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Abstract 
 

Fatmadita Pangesti, D0211040, The Press Opinion toward KPK vs Polri Case 
(Discourse Analysis of KPK vs Polri Case in Editorials of Media Indonesia, 
Kompas, and Republika Newspaper Edition January – February 2015). 
Communication Science. Faculty of Social and Political Science. Sebelas Maret 
University Surakarta. 2015. 

KPK vs Polri case that occurs at the early of 2015 is events that attract 
attention of community and also mass media. Various responses have arisen 
regarding this case, that was because the involvement of officials of the state in it 
which makes different from KPK vs Polri case before. The mass media are also as 
well as highlight this case in the form of news media and opinion itself. 

Researcher will see how editorials in indonesian famous newspaper 
namely Media Indonesia, Kompas, and Republika wrote his views related KPK vs 
Polri case. This research aims to find out how the Media Indonesia, Kompas, 
Republika dicourse the cases of KPK vs Police as well as the socio-cultural 
framework of it. Researcher use editorial discourse analysis to be able to describe 
in detail how Media Indonesia, Kompas, and Republika defines such cases, 
evaluate, and recommend as well as knowing the social framework of culture. In 
addition, this analysis can help the audience to understand the text more deeply. 

In this research, Media indonesia discourse the case of KPK vs Polri as 
political maneuvers which is the process indeed overlapping between law or 
political. Meanwhile, Kompas discourse the case of KPK vs Polri as political 
drama inflict the pros and cons and as well as noise of political.Republika 
discourse the case of KPK vs Polri as controversial cases and the action of 
revenge Polri against KPK. 
 Keywords: editorial, discourse analysis, KPK vs Polri case. 
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Pendahuluan 

 Surat kabar menyuguhkan informasi dalam bentuk berita, selain itu surat 

kabar pun menyajikan pendapat atau pandangan dari masyarakat (public opinion) 

ataupun media itu sendiri (desk opinion). Public opinion merupakan pandangan, 

ide, gagasan serta kritik masyarakat mengenai informasi ataupun isu yang 

dilontarkan oleh media. Sementara desk opinion merupakan pandangan media itu 

sendiri terhadap isu atau permasalahan tertentu. Salah satu bentuk desk opinion 

merupakan tajuk rencana. Mursito BM menguraikan bahwa tajuk rencana ialah 

tulisan yang merupakan pendapat, opini dan sikap surat kabar dalam menanggapi 

gejala atau situasi tertentu1.  

 Apa yang tercantum dalam tajuk rencana menunjukkan bagaimana posisi 

ataupun pandangan dari media itu sendiri. Seperti pada kasus KPK vs Polri yang 

menjadi isu-isu populer di headline beberapa media cetak, televisi, maupun 

online. Dalam kasus ini, beberapa media pun turut menyoroti serta memberikan 

pandangan dalam kasus ini. Seperti dilansir dalam BBC Indonesia2, kasus ini 

bermula saat Presiden Joko Widodo memilih Budi Gunawan sebagai kandidat 

tunggal calon Kapolri menggantikan Sutarman pada 10 Januari 2015.  

 Pada 13 Januari 2015, KPK mengumumkan Budi Gunawan sebagai 

tersangka korupsi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber 

Daya Manusia Polri periode 2003 – 2006. Meskipun telah ditetapkan sebagai 

tersangka oleh KPK, prosedur pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri masih 

terus berlangsung. Pada tanggal 14 Januari 2015, Budi Gunawan dinyatakan lulus 

uji kelayakan dan kepatuhan oleh Komisi III DPR. Berbagai peristiwa pun 

menambah kisruh keadaan mulai dari pengajuan praperadilan, tuntutan Polri 

kepada pimpinan-pimpinan KPK, penangkapan Bambang Widjojanto (Wakil 

Ketua KPK) hingga momentum putusan praperadilan yang membawa kasus Polri 

dan KPK menuju klimaks. Kasus KPK vs Polri tahun 2015 ini berbeda dengan 

kasus sebelumnya dikarenakan selain keterlibatan dua lembaga negara yang 

                                                             
1 Mursito BM, Jurnalisme Komprehensif (Jakarta: Literate, 2013) h.265 
2Bbc.co.uk, Berita Indonesia, 16 Februari 2015, 

(http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk) diakses 

pada 25 Maret 2015. 



3 
 

 

berkonflik, adapula pihak lain yang terlibat seperti pejabat negara, simpatisan, 

publik, maupun media.  

 Tidak semua media memandang kasus KPK vs Polri dari sudut pandang 

yang sama. Pandangan media yang berbeda-beda dalam satu kasus yang sama ini 

tentu tak terlepas dari bagaimana media itu mewacanakan kasus tersebut serta 

apakah alasan atau motif yang mendasarinya. Wacana media yang berbeda-beda 

terhadap kasus KPK vs Polri serta alasan atau motif yang mendasari wacana 

tersebut menjadi menarik untuk diteliti, terlebih selama kurun beberapa pekan 

hampir semua media cetak memuat isu ini. Tajuk rencana yang akan diteliti yakni 

yang termuat dalam Kompas, Media Indonesia, dan Republika periode Januari – 

Februari 2015. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut: 

 “Bagaimana kasus KPK vs Polri diwacanakan pada tajuk rencana di harian 

Media Indonesia, Kompas, dan Republika periode Januari – Februari 2015?” 

 

Tujuan 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana kasus KPK VS POLRI tahun 2015 diwacanakan dalam harian Media 

Indonesia, Kompas, dan Republika. 

 

Tinjauan Pustaka 

A. Media Massa  

 Media massa mampu menciptakan lalu-lintas informasi sehingga 

terjalinlah jaring-jaring penghubung antar manusia, dan membantu membentuk 

pendapat umum3. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini dan 

                                                             
3Kustadi Suhandang, Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk dan Kode Etik, 
(Bandung: Nuansa, 2004) h.96-97. 
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kepercayaan, merubah kebiasaan, dan menentukan respon khalayak4. Menurut 

DeFleur, pesan-pesan yang terkandung dalam media memiliki atribut tertentu 

yang mampu menstimulus dan memiliki interaksi berbeda dengan karakteristik 

personal setiap khalayak5. Pesan yang disampaikan melalui media massa 

seringkali disebut sebagai teks. Teks atau pesan ini tidak datang begitu saja. 

Teks ini dilihat sebagai sistem tanda yang terkodekan6. Menurut teori ini, 

setiap tanda (sign) mengacu pada obyek yang ditandainya dan ia memiliki 

makna. 

B. Tajuk Rencana 

Tajuk rencana adalah tulisan yang merupakan pendapat, opini dan sikap 

surat kabar dalam menangani gejala atau situasi tertentu7. Tajuk rencana dalam 

suatu surat kabar pada umumnya bertujuan untuk mengarahkan pikiran pembaca. 

Sebagai tulisan representasi dari media, isi tajuk rencana biasanya licin, didasari 

alasan kuat, dan meredam sekuat mungkin sikap menyerang terhadap suatu 

kebijakan atau isu publik8. Empat fungsi tajuk rencana oleh Dja’far H. Assegaf 

yakni9: 

1. Menjelaskan berita. Dalam hal ini, penulis tajuk rencana bertindak 

sebagai guru yang menjelaskan suatu berita atau peristiwa. 

2. Mengisi latar belakang. Melalui fungsi ini tajuk rencana memberikan 

kaitan suatu berita dengan kenyataan-kenyataan sosial lainnya. 

3. Meramalkan masa depan. Penulis tajuk rencana biasanya menganalisis 

suatu permasalahan dan mencoba memberikan ramalan apa yang akan 

terjadi sehingga dapat berjaga-jaga di masa depan. 

4. Meneruskan suatu penilaian moral. Tajuk rencana dapat pula dikatakan 

sebagai cerminan hati nurani masyarakat atau apa yang sesungguhnya 

dirasakan oleh masyarakat. 

                                                             
4Denis McQuail, “Processes of Media Effects”, dalam Oliver Boyd Barrett and Peter Braham 
(eds), Media, Knowledge, and Power, (Cet.II; London: Open University, 1995) h.80-83. 
5
 Ibid., h.87. 

6
 Graemme Burton, Membincangkan Televisi, (Yogyakarta:Jalasutra, 2007) h.4 

7
 Mursito, Opcit h.265 

8Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Opcit h.251  
9Dja’far H Assegaf, Jurnalisme Masa Kini, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1982) h.64 
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C. Wacana 

 Menurut Lull, wacana secara sederhana dapat diartikan sebuah objek atau 

gagasan dibicarakan secara terbuka kepada masyarakat sehingga menyebarkan 

pemahaman tertentu secara luas. 10Alex Sobur menerangkan bahwa wacana 

memiliki makna yakni berupa komunikasi pikiran dengan kata-kata, ekspresi ide-

ide atau gagasan, konversasi atau percakapan. Menurut Pawito, analisis wacana 

adalah suatu metode untuk mengkaji wacana yang terdapat atau terkandung dalam 

pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual11.  

 Analisis wacana menunjukkan bagaimana pesan-pesan diorganisasikan, 

digunakan dan dipahami. Selain itu, analisis wacana juga dapat memungkinkan 

pelacakan variasi cara yang digunakan oleh komunikator dalam rangka mencapai 

tujuan atau maksud-maksud tertentu. Hal ini mencakup proses-proses simbolik 

yang khususnya terkait dengan kekuasaan, ideologi, dan lambang-lambang bahasa 

serta fungsinya. 

D. Analisis Wacana pada Editorial 

Esensi dari analisis untuk editorial ialah adanya asumsi bahwa pengguna 

bahasa tidak hanya mengkonstruksi model peristiwa yang mereka bicarakan 

melainkan juga peristiwa-peristiwa komunikatif yang terlibat didalamnya. Model 

tersebut biasanya dikenal dengan model konteks (context models)12. Editorial 

dimaksudkan dan ditujukan untuk mengekspresikan serta menyampaikan 

pendapat surat kabar tentang peristiwa terbaru. Editorial tidak bersifat pribadi, 

melainkan berfokus pada peristiwa publik, dan mendukung opini publik (meliputi 

sosial, ekonomi, budaya ataupun politik).  

Analisis wacana Teun A. Van Dijk untuk editorial dirumuskan dalam tiga 

kategori fungsional, yakni13: 

 

                                                             
10Alex Sobur, Analisis Teks Media, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) h.31. 
11 Pawito, Ph.D, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: LkiS, 2007) h.170 
12

  Teun A. van Dijk, “Opinions and Ideologies in Editorials”, Paper for the 4th International 
Symposium of Critical Discourse Analysis, Language, Social Life and Critical Thought, Athens, 
14-16 December, (1995).  
13

 Teun A. Van Dijk, “Race, Riots and the Press”, An analysis of Editorials in the British Press 
about the 1985 Disorders, Gazette 43, (1989) h.231 
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1. Definisi 

Pernyataan pendapat dapat mendefinisikan situasi, maksudnya ialah 

memberikan ringkasan penjelasan mengenai ‘apa yang sedang terjadi’ atau 

‘mendefinisikan sesuatu sebagai apa’. Informasi ini berfokus pada saat ini 

atau kejadian yang benar-benar aktual. 

2. Evaluasi 

Pernyataan pendapat dapat menjelaskan situasi, yaitu menjelaskan 

penyebab peristiwa dan alasan tindakan ‘mengapa hal itu bisa terjadi?’ atau 

biasa dinyatakan dalam ‘dievaluasi seperti apa’. Penjelasan ini biasanya 

menceritakan tentang kejadian masa lalu dan kondisi sekitarnya atau 

konteks-konteks lainnya yang berhubungan dengan kejadian. 

3. Rekomendasi 

Editorial biasanya memuat kategori prediksi atau rekomendasi. 

Kategori ini berada dalam lingkup kategori kesimpulan atau moral. Moral 

atau kesimpulan dalam editorial biasanya berfokus pada masa yang akan 

datang yakni menjelaskan tentang ‘apa yang akan terjadi?’ atau ‘apa yang 

seharusnya dilakukan’. 

 

Metodologi 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.  Pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk meneliti hakikat dan makna suatu 

hal kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian14. Penelitian kualitatif merupakan 

suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan 

interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Obyek penelitian 

ini adalah tajuk rencana yang dimuat dalam harian Media Indonesia, Kompas, dan 

Republika yang memuat kasus KPK VS Polri periode Januari – Februari 2015. 

Alasan pemilihan periode Januari – Februari 2015, ialah karena pada periode 

tersebut merupakan kurun waktu berlangsungnya kasus KPK VS Polri. 9 judul 

                                                             
14 HB Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian. 
(Surakarta: UNS Press, 2002) 
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tajuk rencana dari surat kabar Kompas, Media Indonesia, dan Republika periode 

Januari – Februari 2015 yang akan diteliti yakni: 

Tabel 1.1 

Edisi Terbit Media Cetak Judul Tajuk Rencana 

15 Januari 2015 Kompas Kedepankan Moral dan Akal 

Media Indonesia Menghormati Asas Praduga 
Tak Bersalah 

Republika Kisruh Pencalonan Kapolri 

24 Januari 2015 Kompas Kegaduhan Politik, Publik 
Gundah 

Media Indonesia Menyelamatkan Keutuhan 

Republika Menunggu Aksi Jokowi 

16 Februari 2015 Kompas Momentum Vonis Praperadilan 

Media Indonesia Menanti Janji Jokowi 

Republika Hormati Pengadilan dan Pilihan 
Presiden 

 
 Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan teknik 

typical case sampling yakni dengan memilih tajuk rencana yang paling menonjol 

dari subyek yang diamati. Validitas dalam penelitian ini dapat dicapai dengan 

proses pengumpulan data yang tepat dengan menggunakan teknik triangulasi. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teori. Triangulasi teori 

merupakan pengunaan berbagai teori atau lebih dari satu teori untuk menafsirkan 

seperangkat tunggal data. 

 Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode analisis wacana. 

Analisis wacana digunakan untuk melihat bagaimana isi teks media dan juga 

untuk melihat bagaimana pesan itu disampaikan. Analisa yang digunakan yakni 

model analisis wacana untuk editorial milik Teun A Van Dijk yang bertujuan 

untuk mendefinisikan, mengevaluasi, merekomendasi dan mengetahui kerangka 

sosial budaya suatu wacana yang termuat dalam tajuk rencana tersebut. 
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Sajian Data dan Analisis Data 

A. Analisis Wacana Tajuk Rencana Media Indonesia “Menghormati Asas 

Praduga Tak Bersalah” 

1. Pendefinisian Kasus Budi Gunawan 

Peristiwa penetapan Budi Gunawan yang merupakan calon Kapolri 

sebagai tersangka didefinisikan Media Indonesia sebagai manuver politik. 

Menurut Media Indonesia, dugaan adanya manuver politik patut 

dilayangkan karena penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka banyak 

kejanggalan yang melatarbelakanginya. Salah satu buktinya ditunjukkan 

dalam kutipan pada paragraf 4, “Budi menyodorkan dugaan ada manuver 

pihak tertentu untuk mengganjalnya”. 

2. Evaluasi Kasus Budi Gunawan 

Evaluasi yang diberikan Media Indonesia menitikberatkan pada 

langkah yang ditempuh Presiden Jokowi dan Komisi III DPR sudah benar 

meskipun Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Media 

Indonesia, pencalonan ini tidak menyalahi aturan dan prosedur manapun. 

3. Rekomendasi Kasus Budi Gunawan 

Rekomendasi yang diberikan Media Indonesia yakni agar 

menghormati keputusan Komisi III dan mengapresiasi segala keputusan 

Presiden Jokowi terkait pencalonan Budi Gunawan serta mulai menilai 

kinerja KPK secara obyektif. Media Indonesia juga menggunakan kata 

ganti “kita” dalam tajuk rencananya. Fungsi dari kata ganti “kita” ialah 

Media Indonesia membujuk atau mengajak pembaca berada di pihak yang 

sama dengannya. “...kita patut menghormati keputusan Komisi III 

menyetujui Budi Gunawan dan keputusan itu sudah melewati proses yang 

benar” (paragraf 5). Pada kalimat ini, Media Indonesia mengajak para 

pembaca untuk menghormati keputusan Komisi III tentang pencalonan 

Budi Gunawan. 

B. Analisis Wacana Tajuk Rencana Kompas “Kedepankan Moral dan Akal” 

1. Pendefinisian Kasus Budi Gunawan 
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Peristiwa pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri 

didefinisikan Kompas sebagai drama politik. Dalam tajuk rencana ini, 

drama politik yang dimaksud Kompas ialah peristiwa politik yang telah 

menimbulkan dinamika politik (pergerakan kebijakan politik) yang memicu 

pro dan kontra, kontroversi serta mengganggu kestabilan politik. 

2. Evaluasi atas Kasus Budi Gunawan 

Evaluasi yang diberikan Kompas terkait drama politik ini yakni 

merupakan sebuah peristiwa yang tidak baik serta tidak pantas untuk dilihat 

masyarakat. Menurut Kompas, kontroversi, tanggapan pro dan kontra 

ataupun tindakan masing-masing pihak yang terlibat bukan merupakan 

suatu peristiwa politik yang baik dan patut dilihat masyarakat karena telah 

mengesampingkan prinsip hukum dan moralitas. Hal ini dibuktikan dalam 

kutipan dalam paragraf 1,“Pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan 

sebagai Kepala Polri telah menimbulkan dinamika politik yang 

menyisihkan prinsip moral dan akal sehat.” 

3. Rekomendasi atas Kasus Budi Gunawan 

Rekomendasi yang diberikan Kompas terkait pencalonan Budi 

Gunawan yakni agar Presiden Jokowi mampu bertindak bijak dengan 

mengedepankan moral, hukum, dan konstitusi dalam menyelesaikan 

persoalan ini. 

C. Analisis Wacana Tajuk Rencana Republika “Kisruh Pencalonan Kapolri” 

Dalam tajuk rencana, hanya terdapat kategori evaluasi karena 

Republika hanya mengevalusi secara mendalam kasus Budi Gunawan tanpa 

memberikan definisi maupun rekomendasi.  

1. Evaluasi Kasus Budi Gunawan 

Republika mengevaluasi kasus pencalonan Budi Gunawan sebagai 

kasus yang kontroversial. Dalam tajuk rencana ini, Republika menyajikan 

kepada khalayak bahwa kasus ini menimbulkan kontroversi serta beberapa 

pihak yang ada di dalamnya pun turut menjadi sorotan. Sorotan tersebut 

berkenaan dengan evaluasi peran serta langkah yang telah mereka ambil 
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selama ini. Republika memberikan evaluasi masing-masing kepada pihak 

yang terkait dalam kasus ini seperti Presiden Jokowi, KPK, dan DPR.  

D. Analisis Wacana Tajuk Rencana Media Indonesia “Menyelamatkan 

Keutuhan” 

1. Definisi 

Dalam tajuk rencana ini, Media Indonesia hanya sekilas 

menyinggung mengenai pendefinisian kasus Bambang Widjojanto yakni 

sebagai aksi balas dendam Polri. Dalam paragraf  3, Media Indonesia 

menjelaskan bahwa alasan ditetapkannya Bambang sebagai tersangka 

merupakan aksi balas dendam dari Polri. “Spekulasi pun berkembang bahwa 

penangkapan Bambang merupakan bentuk “balas dendam” atas penetapan 

tersangka terhadap Budi Gunawan tersebut karena Bambang termasuk salah 

satu yang menandatangani surat penyidikan atas Budi.” 

2. Evaluasi Kasus Bambang Widjojanto 

Media Indonesia menganalisa dan mengevaluasi kasus penangkapan 

Bambang Widjojanto lebih dari sekedar kasus hukum biasa melainkan suatu 

pertandingan politik. Media Indonesia menyebutnya sebagai pertandingan 

politik karena kasus hukum yang melibatkan KPK dan Polri itu telah 

menyentuh ranah politik. 

3. Rekomendasi 

Rekomendasi yang diberikan Media Indonesia ialah agar hukum dan 

politik dikembalikan ke jalur masing-masing sehingga tidak menimbulkan 

kegaduhan dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan kata 

“memaksa” pada kutipan kalimat di paragraf 5, “Titik pandang paling adil 

adalah ialah mengembalikan hukum pada jalurnya, juga “memaksa” politik 

untuk tidak memasuki jalur hukum.” Media Indonesia menggunakan kata 

“memaksa” untuk menekankan agar seyogyanya politik juga kembali ke 

jalur yang semestinya.  
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E. Analisis Wacana Tajuk Rencana Kompas “Kegaduhan Politik, Publik 
Gundah” 

Dalam tajuk rencana ini, secara keseluruhan Kompas tidak 

mendefinisikan kasus penangkapan Bambang Widjojanto, melainkan hanya 

mengevaluasi dan juga memberikan rekomendasi. 

1. Evaluasi Kasus Bambang Widjojanto sebagai Kegaduhan Politik 

Kompas menilai bahwa kasus penangkapan Bambang Widjojanto 

tidak membuat konflik Polri dan KPK surut justru sebaliknya malah 

menimbulkan kegaduhan politik. Hal ini dibuktikan dengan kutipan pada 

paragraf 4, bahwa Kompas menilai kasus ini sebagai kegaduhan politik yang 

dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. “Apapun alasan dan 

pertimbangannya, kasus penangkapan Bambang sama sekali tidak 

membantu meredam kegaduhan politik yang dihadapi Indonesia.” 

2. Rekomendasi 

Rekomendasi yang diberikan Kompas ialah agar Presiden Joko 

Widodo segera menyelesaikan konflik tersebut dan agar seluruh pihak 

maupun komponen bangsa berpijak serta mengacu pada orientasi nilai yang 

sama agar tidak lagi terjadi kegaduhan politik semacam ini. 

F. Analisis Wacana Tajuk Rencana Republika “Menunggu Aksi Jokowi” 

1. Aksi Penangkapan Bambang Widjojanto Didefinisikan Sebagai Aksi 
Balas Dendam 

Republika mendefinisikan penangkapan Bambang sebagai aksi balas 

dendam. Aksi balas dendam yang dimaksud disini berkaitan dengan konflik 

KPK vs Polri yang memanas sejak ditetapkannya Budi Gunawan (BG) 

sebagai tersangka. Republika menggunakan kata “serangan” untuk mewakili 

serangkaian aksi atau tindakan Polri terhadap KPK. Serangan pada dasarnya 

merupakan suatu perbuatan menyerang (menyerbu) yang dilakukan kepada 

pihak lawan15. “Serangan terhadap KPK tak hanya menimpa BW. 

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad diserang dengan isu foto mesra 

dengan putri Indonesia.” 

 

                                                             
15Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015, (http://kbbi.web.id/serang) diakses pada 15 Mei 2015  
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2. Evaluasi  

Republika menilai bahwa tindakan penangkapan Bambang 

Widjojanto merupakan aksi yang tidak elok dilihat dari cara penangkapan 

dan perlakuan terhadap Bambang Widjojanto. Republika seolah mengajak 

publik merefleksikan serta mempertanyakan apakah penangkapan Bambang 

seorang pejabat negara layak diperlakukan seperti itu. Hal ini ditunjukkan 

dalam kutipan paragraf  5, “Bukankah lebih elok jika BW dijemput baik-

baik saat berada di rumah? BW juga diduga mendapat pelecehan verbal saat 

di dalam kendaraan. Apakah layak seorang pejabat negara ditangkap dan 

diperlakukan dengan cara seperti itu?” 

3. Rekomendasi 

Rekomendasi yang diberikan oleh Republika dalam tajuk rencana ini 

ialah agar Presiden segera turun tangan menyelesaikan konflik KPK vs 

Polri, melakukan mediasi antara dua pihak yang terlibat konflik serta 

bersikap tegas. 

G. Analisis Wacana Tajuk Rencana Media Indonesia “Menanti Janji 
Jokowi” 
1. Definisi Momentum Praperadilan 

Media Indonesia mendefinisikan momentum praperadilan yang 

sedang ditunggu Budi Gunawan, KPK maupun publik merupakan sarana 

untuk melihat penegakkan supremasi hukum di Indonesia. Hal ini 

ditunjukkan dalam kalimat pertama paragraf 3, “Proses untuk menuju 

tegaknya supremasi hukum itu pulalah yang sekarang sedang diuji di 

Republik ini.” Dalam kalimat tersebut, Media Indonesia menunjukkan 

bahwa momentum praperadilan ini merupakan proses untuk menguji 

tegaknya supremasi hukum di Indonesia. 

2. Evaluasi Momentum Praperadilan 

Evaluasi yang diberikan Media Indonesia terkait momentum 

praperadilan yakni tegaknya supremasi hukum dilihat dari sikap yang 

ditunjukkan atas putusan peradilan. Bagaimana pihak yang terkait dalam 

kasus ini (KPK, Polri) maupun publik menghormati hasil putusan 
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praperadilan merupakan cara melihat apakah hukum sudah ditegakkan di 

atas kekuasaan atau justru sebaliknya. 

3. Rekomendasi 

Rekomendasi yang diberikan Media Indonesia terkait momentum 

praperadilan ini ialah agar menghormati lembaga peradilan beserta putusan 

yang dikeluarkan, menghargai dan menghormati putusan Presiden pasca 

praperadilan. Selain itu, Media Indonesia juga mengajak publik menanti 

janji Presiden Jokowi untuk tetap konsisten dan bertanggung jawab dalam 

mengambil keputusan tentang Kapolri. 

H. Analisis Wacana Tajuk Rencana Kompas “Momentum Vonis 
Praperadilan” 
1. Pendefinisian Momen Vonis Praperadilan 

Dalam tajuk rencana ini, Kompas mendefinisikan momentum vonis 

praperadilan sebagai momen penyelesaian kasus pencalonan Budi Gunawan 

serta konflik KPK vs Polri. Menurut Kompas, momentum ini merupakan 

satu-satunya cara menyelesaikan konflik berkepanjangan. Hal ini dibuktikan 

dalam kutipan di paragraf 1, Kompas menyatakan bahwa momen vonis 

praperadilan merupakan momen yang sesuai untuk menyelesaikan posisi 

calon Kepala Polri Budi Gunawan serta konflik KPK vs Polri. “Vonis 

praperadilan Senin ini merupakan momentum terbaik menyelesaikan posisi 

calon Kepala Polri Budi Gunawan serta merukunkan KPK dan Polri.” Dapat 

dikatakan momen yang sesuai karena Kompas menggunakan kata 

“momentum terbaik” dalam kalimat tersebut.  

2. Evaluasi 

Evaluasi yang diberikan Kompas ialah terkait prediksi hasil 

praperadilan yang memudahkan Presiden untuk mengambil langkah dalam 

menyelesaikan konflik KPK vs Polri. Kompas menilai bahwa akan lebih 

mudah bagi Presiden Jokowi mengambil langkah penyelesaian apabila hasil 

peradilan menyatakan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka sah. 

Selain itu, akan lebih mudah pula bila lembaga peradilan menyatakan 

penetapan tersangka oleh KPK bukanlah kompetensi peradilan. 

3. Rekomendasi 
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Rekomendasi yang diberikan Kompas yakni agar semua pihak 

menghormati putusan praperadilan. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan 

paragraf 4, “Apapun putusan praperadilan haruslah dihormati.” 

I. Analisis Wacana Tajuk Rencana Republika “Hormati Pengadilan dan 
Pilihan Presiden” 
Dalam tajuk rencana ini, Republika hanya memberikan rekomendasi terkait 

kasus KPK vs Polri ini, dan tidak mencantumkan definisi ataupun evaluasi. 

1. Rekomendasi 

Secara keseluruhan, Republika hanya memberikan rekomendasi terkait 

momen vonis praperadilan. Rekomendasi yang diberikan Republika yakni agar 

publik, KPK, maupun Budi Gunawan mampu menghormati keputusan 

pengadilan. Selain itu, rekomendasi yang diberikan juga agar Presiden Jokowi 

segera menetapkan pilihannya untuk melantik calon Kapolri baik itu Budi 

Gunawan ataupun calon yang baru. Republika juga memberikan rekomendasi 

bahwa berada di pihak manapun publik harus tetap menghormati putusan 

hukum yang dijunjung tinggi di Indonesia. Penegasan Republika ini ditekankan 

dengan penggunaan kata “kita” seperti dalam kutipan  paragraf  4, “kita harus 

ingat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka, baik publik maupun pihak 

pemohon (Budi Gunawan) dan termohon (KPK) harus menghormati apa pun 

keputusan pengadilan.” 

J. Kerangka Sosial Budaya Media Indonesia  

Pandangan, gagasan, keyakinan, dan nilai yang dianut pemilik media 

akan mempengaruhi sistem sosial media yang dimilikinya, termasuk Media 

Indonesia. Bagaimana pemilik media memandang konflik KPK vs Polri pun 

akan mempengaruhi pandangan media itu sendiri terhadap hal yang sama. 

Pandangan pemilik media inilah yang pada akhirnya melatarbelakangi 

penyusunan tajuk rencana dari Media Indonesia terkait konflik KPK vs Polri. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa wacana yang 

ditampilkan Media Indonesia dalam konflik KPK vs Polri ini dipengaruhi oleh 

kepentingan politik pemilik media itu sendiri. 
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K. Kerangka Sosial Budaya Kompas 

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pandangan Kompas terhadap 

kasus ini lebih ke arah netral. Dalam tajuk rencana ini, Kompas memilih 

berhati-hati dan tidak berpihak kepada Polri, KPK, ataupun Presiden Jokowi. 

Hal ini sesuai dengan kebijakan redaksional yang dimiliki Kompas yakni tidak 

berpihak pada satu golongan, partai, maupun agama16. Dalam konflik KPK vs 

Polri ataupun konflik serta kontroversi lainnya, Kompas tetap berporos netral 

karena visi-misi, motto, dan pandangan yang dipegang teguh dalam segala 

aktivitas jurnalisme. 

L. Kerangka Sosial Budaya Republika 

Pada ketiga tajuk rencana diatas, Republika tidak memihak pihak 

manapun dalam kasus KPK vs Polri. Republika merupakan surat kabar yang 

berideologi keislaman sehingga bingkai Republika pun lebih menonjolkan 

aspek agama. Meskipun sajian yang disajikan banyak mengandung muatan 

islamis, Republika tetap berusaha memberi inspirasi terhadap kesadaran sosial 

selaras dengan aspirasi kontemporer seperti keterbukaan, pluralisme, dan 

kecanggihan dunia informasi17. Berdasarkan hal tersebut pula, Harian 

Republika memilih bermain “aman” dengan menghindari sesuatu yang 

kontraproduktif. 

 

Kesimpulan 

A. Media Indonesia 

Media Indonesia memandang kasus KPK vs Polri sebagai suatu manuver 

politik KPK pada Budi Gunawan. Seiring dengan berjalannya konflik dua 

lembaga tersebut, Media Indonesia menilai bahwa proses hukum yang berjalan 

telah keluar dari jalurnya dan memasuki ranah politik. Di awal kasus ini, Media 

                                                             
16Rahajeng Dyah Utami, Skripsi, PANDANGAN HARIAN KOMPAS TERHADAP KASUS BIBIT – 
CHANDRA (Analisis Wacana Teks Pada Tajuk Rencana Kompas Periode 1 Oktober – 31 
Desember 2009), Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 
2011. 
17

 Ardy Setiadi, Republika, 2015, (http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/559/jbptunikompp-gdl-
ardysetiad-27941-2-unikom_a-i.pdf) diakses pada 31Mei 2015  
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Indonesia menilai langkah yang ditempuh Presiden Jokowi maupun DPR benar 

adanya karena tidak melanggar aturan hukum mana pun. Saat konflik mencapai 

puncaknya yakni momen praperadilan, Media Indonesia memberikan 

rekomendasi agar semua pihak mematuhi putusan praperadilan maupun 

putusan presiden. Dalam mewacanakan Kasus KPK vs Polri ini, Media 

Indonesia membangun pemahaman publik dengan memaparkan fakta, 

penjabaran opini, rekomendasi, dan penggunaan gaya leksikal. Penyusunan 

tajuk rencana ini dipengaruhi oleh ideologi media yang tak terlepas dari 

ideologi pemilik media tersebut. 

B. Kompas 

Kompas mewacanakan Kasus KPK vs Polri sebagai drama politik yang 

menimbulkan pro dan kontra serta kegaduhan politik. Kompas menilai untuk 

menyelesaikan drama dan kegaduhan politik ini, pihak-pihak yang terlibat 

harus berpijak pada orientasi nilai yang sama. Kompas memamparkan pula 

dampak negatif yang ditimbulkan dari kegaduhan politik ini. Dalam 

mewacanakan sikap resmi terhadap Kasus KPK vs Polri, Kompas memilih 

berhati-hati dalam menampilkan fakta, tidak menggunakan kalimat-kalimat 

yang menyinggung, serta berada di posisi netral. Posisi netral ini dikarenakan 

visi-misi, motto, dan kebijakan redaksional yang dipegang teguh media 

tersebut. 

C. Republika 

Republika mewacanakan Kasus KPK vs Polri sebagai kasus 

kontroversial. Selain itu, Republika juga memandang Polri melakukan aksi 

balas dendam terhadap KPK atas kasus penangkapan Bambang Widjojanto. 

Aksi penangkapan ini dinilai Republika sebagai tindakan tidak elok. Dalam 

mewacanakan kasus KPK vs Polri, Republika memberikan evaluasi berupa 

kritik saran yang tajam namun dengan gaya penyampaian yang menghindari 

kontraproduktif. Kerangka sosial budaya yang mendasari prinsip penulisan ini 

ialah ideologi keislaman serta prinsip keterbukaan dan pluralisme yang 

dijunjung tinggi media ini. 
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Saran 

Setelah melakukan penelitian ini, Adapun saran yang dapat diberikan ialah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Media Massa 

Opini media terhadap suatu isu pada akhirnya akan mempengaruhi 

pandangan masyarakat terhadap hal serupa. Berkaitan dengan hal tersebut, 

penulis mengharapkan wacana yang ditampilkan media tentang suatu isu 

terlepas dari kepentingan apapun selain objektivitas dan identitas media 

masing-masing. Sebagai pilar keempat penyelenggara negara, akan lebih 

bijak apabila media menyajikan tulisan yang berimbang dan tidak memihak. 

Selain itu, media pun harus menghindari menyajikan tulisan yang mampu 

menimbulkan kontroversi dan ketidakpercayaan publik. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis mengharapkan akan ada penelitian serupa yakni mengenai 

pandangan media akan kasus atau konflik politik tertentu menggunakan 

teknik analisis wacana Van Dijk untuk editorial. Dengan adanya penelitian 

serupa diharapkan dapat menyempurnakan atau menggali hal-hal yang 

belum ditemukan sebelumnya serta semakin memperkaya khasanah 

penelitian di bidang Ilmu Komunikasi. 
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