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BAB IV 

HASIL DAN ANALISA 

A. Gambaran Media 

1. Harian Suara Merdeka 

Berdiri pada tanggal 11 Februari 1950, menjadikan suara merdeka 

sebagai salah satu koran tertua di Indonesia yang lahir di Semarang. berisi 

berita-berita yang berkaitan dengan daerah yang bersangkutan. Saat ini 

lokasi harian Suara Merdeka ada di dua lokasi yaitu di Jalan Pandanaran 

30 Semaranguntuk bagian Tata Usaha, Iklan, dan Sirkulasi dan juga di 

Jalan Raya Kaligawe KM 5 Semaranguntuk Redaksi dan Penerbitan. Suara 

Merdeka juga memiliki SIUPP No.001/SK/ MENPEN/SIUPP/A.7/1985. 

Terhitung mulai pertengahan tahun 1998 sampai saat ini, Suara 

Merdeka telah melakukan berbagai perubahan pola liputan yang berkaitan 

dengan tata letak dan penambahan rubrik baru. Perubahan ini sebagai 

konsekuensi logis kebijakan redaksional Suara Merdeka, dimana Suara 

Merdeka menambah jumlah halaman yang semula 16 halaman menjadi 28 

halaman perharinya. Keinginan menambah jumlah halaman adalah 

manifestasi dari kondisi dimana jumlah pembaca Suara Merdeka adalah 

masyarakat Jawa Tengah, maka halaman yang ditambah adalah segmen 

informasi daerah. Untuk edisi Minggu, Suara Merdeka tampil dengan 20 

halaman atau lebih sedikit 8 halaman dari edisi biasanya. 

 Suara Merdeka memiliki misi memperdengarkan suara rakyat 

yang baru saja merdeka. Surat kabar yang menyangang predikat ―Perekat 
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Komunitas Jawa Tengah‖ dan filosofi Semar, membawa konsekuensi dan 

memberi penekanan yang lebih besar pada kejadian-kejadian atau 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jawa Tengah. Suara Merdeka juga 

mempunyai segmen daerah pada rubrik daerah 

Untuk penyajian dan pengelompokan halaman, Suara merdeka 

mengelompokan halaman berdasarkan segmen umum, olahraga dan 

daerah. Pada halaman 1 atau halaman muka pada harian Suara Merdeka 

berisi berita-berita aktual yang paling menarik yang terjadi baik berita 

ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, olahraga, dan 

sebagainya baik bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Harian 

Suara Merdeka juga  memiliki beberapa rubrikasi pada segmen umum 

seperti  rubrik Nasional, Rubrik Hukum, Rubrik Ekonomi dan Bisnis, 

Rubrik Wacana, Rubrik Internasional, Rubrik Edukasia, Rubrik Hiburan 

Rubrik Wacana Lokal, Rubrik iklan kecik. Pada rubrik wacana lokal, 

Harian suara Merdeka memuat gagasan dan pikiran dari penulis daerah 

atau masyarakat tentang kondisi di wilayahnya. Selain wacana lokal, 

terdapat pula surat pembaca, yaitu surat dari pembaca yang berisi keluhan, 

pendapat tentang suatu hal. Suara Merdeka juga terkenal dengan Rubrik 

iklan keciknya. Dalam rubrik tersebut berisikan macam-macam iklan, 

mulai dari lowongan pekerjaan, jual-beli, kontrakan, hingga berita 

kehilangan ada di rubrik ini. 

.Sementara, pada halaman daerah Suara Merdeka memiliki 

halaman khusus, seperti Solo Metro, Lintas Pantura, Lintas Kedu, 



 

44 
 

Banyumasan. Halaman khusus tersebut didukung oleh biro khusus untuk 

masing masing wilayah. Untuk pemberitaan dan peliputan Kota Semarang 

Suara Merdeka memiliki halam khusus yaitu Semarang Metro. 

Untuk halaman Semarang metro , peliputan didukung dengan biro 

khusus Kota Semarang. Berikut adalah struktur dari biro Kota Semarang 

periode Februari-Agustus 2016 : 1) Nugroho Dwi Adiseno (Kepala), 2) 

Surya Yuli Purwariyanto (wakil), dan 3) reporter meliputi Sutomo, Irawan 

Aryanto, Moh. Kundori, Dian Chandra TB, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari 

Santosa, Maulana M Fahmi, Fani Ayudea, Hartatik, Modesta Fiska Diana, 

Royce Wijaya Setya Putra.  

Semarang Metro adalah halaman bagian dari Suara Merdeka yang 

memuat berita dari segala peristiwa yang terjadi di Kota Semarang. Dalam 

segmen daerah Semarang Metro memiliki halaman peliputan  yang lebih 

dari daerah lain. Halaman Metro terbit pada halaman 17-20. Dalam 

Semarang Metro juga adakalanya Suara merdeka menyajikan peristiwa-

peristiwa khusus yang bersifat monumental dalam lingkup daerah. Selain 

itu Semarang Metro juga mempunyai pola-pola tertentu di setiap 

halamannya. Ringkasan pembagian Rubrik atau konten pada sesi halaman 

Kota Semarang pada Tribun Jateng dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

 

 

 



 

45 
 

 

Tabel 4.1 

Rubrikasi Pemberitaan Kota Semarang 

Harian Suara Merdeka 

No.  Rubirk Halaman 

1 Berita Kota 17,18,19,20 

2 Berita Feature 17,19 

3 pendidikan 17,18,19 

4 komunitas 17,18,19 

5 kesehatan 17,18,19 

6 ekonomi 17,18,19 

7 Kuliner 17,18,19 

8 figur 17,18,19 

9 Bencana 17,18,19 

10 Kriminal 17, 20 

11 Jadwal Shalat 17 

12 Piye Jal 17,20 

13  Seputar Tugu Muda 18 

14 Lintas Pandang 18 

15 Tamu Redaksi 18 

16 Info kesehatan 18 
Sumber: diolah peneliti dari Suara Merdeka, Februari-Agustus 2016 

Pada halaman 17, dalam Semarang Metro akan cenderung memuat 

pemberitaan aktual yang paling menarik yang terjadi baik berita ekonomi, 

politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, olahraga, dan sebagainya di 

Kota Semarang. Halaman ini biasa dicetak dengan berwarna dan terdapat 

foto visualisasi di setiap pemberitaan. Pada kolom atas, biasa di isi dengan 

berita yang memiliki perhatian paling besar dengan Headline dan foto 

yang lebih besar dibanding pemberitaan lain. Berita feature juga sering 

dijumpai pada halaman ini. Sebagai halaman awal dan berisikan berita-

berita yang menarik maka tak jarang pembaca akan menjumpai iklan-iklan 

pada halaman ini. Dalam halaman ini terdapat kolom ―Piye Jal‖ dimana 

masyarakat dapat mengajukan keluhan, kritik dan saran seputar layanan 
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publik di Kota Semarang. Pada halaman 17 juga mempunyai cirikhas yaitu 

dengan adanya jadwal shalat untukSemarang dan sekitarnya. 

Sedikit berbeda dengan halaman 17, pada halaman 18 Suara 

Merdeka didominasi menyediakan berita mengenai dunia pendidikan. 

Namun pada halaman ini akan sering dijumpai berita mengenai komunitas, 

agama, kesehatan, pariwisata, ekonomi, hiburan dan sebagainya. Halaman 

ini juga mempunyai kolom ―Seputar Tugu Muda‖ pada kolom bagian kiri. 

Pada kolom tersebut berisikan informasi mengenai even-even atau acara 

yang akan diselenggarakan di Kota Semarang. Tak jarang juga pembaca 

akan menjumpai kolom ―Lintas Pandang‖ di bawa kolom ―Seputar Tugu 

Muda‖. ―Lintas Pandang‖ adalah kolom yang memberikan informasi 

mengenai acara atau even yang sudah atau sedang berlangsung di Kota 

Semarang.  

Selanjutnya, pada halaman 19 pemberitaan didominasi mengenai 

dunia perekonomian di Kota Semarang. Selain itu pada halaman ini juga 

memiliki menonjolkan pemberitaan mengenai kuliner, figur, teknologi, 

dan fashion. Pada halaman ini juga sering didapati iklan-iklan pada kolom 

bagian kanan. 

Untuk halaman 20, Semarang Metro memiliki kecenderungan 

memberitakan peristiwa kriminal, bencana, kecelakaan dan sebagainya. 

Sehinga dalam halaman ini akan sering didapati pemberitaan mengenai 

dugaan korupsi, kematian seorang, dan kecelakaan lalu-lintas. Pada 

halaman ini merupakan halaman yang berisikan sambungan-sambungan 
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berita pada halaman sebelumnya. Pada halaman 20 juga didapati 

sambungan dari kolom ―Piye Jal‖. 

2. Harian Tribun Jateng 

Harian Tribun Jateng adalah surat kabar lokal yang berada di 

bawah naungan PT Indopersda, Kelompok Pers Daerah (Persda atau 

Group of Regional Newspaper, salah satu unit bisnis kelompok Kompas 

Gramedia (KKG). Harian Tribun diterbitkan tanggal 29 April 2013 di 

Kota Semarang, Jawa Tengah dengan mengusung isu lokal. Harian tribun 

memiliki harga jual Rp 1.000 (seribu rupiah). Sekarang ini Tribun 

Jatengberalamat di Gedung Kompas Gramedia, Gedung Kompas Lantai 3, 

Jalan Mentri Supeno No. 30, Semarang Selatan, Mugassari, Semarang 

Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249. 

Tribun mendeklarasian dirinya sebagai ‗Spirit Baru Jawa Tengah‘. 

Nama Tribun berarti tempat yang agak tinggi untuk duduk sehingga dapat 

memandang dari atas secara lebih luas. Filosofinya, Tribun Jateng 

memandang Jawa Tengah dari atas secara luas, menyeluruh dan merata. 

Filosofi kata tersebut sekaligus menjadi visi dan misi surat kabar lokal ini. 

Berikut adalah Manajemen Tribun Jateng: 1) Direktur Utama : 

Herman Darmo 2) Pemimpin Redasi : Yusan Pare, 3)News Manager : Tri 

mulyono, 4)Production Manager : Erwin Ardiansyah, 5)Editor : Abduh 

Imanulhaq, Achiar M Permana, Agung Yulianto, Arief Novianto, Sujarwo, 

Iswidodo, Malvyangie, Moh Anhar, Rika Irawati, Rustam Aji, Sigit 

Widya, 6)Sekretaris Redaksi: Rini Ambarwati, 7) Reporter : Adi 
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Prianggoro, Bakti Buwono Budiasto, Deni Setiawan, 8)Fotografer : 

Hermawan Handaka, M Syofri Kurniawan, Wahyu Sulistyawan 

Harian Tribun Jateng dicetak kedalam 24 halaman, memiliki 12 

halaman berwarna dan 12 halaman hitam putih. Terdapat 3 pengelompkan 

halaman pada surat kabar ini yaitu sesi umum, sesi halaman kota dan sesi 

halaman olahraga. Masing masing sesi terdiri dari 8 halaman yang 

berisikan rubrik tetap untuk hari senin hingga sabtu dan rubrik khusus 

pada hari minggu. 

 Sesi umum memuat pemberitaan mengenai berita lokal, nasional 

hingga internasional. Sesi umum memiliki rubrikasi berita seperti rubrik 

internasional, rubrik nasional, rubrik bisnis dan ekonomi, rubrik finance, 

rubrik smart shoping, rubrik komunitas, rubrik lifestyle,dan rubrik 

teknologi. 

Sesi halaman kota  dicetak pada halaman 9 hingga 16 yang 

didominasi oleh berita dan informasi tentang Kota Semarang dan Kota-

kota lain di Jawa Tengah. Untuk Kota Semarang Tribun Jateng 

menyediakan 4 halaman setiap terbitannya. Terkhusus halaman Kota 

Semarang Tribun Jateng memiliki Rubrikasi Khusus yaitu pada rubrik 

Simpang Lima Blizt, Semawis Life, Semarang Round up. 

Pada hari biasa, halman 9 dalam Rubrik SimpangLima Blizt 

didominasi oleh pemberitaan Kota Semarang. Berita dalam Rubrik 

SimpangLima Blizt meliputi berita pendidikan, politik, kriminal, maupun 

budaya, serta berita-beruta seputar kawasan Simpang Lima yang dianggap 
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sebagai jantung Kota Semarang. Pada halaman rubrik Simpang Lima Blizt 

juga sering dijumpai Airport Corner. Berita atau informasi mengenai 

transportasi pesawat akan dimuat dalam dalam rubrik kolom Airport 

Corner. Selanjutnya, terdapat juga rubrik kolom berita Feature. Buah bibir 

merupakan salah satu olom rubrik berita feature yang membahas figure 

seseorang. Halaman Simpang Lima Blizt jgua mempunyai cirikhas adanay 

Story Higlights di setiap berita Utama.  

Halaman 10 menjadi halaman yangunk karena memuat 

pemberitaan tentang etnis Tiongo dan budayanya ke dalam rubri Semawis 

Life. Rubrik ini memiliki cirikhas adanya informasi kematian seseorang 

yang berketurunan Etnis Tiongkok. Adakalanya pemberitaan Kota 

Semarang secara umum berada dalam rubrik ini. Seperti kolom rubrik 

Attlas By Pass yang memuat berita singkat mengenai kota Semarang. 

Sebagai pelengkap informasi pada rubrik halaman Semawis Life juga  

memuat informasi mengenai even atau acara yang sedang berlangsung di 

Kota Semarang ke dalam kolom rubrik Semarang today. Dalam 

pengamatan peneliti halaman semawis life tidak ditemukan pada awal 

bulan Juni hingga 15 Juli.  

Rubrikasi Halaman terakhir mengenai Kota Semarang adalah 

rubrik olahraga . Pada sesi halaman olahraga halaman khusus tentang 

sepak bola lokal dibahas pada rubrik Local Soccer. Berita PSIS sebagai 

tim asal kota Semarang juga memiliki kolom rubrik khusus. Terdapat juga 
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Infromasi seputar olahraga futsal yang diwadahi pada kolom rubrik Futsal 

Mania pada halaman Local Soccer ini. 

Ringkasan pembagian Rubrik atau konten pada sesi halaman Kota 

Semarang pada Tribun Jateng dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Rubrikasi Pemberitaan Kota Semarang Harian 

Tribun Jateng 

No.  Rubirk Halaman 

1 Berita Kota 9,10,1718 

2 Berita Feature 9,10 

3 Berita figure 9 

4 Airport Corner 9 

5 Buah Bibir 9 

6 Attlas By Pass 10 

7 Semarang Today 10 

8 Gema DPRD Kota Semarang 10 

9 Informasi Kematian Orang 10 

10 Berita Sambungan 17 

11 Berita PSIS 18 

12 Klasemen ISC 18 

13  Futsal Mania 18 

14 Berita Olahraga Loal 18 
Sumber: diolah peneliti dari Tribun Jateng, Februari-Agustus 2016 

B. Profil Informan 

1. Wakil Kepala Biro Kota SemarangHarian Suara Merdeka 

  Wakil Kepala Biro Kota Semarang Harian Suara Merdeka djabati 

oleh Fahmi Zulkarnain Mardyansyah.Beliau lahir di Semarang, 1 Januari 

1975 dan untuk sekarang ini beralamat Jl. Galungan I/33, Krapyak, 

Semarang. Lulus sebagai Sarjana Fakultas Sastra Universitas Undip, beliau 

aktif dalam beberapa organisasi kewartawanan seperti menjadi ketua 

Wartawan Unit Polwiltabes Semarang dan Wartawan Mancing Mania. 

Selain aktif diberbagai organisasi wartawan beliau juga pernah bekerja 
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sebagai Kepala Perwakilan Semarang di PT.INDOPROM. Beliau 

menempati jabatan sebagai Wakil kepala Biro sejak tahun 2016. 

  Dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa Biro Kota 

Semarang memiliki wewenang dalm melakukan kegiatan liputan untuk 

rubruikasi Kota. Adapun cakupan Biro Kota Semarang yaitu seluruh 

wilayah sekeresidenan Semarang yaitu Kota Semarang, Kabupaten 

Semarang, Slatiga, Demak, Kendal, dan Grobogan. 

2. News Manager Tribun Jateng 

  News Manager atau Kordinator Liputan di Harian Tribun Jateng 

dijabati oleh Tri Mulyono. Lahir di Tuban pada tanggal 10 Juli 1975. Beliau 

adalah lulusan sarjana dari Fakultas Huku, Universitas Bhayangkara 

Surabaya. Dalam riwayat pekerjaanya beliau pernah menjabat sebagai 

Reporter di Harian Surya pada tahun 2002 dan diangkat sebagai Asisten 

Redaktur di tahun 2006. Tri Mulyono juga perna dipindah di Kompas.com 

sebagai News editor. Beliau sempat kembali ke Harian Surya Sebagai 

Redatur halaman 1 sebelum menjadi News Manager atau Korlip di Tribun 

Jateng pada tahun 2013-2016. Sekarang ini beliau dimutasi kembali ke 

harian Surya untuk menjadi Vice Editor in Chief  atau Pemred. Kembali ke 

harian Surya, sekarang ini tri Mulyono beralamat di Perum Berlian 

Kencanasari Blok U 10 Panjunan Sidoarjo, Jawa Timur. 

  Dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa Kordinator 

Liputan dalam keredaksian memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan 

materi liputan kepada wartawan.Memberikan arahan kepada reporter 
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mengenai apa yang disepakati untuk melakukan liputan berdasarkan hasil 

rapat redaksi. Korlip memiliki tanggung jawab langsung kepada redaktur 

pelasana. 

C. Analisis Framing Model Robert Entman 

1. Analisa Berita Harian Suara Merdeka 

1.1 Suara Merdeka, tanggal 20 April 2016 halaman 17  

Berita Suara Merdeka tanggal 20 April 2016 dengan Judul ―Tarif 

Keamanan Dikeluhkan Pedagang‖ setidaknya memuat 2 (dua) masalah yang 

sedang menjadi perhatian yaitu permasalahan mengenai tarif uang keamanan dan 

akses jalan yang hancur. Secara luas pemberitaan Suara Merdeka pada tanggal 

20 April  ingin membingkai dan membangun pemahaman kepada pembaca 

bahwa kepindahan pedagang korban kebakaran Pasar Johar ke tempat relokasi 

justru ditemukan banyak kekurangan didalamnya.  

Tabel 4.3 

Analisa Framing Suara Merdeka 

Tanggal 20 April 2016 Halaman 17 

 

Define problem 

Pendefinisian 

masalah 

Muncul banyak masalah di tempat relokasi 

Diagnous causes 

Memperkirakan 

masalah atau sumber 

masalah 

1. Tarif uang keamanan 

PAM Swakarsa mematok terlalu tinggi yakni Rp 

10.000 rupiah per satu stiker atau satu lapak setiap 

bulan. 

2. Jalan Hancur 

Jalan yang hancur karena Pemerintah membangun 

jalan yang tidak memadai.  aksesjalan yang rusak 

juga dikarenakan dilewati truk untuk bongkar muat 

buah setiap hari 

Make moral Mengkritik Kinerja Pemerintah 
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judgemnet 

Membuat keputusan 

moral 

1. Tarif uang keamanan 

 Pedagang merasa terbebani karena mereka 

kedepannya mereka juga akan mengerluarkan biaya 

tambahan untuk tarif kebersihan, listrik dan restribusi 

 Tingginya tarif keuangan juga dinilai meresahan 

karena sebelumnya tidak ada kesepaatan atau diskusi 

dengan pedagang. 

 Penarikan tarif keuangan dapat termasuk sebagai 

kegiatan pungli. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua 

DPRD Kota Semarang Supriyadiyang 

menyatakanbahwa selain meresahkan pedagang 

karena tidak ada kesepakatan, uangkeamanan yang 

ditarikoleh Pam Swakarsa PPJP 

bisadikatakansebagaipungli. 

2. Jalan Hancur 

 Hancurnya jalan membuat pedagang terganggu karena 

ketika hujan jalan menjadi kubangan lumpur dan tidak 

bisa dilewati kendaran pribadi. 

Treartment 

recomendetion 

Menekankan 

penyelesaian 

1. Tarif uang keamanan 

 Ani Sulfani salah satu pedagangmengatakan 

bersediadikenakantarifkeamanannamunangkanyatidak

sebesaritu, harus ada pengkajian ulang 

 Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi meminta PPJP 

menghentikan dulu penarikan uang keamanan di 

Lapak Sementara Pasar Johar sampai ada kejelasan 

dan kesepakatan dengan para pedagang 

2. Jalan Hancur 

 Suwardipedagangbuah, ingin DinasPasarSegera 

membenahijalanRusak 

 Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, ‗‘Jalan ini 

merupakan akses penting harus dibenahi dulu, karena 

banyak paving yang amblas kalau musim hujan jadi 

banyak genangan. Dari dinas pasar tadi saya hubungi 

berjanji sebelum tanggal 21 April jalan akan 

diperbaiki, ya akan saya pantau terus jika tidak 

dibenahi akan saya panggil,‖ 

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Mualim 

menegaskan dinas pasar harus segera membenahi 

berbagai masalah yang ada di relokasi. Menurutnya saat 

ini relokasi sementara Pasar Johar masih banyak yang 

harus dibenahi 

 

Adanya penarikan uang keamanan dinilai atau dipahami sebagai hal yang 

membebani pedagang di relokasi. Dijelaskan bahwa tarif yang dipatok terlalu 
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tinggi yakni Rp 10.000 rupiah per satu stiker atau satu lapak setiap bulan. Suryani 

salah pedagang mengaku dirinya keberatan dengan tarif uang keamanan sebesar 

Rp 10.000 per lapak setiap bulan penarikan tersebut berdeba jauh l ketika ia 

berada di Pasar Johar yang lama. Ia menjelaskan Para pedagang hanya dikenakan 

tarifRp 1.500 per bulan Keresahan pedagang dalam berita ini juga bertamabah  

karena tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak PAM Swakarsa. Di 

samping itu, menurut Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menyatakan uang 

keamanan yang ditarik oleh Pam Swakarsa PPJP itu meresahkan pedagang. Sebab 

belum ada kesepakatan dan bisa dikatakan sebagai pungli. 

Sedangkan, mengenai jalan hancur dalam berita ini suara merdeka 

mencoba menekankan bahwa fasilitas jalan yang dibangun oleh pemerintah belum 

memadai. Akibat  kerusakan tersebut kegiatan pedagang menjadi terganggu. 

Dikatakan berdasarkan pantauan Suara Merdeka, jalan yang hancur tida bisa di 

lewati kendaraan. Salah satu pedagang buah, Suwardi mengatakan bahwa jalan 

tidak dapat dilewati kendaraan karena berubah menjadi kubangan lumpur saat 

terjadi hujan. Dalam berita tersebut juga ditambahan bahwa menurut Ketua 

Komisi B DPRD Kota Semarang, Mualim jalan yang rusak karena banyak paving 

yang amblas dan terjadi genangan saat hujan. 

Diagnose causes masalah tarif keamanan, dalam berita ini disebutkan 

bahwa pihak yang menjadi penyebab adalah PAM Swakarsa atau pihak yang 

mengelola keamanan. Awal letak masalah adalah adanya surat edaran dari PAM 

Swakarsa. Nominal yang diberikan oleh PAM Swakarsa mengnenai Tarif 

keamanan menjadi suatu permasalahan karena para pedagang merasa terbebani. 



 

55 
 

Dengan demikian, jelas bahwa Make Moral Judgement yang ingin disampaikan 

adalah penarikan uang keamanan merupakan kegiatan yang memberatkan 

pedagang. Dengan kata lain, pedagang merupakan pihak yang dirugikan. 

Penarikan uang keamanan justru membuat pedagang  yang sebelumnya 

merupakan korban kebakaran menjadi lebih tidak sejahtera.  

Di sisi masalah lain yaitu jalan yang hancur, diagnose causes belum terlalu 

jelas diarahkan. Memang secara langsung dalam berita dijelaskan jalan yang rusak 

dikarenakan seringnya truk buah yang melewati jalan tersebut. Namun, jika 

melihat kalimat lain terdapat kalimat yang mengatakan salah satu pedagang buah 

yang bernama Suwardi mengeluh karena adanya akses jalan yang rusak. Padahal 

dirinya baru saja menempati pasar tersebut. Dengan adanya kalimat tersebut, 

secara tidak langsung penyebab masalah dalam masalah jalan hancur ini juga 

dapat ditujukan kepada Pemerintah. Sebagai pihak pengelenggara proyek, 

Pemerintah diangap telah membangun akses jalan yang kurang memadai. Pesan 

moral yang ingin disampaikan mengenai masalah jalan hancur pada berita ini 

adalah akses jalan yang rusak mengganggu aktivitas pedagang dan menghambat 

pekerjaan mereka. 

Mengenai tawaran solusi, secara keseluruhan Suara Merdeka mendorong 

untuk adanya tidakan segera untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. 

Yang pertama, penawaran solusi di lakukan dengan memuat pendapat dari 

pedagang yaitu dari Ani Sulfani yang mengatakan bersedia dikenakan tarif 

keamanan namun dengan nominal yang lebih kecil. Anik Sulfani juga mengatakan 

harus ada pengajian mengenai tarif kemanan yang ada di tempat relokas karena 
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nantinya nantinya setiap bulan mereka akan keluar biaya seperti tarif kebersihan, 

listrik, dan retribusi jika telah diberlakukan.Kedua, memuat pendapat Ketua 

DPRD Kota Semarang Supriyadi yang meminta PPJP menghentikan dulu 

penarikan uang keamanan di Lapak Sementara Pasar Johar sampai ada kejelasan 

dan kesepakatan dengan para pedagang. Pendapat tersebut ditambahi dengan 

kutipan dari Supriyadi yang mengatakan .‗‘Kami minta penarikan uang keamanan 

dihentikan dulu. Meski PPJP sudah mengeluarkan surat edaran (SE), ditarik 

dulu.‖ 

Sedangakan untuk masalah jalan yang hancur,Ketua Komisi B DPRD 

Kota Semarang, Mualim menjelaskan Jalan tersebut merupakan akses penting 

sehingga harus dibenahi dulu. Jalan yang hancur karena banyak paving yang 

amblas kalau musim hujan jadi banyak genangan. Mengenai hal tersebut ia telah 

menghubungi dinas pasar. Dalam penjelasanya Dinas Pasar berjanji sebelum 

tanggal 21 April jalan akan diperbaiki. Sebelumnya, secara umum Mualim juga 

secara tegas meminta dinas pasar harus segera membenahi berbagai masalah yang 

ada di relokasi. 

1.2. Suara Merdeka, tanggal 21 april 2016 halaman 17 

Berkaitan dengan Berita Suara Merdeka pada edisi hari sebelumnya, 

pemberitaan Suara Merdeka tanggal 20 April 2016 dengan Judul ―Permintaan 

Uang Parkir Dihentikan‖  memuat respon pihak pemerintahan mengenai masalah 

pada berita sebelumnya. Kaitan tersebut berupa respon atau tindakan yang diambil 

dari tawaran solusi yang ada pada berita sebelumnya. 
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Tabel 4.4 

Analisa Framing Suara Merdeka 

Tanggal 21 April 2016 Halaman 17 

Berita pada edisi sebelumnya telah mendefinisikan bahwa kepindahan 

pedagang korban kebakaran Pasar Johar ke tempat relokasi pasar sementara masih 

memiliki banyak masalah.Pedagang mengeluh karena harus membayar uang 

keamanan yang dinilai membebani. Disamping itu keluhan juga muncul karena 

adanya akses jalan penting yang hancur. Kedua masalah tersebut dianggap 

membebani dan mengganggu aktivitas mereka dan pemerintah harus turun tangan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berita edisi sebelumnya memberikan 

Define problem 

Pendefinisian masalah 

Penyelesaian Permasalahan di tempat Relokasi 

Diagnous causes 

Memperkirakan 

masalah atau sumber 

masalah 

Sebelumnya, pedagang merasa terbebani dengan adanya 

penarikan uang keamanan yang dilakukan PAM 

Swakarsa.Sedangakan mengenai jalan hancur, pada 

berita ini lebih ditujukan kepada kontraktor 

Make moral 

judgemnet 

Membuat keputusan 

moral 

Hendi memiliki sikap pro dengan pedagang 

Treartment 

recomendetion 

Menekankan 

penyelesaian 

 Wali Kota juga menginginkan selain biaya parker dan 

keamanan, biaya lain seperti kebersihan diminta untuk 

sementara ini ditiadakan. 

 Menginstrusikan Asisten II  untuk berkoordinasi 

dengan Dishubkominfo, DinasPasar, dan Satpol agar 

selama pedagang yang berjualan belum normal, jangan 

ditarik tar if apapun yang membebani pedagang 

 Mengenai jalan paving yang hancur di Blok E, ia 

meminta agar dinas pasar segera memanggil 

kontraktor untuk memperbaiki jalan tersebut 

 Hendi juga meminta agar segalakekurangan yang 

berada di relokasisementaraPasarJohar Masjid Agung 

Semarang (MAJT) harus secepatnya dibenahi 
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tawaran solusi agar segala kekurangan yang ada ditempat relokasi harus segera 

dibenarkan. Terpatnya, Tawaran solusi tersebut adalah Penarikan uang kemanan 

harus segera dihentikan dan jalan yang rusak harus segera dibenarkan. 

Mengenai jalan yang hancur, pada berita ini penyebab masalah tidak 

terlalu dijelaskan. Namun jika melihat perkataan Hendi ‖Kontraktornya beralasan 

spesifikasi jalan sudah sesuai standar yang ditentukan. Tapi faktanya kondisi 

jalannya rusak ya harus segera diperbaiki. Jangan kaku-kakuan,‖ seolah-olah 

dalam berita ini pihak kontraktorlah yang  merupakan sumber masalah. Tentu saja 

hal ini berbeda dengan berita sebelumnya yang menjelaskan bahwa jalan yang 

rusak memang karena sering dilewati truk bermuatan berat. Adanya perkataan 

Hendi tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya belum ada tindakan yang dilakukan 

untuk mengatasi masalah jalan yang hancur. Perkataan hendi dimaksudkan hanya 

sekedar untuk mengklarifikasi keluhan-keluhan yang sebelumnya bermunculan 

dan hanya untuk menjaga citra Pemerintah. Artinya, pemerintah tidak ingin ada 

citra buruk muncul.  

Treatment recommendation yang yang pertama dipaparkan dalam berita ini 

adalah berupa respon dari Wali Kotayang menginginkan selain biaya parkir dan 

keamanan, biaya lain seperti kebersihan diminta untuk sementara ini ditiadakan. 

Delam penjelasannya Walikota juga menghimbau agar Semua pihak juga mengerti 

bahwa aktivitas para pedagang di relokasi masih belum normal. Pada penawaran 

solusi ini Suara merdeka memuat pernyataan Hendi yang dikutip sebagai 

berikut‖Saya menegaskan, untuk sementara ini semua biaya, baik tarif parkir, 

keamanan, dan kebersihan untuk sementara dihentikan dulu. Padahal ini sudah 
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saya sampaikan kepada Asisten II untuk berkoordinasi dengan Dishubkominfo, 

Dinas Pasar, dan Satpol agar selama pedagang yang berjualan belum normal, 

jangan ditarik tarif apapun yang membebani mereka.‖Di akhir penyelesaian 

masalah mengenai iuran di tempat relokasi, Hendi akan merapatkan lagi dan 

menginstruksikan agar iuran untuk pedagang akan dibebasakan hingga kondisi 

pasar ramai dan  normal. 

Treatment recomendation yang terakhir adalah secara umum Hendi 

meminta agar segala kekurangan yang berada di relokasi sementara Pasar Johar 

Masjid Agung Semarang (MAJT) harus secepatnya dibenahi. Hal tersebut juga 

lebih dijelaskan dalam kutipan‖Saya tegaskan lagi untuk semua tarif baik parkir, 

keamanan, dan kebersihan harus dihentikan. Jika tidak bisa menghentikan segala 

tarif tersebut bagi pedagang, saya akan cari orang lain yang bisa berkomitmen 

yang sejalan dengan program pemerintah.‖ 

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Suara Merdeka 

juga memiliki sikap yang mendukung Pemerintah. Bentuk dukungan mereka 

terhadap sikap Pemkot Semarang tersebut dilakukan dengan cara  mengapresiasi 

solusi yang telah diambil oleh pemerintah. Tidak berhenti disitu saja, bahkan 

Suara merdeka juga mencoba membingkai sosok Hendi dengan citra sebagai 

pemimpin yang peduli, berkomitmen dan tegas dalam menangani permasalahan di 

relokasi pasar Johar. 

1.3.Suara Merdeka, tanggal 28 april 2016 halaman 17 

Suara Merdeka tanggal 28 april 2016dengan Judul ―PKL di Gerbang agar 

Ditertibkan‖ memberitakan mengenai masalah PKL liar di gerbang MAJT yang 
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meresahkan Pedagang Pasar Johar yang beradaPedagang Pasar Johar yang berada 

di dalam relokasi sementara. Pada berita ini juga memuat pengecekan lapangan 

mengenai permasalahan jalan rusak yang pada berita sebelumnya sudah dimuat. 

Tabel 4.5 

Analisa Framing Suara Merdeka 

Tanggal 28 April 2016 Halaman 17 

Define problem 

Pendefinisian masalah 

Munculnya masalah baru di tempat relokasi yaitu 

marakmya PKL liar di gerbang MAJT 

Diagnous causes 

Memperkirakan 

masalah atau sumber 

masalah 

1. PKL liar 

PKL liar marak di gerbang MAJT 

2. Jalan hancur 

Kerusakan jalan dikarenakan Truk bermuatan 

berat. Truk yang masuk kerelokasi memilih jalur 

tersebut karena dinilai jarakny lebih dekat dan 

praktis 

Make moral judgemnet 

Membuat keputusan 

moral 

1. PKL liar 

 PKL di luar area relokasi bisa menurunkan 

pendapatan pedagang yang berada di relokasi. Hal 

tersebut dikarenakan adanya PKL liar di gerbang 

MAJT membuat pembeli yang datang ke reloasi 

sementara lebih memilih membeli barang ke PKL 

tersebut. Akibatnya membuat relokasi sementara 

sepi dan pedagang yang berada di dalam sepi 

 Selain itu PKL liar beridiri di area yang terlarang, 

dan  berpotensi  membuat kotor sungai 

2. Jalan hancur 

Jalan yang rusak memang tidak didesain untuk 

dilintasi truk 

Treartment 

recomendetion 

Menekankan 

penyelesaian 

1. PKL liar 

 Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, 

‖Keberadaan PKL di sekitar gerbang masuk relokasi 

sementara Pasar Johar harus segera ditertibkan. 

Jangan dibiarkan, karena seperti yang sudah-sudah 

pastijumlah (PKL) akan bertambah‖.  

 Dia meminta aparat Satpol PP bias menertibkan para 

PKL tersebut agar tidak menjamur dan muncul 

bedeng-bedeng barud an melakukan opeasi steiap 

hari 

 KetuaKomisi B DPRD Kota Semarang, 

Mualim―PKL-PKL yang mulai tumbuh di Jalan 

Arteri Soekarno-Hatta sekitar gerbang masuk 

relokasi harus segeraditertibkan karena berdiri di 
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area trotoar dan bantaran sungai‖ 

2. Jalan Hancur 

 KetuaKomisi B DPRD Kota Semarang, Mualim 

‖Akan saya cek silang dalam beberapa hari ini 

apakah sudah dibereskan atau belum, janjinya sudah 

dibereskan tapi akan kami cek lapangan. Karena 

masih dalam perawatan ya harus segera diperbaiki. 

Dalam waktu dekat saya juga akan memanggil Dinas 

Pasar.‖ 

 Henrar Prihadi  ‖Soal penambahan lahan di relokasi 

sementara Pasar Johar MAJT belum kami pikirkan 

karena saat ini dinilai sudah cukup. Sekarang kami 

fokus untuk menyelesaikan DED Pasar Johar,‖ 

Tidak terlepas dari pendefinisian awal pada berita-berita sebelumnya, pada 

berita ini Suara Merdeka juga kembali ingin menunjukan bahwa  tempat Relokasi 

masih sering  didapati masalah. Kali ini,masalah yang muncul adalah PKL liar 

pada tempat relokasi. Pada berita ini pendefinisain masalah secara jelas 

digambarkan dengan kondisi pedagang di tempat relokasi menjadi sepi karena 

adanya PKL liar.  Berdasarkan  pendapat Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi 

dalam berita tersebut dijelaskan bahwa jika ada pembiaran, maka jumlah PKL 

akan bertambah. Akibatnya,  pembeli yang datang ke relokasi sementara akan 

lebih memilih membeli barang di PKL tersebut dan tidak mau masuk ke relokasi 

sementara Pasar Johar, sehingga akan membuat relokasi sementara sepi dan para 

pedagang di dalam akan merugi. Penggambaran kondisi tersebut lebih terlihat 

dimana pada berita ini didukung adanya pernyataan dari salah satu pedagang yaitu 

Zainal Arifin. Menurutnya keberadaan pedagan kaki lima tersebut membuat 

dirinya resah karena dapat mempengaruhi pendapatan para pedagang dan 

mengganggu arus lalu lintas.  
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 Oleh karena itu Suara Merdeka juga  dalam berita ini mencoba 

memberikan penekanan bahwa masalah ini harus segera diatasi. Tentu saja 

penekanan ini dilakukan ditujukan lebih kepada pihak Pemerintah agar  merespon 

baik mengenai masalah tersebut. Penekanan tersebut dilakukan dengan berbagai 

cara diantaranya adalah memakai judul dan lead yang secara langsung 

memberikan  penekanan mengenai perlunya tindakan segera untuk mengatasi 

masalah PKL liar yang berada di gerbang MAJT. Pembingkaian  dalam berita ini 

memiliki gaya menekankan elemen treatment recommendation yang diharapkan 

Pemkot akan memberi perhatian untuk segera melakukan penyelesaian. Tawaran 

solusi yang pertama, berasal dari pendapat DPRD Kota Semarang, Supriyadi . Ia 

mengatakan keberadaan PKL di sekitar gerbang masuk relokasi sementara Pasar 

Johar harus segera ditertibkan. Karena berdasarkan yang sudah-sudah pasti jumlah 

(PKL) akan bertambah jika dibiarkan. Oleh karena itu, dirinya juga meminta agar 

aparat Satpol PP bisa menertibkan para PKL tersebut agar tidak menjamur dan 

muncul bedeng-bedeng baru. Kedua, pendapat dari Ketua Komisi B DPRD Kota 

Semarang, Mualim. Dalam kesempatannya Mualim mengatakan PKL-PKL yang 

mulai tumbuh di Jalan Arteri Soekarno-Hatta sekitar gerbang masuk relokasi 

harus segera ditertibkan karena berdiri di area trotoar dan bantaran sungai. 

Keberadaan PKL liar yang mulai merebak harus segera ditindak karena akan 

membuat pembeli enggan masuk ke relokasi dan bisa membuat kotor sungai. 

 Mengenai Diagnose causes pada berita ini, sumber masalah memang 

secara lansung ditujukan kepada PKL liar yang berada di gerbang MAJT. Namun, 

bagaimana PKL liar ini bisa secara marak menempati area tersebut masih 
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dipertanyakan dalam berita ini. Hal tersebut, dipertanyakan oleh Ketua Komisi B 

DPRD Kota Semarang, Mualim , dimana dalam berita ini berpendapat demkian 

―saat ini banyak kios semi permanen yang dibangun di sekitar gerbang masuk. 

Dia mempertanyakan siapa yang mengizinkan  pembangunan tersebut karena 

dinilai berdiri di area terlarang. ‖ 

Berita ini juga berisikan berita mengenai masalah jalan yang rusak yang 

sebelumnya juga dimuat pada koran edsisi sebelumnya. Dalam berita ini Hendi 

menjelaskan bahwa mengenai jalan yang rusak dikarenakan jalan tersebut tidak 

semestinya untuk dilintasi truk bermuatan. Hendi juga menjelaskan bahwa alasan 

truk memilih melewati jalur tersebut dikarenakan jaraknya yang lebih dekat dan 

praktis. Tentu saja hal ini berbeda dengan dikatakan Hendipada berita 

sebelumnya, dimana pihak yang dituju sebagai penyebab lebih mengarah kepada 

pihak kontraktor. Artinya, terjadi perlemparan mengenai siapa yang menjadi 

pelaku penyebab masalah pada berita ini. Di sisi lain, secara tidak langsung berita 

ini memperlihatkan bahwa belum ada solusi atau tindakan  yang dilakukan untuk 

mengatasinya. Penawaran solusi dalam berita ini masih sama seperti berita-berita 

sebelumnya yang hanya menekankan penawaran solusi agar masalah jalan harus 

segera diatasi.Hanya saja dalam berita ini penawaran solusi diambil dari Ketua 

Komisi B DPRD Kota Semarang, Mualim diamana dalam berita tersbut berkata 

‖Akan saya cek silang dalam beberapa hari ini apakah sudah dibereskan atau 

belum, janjinya sudah dibereskan tapi akan kami cek lapangan. Karena masih 

dalam perawatan ya harus segera diperbaiki. Dalam waktu dekat saya juga akan 

memanggil Dinas Pasar.‖ 
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Pada akhir berita muncul pembahasan mengenai topik baru yaitu 

mengenai DED Pasar Johar. Dalam perkatannya Hendi menerangkan berkaitan 

penambahan lahan, pemerintah belum memikirkannya karena dinilai sudah 

mencukupi. Pihaknya sedang fokus untuk menyelesaikan DED Pasar Johar. 

Kemunculan topik ini jelas dimaksudkanuntuk menjadi fokus di berita edisi 

selanjutnya. 

1.4. Suara Merdeka, tanggal 17 Juni 2016 halaman 18 

Topik pada berita ini sebelumnya telah sedikit disinggung pada berita 

tanggal 28 April yaitu mengenai DED Pasar Johar. Secara umum Pendefinisan 

masalah pada berita ini adalah membingkai atau memandang bahwa Pemkot 

Semarang memiliki keseriusan dalam  membangun Pasar Johar.  Pembingkaian 

keseriusan Pemkot tersebut sudah dimulai dari judul berita yang mencantumkan 

nominal yang besar  yaitu Rp 700 Milyar dengan imbuhan kata ―telan‖. 

Tabel 4.6 

Analisa Framing Suara Merdeka 

Tanggal 17 Juni 2016 Halaman 18 

Define problem 

Pendefinisian masalah 

Penyusunan DED untuk revitalisasi dilakukan secara 

serius dan matang 

Diagnous causes 

Memperkirakanmasal

ahatau sumbermasalah 

Pemerintah Kota Semarang 

Make moral 

judgemnet 

Membuat keputusan 

moral 

 Heverarita G. Rahayu, Dia menginginkan agar 

pembuatan DED dan revitalisasi Pasar Johar bisa 

selesai. Pemkot akan terus mengawal revitalisasi Pasar 

Johar dengan melibatkan para stakeholder terkait. 

‖Pasar Johar bukan merupakan pasar biasa karena 

masuk dalam cagar budaya. Tentunya revitalisasi 

harus dilakukan berhati-hati dan melibatkan banyak 

pihak baik para ahli, pakar, akademisi, pengamat, 

pedagang, dan masyarakat, 

 Kepala balagi pelestarian cagar budaya, Drs Tri 

Hartono,   Revitalisasi dilakukan untuk menumbuhkan 
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kembali nilai nilai budaya  

 Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan, Agus 

Riyanto, mengatakan DED akan meliputi seluruh 

kawasan Pasar Johar. Sehingga Pasar Johar nantinya 

diharapkan bisa menjadi ikon Kota Semarang.  

 Kseriusan pemerintah terlihat dengan adanya anggaran 

besar  melibatkan pemerintah kota provinsi, dan pusat. 

Anggaran diprediksi mencapai Rp 700 M 

Treartment 

recomendetion 

Menekankan 

penyelesaian 

 Heverarita G. Rahayu Dia menginginkan agar 

pembuatan DED dan revitalisasi Pasar Johar bisa 

selesai. Pemkot akan terus mengawal revitalisasi Pasar 

Johar dengan melibatkan para stakeholder terkait. 

 Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan, Agus 

Ryanto, ― Kami undang para pakar dan ahli untuk 

memberi masukan dalam acara Kick Off DED 

Revitalisasi Pasar Johar. Hal itu merupakan elemen 

untuk kembali revitalisasi Pasar Johar karena 

menyangkut ribuan pedagang,‖  

 Agus Ryanto‖Konsentrasi pekerjaan akan dilakukan di 

Pasar Johar dan kawasan sekitarnya. Untuk kajian 

amdal dan lalu-lintas ditargetkan juga selesai tahun 

ini. Diskusi ini akan berlangsung beberapa kali, dan 

akan dilakukan seminar, 

 KetuaPersatuanPedagangdanJasaPasar (PPJP) Kota 

Semarang, SuwantoRevitalisasi harus dibangun 

maksimal dua lantai supaya tidak di tinggalkan 

pedagang 

 

Selain itu keseriusan Pemkot juga dibangun melalui sub judul yang 

mencoba menunjukan bahwa dalam pemysunan DED tersebut Pemkot juga 

melibatkan  pakar.  Dimulainya DED dipandang sebagai langkah yang maju, hal 

tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Semarang Hevearita. Dituliskan 

berdasarkan pendapat Hevearita Pemkot akan terus mengawal revitalisasi Pasar 

Johar dengan melibatkan para stakeholder terkait. Pembingakian dan  

Penggambaran keseriusan Pemkot juga dilakukan melalui dialog Ita terhadap 

Suara Merdeka yang menjelaskan bahwa revitalisasi harus dilakukan berhati-hati 

dan melibatkan banyak pihak baik para ahli, pakar, akademisi, pengamat, 
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pedagang, dan masyarakat.  Penggambaran keseriusan yang serupa juga didapati 

dari dialog yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan, Agus 

Riyanto.  Dalam berita tersebut Riyanto menerangkan Revitalisasi Pasar Johar. 

merupakan elemen untuk kembali revitalisasi Pasar Johar karena menyangkut 

ribuan pedagang. 

Dari pendefinisan masalah dalam bingkai diatas dapat dilihat bahwa 

diagnose causes  atau  pelaku adalah pihak Pemerintah Kota Semarang. Artinya 

adalah berita ini merupakan berita yang bertujuan untuk memunculkan citra baik 

Pemkot Semarang. Dimana seiringan dengan itu terdapat pesan moral yang ingin 

disampaikan adalah  adanya DED merupakan langkah yang baik yang dapat 

membantu kembali perekonomian pedagang yang dulunya kehilangan tempat. 

Selain itu, dipandang dari segi sosial budaya, adanya DED revitalisasi menurut  

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Drs Tri Hartono sesuai 

undang-undang Pasar Johar merupakan bangunan cagar budaya. Sehingga 

rebitalisasi dilakukan agar dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya yang 

prinsipnya tidak boleh bertetangan dengan masyarakat. Adapun, tujuan dari cagar 

budaya sendiri adalah untuk kesejahteraan terhadap masyarakat. Pasar Johar 

dinilai memiliki Sejarah kota karena berdeatan dengan Kota Lama, Masjid 

Kauman, pasar, dan alun-alun.  

Berita ini juga secara langsung memaparkan treatment recommendetion. 

Diantaranya adalah pertama, tawaran solusi muncul dari Heverarita G. Rahayu 

yang mengatakan  Pemkot akan terus mengawal revitalisasi Pasar Johar dengan 

melibatkan para stakeholder terkait.. Kedua, tawaran solusi yang diberikan adalah 
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untuk melibatkan banya pihak seperti ahli, pengamat, akademisi, pedagang dan 

masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ita dan Kepala Dinas Tata Kota dan 

Perumahan, Agus Ryanto. Treatment recommendetion  yang terakhir adalah 

usulan  dari Ketua Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota Semarang, 

Suwanto. Dalam dialognya Suwanto mengusulkan agar  bangunan pengganti 

Pasar Yaik di kawasan Johar nanti tidak lebih dari dua lantai. Sebab, menurutnya 

seperti pengalaman revitalisasi pasar sebelumnya yang dibangun dengan tiga 

sampai empat lantai justru ditinggalkan oleh  pedagang. 

Berdasarkan pemaparan di atas, berita ini merupakan berita yang memiliki 

sudut pandang  positf terhadap Pemkot. Pemilihan judul, lead dan kata jelas sekali 

ditujukan untuk membangun citra Pemkot yang baik di mata masyarakt terutama 

pembaca. Namun, secara tidak langsung berita ini bertujuan untuk membentuk 

suatu  keterbukaan. Artinya masyarakat menjadi tahu bahwa dalam melakukan 

revitalisasi, Pemkot Semarang akan menghabiskan  dana yang besar. Sehingga 

dalam langkah kedepan diharapkan  dana tersebut benar-benar terpakai secara 

benar. Berita inijuga secara langsung menjadi sebuah peringatan  kepada Pemkot 

bahwa dalam prosesnya mereka harus merealisasian dana yang besar tersebut 

dengan baik dan benar.  

1.5 Suara Merdeka, tanggal 6 Agustus 2016 halaman 17 

  Berita ke Lima mengenai Pasar Johar di Suara Merdeka memuat 

permasalahan padamnya listrik di tempat relokasi. Suara Merdeka dalam berita 

ini mencoba membingkai permasalahan dengan mendefinisikan peristiwa 

padamnya listrik menghambat aktivitas pedagang.  
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Tabel 4.7 

Analisa Framing Suara Merdeka 

Tanggal 6 Agustus 2016 Halaman 17 

  Dalam lead berita ini ditulisakan ―Pedagang Pasar Johar yang menempati 

kompleks Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) terpaksa berjualan tanpa 

penerangan karena listrik padam sejak beberapa hari terakhir ini.‖ Pemakaian kata 

―terpaksa‖ dalam kalimat tersebut bertujuan untuk menunjukan bahwa maslah ini 

merupakan masalah yang mendesak bagipara pedagang. Di samping itu,adanya 

imbuhan ―beberapa hari terkahir‖ dalam kalimat tersebut menunjukan bahwa 

Define problem 

Pendefinisian masalah 

Permasalahan Listrik padam di tempat 

relokasi 

Diagnous causes 

Memperkirakan masalah atau 

sumber masalah 

Pemadaman yang terjadi dikarenakan 

kompleks MAJT merupakan konsep 

sementara, sehingga listrik yang disediakan 

juga sementara. Pasar tersebut dialiri dengan 

50 ribu watt dan los strum. Kapasitas tersebut 

tidak cukup mengaliri seluruh pedagang 

karena beberapa pedagang yang 

menggunakan listrik berlebihan. Dengan 

beban tambahan yang begitu besar PLN 

terpaksa memutuskan aliran listrik di awal 

Agustus 

Make moral judgemnet 

Membuat keputusan moral 

Pemutusan aliran listrik dimaksudkan agar 

tidak terjadi ledakan ditransformator Namun 

disisi lain, pedagang membutuhkan listrik 

untuk aktivitas jualan terutama saat malam.  

Treartment recomendetion 

Menekankanpnyelesaian 
 Kepala Dinas Pasar, Trijoko ‘‘Sebenarnya 

di kompleks MAJT ini konsepnya 

sementara. Listrik yang disediakan juga 

sementara. Namun, ada beberapa pedagang 

yang menggunakan listrik berlebihan, 

sehingga bebannya terlalu berat. Kami 

sedang mengusulkan dalam anggaran 

perubahan untuk menambah daya listrik,‘ 

 Untuk jangka pendek, direncanakan 

menggilir listrik di tiap blok.Dinas Pasar 

akan mendata kebutuhan listrik masing-

masing blok, agar teraliri listrik dengan 

baik, meski secara bergiliran. 
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adanya pembiaran dan belum ada tindakan solusiuntuk mengatasi padamnya 

listrik.Dalam awal berita ini, Suara Merdeka memasukan dialog dari salah satu 

pedagang yang bernama Heldi.  Tujuannya adalah untuk mengetahui sudut 

pandang dari pedagang. Dalam dialognya Heldi mengatakan  bahwa  listrik padam 

sejak hari Senin (1/8). Padamnya listrik sangat mengganggu transaksi jual beli 

pedagang, terutama saat malam pasar menjadi  gelap gulita.  Dengan adanya 

pendapat dari pedagang tersebut Suara Merdeka akan lebih mampu meyakinkan 

pembaca bahwa padamnya listrik merupakan  masalah yang sangat mendesak bagi 

para pedagang. Lebih lanjut, Suara Merdeka dalam berita ini juga mencoba 

mebingkai tempat relokasi merupakan pasar sementara yang belum memiliki 

fasilitas yang memadai. Artinya tempat relokasi belum siap untuk ditempati 8000 

pedagang  pasar Johar yang pindah . Trijokodalam berita ini, mengatakan bahwa 

tempat reloaksi merupakan konsep sementara. sehingga fasilitas listrik di tempat 

relokasi yang sementara dialiri 55 ribu watt dan loss setrum tidak mampu 

mengaliri seluruh pedagang. Oleh karena itu, PLN telah memutskan untuk 

memutus aliran listrik agar tidak terjadi ledakan pada trafo. 

  Mengenai penyebab masalah dalam berita ini, dijelaskan bahwa 

pemutusdan listrik terpaksa dilakukan oleh pihak PLN. Hal tersebut dilakukan 

karena PLN takut trafo akan meledak karena kelebihan  beban. Dalam berita ini 

Kepala Dinas Pasar Kota Semarang, Trijoko Sardjoko juga  menjelaskan 

Sebenarnya di kompleks MAJT ini konsepnya sementara. Listrik yang disediakan 

juga sementara. Namun, ada beberapa pedagang yang menggunakan listrik 

berlebihan, sehingga bebannya terlalu berat. Penjelasan Trijoko menunjukan 



 

70 
 

bahwa pedagang juga menjadi pihak yang menyebabkan pedamnya listrik itu 

sendiri. 

  Pesan moral yang dibawa dalam berita ini adalah padamnya listrik 

merupakan masalah yang mendesak dan harus segera diselesaikan.  Listrik 

merupakan kebutuhan dasar para pedagang dalam berjualan terutama disaat 

malam hari. Padamnya listrik dapat mengganggu aktivitas dan pendapatan 

mereka. Terlebih dalam berita ini juga menjelaskan ada sekitar 8000 pedagang di 

dalam tempat Relokasi. Oleh karena itu, penanganan masalah fasilitas listrik ini 

memerlukan campur tangan Pemkot Semarang. Disamping itu, dalam berita ini 

juga memberikan pesan bahwa pemadaman bukan semata-mata dilakukan tanpa 

ada alasan. Namun, pemadaman dikarenakan pihak PLN mencegah terjadinya 

lonjakan beban yang dapat berakibat ledakan pada trafo.  

  Sesusai dengan  bingkai yang dikembangkan dalam berita ini, Suara 

Merdeka mengusulkan agar masalah ini harus segera diatasi. Secara langsung 

Suara Merdeka telah mermuat tawaran-tawaran solusi yang ada kedalam berita 

ini. Seperti halnya apa yang diusulkan pihak PLN bahwa sebagai solusi jangka 

panjang Pemkot harus menambahkan anggaran daya listrik. Namun, berkaitan 

dengan hal tersebut melalui tanggapan Trijoko dalam berita juga telaj dijelaskan 

bahwa penambahan anggaran  harus melalui proses. Ia menghimbau agar 

pedagang untuk bersabar. Selain itu , melalui Trijoko juga Suara Merdeka 

menekankan tawaran  solusi jangka pendek yaitu penggiliran setiap blok di tempat  

relokasi.  
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1.6 Suara Merdeka, tanggal 23 agustus 2016 halaman 17 

Berita Suara Merdeka pada tanggal 23 Agustus memiliki dua fokus 

perhatian, yang pertama adalah desakan untuk Pemkot agar membuat satgas 

khusus dan tanggapan Pemkot dalam permasalahan listrik padam. Suara Merdea 

Edisi sebelumnya telah membingkai berita mengenai listrik padam yang 

meresahkan pedagang.  

Tabel 4.8 

Analisa Framing Suara Merdeka 

Tanggal 23 Agustus 2016 Halaman 17 

Define problem 

Pendefinisian masalah 

Banyaknya masalah bermunculan di Pasar Johar 

merupakan masalah kinerja Pemerintah. 

Diagnous causes 

Memperkirakan masalah 

atau sumber masalah 

Banyak munculnya permasalahan di Pasar Johar 

dikarenakan belum ada progres signifikan dari 

Pemerintah. dalam hal ini, yang dituju adalah dinas 

pasar 

Make moral judgemnet 

Membuat keputusan 

moral 

 Agung Budi Margono, Senin (22/8) mengatakan, 

permasalahan pedagang Pasar Johar di tempat 

rekolasi itu terus muncul, mulai dari pemadaman 

listrik, parkir, hingga sepinya pembeli. Kini, 

sebagian pedagang memilih pindah ketempat lain. 

Beberapa diantaranya kembali ke Jalan Agus 

Salim. 

 Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi 

Margono, berpendapat, pengangan masalah di 

pasar Johar kurang optimal seperti penganaan di 

pasar lain 

 Penanganan yang dinilai tidak maksimal dapat 

dilihat dari serapan anggaran saat ini yang masih 

minim. Dari APBD 2016 sebesar Rp 3,6 triliun, . 

Pembangunan infratruktur menjadi penyerap 

terkecil yaitu hanya menyeraperap Rp 29,97 miliar 

Treartment 

recomendetion 

Menekankan 

penyelesaian 

 Wakil ketua DPRD Agung Budi Margono meminta 

Pemkot segera membentuk satgas khusus untuk 

menangani berbagai permasalahan Pedagang Pasar 

Johar di tempat relokasi di wilayah Masjid Agung 

Jawa TengahTerpisah, Wali Kota Semarang 

 Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Syahrul 

Qirom, masalah parkir juga harus ditangani secara 

serius 
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 Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya melalui 

Dinas Pasar tengah menyusun anggaran untuk 

menaikkan daya di lokasi relokasi Pasar Johar yang 

akan diajukan dalam anggaran perubahan. daya 

yang ada saat ini 53.000 watt akan dinaikkan 

menjadi 147.000 watt 

Pada berita tersebut dikatakan listrik yang padam karena konsep dari pasar 

tersebut adalah sementara sehingga tidak kuat menampung beban yang ada pada 

saat itu. Dijelaskan juga bahwa beban yang berlebih karena adanya beberapa 

pedagang yang memakai listrik secara berlebihan. Oleh karena beban yang 

berlebih itu, PLN harus memutus aliran listrik agara tidak terjadi ledakan pada 

trafo. Dalam berita tersebut terdapat beberapa tawaran solusi bai jangka pendek 

maupun panjang.  Mengenai solusi jangka pendek,  solusi yang telah deiambil 

adalah melakukan penggiliran tiap blok pasar. Sedangakan mengenai solusi 

jangka panjang, PLN telah menawaran agar Pemkot menambah anggaran daya 

listrik. Menindak lanjuti tawaran solusi tersebut, dalam berita ini dijelaskan bahwa 

Hendi dan pihak dinas pasar telah menyusun anggaran untuk menaikan daya di 

tempat reloasi. Direncanaan awal daya yang sebesar 53.000 watt aan dinaikan 

menjadi 147.000 watt. 

Pada sisi lain berita, Suara merdeka juga berusaha membangun bingkai 

mengenai desakan kepada Pemkot agar membuat satgas khusus. Secara 

keseluruhan bingkai yang  coba dikembangkan Suara Merdeka dalam permasalah 

di pasar Johar tersebut  adalah masalah dikarenakan kinerja Pemerintah yang 

kurang optimal.  Sehingga pendefinisian mengenai masalah ini adalah banyaknya 

masalah yang bermuncuan merupakan masalah kinerja Pemerintah. Artinya, ada 

ketidak percayaan mengenai kinerja pemerintah.  Dalam  hal  ini pemerintah  yang 
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tertuju atau pihak yang menjadi pelaku dan sumber masalah  adalah dinas pasar.   

Oleh karena itu pada berita ini salah satu carra pembingkaian dilakukan dengan 

menekankan bagian tawaran solusi yaitu agar Pemkot segera membentuk  Satgas 

khusus.  

Bingkai mengenai Dinas pasar sebagai sumber masalah  didukung dari 

pendapat dan penilaian terutama dari Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung 

Budi Margono,.  Pertama, Agung Budi Margono, pada awal berita menjelaskan 

bahwa permasalahan pedagang Pasar Johar di tempat rekolasi itu terus muncul, 

mulai dari pemadaman listrik, parkir, hingga sepinya pembeli. Kini, sebagian 

pedagang memilih pindah ketempat lain. Beberapa diantaranya kembali ke Jalan 

Agus Salim. Dalam berita ini juga terdapat kutipan dari Agung yang berkata 

‘‘Sejauh ini progresnya belum menggembirakan, keluhan para pedagang masih 

terjadi. Saya sarankan membentuk satgas khusus yang melibatkan beberapa pihak. 

Misalnya, untuk menyelesaikan masalah fasilitas dan mengembalikan  

perekonomian di wilayah tersebut. Hal ini menyangkut banyak orang.‖  Kedua, 

Agung juga mengatakan bahwa penanganan dan kinerja Dinas Pasar yang belum 

optimal juga terjadi di pasar yang lain seperti Pasar Bulu dan Peterongan. Dan 

yang terakhir dalam  hal yang mendukung penilaian belum optimalnya penangan 

masalah di Pasar Johar adalah mengenai anggaran. Agung dalam berita ini 

mangatakan  demikian ‘‘Prinsipnya, kami mendukung langkah pemerintah untuk 

perbaikan di beberapa aspek. Apalagi serapan anggaran saat ini masih minim. 

Dari APBD 2016 sebesar Rp 3,6 triliun, baru diserap Rp 29,97 miliar. 

Pembangunan infratruktur menjadi penyerap terkecil, hanya tujuh persen.‖ 
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Perkataaan Agung tersebut menunjukan bahwa dalam menyalurkan   anggaran 

Dinas pasar juga belum optimal.  

Sehingga berdasarkan keseluruhan penjelasan  dan  penilaian Agung dapat 

menunjukan  bahwa pesan moral yang ingin disampaikan adalah ternyata 

pedagang semakin tidak sejahtera di tempat relokasi.  Hal tersebut juga 

menunjukan bahwa Dinas Pasar sebagai pengelola tidak bekerja secara optimal. 

Terbukti bahwa hal serupa juga terjadi di pasar lain.  Oleh sebab itu dalam berita 

ini membingkai pentingnya pembentukan satgas khusus. Dimana Kedinasan 

tersebut telah dianggap tidak bisa mengangani permasalahan di pasar-pasar selain 

Pasar Johar. Pembentuan Satgas khusus bertujuan agar pemerintah mampu 

menyelesaikan masalah fasilitas dan meningkatkan perekonomian. Selain itu, 

pembentukan Satgas khusus dapat menjadikan solusi tepat mengingat  Dinas 

Pasar yang akan dilikuidasi.  

1.7 Suara Merdeka, tanggal 27 Agustus 2016 halaman 18 

Suara Merdeka pada berita kali ini mendefinisikan masalah  Pasar Johar 

adalah masalah mengenai hadir tidaknya peran Pemkot Semarang. Sehingga 

pemakaian Negara pada judul berita tersebut mengarah ke pada Pemkot 

Semararng sebagai pelaku atau sumber masalah. Tentu saja hal ini berkaitan 

dengan berita-berita sebelumnya yang menunjukan bahwa di tempat relokasi  

masih banyak masalah yang bermunculan. Masalah tersebut seperti penarikan 

tarif, jalan yang rusak, padamnya listrik, hingga sepinya pasar. Selain itu 

banyaknya masalah dan keluhan dinilai karena kinerja pihak Dinas Pasar yang 

dinilai  belum optimal.  
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Tabel 4.9 

Analisa Framing Suara Merdeka 

Tanggal 23 Agustus 2016 Halaman 17 

Define problem 

Pendefinisian 

masalah 

Negara terkesan tidak hadir dan membiarkan dalam  masalah 

pasar Johar.  

Diagnous 

causes 

Memperkirakan 

masalah atau 

sumber masalah 

 Selama kepindahan terdapat banyak persoalan yang 

mendera pedagang.  

 Pemkot belum merelisasikanj anjinya untuk 

mempublikasikan Pasar Johar di MAJT berskala besar 

Make moral 

judgemnet 

Membuat 

keputusan moral 

 Pemkot tidak menepati janji untuk mempromosikan pasar 

yaitu menyediakanhadiahmobil yang diundiuntukpembeli 

yang belanja di tempatrelokasi.  

 Pedagang juga mengelih mengenaipengelolaanparker yang 

tidakkonsisten. Dimana tarif yang seharusnya Rp 1.000, 

menjadiRp 2.000. dan untuk mobil yang seharusnyaRp 

2.000, menjadiRp 5.000.. 

 selain itu juga masih terdapat kekurangan megenai 

kesediaansarana air, penanganansampah yang memadai dan 

keamanan 

Treartment 

recomendetion 

Menekankan 

penyelesaian 

 Ketua DP2K Semarang, Budi Santoso mengatakan, pemkot 

harus mengajakpedagang untuk rembukan terkait persoalan 

di tempatrelokasi. Selama menung gu pembangunan 

PasarJohar, pedagang juga harus diikutkan dalam 

penyusunan DED 

 Ruli, pedagang sepatu ‖Kami meminta juga penambahan 

transportrasi umum seperti BRTdan membuka jalan masuk 

dari Jalan Kartini dekat Jembatan Jolotundo biar banyak 

akses ke pasar,‖ 

Pada pembingkaiannya, Suara merdeka mencoba membagun gambaran 

bahwa Pemerintah terkesan tidak hadir dan membiarkan banyak masalah di Pasar 

Johar bermunculan. Bahkan penggambaran atau pembingkaian tersebut sudah 

tertulis secara langsung di lead berita. Kalimat lead dari berita ini adalah sebagai 

berikut ―Negara diminta hadir di tempat relokasi pedagang Pasar Johar di 

kompleks MAJT. Sebab, selama ini sejumlah persoalan yang mendera pedagang 

terkesan dibiarkan.‖  
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Penekananan mengenai kurang hadirnya Pemerintah juga tergambarkan  

melalui penjelasan dari berbagai pihak mengenai masalah-masalah yang masih 

ada di tempat relokasi. Yang pertama, munculnya topik masalah baru yaitu 

megenai amburadulnya pelolaan parkir dan kurangnya publikasi 

untukmeramaikan pasar. Hal tersbut disampaikan Pijar dalam dialognya dengan 

Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP- 2K). Kedua, Ketua Pijar, Azim 

Wasyik mengatakan, peristiwa kebakaran Pasar Johar sempat membuat dirinya 

putus asa dalam berjualan sepatu. Pembeli menjadi berkurang, karena minim 

informasi yang menunjukkan kiosnya. Bahkan katanya pembeli lama lebih 

memilih belanja di Pasar Yaik Baru. Dalam penjelasanya dia juga berkata 

‖Jaringan pembeli kami hilang. Kita jualan tidak bisa seperti dulu. Mungkin 

berkurang sampai 40%. Sulit untuk bangkit, apalagi kondisi ekonomi seperti 

sekarang ini.‖ Ketiga, berasal dari salah satu pedagang, Ruli yang mengatakan, 

pengelolaan parkir tidak konsisten. Parkir Rp 1.000, tapi ditarik Rp 2.000. Parkir 

mobil Rp 2.000, ditarik Rp 5.000. Ruli juga menambahkan  bahwa ada oknum 

yang bermain, dalam berita ini ruli berdialog seperti berikut ‖Di sana ada dua tiket 

parkir, jadi kalau tidak diberikan, dipakai oknumnya lagi.‖ Keempat, Anggota 

DP2K Semarang Bidang Lingkungan Perkotaan, Sudanti Budihardjodalam berita 

ini mengatakan, di pasar relokasi belum tersedia sarana air dan penanganan 

sampah yang memadai. Di sisi lain, lingkungan juga belum dijaga banyak petugas 

keamanan. Dalam berita ini ia berata ‖Koordinasi antarinstansi tidak jalan. Air 

dan sampah belum jelas penanganannya,‖ 
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Disamping itu pesan moral bahwa Pemkot sebagai sumber masalah atau 

pelaku, dalam hal ini dianggap tidak hadir dan membiarkan juga muncul karena 

Pemkot tidak menepati janjinya. Dalam berita ini Ketua Pijar, Azim Wasyik 

menambahkan Pemkot belum merelisasikan janjinya untuk mempublikasikan 

Pasar Johar di MAJT berskala besar, sehingga masyarakat semakin tahu dan 

datang. Dalam berita ini ia mengatakan ‖Dulu dijanjikan pemkot dan pemprov 

menyediakan hadiah mobil yang diundi untuk pembeli yang belanja di tempat 

relokasi. Sampai sekarang tak jelas. Negara kok sepertinya tidak hadir.‖  

Sebagai tawaran solusi, Suara Merdeka dalam hal ini mengusulkan agar 

pemkot harus mengajak pedagang untuk rembukan terkait persoalan di tempat 

relokasi. Hal tersebut telah disampaikan oleh Ketua DP2K Semarang, Budi 

Santoso yang mengatakan, pemkot harus mengajak pedagang untuk rembukan 

terkait persoalan di tempat relokasi. Selama menunggu pembangunan Pasar Johar, 

pedagang juga harus diikutkan dalam penyusunan DED. Dalam berita ini ia juga 

memberikan imbuhan dalam  dialognya yaitu ‖Jangan sampai setelah pasar 

dibangun jadi sepi pedagang dan pembeli. Pedagang harus dilibatkan. 

Konsekuensinya, nanti pedagang harus menempati. Keinginan-keinginan 

pedagang diakomodir.‖ Artinya rembugan ini dimaksudkan agar menetralkan 

anggapan bahwa Negara tidak hadir dan teresan tidak peduli bahkan membiarkan. 

Dari perkataanya juga tersirat bahwa jangan samapi korban kebakaran justru 

menjadi lebih tidak sejahtera dengan kepindahannya ditempat relokasi. Adanya 

kerjasama akan membuat pedagang memiliki tanggung jawab untuk menempati 

pasar. 
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2. Analisa Berita Harian Tribun Jateng 

2.1 Tribun Jateng, tanggal 1 April 2016 halaman 13 

Berita Tribun Jateng pada edisi ini mendefinisikan kepindahan pedagang 

ke tempat relokasi merupakan langkah yang positif. Sehingga bingkai yang akan 

dibangun adalah sisi baik dari kepindahan pedagang ke are MAJT. Hal tersebut 

terlihat dari judul berita ―Ninik Senang Lebih Dekat ke Pedangang Langganan‖. 

Sesuai judulnya, dalam berita ini bingkai berita dikemas dengan sedikit 

menceritakan kondisi dari salah satu pembeli yang dulunya sering berlangganan di 

Pasar Johar.  Diceritakan dalam berita tersebut salah satu pelanggan bernama 

Ninik, warga Jalan Gajah  tampak riwa-riwi di sekitar Blok F6 Pasar Johar 

Sementara yang berada di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).  Ninik 

dalam berita ini digambarkan sedikit kebingungan mencari pedagang 

langganannya. Namun poin dalam pengantar berita ini adalah ketika Ninik merasa 

senang dengan kepindahan pedagang ke are MAJT. Dalam dialognya Ninik 

berkata . ― Malah senang saya pindah ke ini karena dekat rumah. Kalau di tempat 

lama lumayan jauh. Saya tetap cari di sini karena barangnya lumayan murah 

disbanding toko-toko lain.‖ 

Tabel 4.10 

Analisa Framing Tribun Jateng  

Tanggal 1 April 2016 Halaman 13 

Define problem 

Pendefinisian masalah  

Kepindahan pedagang Pasar Johar dari lapak darurat 

di Jalan Agus Salim ke Pasar Johar  Sementara 

mendapat tanggapan positif dari masyarakat dan 

pedagang 

Diagnous causes 

Memperkirakan masalah 

atau sumber masalah 

Kebijakaan kepindahan pedagan ke tempat relokasi 

berasal dari Pemkot 

Make moral judgemnet  Pedagang  optimis, pasar akan tetap ramai meski 
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Membnuat keputusan 

moral 

pidah ke kawasan MAJT 

 Ninik, seorang pelanggan senang karena pedagang 

langganannya lebih dekat  

Treartment 

recomendetion 

Menekankan pnyelesaian 

 Kepala Dinas Pasar Kota Semarang, Trijoto 

Sardjoko mengatakan, pihaknnya sudah melakukan 

penutupan dengan seng di beberapa titik di 

antaranya sekitar Kanjengan dan gedung parkir 

Pasar Johar. Penutupan seng dilakukan agar di 

sekitar Pasar Johar tidak ada lagi pedagang  yang 

berjualan. 

 Saat ni masi terdapat sisa-sisa material lapak 

darurat di Jalan Agus Salim. Nantinya fungsi jalan 

tersebut akan dikembalikan seperti semula 

Kepindahan juga semakin tergambarkan sebagai langkah Pemkot 

Semarang yang baik setelah adanya tanggapan positif dari pihak pedagang.  

Dalam berita tersebut salah satu pedagang yaitu Ny. Safei,  optimis, pasar akan 

tetap ramai meski pidah ke kawasan MAJT. Dalam dialognya dia berkata ―Yakin 

pasti ramai, Rezeki sudah ada yang ngatur. Percayakan saja sama Yang 

Mahakuasa.‖ 

Dalam berita tersbut juga terdapat penjelasan untuk mencegah adanya 

pedagang yang masih berjualan di area Pasar Johar, tribun Jateng memberikan 

tawaran solusi dengan melakukan penutupan seng. Hal tersbut di sampaikan 

melalui Kepala Dinas Pasar Kota Semarang, Trijoto Sardjoko. Ia mengatakan 

pihaknnya sudah melakukan penutupan dengan seng di beberapa titik di antaranya 

sekitar Kanjengan dan gedung parkir Pasar Johar. Penutupan seng dilakukan agar 

di sekitar Pasar Johar tidak ada lagi pedagang  yang berjualan. Trijoko juga 

menambahkan fungsi jalan Agus Salim akan dikembalikan seperti semula. Namun 

memerlukan waktu karena masih ada sisa-sisa maaterial. 
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2.2 Tribun Jateng, tanggal 1 April 2016 halaman 13 

  Berita Tribun yang kedua ini merupakan berita tambahan mengenai berita 

sebelumnya yang berjudul ―Ninik Senang Lebih Dekat ke Pedangang 

Langganan.‖ Dalam berita memandang pedagang korban kebakaran ke tempat 

relokasi optimis untuk pindah ke Pasar Johar Sementara. Sehingga Pembingkaian 

yang digunakan adalah ungkapan keoptimisan pedagang akan kepindahan ke 

Pasar Johar Sementara. 

Tabel 4.11 

Analisa Framing Tribun Jateng  

Tanggal 1 April 2016 Halaman 13 

Define problem 

Pendefinisian masalah  

Pedagang yakin dan Optimis untuk pindah ke 

tempat relokasi 

Diagnous causes 

Memperkirakan masalah 

atau sumber masalah 

Kebijakaan kepindahan pedagan ke tempat relokasi 

berasal dari Pemkot 

 

Make moral judgemnet 

Membnuat keputusan 

moral 

 Pedagang bumbon, Kastun rela menghabiskan Rp 

2 juta untuk membangun lapak di tempat relokasi, 

Kastun juga yakin Pasar Johar Sementara akan 

ramai 

 Pedagang pigura juga yakin Pasar Johar 

Sementara akan ramai, keyakinan itu harus ia 

tanamankan  lantaran dirinya telah merugi Rp 400 

juta akibat kebakaran 

Treartment 

recomendetion 

Menekankan pnyelesaian 

 Sholeh berharap, Pemkot segera memperbaiki dan 

mengevaluasi fasilitas di Pasar Johar Sementara 

terutama masalah listrik dan jalan yang rusak 

  Pertama-tama dalam berita ini sedikit menggambarakan para pedagang 

yang bersamaan membongkar lapak darurat mereka dan bersiap-siap untuk 

pindah. Keyakinan pedagang mengenai kepindahan itu mulai dibingkai dari 

adanya salah satu pedagang bumbon yaitu Kastun yang mengatakan bahwa 

dirinya menghabiskan sekitar Rp 2 juta. Selanjutnya, bingkai keoptimisan tersebut 

juga didukung dengan adanya pernyataan Kastun yang yakin bahwa Pasar Johar 
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Sementara akan ramai. Di samping itu, pembingkaian juga diambil dari 

pernyataan salah satu pedagang pigura yang bernama Muhammad Sholeh adalah 

salah satu pedagan yang telah rugi sekitar Rp 400 juta akibat kebakaran. Dalam 

berita ini, keyakinan atau keoptimisan Sholeh diperlihatkan dari perkataannya 

yaitu ―Sekarang tinggal kita berusaha agar rezeki yang sudah diatur oleh Allah 

akhirnya kita terima.‖  Perkataan Sholeh dan dijelaskannya kerugian yang dia 

alami, bertujuan untuk membangun pesan moral bahwa pedagang yang 

mengalami kerugian besarpun tetap optimis untuk berjualan di tempat relokasi.  

  Pada bagian akhir berita terdapat penekanan tawaran solusi yang 

menyangkut permasalahan aliran listrik dan jalan yang rusak. Hal tersebut 

disampaikan oleh Sholeh dimana pada dialognya, dirinya mengusulkan agar 

pemerintah segera memperbaiki dan mengevaluasi fasilitas di Pasar Johar. 

Perbaikan fasilitas listrik dan jalan bertujuan agar pembeli nyaman. 

2.3 Tribun Jateng,  tanggal 2 April 2016 halaman 13 

Tribun pada tanggal  2 April 2016 memiliki pembingkaian  mengenai 

permasalahan yang ada di tempat relokasi. Sehingga pendefinisain masalah yang 

ingin dibangun dalam berita ini adalah tempat relokasi yang disediakan 

Pemerintah belum siap untuk ditempati. Oleh karena itu, pada berita ini 

pembingkaian lebih sering dilakukan dengan kacamata atau sudut pandang dari 

pedagang.  
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Tabel 4.12 

Analisa Framing Tribun Jateng  

Tanggal 2 April 2016 Halaman 13 

Define problem 

Pendefinisian 

masalah  

Muncul banyak masalah di tempet reloasi, Tempat relokasi 

belum siap untuk ditempati 

 

Diagnous 

causes 

Memperkirakan 

masalah atau 

sumber 

masalah 

  Mengenai jalan yang rusak 

Dua blok jalan berpaving dalam kondisi rusak, bahkan 

berlumpur. Kerusakan jalan akibat lalu lalang truk penganut 

buah. Disamping itu, Pemerintah belum memperbaiki dan 

dianggap belum memmbangun jalan yang memadai 

  Mengenai promosi pasar 

Ganjar dan Hendi belum menepati janji untuk 

mempromosikan Pasar Johar Sementara 

  Mengenai fasilitas listrik 

Pemerintah dianggap urang menyediakan listrik yang 

memadai 

Make moral 

judgemnet 

Membnuat 

keputusan 

moral 

Mengkritik Pemerintah 

 Mengenai jalan yang rusak 

Kepala Bidang Perencanaan dan pembangunan Dinas Pasar 

Kota Semarang, Nurcholis Kerusakan jalan itu karena 

pedagang memasukan muatan material yang tidak sesuai 

dengan daya tampung jalan. Pedagang menjelaskan harus 

memakai angkutan kapasistas besar untuk menghemat biaya 

transportasi, namun menurut Tini, Pedagang harus memakai 

angkutan kapasistas besar untuk menghemat biaya 

transportasi, dan agar dapat bersaing dengan harga buah di 

pasar lain 

  Mengenai promosi pasar 

Promosi diperlukan karena keramaian di tempat reloakasi 

jauh dari Pasar Johar sebelumnya. 

  Mengenai fasilitas listrik 

Pedagang perlu pencahyaan karena aktivitas mereka 24 jam, 

tetapi Listrik di Pasar Johar belum masuk tiap-tiap lapak, 
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Treartment 

recomendetion 

Menekankan 

pnyelesaian 

 Tini berharap, pemerintah segera memperbaiki bahkan 

meningkatkan kualitas jalan khususnya di sekitar pedagang 

buah. ―Kalau bisa malah dibeton supaya kuat. 

 tini berharap pemerintah juga memberikan tambahan 

fasilitas sambungan listrik ke setiap lapak 

 Tini juga meminta pemerintah juga ikut mempromosikan 

keberadaaan Pasar Johar sementara agar semakin ramai. 

―Pak Gubernur Ganjar pernah janji mempromosikan dengan 

kasih hadiah mobil bagi pengunjung Pasar Johar. Juga Pak 

Hendi (Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi—Red) mau 

mempromosikan lewat media massa,‖ 

Berita dengan judul ―Tini Ingin Jalan Pasar Relokasi Bagus Lagi‖ ini 

melakukan pembingkaian pada awal berita dengan memuat pendapat Tini seorang 

pedagang buah mengenai jalan yang rusak. Dalam dialognya Tini menjelasan 

bahwa sebelum ia menempati tempat relokasi jalan sudah rusak, dan jalan terus 

bertambah rusak saat banyak orang menempati. Ia juga menjelaskan bahwa 

pemerintah belum menangani masalah jalan yang rusak tersebut. Di sisi lain, 

walaupun berjudulkan dengan topik masalah jalan rusak, pada berita ini juga 

memuat masalah lain selain jalan yang rusak seperti masalah aliran listrik dan 

promosi pasar.  Melalui pendapat Tini, dijelaskan bahwa listrik di tempat relokasi 

belum masuk ke setiap lapak. Sedangkan, kebutuhan listrik sangat diperlukan 

karena aktivitas pedagang 24 jam.  Di sisi lain mengenai masalah promosi pasar , 

menurut pedagang bumbon bernama Yani kondisi pasar dikatakan memerlukan 

adanya promosi karena kondisi masih belum seramai Pasar yang Johar yang 

dahulu.  

Pada paragraf akhir, berita ini memang secara langsung melalui Kepala 

Bidang Perencanaan dan pembangunan Dinas Pasar Kota Semarang, Nurcholis 

mengatakan mengani kerusakan jalan disebabkan oleh pedagang. Namun, 
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penjelasan Tini dan Yani cukup memperlihatkan bahwa Tribun menghendaki 

untuk menekankan pelaku atau penyebab masalah dalah dari pihak Pemerintah. 

artinya, berita ini menunjuk Pemerintah sebagai pihak yang harus bertanggung 

jawab.  

Secara keseluruhan, pesan moral untuk mendukung pendefinisian masalah 

dan penekanan penyebab masalah dalam berita ini adalah banyak ditemukannya  

masalah yang di Pasar Johar. Artinya, berita ini meggiring pesan moral bahwa 

kepindahan pedagang ke tempat relokasi justru membuat pedagang semakin tidak 

nyaman karena muncul banyak masalah. Piha Pemerintha sebagai pihak 

pengambil kebijakan dan penyedia tempat relokasi dituntukt untuk mampu 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Oleh sebab itu, treatment recommendetion pada berita ini cenderung 

ditujukan kepada pemerintah. pertama, mengenai jalan yang rusak, dalam berita 

ini menawarkan agar pemerintah meningkatkan kualitas jalan dengan cara 

dibeton. Hal tersbut disampaikan oleh Tini, dimana pada berita ini berkata ―Kalau 

bisa malah dibeton supaya kuat. Kalau pakai paving lagi bisa bisa ambles. Kami 

ingin jalan segera diperbaiki agar jualan kami lancar dan pengunjung nyaman.‖ 

Kedua, mengenai masalah fasilitas listrik. Tini juga memberi usulan supaya 

pemerintah juga memberikan tambahan fasilitas sambungan listrik ke setiap lapak. 

Yang terakhir, mengenai promosi pasar, dalam permasalahan ini terdapat 

permintaaan dari Tini dan Yani agar pemerintah gencar mempromosikan pasar. 

Secara tidak langsung berdasarkan ungkapan Tini yaitu ―Pak Gubernur Ganjar 

pernah janji mempromosikan dengan kasih hadiah mobil bagi pengunjung Pasar 
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Johar. Juga Pak Hendi (Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi—Red) mau 

mempromosikan lewat media massa,‖ ia menginginkan mereka untuk menepati 

janjinya. 

2.4 Tribun Jateng, tanggal 13 April 2016 halaman 13 

 Tribun Jateng pada berita ini mencoba mendefinisikan nominal tarif uang 

keamanan yang dibebankan kepada pedagang tidaklah wajar. Bahkan  pada alinea 

pertama Tribun menuliskan ―proses kepindahan pedagang yang relative mulus, 

ternoda oleh munculnya isu pemungutan uang keamanan sebesar RP 200 juta 

untuk seluruh pedagang.‖ Penggunakan kata ternoda jelas menunjukan sifat 

hiperbola yang bertujuan memberikan penekanan bahwa penarikan uang 

keamanan merupakan hal yang tidak dibenarkan. Dalam berita ini juga 

menunjukan bahwa pungutan itu telah menerima banyak protes dan kritikan dari 

pedagang. Salah satunya dari pedagang yang enggan sebutkan yang menjelaskan 

bahwa isu pungutan uang tersebut akan memberatkan pedagang. Menurtnya, 

Nominal Rp 200 juta yang akan dibagi seitar 7 ribu pedagang masih dinilai cukup 

besar. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengatakan ―Kami kemarin habis-

habisan. Sekarang lagi cari pelanggan setelah pindah ke pasar sementara. Saya 

harap jangan (ada pungutan) sebesar itu, dibatalkan saja‖.  Hal tersebut 

menunjukan, pembingkaian Tribun pada berita ini bertujuan untuk memberikan 

pesan moral bahwa pedagang merasa terbebani karena kondisi mereka belum 

pulih. Artinya, kepindahan pedagang ke tempat relokasi justru membuat mereka 

semakin terbebani. 
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Tabel 4.13 

Analisa Framing Tribun Jateng  

Tanggal 13 April 2016 Halaman 13 

Oleh karena itu, Dalam kesempatan yang sama juga pedagang tersebut 

juga memberikan usulan agar pungutan tersebut dibatalkan. Dalam imbuhannya 

dia juga berbicara mengenai keluhan para pedagang soal belum cairnya bantuan 

dari Bank Jateng. Ia ingin mengenai masalah tersbut ia berharap Pemerintah bisa 

mengupayakan karena bantuan tersbut akan sangat membantu para pedagang.  

Di sisi lain, Bendahara Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota 

Semarang, Tini Anggraini mengatakan, rencana penarikan uang keamanan Rp 200 

juta dibatalkan lantaran banyak pedagang yang protes. Tini juga menjelaskan 

menyangkut tarif uang keamanan, besaran uang keamanan sesuai hasil rapat yakni 

Rp 10 ribu perlapak per bulan. Namun, jika pedagang yang memiliki lebih dari 

empat lapak maka dikenakan Rp 5 ribu per lapak per bulan. 

Define problem 

Pendefinisian masalah  

Tarif uang keamanan dinilai tidak wajar 

Diagnous causes 

Memperkirakan masalah 

atau sumber masalah 

- 

Make moral judgemnet 

Membnuat keputusan moral 

Pungutan Uang keamanan memberatkan 

pedagang karena pedagang dalam kondisi 

merugi dan belum pulih akibat kebakaran 

Treartment recomendetion 

Menekankan pnyelesaian 
 Seorang pedagang, ―Kami kemarin habis-

habisan. Sekarang lagi cari pelanggan setelah 

pindah ke pasar sementara. Saya harap jangan 

(ada pungutan) sebesar itu, dibatalkan saja,‖ dan  

pemerintah bisa mengupayakan pencairan dana 

bantuan  Bank Jateng 

 Bendahara Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar 

(PPJP) Kota Semarang, Tini Anggraini 

mengatakan, rencana penarikan uang keamanan 

Rp 200 juta diabatalkan 
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Dalam berita ini belum jelas mengenai siapa yang dituju sebagai pihak 

yang memberikan isu pungutan uang sebesar rp 200 Juta. Namun, dalam alinea 

terakhir terdapat penjelasan bahwa tidak ada respon dari pihak Kepala Dinas Pasar 

Kota Semarang, Trijoto Sardjoko.  

2.5 Tribun Jateng , tanggal 25 april 2016 halaman 14 

Berita kelima pada Harian Tribun memuat perihal penyelesaian mengenai 

permasalahan-permasalahan di Pasar Johar. Masalah-masalah yang dimaksud 

adalah terkait pungutan uang keamanan, uang parkir dan Jalan yang rusak. Pada 

berita-berita sebelumnya telah diterangkan bahwa tarif uang keamanan dianggap 

memberatkan para pedang. Sedangkan, mengenai jalan yang rusak belum ada 

perbaikan. Pedagang mengeluh masalah-masalah tersebut mengganggu aktivitas 

mereka, dimana disisi lain kondisi mereka belum sepenuhnya pulih. 

Tabel 4.14 

Analisa Framing Tribun Jateng  

Tanggal 25 April 2016 Halaman 14 

Define problem 

Pendefinisian 

masalah  

Menyelesaikan permasalahan di Pasar Johar Sementara 

Diagnous causes 

Memperkirakan 

masalah atau sumber 

masalah 

 Secara keseluruhan banyaknya masalah dikarenakan 

kinerja Dinas Pasar yang dianggap tidak optimal dan 

tidak mampu menyelesaikan 

 Mengenai pungutan tarif keamanan 

 sebelumnya ada penartikan uang keamanan Rp 10 ribu 

perlapak per bulan. Namun, jika pedagang yang 

memiliki lebih dari empat lapak maka dikenakan Rp 5 

ribu per lapak per bulan, 

Mae moral 

judgemnet 

Membnuat 

keputusan moral 

 Mengenai pembebasan pungutan 

 Mengapresiasi kebijakan yang diambil Hendi, 

Kebijakan Hendi Pro dengan pedagang 

 Mengenai perombakan pejabat Dinas Pasar 

 Mengkritik kinerja dinas yang dinilai kurang 

memuaskan 
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Pada berita ini terdapat 2 pesan moral yang ingin disampaikan. Pertama 

adalah menilai Hendi memiliki sikap yang pro dengan rakyat. Sehingga Tribun 

dalam berita ini mengapresiasi kebijakan Hendi kedalam bingakai berita. Persan 

moral yang kedua adalah dalam berita ini ingin mengkritik kinerja Dinas Pasar. 

Dinas Pasar dalam berita ini dianggap tidak dapat bekerja secara baik.  

Hendi dalam berita ini menegaskan tidak ada pungutan, baik keamanan 

maupun parkir, kepada para pedagang Pasar Johar yang kini berjualan di Pasar 

Sementara. Alasan Hendi menghentikan segala tarif pungutan dikarenakan 

kondisi pedagang yang belum setabil. Dalam dialognya Hendi mengatakan 

pedagang perlu berkembang dan beradaptasi terlebih dahulu. Kebijakan Hendi 

tersebut disambut baik oleh salah satu pedagang yang bernama Muh Anang. 

Dalam dialognya Anang juga mengusulkan agar uang keamanan dan dan parkir 

ditinjau kembali. Ia juga meminta agar uang keamanan dan uang parkir dikelola 

dalam satu atap. 

Berkaitan dengan masalah-masalah yang sudah ada di pasar Johar 

Sementara, dalam berita ini terdapat juga kritikan yang ditujukan oleh Dinas 

Pasar. Kiritan didominasi dengan pendapat atau penilaian dari Ketua DPRD Kota 

Semarang, Supriyadi. Dalam berit ini Supriyadi menilai bahwa Dinas Pasar tidak 

Treartment 

recomendetion 

Menekankan 

pnyelesaian 

 Hendi menegaskan untuk melakukan pembebasan 

pungutan 

 Hendrar Prihdi, sudah meminta kepada jajarannya untuk 

berkorddinasi dengan Dinas Pasar dan Satpol PP 

 Supriyadi , Saya usul diberlakukan mutasi di Dinas 

Pasar. Wali kota jangan ragu memperbaiki struktur di 

dinas tersebut supaya kejadian serupa tak terjadi lagi 

pada masa mendatang 
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mampu menyelesaikan permasalahan terkait pasar Johar Sementara. Oleh sebab 

itu, ia  meminta kepada Hendi segera merombak pejabat Dinas Pasar. Penilaian 

dirinya tersebut dilandasi dari masalah jalan hancur yang sudah sebulan lebih 

belum terselesaikan. Ia berpendapat bahwa dalam masalah tersebut terdapat unsur 

pembiaran. Dalm dialognya Supriyadi berkata ―Tapi, persoalan ini jadi tanggung 

jawab kontraktor karena masih dalam masa pemeliharaan selama enam bulan. 

Sekali lagi yang perlu disayangkan, Dinas Pasar malah melakukan pembiaran. 

Mereka tidak responsif.‖ Selain itu, menurut Supriyadi Dinas Pasar dinilai tidak 

profesional karena banyak proyek pasar lain yang tidak beres. 

2.6 Tribun Jateng , tanggal 23 Mei 2016 halaman 13 

Berita Tribun pada kali ini memberitakan keluhan pedagang yang 

disebabakan sepinya pembeli di tempat relokasi. Di beritakan bahwa Kondisi 

omset pedagang korban kebakaran Pasar Johar yang berjualan di Passar Johar 

Sementara yang berada di seitar Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) hingga kini 

belum sepenuhnya kembali normal. Seorang Pedagan bernama Laras menjelaskan 

Sejak pindah ke Pasar Johar Sementara omzetnya mengalami penurunan karena 

berbagai hal. Ia sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan omzet 

namun hingga kini belum kembali normal. Kondisi serupa juga disampaikan oleh 

pedagang lain, Baeri. Ia mengatakan, sudah hampir semua pedagang menempati 

lapak, namun, mereka merasa penjualan belum seramai saat di Pasar Johar. 
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Tabel 4.15 

Analisa Framing Tribun Jateng  

Tanggal Mei 2016 Halaman 13 

Define problem 

Pendefinisian masalah  

Tempat relokasi sepi pembeli 

Diagnous causes 

Memperkirakan masalah 

atau sumber masalah 

Omzet pedagang di pasar sementara turun karena 

akses ke pasar masih kurang 

Make moral judgemnet 

Membnuat keputusan 

moral 

Hingga kini kondisi omzet pedagang korban 

kebakaran Pasar Johar yang berjualan di Passar Johar 

Sementara  belum sepenuhnya kembali normal 

Treartment 

recomendetion 

Menekankan pnyelesaian 

 Pemkot Semarang berkoordinasi dengan Dewan 

Pelaksnaan Pengelola MAJT bisa membuka gerbang 

utara yang mengarah ke pasar sementara itu.  

 Terkait kebersihan, kata Laras, dapat diberlakukan 

dengan aturan tertentu sehingga wisatawan dapat 

berbelanja ke Pasar Johar Sementara tanpa 

menimbulkan permasalahan keamanan, kebersihan, 

dan mengganggu kekhusyukan ibadah di MAJT. 

 jalan tembus dari Jalan Jolotundo diperlukan 

sehingga pasar akan ramai pengunjung 

Berita ini lebih menekankan harapan dari pedagang yang ingin akses pintu 

gerbang MAJT dibuka. Laras mengatakan, lokasi pasar yang bersebelahan dengan 

MAJT dapat dijadikan cara untuk meningkatkan kunjungan pembeli yakni dengan 

cara membuka akses pintu gerbang sebelah utara dari masjid agung ke Pasar Johar 

Sementara. Laras berpendapat bahwa dibukanya gerbang utara dapat menarik para 

wisatawan di MAJT untuk datang kte tempat relokasi. Harapan serupa 

disampaikan Baeri . Baeri mengharapkan Selain pembukaan gerbang  jalan dapat 

tembus dari Jalan Jolotundo. Dalam akhir berita, menanggapi hal tersebut Kepala 

Dinas Pasar Kota Semarang, Trijoto Sardjoko mengatakan, pembukaan gerbang 

utara MAJT dan  jalan tembus Pasar Johar Sementara harus dikomunikasikan 

dahulu dengan pengurus MAJT. 
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2.7 Tribun Jateng , tanggal 22 agustus 2016 

Tribun Jateng pada berita ini berfokus pada masalah listrik padam di Pasar 

Johar Sementara. Dikatakan sudah hampir dua minggu terakhir, Listrik di Pasar 

Johar Sementara bergiliran padam. Berita ini menyebutkan bahwa penyebab 

padamnya listrk akibat penggunaan listrik yang melebihi batas. hal tersebut di 

sampaikan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Johar Utara, Arifin. 

Tabel 4.16 

Analisa Framing Tribun Jateng  

Tanggal 22 Agustus 2016 Halaman 13 

Define problem 

Pendefinisian masalah  

Listrik Pasar Johar Sementara di Kompleks MAJT 

Sering Padam.  

Diagnous causes 

Memperkirakan masalah 

atau sumber masalah 

Listrik padam bukan kesalahan Pemerintah, tetapi 

Overload daya listrik lantaran pedagang memakai 

kipas angin atau lemari es.  

 

Make moral judgemnet 

Membnuat keputusan 

moral 

Pemadaman listrik secara bergiliran akan 

mengganggu aktivitas jual mereka 

Treartment 

recomendetion 

Menekankan 

pnyelesaian 

 Anggaran naik daya sekitar Rp 80 juta sampai Rp 

90 juta.. diharapkan ada upaya dana talangan 

terlebih dahulu dari pemerintah 

Dalam kesempatan tersebut Arifin mengatakan, setiap los atau kios 

memiliki daya sekitar 100 watt. Overload daya listrik lantaran pedagang memakai 

kipas angin atau lemari es. Arifin menjelaskan pedagang membutuhkan kipas 

angin dikarenaan kondisi pasar yang panas. Selain itu dagangan utama mereka 

yang sepi memaksa mereka untuk memakai freezeruntuk berjualan es. 

Berita ini ingin menyampaikan pesarn moral bahwa listrik merupakan 

kebutuhan dasar pedagang untuk berjualan. Listrik yang padam akan menganggu 
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segala aktivitas pedagang. Arfin menjelaskan keadaan pasar semakin gelap dan 

parah saat malam hari.  

Mengenai solusi, Arifin mengatakan sudah ada pertemuan antara pedagang, 

Dinas Pasar, dan PLN untuk mencari solusi atas permasalah tersebut. Disebutkan, 

untuk menaikan daya listrik pada pasar tersebut diperlukan Anggaran sekitar Rp 

80 juta sampai Rp 90 juta. Dijelaskan juga mengenai anggaran Pemerintah dapat 

menganggarkan naik daya di APBD Perubahan 2016, artinya kenaikan daya 

tersebut tidak dapat langsung dijalankan. Oleh karena itu Arifin mengatakan harus 

ada upa talangan dari Pemerindah terlebih dahulu. Sehingga Arifin berharap 

Namun Arifin berharap, dana talangan itu segera cair agar permasalahan listrik di 

Pasar Johar Sementara dapat selesai. Mengklarifikasi masalah ini, Wali Kota 

Semarang Hendrar Prihadi beromentar bahwa kapasitas listrik saat ini memang di 

desain untuk pemakaian lapak sederhana Ia meminta pedagang untuk bersabar. 
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D. Penekanan Tawaran Penyelesaian 

1. Suara Merdeka 

Melihat pemberitaan Suara Merdeka berdasarkan kerangka Robert 

Entman, Suara Merdeka memiliki kecenderungan-kecenderungan tertentu 

dalam menekankan atau menawarkan tawaran penyelesaisan ke dalam 

sebuah berita. Pertama dari unsur pendefinisan masalah, Suara Merdeka 

secara konsisten membangun berita  dari keluhan pedagang. Mendefinisikan 

atau memandang masalah pasar Johar merupakan masalah yang 

menyangkut nasib pedagang. Secara keseluruhan pendefinisan yang ingin 

dibangun adalah kondisi tempat relokasi berbeda jauh dengan Pasa Johar 

sebelumnya. Sehingga kerap sekali, Suara Merdeka menekankan agar 

Pemerintah dalam hal ini harus segera mengatasi segala masalah di Pasar 

Johar sebagai bentuk pelayanan.  

Kepala Biro, Fahmi Zulkarnain dalam wawancara penelitian 

mengatakan tujuan dari pemberitaan mengenai Pasar Johar tepatnya di 

tempat relokasi bertujuan untuk melihat apakah dengan adanya relokasi 

nasib pedagang akan menjadi lebih baik. Artinya apakah kondisi akan sama 

dengan pasar sebelumnya. Beliau juga mengimbuhkan, masalah pasar Johar 

bukan hanya masalah kebijakan memindahkan pedagang tetapi bagaimana 

membangun pasar yang tetap diminati masyarakat.Oleh karena itu, sesuai 

hasil wawancara dan analisa dalam pemberitaan, Suara Merdeka konsisten 

menampung keluhan-keluhan dari pedagang.Pemberitaan Suara Merdeka 

juga cenderung menunjukan banyaknya masalah di tempat relokasi. Bahkan 
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jika sebuah masalah belum ada penanganan Suara Merdeka melakukan 

pengulangan ke dalam berita selanjutnya. Hal tersebut mengartikan Suara 

merdeka memperhatikan unsur berkelanjutan dalam pemberitaan. 

Sesuai dengan hasil analisa, pemberitaan Suara Merdeka mengenai 

Pasar Johar juga secara konsisten memaparkan sumber masalah atau unsur 

diagnose causes. Suara Merdekamemiliki kecenderungan menunjuk 

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah yang 

ada. Bahkan untuk memiliki argumentasi yang kuat Suara Merdeka juga 

sering memakai Pihak DPRD sebagai narasumber. Sering kali Suara 

Merdeka memaparkan permasalahan tidak hanya dari segi pedagang tetapi 

juga dari pendapat pihak DPRD. Sesuai hasil wawancara,Zulkarnain 

menjelaskan pihak DPRD sering dipakai untuk menjelaskan permasalahan 

karena mereka memang berfungsi sebagai pengawas kebijakan Pemkot. 

Artinya dalam permasalahan pasar Johar Suara Merdeka menganggap 

bahwa pihak yang dianggap sebagai sumber masalah adalah Pihak 

Pemerintah. Dalam pemaparan sumber masalah, dijumpai juga adanya 

perubahan sumber masalah terhadap satu masalah yang belum terselesaikan. 

Sepertihalnya masalah jalan rusak, beberapa kali dalam kelanjutan berita 

sumber masalah mengenai jalan yang rusak berubah-rubah. Hal tersebut 

bertujuan untuk mencari titik masalah sehingga diharapkan dapat 

memberikan tawaran penyelesaian yang tepat dan sesuai. 

Sedangkan untuk unsur pesan moral dalam berita. Suara Merdeka 

jelas sekali memiliki penekanan pesan moral bahwa kepindahan pedagang 
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ke tempat relokasi akan berbeda dengan kondisi saat mereka di Pasar Johar 

sebelumnya. Dalam membangun pesan moral Suara Merdeka melibatkan 

pendapat pedagang dan dipadukan pendapat dari pihak DPRD. Kepala Biro 

kota pada saat wawancara berpendapat bahwa pendapatan pedagang pasti 

akan anjlok saat di relokasi. Pandangan tersebut muncul karena didasarkan 

pada pengalaman di pasar-pasar lain.  

Disisi lain sebagai bentuk pengawalan, Suara Merdeka juga secara 

konsisten menawarkan tawaran penyelesaian ke dalam pemberitaan. Suara 

merdeka secara konsisten  menawarkan opsi-opsi solusi dari pihak pedagang 

dan usulan  atau kritikan dari pihak DPRD. Selain itu Suara Merdeka kerap 

memiliki lebih dari satu fokus dalam satu berita tujuannya adalah untuk 

memberitakan perkembangan permasalahan. Selain itu,  Suara merdeka 

akan melakukan pengulangan mengenai masalah yang belum terselesaikan 

untuk menekankan tawaran solusi. Hal tersebut dapat dilihat kasus dari 

beberapa pemberitan. Seperti halnya kasus tarif penarikan keuangan, 

dimana  pada berita pertama Suara Medeka melalui ketua Ketua DPRD 

Kota Semarang Supriyadi menawarkan solusi dengan meminta PPJP 

menghentikan dulu penarikan uang keamanan di Lapak Sementara Pasar 

Johar sampai ada kejelasan dan kesepakatan dengan para pedagang.  

Kemudian, dalam keberlanjutannya Suara Merdeka melakukan 

pengembangan tawaran penyelesaian dengan memberitakan respon dari 

walikota Semarang, Herar Prihadi.  Dalam berita tersebut dipaparkan 

tawaran penyelesaian bahwa Henid menginginkan menginginkan selain 
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biaya parker dan keamanan, biaya lain seperti kebersihan diminta untuk 

sementara ini ditiadakan. 

Pengulangan untuk menekankan tawaran penyelesaian juga terdapat 

pada persoalan pemadaman listrik. Dimana pada  berita edisi  6 Agustus 

2016, Suara merdeka memaparkan untuk penambahan daya listrik sebagai 

penawaran penyelesaian mengenai listrik yang padam. Dalam  

perkembangannya Suara Merdeka memaparkan penawaran bahwa Pemkot 

akan menambah daya listrik di tempat relokasi pada berita edisi  23 Agustus 

2016. 

Selanjutnya, Suara Merdeka juga melakukan pengulangan terhadap 

kasus yang dinilai belum ada tindakan untuk penyelesaian. Seperti pada 

persoalan jalan yang hancur. Dalam pemberitaanya, Suara merdeka 

menawarkan agar segera membenahi jalan yang rusak. Bahkan, Hendi 

meminta agar dinas pasar segera memanggil kontraktor untuk memperbaiki 

jalan tersebut. Namun  pada tawaran solusi yang lain, jalan yang rusak 

akhirnya tidak memiliki tindakan solusi yang jelas. Dapat demikian  karena 

jika melihat berita pada edisi 28 april 2016 tawaran solusi yang ada 

hanyalah berupa penagihan janji dan pengecekan lapangan dari 

KetuaKomisi B DPRD Kota Semarang, Mualim saja. Bahkan Hendi  

mngatakan untuk tidak menambah jalan karena dinilai sudh cukup. 

Dari penjelasan diatas, mengartikan bahwa Suara Merdeka akan 

memberitakan respon yang diambil pemerintah di berita selanjutnya sebagai 

bentuk informasi dan apresiasi. Bahkan Suara merdeka juga melakukan 
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apresiasi dengan melakuan pembingkaian yang bertujuan mencitrakan baik 

pihak Pemerintah. Apresiasi ini tentu saja bertujuan untuk membangun 

pesan moral bahwa Pemerintah memiliki respon dan tindakan yang baik 

untuk permasalahan di Pasar Johar.Lebih lanjutnya, Suara Merdeka juga 

sering memakai pihak DPRD untuk menekankan tawaran penyelesaian. 

Bentuk tawaran terebut dapat berupa usulan atau kritikan.  

Dalam wawancara, Kepala biro menjelasan Pemberitaan mengenai 

pasar johar dimaksudkan sebagai kontrol sosial. Artinya hal tersebut sebagai 

sumbangan Suara Merdeka untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu 

masalah-masalah sering diangkat supaya memperoleh perhatian dari Pemkot 

Semarang untuk menangani masalah-masalah yang ada. Kontrol sosial 

dimaksudkan agar permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat. Sehingga 

Pemerintah mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada mereka. 

2. Harian TribunJateng 

Secara keseluruhan, Tribun Jateng cenderung memakai sudut 

pandang pedagang untuk mendefinisikan permasalahan di pasar Johar.  Hal 

tersebut terlihat dari judul dan nara sumber yangdipakai dalam berita  sering 

berasal sisi dari pedagang. Tidak hanya dalam permasalahan Pasar Johar, 

sejatinya Tribun Jateng memiliki konsep dasar yaitu mikro people. Konsep 

mikro people adalah konsep yang memandang berita berdasarkan sudut 

pandang dari orang yang paling dekat dengan sumber permasalahan. 

Tri Mulyono, sebagai kordinator liputan (korlip) dalam wawancara 

penelitian menjelaskan bahwa  Tribun dalam mendefinisikan permasalahan 
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Pasar Johar tidak hanya sebagai permasalahan public service di pasar Johar. 

Namun,  terdapat  juga segi  Emosional benefit berupa nostalgia kenangan, 

bahkan politik. Berdasarkan hasil wawancara Korlip Tribun Jateng, 

pemakaian sudut pandang pedagang memang merupakan strategi Tribun 

Jatenguntuk menarik minat pembaca. Tujuan dari strategi tersebut adalah 

Tribun dapat memasukan segi emosional ke dalam berita.  Sehingga 

diharapkan berita lebih menarik untuk dibaca dan memproleh perhatian dari 

pihak Pemerintah. Tri Mulyono menjelaskan, bisnis pada Tribun Jateng 

memang mendahulukan pemberitaan yang informatif dan menarik terlebih 

dahulu daripada berita yang penting. Bisa dikatakan informatif, menarik, 

baru penting. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat menjadikan Tribun 

Jateng sebagai panggung untuk menceritakan baik keluh-kesah atau hal-hal 

yang dianggap menarik oleh mereka. 

Penjelasan hasil wawancara tersebut ternyata sesuai dengan hasil analisa 

framing.  Tribun dalam berita-beritanya secara konsisten memakai 

narasumber dan menampung keluhan-keluhan dari pedagang. Memakai 

sudut pandang pedagang, Tribun juga secara konsisten membangun 

pendefinisan bahwa kepindahan pedagang ke tempat relokasi semakin 

membuat para pedagang tidak nyaman. Selain itu Masalah Pasar Johar 

merupakan masalah yang menyangut kinerja Pemerintah. Artinya, 

kesejahteraan dan nasib pedagang tergantung dari bagaimana Keseriusan 

Pemerintah dalam mengelola Pasar Johar. Lebih lanjutnya, dalam 

bingkaiannya Tribun juga konsisten mendefinisikan masalah Pasar Johar 
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merupakan masalah yang bersifat mendesak bagi para pedagang. Lebih 

lanjutnya, Tribun cenderung memakai keluhan-keluhan sebagai fous 

pemberitaan untuk.membangun pesan moral. Maksut dari hal tersebut 

adalah untuk memberikan argumentasi atau mendelegasikan setiap 

pendefinisian masalah dan mendukung sikap Tribun yang cenderung  

memakai sudut pandang dari pedagang 

Berangkat dari pendefinisan masalah, Tribun Jatengjuga secara 

konsisten menyampaikan pesan moral bahwa perpindahan pedagang ke 

tempat relokasi justru membuat mereka semakin bersusah. Dimana pesan 

moral yang sebenarnya ingin dibangun adalah segala masalah saat 

perpindahan tersebut diarenakankinerja Pemerintah yang kurang maksimal. 

Dalam imbuhannya Tribun Jateng kerap menonjolkan pesan moral 

mengenai kondisi pedang yang belum pulih. Memiliki sikap membangun 

pesan moral yang demikian membuat Tribun Jateng kerap melakukan kritik 

kepada Pemerintah. 

Namun jika melihat dalam aspek menentukan pelaku atau sumber 

masasalah Tribun kurang konsisten dalam menentukan. Hal tersebut terlihat 

dari beberapa berita yang kerap tidak memaparkan secara jelas maupun 

tersurat mengenai penyebab atau sumber masalah.Tentu saja hal ini bertolak 

dengan bagaimana pendefinisian masalah dan penyampaian moral yang 

dibangun oleh Tribun Jateng yang secara konsisten memandang masalah 

pasar Johar merupakan masalah kinerja Pemerintah.  
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Mengenai tawaran solusi, Tribun memiliki kecenderungan 

menawarkan solusi dengan memuat usulan atau harapan dari pedagang. 

Biasanya dalam satu narasumber pedagang, Tribun menyertakan usulan 

setelah pemaparan mengenai masalah atau keluhan yang disampaikan. 

Selanjutnya Tribun akan memuat konfrimasi atau tanggapan dari pihak 

terait seperti Pemkot atau Dinas Pasar. Bahkan seringkali Tribun juga 

menawarkan solusi dalam bentuk kritikan pedas. Tawaran kritikan pedas 

tersebut dibangun Tribun dngan memilih narasumber dari pihak DPRD. 

Walaupun sering memberikan tawaran solusi berupa kritikan pedas, Tribun 

juga sesekali memberikan apresiasi kepada Pemkot jika kebijakannya baik 

untuk pedagang. Sedikit berbeda dengan Harian Suara Merdeka Tribun 

Jateng dalam menekankan tawaran Penyelesaian kurang melakukan 

pengulangan. 

Mengenai menawarkan dan menyalurkan solusi, Tri Mulyono juga 

menjelaskan bahwa dalam kasus Pasar Johar Tribun memiliki sikap untuk 

menjadi mitra pedagang dan pemkot. Artinya Tribun Jateng melihat 

program dari Pemkot apakah berjalan dengan baik. Tribun Jateng akan 

mengontrol Pemerintah.  Berupaya mencegah kebijakan yang direncanakan 

dengan baik oleh pemkot tidak berjalan lambat, bahkan merugikan 

pedagang. Tribun Jateng berusaha juga melindungi pedagang agar  di 

tempat yang baru mereka lebih sejahtera. 

Sikap Tribun tersebut dapat dilihat dari tawaran-tawaran solusi yang 

telah dipaparkan Tribun selama pemberitaanya. Pertama, dalam 
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menawarkan solusi tribun konsisten memakai sudut pandang pedagang. 

Pada berita edisi 2 April 2016, Tribun memakai nara sumber dari pedagang 

yang bernama tini untuk menyampaikan semua tawaran solusi yang ada 

mengenai permasalahan di pasar Johar. Dijelaskan pada berita tersebut tini 

ingin Pemerintah meningkatkan kualitas jalan, menambahkan fasilitas listrik 

dan gencar melakukan promosi. Kemudian mengenai penarikan uang tarif  

keamanan pada berita  13 April2016, tribun kembali lagi memakai 

pedagangsebagai narasumber. Dipaparkan seorang pedagang ingin adanya 

pembatalan mengeai penarikan tarif uang keamanan. 

  


