Operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Eddy 

Rumpoko menuai aksi simpati. Tadi malam (21/9) ratusan simpatisan 

ER–panggilan akrab Eddy Rumpoko– itu berkumpul di parkiran Balai 

Kota Among Tani Kota Batu.” (paragraf pertama) 

“...memaparkan keberhasilan kepemimpinan Wali Kota Batu Eddy 

Rumpoko. Saat awal menjabat wali kota, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Pemkot Batu hanya Rp 35 miliar. Setelah hampir sepuluh tahun 

dipimpin ER, PAD-nya meningkat menjadi ratusan miliar rupiah.” 

(paragraf keempat) 

“...pihaknya berharap, agar ER sabar menghadapi ujian ini. ”Saya 

sangat prihatin atas kejadian Sabtu lalu (penangkapan ER oleh KPK, 

Red),” ujar Abdulrohim di hadapan ratusan simpatisan.” (paragraf 

kelima) 

3. Semantik 

Berdasarkan asumsi peneliti, latar yang ingin ditampilkan oleh portal berita 

online Radar Malang pada berita ini adalah bagaimana rasa simpati yang 

diberikan oleh warga Kota Batu terhadap Eddy Rumpoko dan juga banyaknya 

jasa yang dilakukan oleh ER dalam memajukan Kota Batu. Secara keseluruhan, 

melalui berita ini, portal berita online Radar Malang ingin menonjolkan sisi positif 

yang dimiliki oleh Eddy Rumpoko.  

Sehingga, menurut peneliti, melalui sudut pandang tersebut, khalayak dapat 

mengalihkan pandangannya dari kasus korupsi yang dilakukan oleh ER kepada 
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sosok positif yang dimilikinya selama memimpin Kota Batu. Asumsi yang 

diberikan peneliti ini didukung oleh paragraf keempat dari isi berita tersebut. 

“...memaparkan keberhasilan kepemimpinan Wali Kota Batu Eddy 

Rumpoko. Saat awal menjabat wali kota, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Pemkot Batu hanya Rp 35 miliar. Setelah hampir sepuluh tahun 

dipimpin ER, PAD-nya meningkat menjadi ratusan miliar rupiah.” 

(paragraf keempat) 

Berdasarkan latar yang digambarkan pada berita kesepuluh ini, peneliti dapat 

melihat makna bahwa portal berita online Radar Malang ingin menonjolkan kesan 

positif terhadap Eddy Rumpoko. Dengan diunggahnya berita kesepuluh ini, 

khalayak pembaca dapat melihat bahwa pada berita ini portal berita online Radar 

Malang mengkonstruksi berita tersebut agar aspek positif ER tetap terlihat lebih 

dominan dengan menjelaskan sejumlah kinerja positif yang telah dilakukannya 

dibandingkan dengan kasus korupsi yang dilakukannya. Sehingga, portal berita 

online Radar Malang melindungi serta mempertahankan nama baik Eddy 

Rumpoko.  

4. Sintaksis  

Judul “Begini Cara Warga Batu Dukung Eddy Rumpoko” ini menggunakan 

kalimat pasif. Pada kalimat pasif, kalimat yang ditempatkan sebagai objek diakhir 

kalimat dianggap sebagai aspek yang ingin ditonjolkan. Dalam hal ini “Dukung 

Eddy Rumpoko” merupakan aspek yang menjadi inti utama dalam berita tersebut. 

Sehingga, dapat dilihat bahwa isi dari berita tersebut merupakan bagaimana cara 

warga Kota Batu memberikan dukungan kepada Walikota Batu Eddy Rumpoko.  
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Analisis selanjutnya yakni, inti kalimat yang diletakkan dibagian awal dan 

diikuti dengan keterangan tambahan pada paragraf selanjutnya merupakan bentuk 

dari kalimat deduktif. Pada lead berita, tampak bahwa sebagian besar masyarakat 

merasa sedih dan kecewa terhadap kasus korupsi yang menjerat Walikota Batu 

Eddy Rumpoko, sehingga masyarakat tersebut mengungkapkan rasa simpatinya 

melalui aksi simpati dan doa bersama. Pada paragraf selanjutnya yang merupakan 

keterangan tambahan, terdapat infomasi mengenai aksi simpati yang dilakukan 

masyarakat Kota Batu serta kinerja apa saja yang telah dilakukan oleh ER 

sehingga masyarakat tersebut sangat mengharga jasa-jasa tersebut.  

5. Retoris  

Judul berita dan foto yang terdapat pada berita tersebut merupakan elemen 

grafis yang dapat dianalisis pada berita ini. Judul berita “Begini Cara Warga 

Batu Dukung Eddy Rumpoko” ini ditampilkan dengan huruf kapital, dicetak 

tebal, dan ukuran huruf yang lebih besar dibandingkan dengan isi berita. 

Pemilihan penulisan judul berita tersebut merupakan bentuk dari portal berita 

online Radar Malang menginformasikan isu tentang simpatisan Eddy Rumpoko.  

Dalam berita ini, foto yang ditampilkan adalah foto dari seribu lilin dengan 

inisial ER yang diadakan oleh simpatisan Walikota Batu tersebut sebagai bentuk 

rasa terpukul masyarakat Kota Batu terhadap kasus korupsi yang membawa nama 

walikotanya tersebut. Melalui foto tersebut, peneliti dapat menilai bahwa foto 

tersebut dapat mewakilkan isi berita dan juga topik utama yang terdapat pada 

berita yang diunggah pada 22 September 2017 tersebut. 
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4.2.11 Berita Kasus Korupsi Eddy Rumpoko 6 Oktober 2017 

 

 

 

1. Tematik 

Berita terakhir yang dipilih oleh peneliti yang diunggah pada tanggal 6 

Oktober 2017 dengan judul “Sekpri Eddy Rumpoko Mangkir Dua Kali Dari 
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Panggilan KPK” ini secara keseluruhan mengangkat tema mengenai sekretaris 

pribadi Eddy Rumpoko. Dalam berita yang terdiri dari enam paragraf tersebut, 

portal berita online Radar Malang memberikan informasi seputar Lila Widya 

selaku sekretaris pribadi Eddy Rumpoko yang tidak dapat memenuhi panggilan 

dari KPK untuk dimintai keterangan. Tema berita mengenai Lila yang tidak 

memenuhi panggilan KPK ini terdapat pada paragraf pertama, paragraf keempat, 

serta paragraf kelima. 

“KOTA BATU – Sederet saksi telah memenuhi panggilan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan tindak pidana 

korupsi suap yang melibatkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (ER). 

Sayangnya, sekretaris pribadi (sekpri) ER, orang dekat yang dinilai 

menjadi saksi penting kasus ini, mangkir dua kali dari penggilan KPK.” 

(paragraf pertama) 

““Dua kali panggilan, yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik belum 

mendapatkan keterangan apapun,” ucap Priharsa. Panggilan tersebut 

dilakukan pada 28 dan 30 September lalu. Rencananya, pemeriksaan 

bakal dilakukan di Polres Batu.” (paragraf keempat) 

“Priharsa berharap, Lila dapat bersikap kooperatif dengan memenuhi 

panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK.” (paragraf kelima) 

Kalimat-kalimat yang dicetak tebal pada paragraf berita tersebut merupakan 

data yang mendukung kesimpulan yang diambil oleh peneliti dalam menentukan 

gagasan inti atau tema pada pemberitaan tersebut. Tema pada berita kesebelas ini 
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merupakan sekretaris pribadi Eddy Rumpoko. tema atau gagasan inti tersebut 

peneliti simpulkan berdasarkan keseluruhan isi pada berita tersebut. 

2. Skematik 

Dalam analisis skematik, terdapat beberapa unit analisis yakni judul berita, 

lead berita, dan story. Pada berita yang berjudul “Sekpri Eddy Rumpoko 

Mangkir Dua Kali Dari Panggilan KPK”  peneliti tidak dapat melihat adanya 

keberpihakkan portal berita online Radar Malang kepada ER selaku Walikota 

Batu yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan judul tersebut, portal berita 

online Radar Malang cenderung bersifat netral.  

Pandangan peneliti terhadap judul berita tersebut didasarkan pada asumsi 

peneliti yang melihat oleh lead berita yang merupakan inti dari keseluruhan berita. 

Pada lead berita tersebut portal berita online Radar Malang memberikan 

keterangan bahwa Lila Widya yang merupakan sekretaris pribadi Walikota Batu 

Eddy Rumpoko tidak memenuhi panggilan dari KPK sebanyak dua kali untuk 

memberikan keterangan kepada KPK terkait kasus yang menjerat ER.  

“...Sayangnya, sekretaris pribadi (sekpri) ER, orang dekat yang dinilai 

menjadi saksi penting kasus ini, mangkir dua kali dari penggilan KPK.” 

(paragraf pertama) 

 Lead pada berita tersebut didukung oleh setiap informasi yang terdapat pada 

isi berita tersebut merupakan informasi yang berupa pernyataan yang diberikan 

oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK. Pada berita yang terdiri dari 

enam paragraf tersebut tidak terdapat asumsi yang diberikan oleh pihak lain di 

luar KPK, setiap paragraf dari berita tersebut terdiri dari informasi yang diberikan 
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oleh KPK. Isi pada berita ini merupakan informasi pelengkap dari inti utama 

keseluruhan berita yang terdapat pada lead berita. 

“Sekpri tersebut adalah Lila Widya. Perempuan yang kerap menemani 

ER di segala aktivitas menjadi Wali Kota Batu.” (paragraf kedua) 

 ““Dua kali panggilan, yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik belum 

mendapatkan keterangan apapun,”...” (paragraf keempat) 

Skema yang terdapat pada berita kesebelas ini adalah diawali dengan 

perkenalan Lila Widya selaku sekretaris pribadi Eddy Rumpoko, kemudian 

penjelasan bahwa Lila merupakan salah satu saksi yang akan dimintai keterangan 

oleh KPK, dan pada paragraf selanjutnya menjelaskan bahwa Lila tidak 

memenuhi panggilan dari KPK.  

3. Semantik 

Latar yang ingin ditampilkan oleh portal berita online Radar Malang ini 

berdasarkan asumsi peneliti yakni bagaimana sikap sekretaris pribadi Eddy 

Rumpoko dalam menanggapi panggilan yang dilakukan oleh KPK. Berdasarkan 

informasi yang terdapat pada berita tersebut, pembaca atau khalayak dapat 

memberikan kesimpulan bahwa adanya sikap tidak kooperatif yang diberikan oleh 

sekretaris pribadi ER sehingga mempersulit penyidikan yang dilakukan oleh KPK. 

Dalam berita tersebut, tidak terdapat asumsi yang diberikan oleh portal berita 

online Radar Malang, sehingga, peneliti tidak dapat melihat bagaimana sudut 

pandang surat kabar ini dalam menuliskan beritanya.  

Sehingga, pada berita kesebelas yang diunggah oleh portal berita online Radar 

Malang ini peneliti menilai bahwa Radar Malang masih bersifat netral dalam 
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memberikan informasi seputar korupsi yang dilakukan oleh Eddy Rumpoko. 

Aspek yang ditonjolkan oleh portal berita online Radar Malang adalah ketidak 

hadiran sekretaris pribadi Eddy Rumpoko dalam memenuhi panggilan yang 

dilakukan oleh KPK. Sehingga, peneliti tidak dapat melihat keberpihakkan Radar 

Malang, dikarenakan peneliti merasa bahwa pemberitaan ini merupakan 

perkembangan dari proses penahanan ER akibat korupsi yang telah dilakukannya.  

4. Sintaksis  

Analisis pertama pada berita ini dapat dilihat pada judul berita “Sekpri Eddy 

Rumpoko Mangkir Dua Kali Dari Panggilan KPK”  ini menggunakan kalimat 

aktif. Judul berita tersebut masuk ke dalam kategori kalimat aktif karena, subjek 

pada kalimat judul berita tersebut, yakni sekretaris pribadi Eddy Rumpoko 

melakukan sebuah tindakan yang dianggap tidak kooperatif, yakni dengan tidak 

memenuhi panggilan yang dilakukan oleh KPK. Sehingga, pokok utama yang 

dibahas pada berita ini adalah sekretaris pribadi Walikota Batu Eddy Rumpoko. 

Berita ini menggunakan bentuk deduktif, yaitu bentuk penulisan dimana inti 

kalimat diletakkan pada awal paragraf, kemudian untuk paragraf-paragraf 

selanjutnya merupakan kalimat atau informasi tambahan yang mendukung inti 

kalimat tersebut. Inti pada berita ini adalah sikap yang dilakukan oleh Lila Widya 

selaku sekretaris pribadi yang akan dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK 

sebagai saksi atas kasus korupsi yang melibatkan Eddy Rumpoko. 

Selanjutnya penggunaan koherensi sebagai penghubung antar kalimat, 

terdapat pada paragraf kelima. Penggunaan kata “dengan” merupakan 
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penghubung antara dua kalimat, yakni kata kooperatif yang terdapat pada kalimat 

tersebut diartikan sebagai memenuhi panggilan oleh penyidik KPK.   

“...bersikap kooperatif dengan memenuhi...” (paragraf kelima) 

5. Retoris 

Elemen grafis pada berita terakhir ini dapat dianalisis melalui judul berita dan 

foto yang tercantum pada berita tersebut. Sama seperti beberapa judul berita 

sebelumnya, berita kesebelas ini juga menggunakan ukuran huruf yang lebih besar 

dibandingkan dengan isi berita, font tebal, dan juga huruf kapital. Penonjolan 

tulisan pada judul berita ini menandakan bahwa apa yang ditulis pada judul berita 

tersebut merupakan highlight dari keseluruhan isi berita. 

Selanjutnya, pada elemen grafis foto yang dicantumkan pada berita tersebut. 

Dapat dilihat bahwa terdapat sosok perempuan yang merupakan sekretaris pribadi 

Walikota Batu Eddy Rumpoko yakni Lila Widya. Berdasarkan asumsi peneliti, 

foto tersebut dapat mewakilkan inti atau topik utama yang terdapat pada berita 

yang ditulis oleh portal berita online Radar Malang tersebut. Namun, pada foto 

tersebut tidak dicantumkan caption yang dengan jelas memberikan keterangan 

siapa sosok pada foto tersebut dan apa kaitannya dengan isi berita. 
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4.3 Pembahasan Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Pemberitaan 

Kasus Korupsi Walikota Batu Eddy Rumpoko Pada Portal Berita Online 

Radar Malang 

Pada penelitian analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk yang digunakan 

oleh peneliti sebagai pendekatan dalam melakukan analisis pada berita mengenai 

kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko yang diunggah 

oleh portal berita online Radar Malang ini, berita di analisis dengan menggunakan 

enam elemen wacana Van Dijk. Keenam elemen tersebut adalah tematik, 

skematik, semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Menurut Van Dijk dalam 

Eriyanto (2001), keenam elemen wacana tersebut diuraikan sebagai berikut. 

Tematik, elemen wacana tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. 

Dapat juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan, atau yang utama dari suatu 

teks. Skematik, elemen wacana skematik merupakan skema atau alur dari 

pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian 

dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti. 

Semantik, elemen wacana semantik menganalisis makna yang ingin 

ditekankan dalam teks berita. Misal, dengan memberi detil pada satu sisi atau 

membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detil sisi lain. Elemen wacana 

semantik meliputi latar, detail, maksud, pra-anggapan, dan nominalisasi. 

Selanjutnya yakni elemen wacana sintaksis, meliputi bentuk kalimat, koherensi, 

dan kata ganti. Elemen wacana sintaksis menjelaskan bagaimana kalimat (bentuk, 

susunan) yang dipilih. Stilistik, merupakan elemen wacana yang fokus kepada 

bagaimana pilihan kata yang digunakan dalam teks berita. Elemen wacana stilistik 
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ini meliputi leksikon. Pada dasarnya, leksikon menandakan bagaimana seseorang 

melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yag tersedia. Dan yang 

terakhir yakni retoris, merupakan bagaimana dan dengan cara seperti apa pekanan 

dilakukan dalam sebuah teks berita. Retoris meliputi elemen grafis, metafora, dan 

ekspresi.  

Pada penelitian dengan judul Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk 

Pada Portal Berita Online Radar Malang Terkait Pemberitaan Kasus Korupsi 

Walikota Batu Eddy Rumpoko Periode 16 September hingga 16 Oktober 2017 

yang terdiri dari sebelas berita ini, peneliti ingin melihat bagaimana wacana yang 

dikonstruksi oleh portal berita online Radar Malang dalam memberikan informasi 

pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko. 

Kesebelas berita tersebut dianalisis dengan menggunakan enam elemen wacana 

menurut Van Dijk yakni tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik, dan 

retoris. Sehingga, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan 

pendekatan Van Dijk tersebut, peneliti dapat mendapati hasil yang menjelaskan 

tujuan serta maksud portal berita online Radar Malang dalam melakukan 

pemberitaan kasus Operasi Tangkap Tangan Walikota Batu Eddy Rumpoko. 

Melalui hasil yang didapat tersebut, peneliti dapat melihat apakah berita-

berita yang ditulis serta diunggah oleh portal berita online Radar Malang memiliki 

ikatan emosional dengan objek pemberitaan yakni Eddy Rumpoko. Eddy 

Rumpoko merupakan Walikota Batu yang banyak memberikan hasil kinerja 

positif terhadap Kota Batu. Sedangkan, surat kabar harian Radar Malang 

merupakan surat kabar yang berada dibawah naungan Jawa Pos. Sehingga, 
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kemungkinan besar Walikota Batu Eddy Rumpoko dan Radar Malang memiliki 

ikatan emosional yang mempengaruhi wartawan surat kabar tersebut dalam 

menuliskan pemberitaan.  

Kemungkinan adanya ikatan emosional antara Eddy Rumpoko dengan 

portal berita online Radar Malang ini tampak hampir pada seluruh berita. Sebagai 

contoh yakni pada berita kelima yang diunggah pada tanggal 18 September 2018 

yang diunggah oleh portal berita online Radar Malang. Pada berita kelima 

tersebut, narasumber yang diambil sebagai informan oleh portal berita online 

Radar Malang adalah Eddy Rumpoko. Sehingga, hal tersebut membuat sudut 

pandang pemberitaan lebih cenderung berpihak kepada Eddy Rumpoko. 

Selanjutnya, keberpihakkan portal online Radar Malang ini juga tampak pada 

beberapa berita yang menampilkan informasi terkait kinerja positif yang telah 

dilakukan oleh Eddy Rumpoko selama 10 tahun memimpin Kota Batu.  

Selain itu, beberapa berita juga menonjolkan aspek di luar kasus korupsi 

yang menjerat Eddy Rumpoko. Aspek yang ditampilkan adalah bentuk simpati 

serta dukungan, dan juga bentuk terimakasih yang ditunjukkan oleh simpatisan 

Eddy Rumpoko yang merupakan warga Kota Batu dan Kota Malang. Aspek 

tersebut dijadikan sebagai topik utama pemberitaan portal berita online Radar 

Malang. Sebagai contoh terdapat pada pemberitaan kesembilan dan berita 

kesepuluh. Kedua berita tersebut memiliki gagasan utama atau inti berita berupa 

bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh simpatisan Eddy Rumpoko. Acara 

dengan tema seribu lilin untuk Eddy Rumpoko tersebut merupakan bentuk dari 

rasa simpati dan dukungan yang diberikan kepada ER. Selain sebagai bentuk 
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simpati dan dukungan, warga Kota Batu juga memberikan rasa terimakasih 

kepada ER atas kinerja positif yang selama ini dilakukannya terhadap Kota Batu. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat melihat adanya kemungkinan 

ikatan emosional dan proximity antara Walikota Batu Eddy Rumpoko dengan 

portal berita online Radar Malang. Dengan adanya rasa terimakasih yang 

diberikan oleh warga Kota Batu tersebut, menunjukkan bahwa selama masa 

kepemimpinan Eddy Rumpoko, beliau telah memberikan banyak kontribusi 

terhadap Kota Batu. Sebagaimana diketahui, Batu resmi menjadi kota pada tahun 

2001. Pada tahun 2007, Eddy Rumpoko resmi terpilih menjadi Walikota Batu dan 

semenjak masa kepemimpinan Eddy Rumpoko ini lah Kota Batu mengalami 

perkembangan. Sehingga, perkembangan tersebutlah yang membuat beliau 

terpilih lagi menjadi walikota untuk periode berikutnya. 

Selama sepuluh tahun masa kepemimpinannya, Walikota Batu Eddy 

Rumpoko banyak memberikan perubahan kepada Kota Batu. Eddy Rumpoko 

menjadikan Kota Batu sebagai kota dengan objek wisata yang beragam. Hal 

tersebut menjadikan Kota Batu dikenal sebagai kota wisata dan karena hal 

tersebut, Kota Batu dapat mendatangkan banyak wisatawan yang tentunya 

membawa keuntungan pula untuk Pemerintah Kota Batu. Berdasarkan informasi 

yang diakses oleh peneliti pada website resmi Kota Batu, pada tahun 1997 hingga 

2001 Batu merupakan bagian dari Kabupaten Malang. Oleh karena itu, hingga 

saat ini Kota Batu tidak dapat terlepas dari Kota Malang, dan begitu pula 

sebaliknya. Hal ini didukung pula oleh fakta bahwa salah satu akses menuju Kota 

Batu adalah melalui Kota Malang. 
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Berdasarkan fakta dan data diatas, peneliti mengkaitkan bahwa adanya 

ikatan emosional antara warga Kota Batu dan warga Kota Malang dengan 

pemimpin daerah mereka. Radar Malang merupakan perusahaan yang berada di 

bawah naungan Jawa Pos, yang merupakan bagian dari Kota Malang pula. 

Sehingga, dengan adanya kedekatan emosional tersebutlah peneliti menilai 

adanya kecenderungan portal berita online Radar Malang yang lebih pro kepada 

Eddy Rumpoko. kedekatan emosional itu pula yang mempengaruhi wartawan 

portal berita online Radar Malang dalam menulis dan mengkonstruksi berita.  

Sehingga, wacana yang didapat pada pemberitaan kasus korupsi yang 

dilakukan oleh Eddy Rumpoko tersebut adalah bahwa portal berita online Radar 

Malang yang mengangkat isu terkait korupsi yang dilakukan oleh Eddy Rumpoko 

tidak serta merta membahas mengenai aspek korupsi saja, tetapi, portal berita 

online Radar Malang juga tetap menonjolkan atau mengangkat aspek-aspek di 

luar hal tersebut, seperti kinerja positif yang dilakukan Eddy Rumpoko. Hal 

tersebutlah yang dapat merubah cara pandang khalayak yang membaca berita 

yang dikonstruksi oleh Radar Malang tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada berita mengenai 

kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko yang diunggah 

oleh portal berita online Radar Malang periode 16 September – 16 Oktober 2017, 

peneliti menemukan adanya konstruksi yang dilakukan oleh Radar Malang. 

Sebanyak sebelas berita yang diunggah oleh portal berita online Radar Malang 

dan dianalisis, peneliti menemukan adanya wacana yang ditampilkan dalam 

berita-berita tersebut.  Wacana yang ditampilkan oleh portal berita online Radar 

Malang secara keseluruhan, berdasarkan sebelas berita yang ada menunjukkan 

bahwa Radar Malang memiliki keberpihakkan kepada Eddy Rumpoko.  

Keberpihakkan ini kemungkinan besar disebabkan karena adanya kedekatan 

emosional dan proximity antara Radar Malang dan Walikota Batu Eddy Rumpoko 

yang memberikan pengaruh terhadap isu yang ditampilkan. Dari sebanyak sebelas 

berita, empat berita diantaranya bersifat netral. Sedangkan, tujuh berita lainnya 

bersifat memihak. Pemberitaan portal berita online Radar Malang ini banyak 

menyoroti kinerja positif yang telah dilakukan oleh Eddy Rumpoko terhadap Kota 

Batu, dibandingkan dengan fokus kepada kasus korupsi yang telah dilakukannya. 

Hal ini lah yang kemungkinan besar mempengaruhi isu yang ditampilkan oleh 

portal berita online Radar Malang sehingga lebih berpihak kepada Eddy Rumpoko 

yang pada saat itu statusnya adalah sebagai Walikota Batu.   



180 
 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Praktis 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti merekomendasikan kepada 

portal berita online Radar Malang agar lebih mengutamakan keberimbangan 

dalam menyajikan berita.  

5.2.2 Saran Akademis 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu literatur yang membahas mengenai analisis wacana 

media dengan pendekatan Teun A. Van Dijk. Sehingga, peneliti mengharapkan 

adanya penelitian lain yang melanjutkan penelitian ini dengan kritis yang nantinya 

mampu memberikan informasi yang lebih banyak dan bermanfaat bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 
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