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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Media 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah surat kabar harian Suara 

Merdeka dan Radar Semarang. 

1. Surat Kabar Harian Suara Merdeka 

Suara Merdeka merupakan salah satu koran tertua di Indonesia yang 

lahir di Semarang, pada era pasca kemerdekaan Republik Indonesia. 

Tepatnya pada tanggal 11 Februari 1950 oleh para pejuang pers yang 

dipimpin H. Hetami, dengan misi awal untuk memperdengakan suara rakyat 

yang baru saja merdeka. Kemampuan media ini meniti waktu dan melayari 

perubahan zaman merupakan buah dari kerja keras dan keuletan 

pengelolanya, mulai dari Hetami, dilanjutkan oleh Budi Santoso, hingga kini 

sampai ke tangan Kukrit Suryo Wicaksono.71  

Kali pertama terbit, Suara Merdeka dicetak sebanyak 5000 eksemplar. 

Selain Semarang, koran ini membidik pembaca di wilayah Solo. Pemiihan 

Solo bukan tanpa alasan. Kota itu merupakan tanah kelahiran Hetami, 

sehingga ia memahami betul karakter warganya.72 Seiring dengan 

berjalannya waktu, Suara Merdeka semakin berkembang dan oplahnya pun 

makin maju. Pada maret 1963, Suara Merdeka menempati bangunan milik 

                                                           
71 Adi Eko Priyono, Hendro Basuki, Triyatno Triwikromo, Rukardi, Achiar M Permana, Murdiyat 
Moko, Eko Hari Mudjiharto, Anto Prabowo. 2010. Arus Generasi Pengemas Informasi. Semarang: 
Masscom Graphy. hal. 1. 
72 Ibid. hal. 3. 
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sendiri di Jalan Merak 11A. Bangunan itu digunakan sekaligus sebagai kantor 

dan percetakan.73  

Tepat pada peringatan ulang tahun Suara Merdeka ke 32, 11 Februari 

1982, dan bebarengan dengan peresmian kantor redaksi serta percetakan baru 

Masscom Graphy di Jalan Kaligawe km 5, Semarang, Hetami secara resmi 

menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Budi Santoso.74 

Dalam perjalanan karirnya, Suara Merdeka telah melahirkan beberapa 

anak perusahaan. Anak perusahaan pertama adalah PT Masscom Graphy, 

yang merupakan induk dari percetakan Suara Merdeka Group. Kemudian 

pada 1986, tepat 14 Maret, sebuah harian sore yang digagas oeh Ir Budi 

Santoso diterbitkan dengan nama Wawasan. Anak perusahaan berikutnya 

yang menyusul terbit pada 1989 adalah Tabloid Keluarga Cempaka.75  

Semakin berjalannya waktu, jumlah anak perusahaan Suara Merdeka 

terus bertumbuh pesat. Tabloid Yunior yang merupakan tabloid khusus untuk 

anak-anak ini diterbitkan karena alasan dunia anak adalah dunia yang 

menarik, dunia yang penuh kegembiraan dan keceriaan. Dan sejak 2008, 

manajemen memutuskan untuk mengembalikan Yunior ke dalam edisi 

Minggu Suara Merdeka dengan dua halaman lagi hingga sekarang.76 

Sementara itu, Tren terbit sebagai bacaan remaja bergaya yang mampu 

memenuhi selera kaum muda dengan sajian info musik, fashion, lifestye dan 

entertainment. Namun sejalan dengan dinamika pasar, Tren yang berformat 

                                                           
73 Ibid. hal 7-8. 
74 Ibid. hal. 14. 
75 Ibid. hal. 15. 
76 Ibid. hal. 16-17. 
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tabloid kemudian diubah formatnya menjadi bacaan khusus remaja putri dan 

berganti nama menjadi Olga Girls Magazine pada 2006.77 

Pada 2003, manajemen membidik pasar potensial yang selama ini 

kurang tergarap dengan baik, yaitu komunitas pecinan, dengan menerbitkan 

tabloid Seputar Semarang. Tabloid ini laris manis karena selain dibagikan 

gratis kepada pelanggan Suara Merdeka, dan banyak mengangkat persoalan 

kehidupan Semarang Undercover. Namun karena berbagai pertimbangan 

pula, tabloid ini dikembalikan ke Suara Merdeka, dalam rubrik khusus yang 

terbit tiap Selasa sejak 2008 hingga kini.78 Di dunia media cetak sendiri, Suara 

Merdeka Group juga menerbitkan bacaan khusus penggemar otomotif dengan 

nama Otospeed. Tabloid ini diterbitkan pada tahun 2004.79 

Suara Merdeka Group tidak hanya bergelut di media cetak, namun juga 

merambah di dunia elektronik. Dua buah radio pun diudarakan, yaitu Suara 

Sakti FM (SS FM) dan Trax FM. Radio SS FM yang mengudara di frekuensi 

105.2 FM memiliki target audience profesional muda dan keluarga muda, 

dengan sajian musik-musik jazz unggulan dan musik hits dari era 90an hingga 

kini. Selain jazz, sajian utamanya adalah sweet populer song, informasi 

kesehatan dan gaya hidup perkotaan, pendidikan dan pencerahan. Sedangkan 

Trax 90.2 FM lebih membidik pendengar muda, berusia antara 15 hingga 23 

tahun.80 

                                                           
77 Ibid. hal. 17. 
78 Ibid. 
79 Ibid. hal. 18. 
80 Ibid. 
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Selain sudah merambah di dunia cetak dan elektronik, Suara Merdeka 

Group juga memperluas wilayahnya di dunia maya, dengan mendirikan Suara 

Merdeka Cybernews (www.suaramerdeka.com). Suara Merdeka Cybernews 

adalah situs berita online pertama di Indonesia, yang sejak awal menyajikan 

breaking news terkini dan terpercaya. Situs ini selain berintegrasi sempurna 

dengan Suara Merdeka edisi cetak, juga mampu mengadopsi berbagai 

peristiwa dunia.81 

Suara Merdeka juga merambah bidang teknologi informasi yang lain 

dengan mendirikan anak perusahaan Suara Merdeka Mobie (SM Mobile) 

yang dilaunching pertama kali 11 Februari 2008. Di Jawa Tengah penerbitan 

berita melalui handphone ini yang pertama kali dilakukan oleh Suara 

Merdeka. Tujuannya, untuk mengantisipasi kebutuhan pembaca yang bersifat 

mobile atau sering berpindah tempat. Karena merupakan layanan VAS (Value 

Add Servis), Suara Merdeka sama sekali tidak mengenakan biaya download 

konten alias gratis.82 

Surat kabar yang menyandang predikat “Perekat Komunitas Jawa 

Tengah” dan filosofi Semar, membawa konsekuensi dan memberi peneknan 

yang lebih besar pada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi 

di Jawa Tengah. Berbicara tentang “Perekat Komunitas Jawa Tengah” 

sesungguhnya kita sedang berbicara tentang positioning karena tagline itu 

merupakan pernyataan posisi (positioning statement). Dalam teori pemasaran 

                                                           
81 Ibid. 
82 Ibid. hal. 19. 

http://www.suaramerdeka.com/
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(marketing), positioning menunjukkan persepsi konsumen terhadap suatu 

produk. Jadi, kalau Suara Merdeka menetapkan “Perekat Komunitas Jawa 

Tengah” sebagai tagline, itu berarti koran ini ingin dipersepsi oeh konsumen 

sebagai perekat komunitas di masyarakat Jawa Tengah.83 

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 20 

halaman perharinya. Untuk edisi Minggu, Suara Merdeka tampil dengan 16 

halaman atau lebih sedikit 4 halaman dari edisi biasanya. 

Untuk tampilan dan pengelompokan halaman, Suara Merdeka 

mengelompokan halaman berdasarkan segmen umum, olahraga, dan daerah. 

Pada halaman 1 atau halaman muka berisi tentang berita-berita aktual yang 

terjadi baik berita ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, olahraga 

yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian dalam segmen 

umum, harian Suara Merdeka membaginya dalam beberapa rubrikasi seperti 

Rubrik Nasional, Rubrik Hukum, Rubrik Ekonomi dan Bisnis, Rubrik 

Wacana, Rubrik Wacana Lokal, Rubrik Internasional, Rubrik Iklan Kecik, 

Rubrik Olahraga, Rubrik Internasional, Rubrik Edukasia, Rubrik Perempuan, 

dan Rubrik Hiburan. 

                                                           
83 Ibid. hal. 127. 
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Sementara pada halaman daerah Suara Merdeka memiliki halaman 

khusus, seperti Solo Metro, Lintas Pantura, Lintas Kedu, Banyumasan. 

Halaman khusus tersebut didukung oleh biro khusus yang berisi berita-berita 

yang berkaitan dengan daerah yang bersangkutan. Untuk pemberitaan dan 

peliputan Kota Semarang sendiri, halaman khusus tersebut diberi nama 

Semarang Metro. 

Semarang Metro memiliki halaman peliputan yang lebih dari daerah 

lain yakni terbit pada halaman 17 – 20. Dalam Semarang Metro juga ada 

kalanya Suara Merdeka menyajikan peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat 

monumental dalam lingkup daerah. Selain itu Semarang Metro juga 

mempunyai pola-pola tertentu di setiap halamannya. Pada halaman 17, 

Semarang Metro cenderung menampilkan pemberitaan aktual yang paling 

menarik baik berita ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, 

olahraga, dan sebagainya di Kota Semarang. Dalam halaman ini juga terdapat 

kolom “Piye Jal” yang berisikan aspirasi ataupun keluhan dari masyarakat. 

Berbeda dengan halaman 17, halaman 18 Semarang Metro berisikan 

berita mengenai dunia pendidikan. Biasanya juga ada berita mengenai 

komunitas, agama, kesehatan, pariwisata, ekonomi, hiburan dan sebagainya 

dalam halaman ini. Kemudian di halaman 19, pemberitaan didominasi 

mengenai dunia perekonomian di Kota Semarang. Selain itu, di halaman ini 

juga tidak jarang menampilkan berita mengenai kuliner, figur, teknologi, 

fashion, dan juga didapati iklan-iklan pada kolom bagian kanan. 
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Untuk halaman 20, Semarang Metro memiliki kecenderungan 

memberitakan peristiwa kriminal, bencana, kecelakaan, dan sebagainya. 

Selain itu, halaman ini juga merupakan halaman yang berisikan sambungan-

sambungan berita yang kebanyakan berada di halaman 17, dan juga 

sambungan dari kolom “Piye Jal”. 

Ringkasan pembagian rubrik pada sesi halaman Semarang Metro pada 

Suara Merdeka dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Rubrik Halaman Semarang Metro 

Halaman Rubrik 

17 • Headline News 

• Piye Jal 

• Jadwal Shalat 

18 • Berita (pendidikan, hukum politik, komunitas, agama, 

kesehatan, hiburan, seni budaya) 

• Seputar Tugumuda 

• Lintas Pandang 

• Info Hotel 

19 • Berita (ekonomi bisnis, kuliner, figur, teknologi, dan fashion) 

• Iklan 

20 • Berita (kriminalitas, bencana, kecelakaan) 

• Sambungan Utama (berita dan piye jal halaman 17) 
Sumber: Surat Kabar Harian Suara Merdeka Tahun 2016-2017 

 

2. Surat Kabar Harian Radar Semarang 

Jawa Pos Radar Semarang adalah surat harian pagi yang terbit di 

Semarang Jawa Tengah Indonesia, yang resmi berdiri pada 1 April 2000 atas 

ide Dahlan Iskan selaku CEO PT Jawa Pos yang berada di kota Surabaya. 

Selanjutnya oeh Sukoto selaku General Manager mengawali untuk 

mendirikan Radar Semarang dengan dibantu beberapa staf administrasi dan 



44 
 

staf redaksi untuk menyajikan suplemen berita bagi masyarakat di kota 

Semarang.84 

Harian ini diterbitkan oleh PT Semarang Intermedia Pers, termasuk 

dalam grup Jawa Pos serta memiliki sirkulasi yang tersebar di wilayah 

keresidenan eks Semarang diantaranya yaitu (Semarang, Salatiga, Demak, 

Kendal, Batang, dan Pekalongan). Sekarang Radar Semarang memiliki kantor 

redaksi di jalan Veteran 55 Semarang. 

Sebelum menjadi Radar Semarang, harian umum ini bernama Jateng 

Pos, dimana beritanya meliputi seluruh wilayah Jawa Tengah. Tahun 2000, 

Jateng Pos dipecah menjadi tiga yaitu Radar Solo, Radar Magelang, dan 

Radar Kudus. Jateng Pos beralih nama menjadi Radar Semarang pada saat 

terjadi pemecahan Jateng Pos menjadi beberapa Radar di Jawa Tengah yang 

diikuti oleh berdirinya perusahaan masing-masing. Pemecahan ini dilakukan 

dengan melihat kondisi dan perencanaan perusahaan dimana akan lebih 

strategis bila melakukan konsolidasi internal di beberapa kota besar di Jawa 

Tengah.85 

Total halaman yang menjadi tanggungjawab Radar ada 12 halaman. Di 

masing-masing Radar ini mempunyai nama halaman tersendiri. Seperti 

halaman pertama, Semarang Raya, Metro Semarang, Ekonomi Bisnis, 

Salatiga Ungaran, Magelang Raya, Kedu Raya, Pekalongan Raya, Iklan 

Baris, Kendal Demak, dan Sportainment.86 Radar Semarang juga memiliki 

                                                           
84 Luthfi Arizka. 2014. Laporan Praktik Kerja Industri (Prakerin) di PT Jawa Pos Radar Semarang. 
Ungaran: Sekolah Menengah Kejuruan Visi Media Indonesia). (tidak diterbitkan). hal. 4. 
85 Ibid. 
86 Ibid. hal. 5. 
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halaman campuran yang berisi berita dari luar daerah (eks karisidenan 

Semarang). Misalnya, berita dari Solo, Yogyakarta, dan sekitarnya. 

Radar Semarang yang saat ini dipimpin oleh Justin Mauritz Herman 

yang terus tumbuh sebagai media massa yang kian diperhitungkan oleh 

masyarakat Jawa Tengah. Perusahaan semakin melebarkan sayap dalam area 

pemasaran dimana pada tahun pertama perusahaan membuka biro di kota 

Salatiga, Jepara dan Tegal. Selanjutnya perusahaan merangkul beberapa staf 

redaksi (wartawan) yang berada di daerah kota Salatiga dan kabupaten 

Semarang, Pekalongan, Kendal, Batang, sehingga dapat dikatakan bahwa 

Radar Semarang bukan saja sebuah media yang hadir untuk masyarakat 

Semarang tetapi juga masyarakat Jawa Tengah.87 

Pemasaran Radar Semarang sendiri menitikberatkan kota Semarang 

sebagai area pasar yang potensial sebagai provinsi Jawa Tengah. Selain itu 

banyak kota-kota di sekitar Jawa Tengah sebagai pendukung pemasaran 

Radar Semarang diantaranya Kendal, Batang, Pekalongan, Selawi, dan 

Brebes. Sedangkan arah selatan mulai dari Ungaran dan Salatiga.88 Selain 

versi cetak, Jawa Pos Radar Semarang juga memiliki edisi online yang berisi 

berita-berita yang diperbaharui secara aktual. 

Untuk tampilan dan pengelompokan halaman, Radar Semarang juga 

mengelompokan halaman berdasarkan segmen umum, olahraga, dan daerah. 

Halaman khusus untuk berita wilayah Semarang dinamakan Metropolis. 

                                                           
87 Ibid. 
88 Ibid. hal. 6. 
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Metropolis memiliki halaman peliputan yang lebih dari daerah lain yakni 

terbit pada halaman 1 – 4, kemudian disambung pada halaman 7 atau 11. 

Pada halaman 1 atau halaman muka berisi tentang berita-berita aktual 

yang sedang terjadi dan paling menarik, baik berita ekonomi, sosial, budaya, 

pertahanan keamanan, olahraga yang bersifat lokal (khususnya wilayah 

Semarang). Dalam halaman ini juga terdapat kolom “Warga Melapor” yang 

memuat aspirasi ataupun keluhan dari masyarakat. 

Berbeda dengan halaman 1, halaman 2 Metropolis berisikan berita-

berita mengenai dunia pendidikan, komunitas, agama, hukum politik, dan 

juga hiburan. Pada bagian bawah halaman ini juga terdapat susunan 

redaksional dari Radar Semarang. Kemudian di halaman 3, pemberitaan 

didominasi seputar dunia perekonomian Kota Semarang. Selain itu, di 

halaman ini juga tidak jarang menampilkan berita mengenai event, teknologi, 

fashion, dan juga iklan-iklan. 

Untuk halaman 4, Metropolis memiliki kecenderungan memberitakan 

masalah kriminalitas, bencana, kecelakaan, seni budaya, dan juga kesehatan. 

Terakhir halaman 7 atau 11 merupakan halaman yang berisikan sambungan-

sambungan berita utama dari halaman 1, dan juga sambungan dari kolom 

“Warga Melapor”. 

Ringkasan pembagian rubrik pada sesi halaman Metropolis pada Radar 

Semarang dapat dilihat pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 

Rubrik Halaman Metropolis 

Halaman Rubrik 

1 • Headline News 

• Warga Melapor 

2 • Berita (pendidikan, komunitas, agama, hukum politik, 

hiburan) 

• Susunan Redaksional 

3 • Berita (Ekonomi Bisnis) 

• Iklan 

4 • Berita (kriminalitas, kecelakaan, bencana, seni budaya, 

kesehatan) 

7/11 • Sambungan Utama (berita dan warga melapor halaman 1) 
Sumber: Surat Kabar Harian Radar Semarang Tahun 2016-2017 

 

4.2 Profil Informan 

1. Kepala Desk Foto Surat Kabar Harian Suara Merdeka 

Posisi kepala desk foto surat kabar harian Suara Merdeka dijabat oleh 

Simon Dodit Yogo Pitoyo. Pria yang lahir 49 tahun lalu ini merupakan 

lulusan S1 Jurusan Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang. 

Diangkat sejak 1991 menjadi wartawan tetap di surat kabar harian Suara 

Merdeka. Selain menjabat sebagai seorang kepala desk foto, dari 2003 hingga 

saat ini dia juga merupakan dosen tidak tetap di Fakultas Hukum dan 

Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Seorang kepala desk foto memiliki tanggungjawab untuk menentukan 

materi liputan khususnya masalah foto untuk wartawan. Selain itu dia juga 

berhak untuk memilih foto mana yang layak atau tidak untuk ditampilkan. 

Kurang lebih sama dengan tanggungjawab sebagai seorang redaktur, hanya 

saja di bagian foto atau gambar. 
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2. Redaktur Surat Kabar Harian Radar Semarang 

Salah satu redaktur yang ada di surat kabar harian Radar Semarang 

dijabat oleh Pratono. Pria kelahian Semarang, 21 September 1981 ini adalah 

lulusan sarjana dari Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang. 

Sejak awal lulus kuliah, Pratono langsung bekerja di Jawa Pos Radar 

Semarang sebagai seorang Wartawan pada 2005 – 2009. Kemudian pada 2009 

– 2010 dirinya menjabat sebagai asistant Redaktur, dan dari 2010 sampai 

sekarang menjabat sebagai salah satu redaktur di Radar Semarang. 

Redaktur dalam keredaksian memiliki wewenang untuk 

mengkoordinasikan materi liputan kepada wartawan. Memberikan arahan 

kepada reporter mengenai apa yang disepakati untuk melakukan liputan 

berdasarkan hasil rapat redaksi. Serta bertanggungjawab untuk 

mengkonfirmasi hasil liputan dari wartawan. 

 

4.3 Analisis Framing Model Robert N Entman 

Berita yang diframing berjumlah 19 berita yaitu 10 berita dari surat kabar 

harian Suara Merdeka dan 9 berita dari surat kabar harian Radar Semarang. Seperti 

yang sudah digambarkan pada bab 3 pada tabel 3.2. 
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1. Analisis Berita Harian Suara Merdeka 

1.1. Kode Berita: SM1 

Berita Suara Merdeka tanggal 11 Juni 2016 dengan judul “Pasokan Gas 

ke Rumah Warga Terhenti”, adapun analisisnya sebagai berikut: 

Define Problems Jaringan gas di wilayah kelurahan Mlatibaru yang baru dioperasikan 

dua bulan terakhir, tiba-tiba pasokannya terhenti sehingga tidak bisa 

digunakan sejak pekan lalu. 

Diagnose Causes Tidak dijelaskan secara pasti mengapa suplai gas di wilayah tersebut 

dapat terhenti, tapi yang jelas adalah karena adanya kendala teknis. 

Make Moral 

Judgement 

Warga mengakui penggunaan gas ini lebih praktis dan hemat, 

karena instalasinya langsung masuk ke rumah warga dan harganya 

juga lebih hemat Rp 6.000 – Rp 7.000 tiap bulannya. Sehingga 

mereka pun berharap agar masalah ini cepat diatasi. 

Treatment 

Recommendation 

Mengatasi masalah ini, Hendi akan segera mengkomunikasikannya 

dengan pemerintah di atas yang bisa menyelesaikan masalah teknis 

tersebut. Hal itu juga didukung dari pernyataan Edy Sukamto, Sales 

Head PT PGN Area Semarang, yang membenarkan untuk segera 

berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena menyangkut 

kebijakan. 

Berita tersebut memuat permasalahan mengenai jaringan gas di wilayah 

kelurahan Mlatibaru yang pasokannya terhenti, padahal baru dioperasikan 

selama dua bulan terakhir. Diagnose causes masalah terhentinya pasokan gas 

ini tidak dijelaskan secara pasti, hanya saja dari pihak penyuplai gas, mereka 

mengatakan bahwa hal ini disebabkan karena adanya kendala teknis. 

Dengan demikian make moral judgement yang ingin disampaikan 

adalah penggunaan jaringan gas ini sangat menguntungkan warga, karena 

dinilai lebih praktis dan hemat. Mereka pun mampu menghemat pengeluaran 

mereka tiap bulannya meskipun tidak banyak. Sehingga ketika pasokan gas 

di wilayah mereka terhenti, tentu mereka merasa kesusahan dan berharap 

masalah ini segera diatasi. 

Untuk tawaran solusi, Suara Merdeka memuat solusi dari Hendrar 

Prihardi selaku Wali Kota Semarang yang kemudian didukung Edy Sukamto 
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yang merupakan Sales Head PT PGN Area Semarang. Hendi mengatakan 

akan segera mengkomunikasikan permasalahan ini dengan pemerintah di atas 

yang dianggap mampu menyelesaikan masalah teknis tersebut. 

 

1.2. Kode Berita: SM2 

Berita Suara Merdeka tanggal 1 November 2016 dengan judul “959 

Warga Lapor Hendi, 3 Persen Belum Direspon”, adapun analisisnya sebagai 

berikut:  

Define Problems Ada sebanyak tiga persen layanan lapor Hendi yang belum diproses 

Diagnose Causes Kurang lengkapnya data yang disampaikan, sehingga P3M butuh 

waktu yang lama untuk memvalidasi laporan dan memproses 

kebenarannya 

Make Moral 

Judgement 

Dari Maret hingga 4 Oktober, sudah ada 959 laporan masuk baik 

berupa aspirasi, pengaduan maupun permintaan informasi. 73% sudah 

selesai ditindaklanjuti, 23% masih dalam proses, dan 3% belum 

ditindaklanjuti. Semua laporan tetap diterima untuk nantinya akan 

diverifikasi kebenrannya dahulu 

Treatment 

Recommendation 

Hendi akan terus memperbaiki, benahi dan melakukan sosialisasi 

mengenai sistem ini. Nantinya juga akan ada nomor track id untuk 

pelapor agar mereka bisa mengikuti sejauh mana tindak lanjut dari 

laporan yang mereka buat 

Berita tersebut memuat permasalahan mengenai ada sebanyak 3 persen 

laporan warga melalui layanan Lapor Hendi yang belum mendapatkan 

respon. Layanan lapor Hendi sendiri digunakan warga sebagai fasilitas untuk 

menyampaikan keluhan, saran, masukan, atau bahkan aspirasi mereka seputar 

Kota Semarang. Sudah banyak warga yang menggunakan layanan ini, namun 

nyatanya belum semuanya mendapatkan tanggapan. 

Dari masalah tersebut diketahui jika diagnose causesnya ialah kurang 

lengkapnya data yang disampaikan warga sehingga P3M butuh waktu untuk 

memvalidasi laporan dan memproses kebenarannya. Dengan demikian make 

moral judgement yang mendukung permasalahan tersebut adalah adanya data 
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yang menunjukkan jika dari bulan Maret hingga Oktober ada sekitar 959 

laporan yang masuk, 73% sudah selesai ditindaklanjuti, 23% masih dalam 

proses dan 3% belum mendapat respon. 

Tawaran solusi yang diperlihatkan ialah dari Hendi. Dia mengaku akan 

terus memperbaiki, membenahi dan juga melakukan sosialisasi lagi mengenai 

kinerja sistem ini. Selain itu nantinya juga akan ada nomor track id yang 

diberikan kepada pelapor agar mereka bisa mengetahui sudah sejauh mana 

laporan mereka ditindaklanjuti. 

 

1.3. Kode Berita: SM3 

Berita Suara Merdeka tanggal 28 Februari 2017 dengan judul “Tertahan 

5 Tahun Ijazah M. Zulfikar Akhirnya Diberikan”, adapun analisisnya sebagai 

berikut:  

Define Problems Ijazah M. Zulfikar yang ditahan selama 5 tahun oleh pihak sekolah 

karena terhambat masalah administrasi 

Diagnose Causes Adanya miss komunikasi diantara kedua belah pihak. Diduga ada 

kekurangan uang administrasi sebesar Rp 30 juta, namun pihak 

sekolah mengklarifikasi jika kekurangan administrasi hanya sebesar 

Rp 871.500. 

Make Moral 

Judgement 

Keluarga mengaku sudah berkali-kali mengajukan surat tidak 

mampu kepada pihak sekolah dan sudah disetujui. Namun makin 

lama biayanya makin membengkak sehingga mempersulit dalam 

mendapatkan ijazah. Di satu sisi pihak sekolah tercengang dengan 

besaran biaya tunggakan yang diadukan kepada Wali Kota 

Semarang tersebut. 

Treatment 

Recommendation 

Hendi melakukan mediasi antara siswa dan sekolah untuk 

menyelesaikan masalah ini. Dia juga menawarkan untuk 

menanggung seluruh biaya agar tidak menghambat pendidikan 

siswa tersebut. Ia meminta Zulfikar mencatat nomor telfonnya 

apabila mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikannya. Dia 

juga meminta kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk 

melakukan sosialisasi bahwa semua warga khususnya yang tidak 

mampu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. 
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Berita tersebut memuat permasalahan mengenai adanya penahanan 

ijazah yang diduga dilakukan pihak sekolah terhadap salah seorang siswanya 

karena menunggak masalah administrasi. Setelah semua pihak yang 

bersangkutan dipertemukan diagnose causes dari masalah ini ialah adanya 

miss komunikasi diantara pihak keluarga siswa dengan pihak sekolah. 

Dimana nominal biaya administrasi yang perlu dilunasi berjumlah berbeda 

antara yang dikeluarkan oleh sekolah dengan informasi yang didapat pihak 

keluarga. 

Dengan demikian make moral judgement yang terbentuk adalah dari 

pengakuan pihak keluarga yang mengaku sudah berkali-kali mengajukan 

surat tidak mampu kepada pihak sekolah namun biaya administrasi yang perlu 

dilunasi justru semakin membengkak. 

Untuk tawaran solusi, Suara Merdeka menggambarkan solusi dari 

Hendrar Prihardi selaku Wali Kota Semarang yang sudah membantu 

melakukan mediasi dengan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah 

ini. Selain itu pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak Dinas 

Pendidikan Kota Semarang untuk melakukan sosialisasi terkait warga tidak 

mampu yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. 
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1.4. Kode Berita: SM4 

Berita Suara Merdeka tanggal 22 Maret 2017 dengan judul “Antrean E-

KTP Mencapai 110.000”, adapun analisisnya sebagai berikut:  

Define Problems Antrean E-KTP yang terus membeludak karena tidak adanya 

kepastian kapan blangko tersebut ada. Sebab pengadaan blangko E-

KTP tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat. 

Diagnose Causes Pemenang lelang pengadaan blangko E-KTP memang sudah ada, 

namun kapan selesai proses produksinya masih belum diketahui. 

Make Moral 

Judgement 

Tahun lalu sekitar 25 ribu antrean, hingga Maret 2017, warga yang 

sudah melakukan rekam E-KTP tapi belum mendapatkan blangko 

mencapai 110.000. Mardiyanto, Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Semarang mengatakan belum ada informasi 

resmi kapan dilakukan pendistribusian KTP tersebut. 

Treatment 

Recommendation 

Sementara ini, pemohon E-KTP yang sudah melakukan rekam data, 

diberikan surat keterangan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Semarang. Hendi menghimbau agar warga 

tidak resah sebab kegunaan surat keterangan tersebut sama dengan 

E-KTP. 

Berita tersebut memuat permasalahan mengenai Antrean E-KTP yang 

terus membeludak karena tidak adanya kepastian kapan blangko tersebut ada. 

Hal ini terjadi karena masalah blangko E-KTP merupakan wewenang dari 

pemerintah pusat.Diagnose causes dari masalah ini diduga karena belum 

adanya kepastian mengenai kapan akan selesainya proses produksi dari 

blangko E-KTP tersebut. 

Dengan demikian make moral judgement yang mendukung dari 

permasalahan ini adalah adanya data hingga Maret 2017 yang mengatakan 

jika warga yang sudah melakukan rekam E-KTP tapi belum mendapatkan 

blangko mencapai 110.000. Selain itu adanya pernyataan dari Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang mengatakan belum 

adanya informasi resmi kapan pendistribusian KTP mulai dilakukan. 

Untuk tawaran solusi, Suara Merdeka memuat solusi dari Hendrar 

Prihardi yang menghimbau warga agar tidak resah mengenai masalah ini, 
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sebab pemohon E-KTP yang sudah melakukan rekam data sudah diberikan 

surat keterangan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Semarang. 

 

1.5. Kode Berita: SM5 

Berita Suara Merdeka tanggal 12 April 2017 dengan judul “Banyak 

Keluhan di RSUD KRMT Wongsonegoro”, adapun analisisnya sebagai 

berikut: 

Define Problems Pelayanan dari RSUD KRMT Wongsonegoro masih sering 

dikeluhkan masyarakat. Mulai dari satpam yang tidak ramah, antrean 

di poliklinik yang panjang, hingga antrean kamar bagi pasien. 

Diagnose Causes Pihak RSUD mengakui masih ada miss komunikasi yang terjadi 

dengan pekerjanya. Untuk antrean poliklinik pihaknya juga masih 

menggunakan sistem manual, yang mana seharusnya mereka sudah 

bisa menggunakan sistem online. 

Make Moral 

Judgement 

Wakil Direktur Utama RSUD Wongsonegoro, Sutrisno, mengatakan 

sudah merancang penggunaan sistem online untuk antrean ke 

polispesialis, pihaknya masih menggali ke RS lain yang sudah 

menggunakan sistem tersebut. RSUD ini juga pada tahun lalu tidak 

memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari targetnya 136 miliar 

namun hanya terpenuhi 135 miliar. 

Treatment 

Recommendation 

Hendi melakukan inspeksi mendadak di RSUD Wongsonegoro. Dia 

meminta agar RS tersebut memperbaiki semua pelayanannya. Selain 

itu untuk antrean kamar, dia berharap apabila ada pasien BPJS yang 

belum mendapatkan kamar, bisa dinaikkan dulu kelasnya baru jika 

ada kelas yang sesuai kemudian dipindahkan.  

Berita Suara Merdeka tanggal 12 April 2017 dengan judul “Banyak 

Keluhan di RSUD KRMT Wongsonegoro” memuat permasalahan mengenai 

keluhan masyarakat mengenai pelayanan dari RSUD KRMT Wongsonegoro 

yang dinilai masih kurang sesuai. 

Diagnose causes dari masalah ini diduga karena adanya miss 

komunikasi antara pihak RSUD dengan para pekerjanya. Mereka menilai jika 

para pekerjanya belum begitu memahami bagaimana SOP yang berlaku di 

sana. 
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Dengan demikian make moral judgement yang mendukung keluhan 

masyarakat tentang RSUD ini salah satunya ialah adanya data tahun lalu yang 

menyatakan jika RSUD ini tidak memenuhi PAD dari target 136 miliar 

namun hanya terpenuhi 135 miliar. 

Suara Merdeka memuat solusi dari Hendrar Prihardi yang meminta 

RSUD KRMT Wongsonegoro memperbaiki semua pelayanannya. Dia juga 

melakukan inspeksi mendadak dan melakukan peneguran secara langsung 

kepada pihak rumah sakit. 

 

1.6. Kode Berita: SM6 

Berita Suara Merdeka tanggal 16 Mei 2017 dengan judul “RSUD 

KRMT Wongsonegoro Lembur Backup Data”, adapun analisisnya sebagai 

berikut: 

Define Problems Serangan siber dengan jenis ransomware wannacry menyebabkan 

petugas RSUD KRMT Wongsonegoro lembur membackup data agar 

tidak mengalami kehilangan data 

Diagnose Causes Virus ini disebut sebagai teror karena sang pembuat virus nantinya 

akan meminta tebusan kepada rumah sakit apabila pihak rumah sakit 

mengingkan untuk mengakses seluruh datanya kembali. 

Make Moral 

Judgement 

Direktur Utama RSUD Wongsonegoro, Susi Herawati, mengakui 

sejauh ini pelayanan publik tidak terganggu dan lancar. Ini hanya 

sebagai tindakan berjaga-jaga, sehingga data-data rumah sakit sudah 

diback up semua. 

Treatment 

Recommendation 

Selama tiga jam, mulai dari pukul 00.00 – 03.00 petugas RSUD 

sudah melakukan back up data melalui sistem operasi linux. Menurut 

Hendi, permasalahan ini menjadi perhatian serius karena hampir 

seluruh pelayanan di Kota Semarang, termasuk RSUD terhubung 

dengan internet atau Smart City. Sehingga pemeliharaan berkala dan 

pembaruan sistem tetap perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi. 

Berita tersebut memuat permasalahan mengenai serangan virus 

ransomware wannacry yang menyebabkan petugasnya lembur membackup 

data agar tidak kehilangan semua datanya. Diagnose causes dari masalah ini 

karena serangan virus ini yang mulai menyebar dan mengkhawatirkan pihak-
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pihak perusahaan besar. Nantinya pihak yang membuat virus akan meminta 

tebusan apabila ingin meminta kebali datanya. 

Dengan demikian make moral judgement yang mendukung dari 

permasalahan ini adalah adanya pernyataan dari Dirut RSUD Wongsonegoro 

yang mengakui jika kegiatan lembur backup data ini hanya sebagai tindakan 

berjaga-jaga apabila nantinya virus ini benar menyerang. 

Suara Merdeka memuat solusi dari Hendrar Prihardi yang meminta 

untuk seluruh pelayanan di Kota Semarang terus melakukan pemeliharaan 

berkala dan pembaruan sistem sebagai langkah antisipasi. 

 

1.7. Kode Berita: SM7 

Berita Suara Merdeka tanggal 8 September 2017 dengan judul “Dua 

Daerah Kesulitan Air Bersih”, adapun analisisnya sebagai berikut: 

Define Problems Warga di Deliksari, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati 

dan Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, pada kemarau 

tahun ini mengalami kesulitan air bersih. 

Diagnose Causes Kekurangan air bersih ini disebabkan karena kedua sumber air di dua 

daerah itu, yakni sumur dan sendang berkurang. Selain itu juga 

karena warga belum tersambung dengan PDAM. 

Make Moral 

Judgement 

Setiap kepala keluarga, hanya bisa mendapatkan empat jerigen setiap 

pekan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan air, warga terpaksa 

membeli air dari penjual keliling. Untuk empat jerigen dihargai Rp 

8.000. 

Treatment 

Recommendation 

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, langsung mengecek ke lokasi. 

Sebagai langkah darurat, dia meminta agar PDAM menyuplai air 

bersih setiap hari dengan tangki air, hingga musim penghujan tiba. 

Langkah kedua, segera merealisasikan penyambungan aliran air 

bersih ke rumah warga. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBP), penyambungan air bersih hanya dikenakan biaya Rp 900.000 

ditambah PPN 10 persen, dengan total Rp 990.000. Adapun harga 

normal yakni Rp 1,5 juta. 

Kepala Bagian Perencanaan PDAM Tirta Moedal, M Saiful Anam, 

sesuai arahan wali kota, sebelum air bersih masuk, setiap hari 

minimal satu tangki dengan kapasitas 5.000 liter dikirim. Pihaknya 

pun akan segera melakukan penyambungan saluran ke rumah, bila 

warga telah siap. 
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Berita tersebut memuat permasalahan mengenai warga di kelurahan 

Sukorejo dan Rowosari yang mengalami kesulitan air bersih. Diagnose 

causes dari masalah ini diduga karena kedua sumber air di kedua daerah 

tersebut sedang berkurang. Selain itu juga karena aliran air warga yang belum 

tersambung dengan PDAM. 

Dengan demikian make moral judgement yang terbentuk ialah warga 

harus membeli air dari penjual keliling tiap harinya untuk memenuhi 

kebutuhan air mereka. Untuk tawaran solusi, Suara Merdeka memuat solusi 

dari Hendrar Prihardi yang meminta agar PDAM menyuplai air bersih setiap 

harinya ke dua daerah tersebut, dan segera merealisasikan penyambungan 

aliran air besih ke rumah warga. Dalam hal ini, Kepala Bagian Perencanaan 

PDAM Tirta Moedal, M Saiful Anam akan mengikuti arahan dari Hendi. 
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1.8. Kode Berita: SM8 

Berita Suara Merdeka tanggal 9 September 2017 dengan judul 

“Dokumen Pembangunan SPAM Mulai Disusun”, adapun analisisnya 

sebagai berikut: 

Define Problems Berbagai dokumen pembangunan sedang disusun, di antaranya 

pengurusan Amdal dan persiapan pembebasan lahan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum. Kemudian pengurusan surat izin pengambilan air 

bawah tanah (Sipa) oleh PDAM Tirta Moedal. Ditambah dengan 

Pelaksanaan real demand survey atau panduan survei kebutuhan 

nyata oleh Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas 

(KPPIP) dan PDAM di wilayah Semarang Barat 

Diagnose Causes Meningkatnya kasus kesulitan air bersih di beberapa wilayah di Kota 

Semarang membuat Pemerintah Kota Semarang terus mematangkan 

rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Semarang Barat. 

Make Moral 

Judgement 

SPAM Semarang Barat merupakan solusi jangka panjang untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Semarang. 

Treatment 

Recommendation 

SPAM Semarang Barat dapat menghasilkan air bersih sebesar 750 

liter/detik, untuk melayani 60.000 sambungan rumah. Mencakup 31 

kelurahan di tiga kecamatan, yakni Semarang Barat, Tugu, dan juga 

Ngaliyan. Pembangunan paling lambat dilakukan awal 2019. 

Kepala Bagian Perencanaan PDAM Tirta Moedal, M Saiful Anam 

mengatakan, pembangunan SPAM Semarang Barat terus disiapkan. 

Dengan adanya SPAM Semarang Barat, diharapkan bisa mencukupi 

kebutuhan air bersih di Kota Semarang. 

Berita tersebut memuat permasalahan mengenai penyusunan dokumen 

pembangunan SPAM yang sudah mulai digarap. Mulai dari pengurusan 

Amdal, persiapan pembebasan lahan, pengurusan Sipa oleh PDAM Tirta 

Moedal, dan pelaksanaan real demand survey. 

Diagnose causes dari masalah ini adalah karena meningkatnya kasus 

kesulitan air bersih di beberapa wilayah Kota Semarang. Dengan demikian 

make moral judgement yang terbentuk ialah nantinya SPAM Semarang Barat 

akan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih di Kota Semarang. 
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Untuk tawaran solusi, Suara Merdeka memuat pernyataan dari Hendi 

jika nantinya SPAM Semarang Barat dapat menghasilkan air bersih sebesar 

750 liter/detik, untuk melayani 60.000 sambungan rumah. Pernyataan itu juga 

didukung oleh Kepala Bagian Perencanaan PDAM Tirta Moedal, M Saiful 

Anam yang mengatakan jika pembangunan SPAM Semarang Barat terus 

disiapkan. 

 

1.9. Kode Berita: SM9 

Berita Suara Merdeka tanggal 5 Desember 2017 dengan judul “Kasus 

Kanker Payudara Kembali Naik”, adapun analisisnya sebagai berikut:  

Define Problems Kembali naiknya kasus kanker payudara di Kota Semarang yang 

semakin memprihatinkan. 

Diagnose Causes Penyebabnya karena masyarakat yang kurang rutin untuk melakukan 

cek kesehatan secara berkala. Kemudian juga tidak dapat mengelola 

stres dengan baik dan tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. 

Kurangnya aktivitas fisik yang baik juga akan meningkatkan risiko 

kanker payudara . 

Make Moral 

Judgement 

Pada 2014, jumlah penderita mencapai 1.157 kasus. Sempat turun 

menjadi 564 kasus pada 2015, namun kembali naik menjadi 749 

kasus pada 2016 lalu. 

Treatment 

Recommendation 

Untuk menekan jumlah tersebut, berbagai usaha dilakukan, mulai 

dari edukasi pencegahan melalui pola hidup sehat, hingga 

pengobatan gratis melalui program Universal Health Coverage 

(UHC) oleh Pemerintah Kota Semarang. Adapun UHC diluncurkan 

tahun ini. 

Berita tersebut memuat permasalahan mengenai kembali meningkatnya 

kasus kanker payudara di Kota Semarang. Dimana hal ini jelas 

memprihatinkan bagi masyarakat. 

Diagnose causes dari masalah ini adalah kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk rutin melakukan cek kesehatan secara berkala, tidak 

mengelola stress dengan baik dan juga tidak memiliki waktu istirahat yang 

cukup. Pada intinya semua ini diduga karena perilaku hidup sehat yang 
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kurang di masyarakat. Dengan demikian make moral judgement yang 

mendukung masalah ini ialah adanya data pada 2014 dimana jumlah penderita 

kanker payudara mencapai 1.157 kasus, lalu sempat turun di 2015 dan 

kembali naik pada 2016. 

Untuk tawaran solusi, Hendi merasa priharin dengan kembali naiknya 

kasus ini. Dia terus melakukan usaha untuk menekan jumlah tersebut, mulai 

dari edukasi pencegahan hingga pengobatan gratis melalui program UHC 

oleh Pemerintah Kota Semarang. 

 

1.10. Kode Berita: SM10 

Berita Suara Merdeka tanggal 13 Desember 2017 dengan judul “SPAM 

Semarang Barat Akan Aliri 60.000 Keluarga”, adapun analisisnya sebagai 

berikut: 

Define Problems Kurangnya pasokan air bersih di Kota Semarang 

Diagnose Causes Kebutuhan air bersih di Kota Semarang yang terus meningkat setiap 

tahun. 

Make Moral 

Judgement 

SPAM Semarang Barat adalah proyek pembangunan SPAM yang 

direncanakan sebagai pilot project. SPAM Semarang Barat akan 

menyelesaikan permasalahan krisis air bersih dan penurunan 

permukaan tanah, karena penggunaan air tanah 

Treatment 

Recommendation 

Hendi menjelaskan, saat ini persiapan tengah dilakukan. Salah 

satunya penyiapan lahan yang dibutuhkan untuk jalur persiapan 

transmisi air baku seluas 12.100 m2. Kemudian lahan untuk 

bangunan water treatment plant (WTP), dan lahan untuk reservoir. 

Berita tersebut memuat isu mengenai SPAM Semarang Barat yang akan 

dapat menghasilkan air bersih 750liter/detik dan bsa melayani 60.000 

keluarga. Diagnose causes dari masalah ini adalah karena meningkatnya 

kasus kesulitan air bersih di beberapa wilayah Kota Semarang padahal 

kebutuhan air bersih masyarakat juga semakin besar. 
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Dengan demikian make moral judgement yang terbentuk ialah SPAM 

Semarang Barat ini merupakan proyek pembangunan SPAM yang 

direncanakan sebagai pilot project. Sehingga nantinya SPAM ini akan 

mampu menyelesaikan permasalahan krisis air bersih dan penurunan 

permukaan tanah. 

Untuk tawaran solusi, Suara Merdeka memuat pernyataan dari Hendi 

jika saat ini persiapan pembangunan SPAM sedang dilakukan. Saah satunya 

penyiapan lahan yang dibutuhkan untuk jalur persiapan transmisi air baku, 

bangunan WTP, dan reservoir. 

 

2. Analisis Berita Harian Radar Semarang 

2.1. Kode Berita: RS1 

Berita Radar Semarang tanggal 8 Maret 2016 dengan judul “Pemkot 

Siap Tertibkan Parkir Lawang Sewu”, adapun analisisnya sebagai berikut:  

Define Problems Mahalnya tarif parkir bus wisata di sekitar Lawang Sewu yang 

dikeluhkan sejumlah biro perjalanan wisata 

Diagnose Causes Mahalnya tarif tersebut dipatok sejumlah oknum aparat keamanan 

demi keuntungan pribadi. 

Make Moral 

Judgement 

Keluhan tersebut juga disampaikan salah satu pemilik biro 

perjalanan wisata yang sudah merasakan mahalnya tarif parkir bus. 

Menurutnya dengan biaya parkir yang mahal, jelas merugikan dan 

membuat agen wisata kapok. 

Treatment 

Recommendation 

Hendi sudah meminta Dinas Perhubungan mengecek laporan 

tersebut dan segera menertibkan masalah parkir ini. Sementara Ita 

selaku Wakil Wali Kota mengatakan jikan pemkot akan menjajaki 

kerja sama dengan pihak swasta terkait persoalan ini 

Berita tersebut memuat permasalahan mengenai mahalnya tarif parkir 

bus wisata di sekitar Lawang Sewu yang dikeluhkan biro wisata. Diagnose 

causes dari masalah ini adalah adanya kesengajaan pemahalan tarif parkir 

yang dilakukan oknum aparat keamanan untuk keuntungan pribadinya 
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sendiri. Make moral judgement yang mendukung ialah adanya keluhan yang 

disampaikan salah satu pemilik biro wisata yang sudah merasakan mahalnya 

tarif parkir tersebut. 

Untuk tawaran solusi, Radar Semarang menjelaskan jika Hendi sudah 

meminta Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti laoran tersebut dan 

segera menertibkannya. Pernyataannya juga didukung oleh Wakil Wali Kota 

Semarang yang akan menjajaki kerja sama dengan pihak swasta terkait 

persoalan ini. 

 

2.2. Kode Berita: RS2 

Berita Radar Semarang tanggal 22 Maret 2016 dengan judul “Hutan 

Reklame Simpang Lima”, adapun analisisnya sebagai berikut:  

Define Problems Kumuhnya kawasan Simpang Lima Semarang akibat reklame yang 

ada, sehingga menimbulkan kritik dari Ganjar Pranowo. Hingga 

muncul pemberitaan jika keduanya bersitegang karena masalah ini. 

Diagnose Causes Ganjar merasa sudah lama mengingatkan soal penataan reklame ini, 

namun belum ada respon dari yang bersangkutan. 

Make Moral 

Judgement 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan 

kekesalannya melihat penataan kawasan Simpang Lima. Ia menilai, 

kawasan yang menjadi ikon Ibu Kota Provinsi Jateng itu masih 

terkesan kumuh dan kurang tertata. 

Treatment 

Recommendation 

Hendrar Prihadi akan segera melakukan penataan atas sejumlah 

reklame dan baliho yang berada di kawasan Simpang Lima 

Semarang. Hendi juga membantah telah bersitegang dengan 

Gubernur Ganjar Pranowo. Hal itu juga dibenarkan Ketua DPRD 

Kota Semarang, Supriyadi. Ia menilai selama ini hubungan antara 

keduanya baik-baik saja. 

Berita tersebut memuat permasalahan mengenai kritik langsung dari 

Ganjar Pranowo mengenai kumuhnya kawasan Simpang Lima akibat 

penataan reklame yang tidak rapi, sehingga menyebabkan munculnya isu jika 

antara Hendi dan Ganjar sedang bersitegang. 
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Diagnose causes dari masalah ini diduga karena tidak adanya 

tanggapan dari pemerintah kota mengenai penataan reklame yang sudah 

diingatkan Ganjar dari lama. Make moral judgement yang mendukung ialah 

Ganjar yang mengungkapkan kekesalannya melihat penataan kawasan 

Simpang Lima yang dinilai masih kumuh. 

Untuk tawaran solusi, Radar Semarang menjelaskan jika Hendi akan 

segera melakukan penataan atas sejumlah reklame dan baliho di kawasan 

Simpang Lima. Pihaknya juga membantah jika sedang bersitegang dengan 

Ganjar karena masalah ini. Pernyataan ini didukung oleh Ketua DPRD Kota 

Semarang yang juga mengatakan jika mereka berdua dalam keadaan baik-

baik saja. 

 

2.3. Kode Berita: RS3 

Berita Radar Semarang tanggal 11 Juni 2016 dengan judul “Jaringan 

Gas Mati, Hendi Lobi Menteri”, adapun analisisnya sebagai berikut:  

Define Problems Warga kelurahan Mlatibaru, kecamatan Semarang Timur mengeluh 

karena pasokan gas bumi untuk mereka terhenti sejak satu pekan lalu 

Diagnose Causes Mandeknya pasokan gas lantaran terhentinya suplai gas dari PT 

Sumber Petrindo Perkasa (SPP) selaku transporter 

Make Moral 

Judgement 

Masyarakat sangat senang dengan program jargas ini yang 

merupakan program nasional, karena lebih hemat dan praktis 

Treatment 

Recommendation 

Hendi mengaku akan segera berkoordinasi dengan Ganjar untuk 

melobi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 

Berita tersebut memuat permasalahan mengenai pasokan gas bumi di 

kelurahan Mlatibaru yang terhenti sejak satu pekan lalu. Diagnose causes dari 

masalah ini adalah terhentinya suplai gas dari PT Sumber Petrindo Perkasa 

(SPP) selaku transporter. Dengan demikian make moral judgement yang ingin 
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disampaikan adalah masyarakat senang dengan program jaringan gas ini. 

Karena menurut mereka jaringan gas ini dinilai lebih hemat dan juga praktis. 

Untuk tawaran solusi, Radar Semarang menjelaskan jika Hendi 

mengaku akan segera berkoordimasi dengan Ganjar untuk melobi 

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) karena ini merupakan 

program nasional. 

 

2.4. Kode Berita: RS4 

Berita Radar Semarang tanggal 15 Juni 2016 dengan judul “Parkir Liar, 

10 Mobil Digembok Besar”, adapun analisisnya sebagai berikut:  

Define Problems Masalah parkir liar di sepanjang ruas jalan besar di Semarang hingga 

ada 10 mobil besar yang digembok 

Diagnose Causes Pengendara kedapatan parkir di tempat terlarang seperti zebra cross, 

area pedestrian, dan rambu-rambu larangan berhenti karena tidak 

adanya lahan parkir. 

Make Moral 

Judgement 

Hendi mengatakan hal ini merupakan gejala serius yang harus 

disikapi mengingat kota Semarang memiliki keterbatasan luas jalan 

Treatment 

Recommendation 

Hendi meminta untuk dilakukan pensterilan ruas jalan, disediakan 

pula mobil derek sehingga pelanggar bisa langsung diderek menuju 

Kantor Satlantas Polrestabes, dan akan dilakukan sosialisasi kepada 

setiap usaha atau toko untuk menyiapkan lahan parkir 

Berita tersebut memuat permasalahan mengenai parkir liar yang ada di 

sepanjang ruas jalan besar di Semarang. Diagnose causes dari masalah ini 

adalah tidak adanya lahan parkir yang tersedia, sehingga pengendara memilih 

memarkirkan kendaraan mereka di tempat-tempat terlarang seperti zebra 

cross, area pedestrian, dan rambu-rambu larangan berhenti. Make moral 

judgement yang ingin disampaikan adalah ini gejala serius yang harus 

disikapi dengan tegas mengingat Kota Semarang memiliki keterbatasan luas 

jalan. Apalagi ini digunakan untuk parkir liar. 
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Untuk tawaran solusi, Radar Semarang menjelaskan jika Hendi 

meminta melakukan pensterilan ruas jalan dengan menyediakan mobil derek 

yang nantinya akan digunakan untuk para pengguna parkir liar. Dirinya juga 

akan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk menyiapkan lahan 

untuk parkir. 

 

2.5. Kode Berita: RS5 

Berita Radar Semarang tanggal 13 September 2016 dengan judul “Batas 

Akhir Rekam E-KTP Diundur Juni 2017”, adapun analisisnya sebagai 

berikut:  

Define Problems Batas akhir perekaman data E-KTP yang sedianya final pada 30 

September 2016, diundur hingga Juni 2017 mendatang 

Diagnose Causes Pemerintah mengaku memberi kelonggaran batas akhir waktu 

perekaman data KTP elektronik tersebut karena hingga saat ini 

tercatat sebanyak 22 juta jiwa penduduk di seluruh Indonesia belum 

memiliki E-KTP 

Make Moral 

Judgement 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan berdasarkan 

pengalaman yang sudah terjadi blanko E-KTP menumpuk di daerah 

tertentu. Hal itu disebabkan jumlah tersebut melebihi data warga 

yang sudah rekam E-KTP. 

Treatment 

Recommendation 

Hendi mengatakan akan terus dilakukan evaluasi agar pelayanan bisa 

berjalan maksimal, pihaknya juga terus melakukan 

koordinasi dengan kementerian. 

Berita tersebut memuat permasalahan mengenai mundurnya jadwal 

batas akhir rekam e-KTP yang semula dijadwalkan pada 30 September 2016 

menjadi Juni 2017 mendatang. Diagnose causes dari masalah ini adalah 

adanya catatan yang membuktikan bahwa hingga saat ini ada 22 juta jiwa 

penduduk di seluruh di Indonesia yang pada kenyataannya belum memiliki 

E-KTP. Dengan demikian make moral judgement yang mendukung 

permasalahan ini ialah pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 

yang menjelaskan jika banyak blangko E-KTP yang menumpuk di daerah 
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tertentu. Dimana penumpukan itu jauh lebih banyak dibanding dengan warga 

yang sudah melakukan rekam E-KTP. 

Untuk tawaran solusi, Radar Semarang menjelaskan jika Hendi akan 

terus melakukan evaluasi agar pelayanan bisa berjalan maksimal. Selain itu 

pihaknya mengaku terus berkoordinasi dengan kementrian terkait masalah 

ini. 

 

2.6. Kode Berita: RS6 

Berita Radar Semarang tanggal 13 Januari 2017 dengan judul “Hendi 

Semprot Pengelola BRT”, adapun analisisnya sebagai berikut:  

Define Problems Pelayanan BRT yang selama ini dianggap lebih banyak buruknya 

ketimbang baiknya. Seperti AC yang tidak hidup, pintu dibuka saat 

bus berjalan, interval waktu kedatangan bus hingga perilaku sopir. 

Bahkan hingga kasus pencurian 32 ban serep, penggelapan spion dan 

lampu BRT, serta dugaan korupsi penyewaan 8 armada BRT senilai 

Rp 200 juta. 

Diagnose Causes Dalam kasus ini, jelas Hendi menyalahkan pengelola BRT yang 

dianggapnya kurang tegas dalam menangani masalah tersebut. 

Make Moral 

Judgement 

Penurunan penumpang BRT yang dalam waktu setahun mencapai 

300 ribu orang. Dari sebelumnya pada 2015 lalu jumlahnya 

mencapai 8.023.869 penumpang. 

Treatment 

Recommendation 

Hendi mengkritik habis-habisan pengelola BRT soal ini, dia 

meminta mereka lebih tegas untuk melakukan penanganan dan lebih 

fokus memperbaiki kualitas pelayanan mereka. Selain itu, dia juga 

meminta di awal tahun ini dioperasional 20 armada baru Trans 

Semarang Koridor I. Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, 

menyambut baik peluncuran 20 bus baru BRT tersebut. 

Berita tersebut memuat adanya keluhan masyarakat seputar pelayanan 

BRT yang selama ini dianggap lebih banyak buruknya ketimbang baiknya. 

Diagnose causes dari masalah ini adanya ketidaktegasan dari pengelola BRT 

dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan bagaimana 

pelayanan BRT selama ini. Make moral judgement yang terlihat ialah adanya 
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penurunan penumpang BRT dalam kurun waktu setahun ini yang mencapai 

300 ribu penumpang. 

Untuk tawaran solusi, Radar Semarang menjelaskan jika Hendi sudah 

mengkritik habis-habisan para pengelola BRT. Pihaknya meminta mereka 

untuk lebih tegas dan fokus dalam menghadapi masalah ini. Sehingga 

nantinya pelayanan mereka juga akan membaik dengan sendirinya. 

 

2.7. Kode Berita: RS7 

Berita Radar Semarang tanggal 28 Februari 2017 dengan judul “Ijazah 

Siswa Difabel Ditahan 5 Tahun”, adapun analisisnya sebagai berikut:  

Define Problems Ahmad Zulfikar Fauzi, siswa MTs Al-Wathoniyyah Tlogosari, 

Semarang selama 5 tahun ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah 

lantaran menunggak uang administrasi sekolah. 

Diagnose Causes Misskomunikasi yang terjadi antara pihak sekolah dengan orang tua 

siswa. Yang mana biaya tunggakan mencapai 30 juta. Sehingga hal 

itu menyebabkan Zulfikar tidak bisa melanjutkan pendidikan ke 

jenjang SMA/MA. 

Make Moral 

Judgement 

Kasno menegaskan bahwa tunggakan Rp 30 juta itu tidak benar sama 

sekali. Kepala MTS tersebut mengatakan tunggakannya hanya Rp 

871 ribu. 

Treatment 

Recommendation 

Hendi merasa bahwa persoalan ini harus dibantu karena Dinas 

Pendidikan Kota Semarang memiliki anggaran beasiswa untuk 

warga tidak mampu. Hendi juga meminta seharusnya hal-hal seperti 

ini dilakukan sosialisasi di Kota Semarang, bahwa setiap warga yang 

kurang mampu harus tetap mendapatkan hak pendidikan layak. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, 

mengatakan, pihaknya akan membantu para siswa tidak mampu, 

meski di sekolah swasta dengan menggunakan APBD yang memang 

tersedia untuk itu. 

Berita tersebut memuat permasalahan mengenai persoalan ijazah salah 

seorang siswa difabel yang ditahan oleh pihak sekolah sejak tahun 2012. 

Diagnose causes dari masalah ini diduga karena pihak yang bersangkutan 

belum menyelesaikan masalah administrasi dengan pihak sekolah. Namun 

setelah didalami, ternyata ini hanya miss komunikasi yang terjadi di kedua 
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belah pihak. Dimana informasi mengenai berapa nominal biaya yang 

diinformasikan sekolah dengan yang didapatkan keluarga berbeda. 

Dengan demikian make moral judgement yang ingin disampaikan 

adalah pihak sekolah tidak membenarkan jika biaya tunggakan mencapai 30 

juta, melainkan hanya 871 ribu. Untuk tawaran solusi, Radar Semarang 

menjelaskan jika Hendi sudah membantu melakukan mediasi antara kedua 

belah pihak. Hendi juga meminta untuk dilakukan sosialisasi mengenai warga 

yang kurang mampu tetap harus mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini 

jua didukung oleh pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, 

Bunyamin. 

 

2.8. Kode Berita: RS8 

Berita Radar Semarang tanggal 12 April 2017 dengan judul “Hendi 

Geram, Kursi Roda Tak Boleh Dipinjam Warga”, adapun analisisnya sebagai 

berikut:  

Define Problems Warga tidak diperbolehkan meminjam kursi roda yang ada. Hal itu 

merupakan salah satu keluhan yang disampaikan warga selain juga 

soal lamanya antrean poliklinik RS dan prosedurnya yang ribet. 

Diagnose Causes Kurangnya komunikasi yang ada diantara pimpinan RSUD dengan 

satpam yang bertugas di depan. Sebab, kursi roda tersebut berada di 

dekat pos satpam. Jadi seharusnya, satpam memperbolehkan jika ada 

warga yang ingin meminjamnya, bukan malah sebaliknya. 

Make Moral 

Judgement 

Wakil Direktur Utama RSUD KRMT Wongsonegoro, Sutrisno 

memastikan bahwa kejadian masalah kursi roda tidak akan terulang 

kembali. Dia mengatakan jika yang bertugas saat itu ialah satpam 

baru, sehingga dia belum begitu paham tentang prosedur dan 

mekanismenya. 

Treatment 

Recommendation 

Hendrar Prihadi langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di 

rumah sakit tersebut. Hendi juga memerintahkan kepada para 

pimpinan RSUD untuk memberikan pengetahuan kepada para 

satpam. Hendi meminta seluruh jajaran RSUD meningkatkan 

pelayanan masyarakat dan membangun capacity building secara 

maksimal. 
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Berita tersebut memuat permasalahan mengenai keluhan warga yang 

tidak boleh meminjam kursi roda di RSUD KRMT Wongsonegoro. Diagnose 

causes dari masalah ini diduga karena kurangnya komunikasi yang ada antara 

pimpinan RSUD dengan satpam yang bertugas di depan. Make  moral 

judgement yang ingin disampaikan adalah kejadian ini tidak akan terulang 

kembali sebab saat itu yang bertugas ialah satpam baru, sehingga dia belum 

begitu paham tentang prosedur dan mekanismenya. 

Untuk tawaran solusi, Radar Semarang menjelaskan jika Hendi 

langsung melakukan inspeksi mendadak di rumah sakit tersebut. Dia meminta 

untuk seluruh jajaran RSUD meningkatkan pelayanan masyaraat dan 

membangun capacity building secara maksimal. 

 

2.9. Kode Berita: RS9 

Berita Radar Semarang tanggal 16 Mei 2017 dengan judul “Ganggu 

Pelayanan E-KTP”, adapun analisisnya sebagai berikut:  

Define Problems Serangan virus Ransomware  WannaCrypta atau WannaCry 

mengakibatkan pelayanan e-KTP (KTP elektronik) di Kabupaten 

Semarang terganggu. Setidaknya, layanan e-KTP di 19 kantor 

kecamatan mengalami gangguan terkait pengiriman data dan 

perekaman. 

Diagnose Causes Sang pembuat virus akan meminta tebusan untuk rumah sakit yang 

bersangkutan dapat mengakses datanya kembali. 

Make Moral 

Judgement 

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota 

Semarang, Nana Storada, mengatakan, virus WannaCry menjadi 

serangan program jahat dengan menyandera dokumen-dokumen 

penting di komputer yang terhubung dengan internet. Virus jenis 

Ransomware ini telah menyerang sejumlah negara, termasuk 

Indonesia. Kantor pemerintah, perusahaan, rumah sakit, sekolah, 

maupun kampus tak jarang pusing akibat ulah hacker jahat itu. 

Treatment 

Recommendation 

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, kemarin, melakukan berbagai 

langkah pada Rumah Sakit Daerah Kota Semarang, antara lain 

meminta pihak yang bersangkutan untuk melakukan back up data 

dan menggunakan OS Linux. 
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Berita tersebut memuat permasalahan mengenai serangan virus 

ransonware wannycry yang mengakibatkan pelayanan e-KTP di Kabupaten 

Semarang terganggu. Diagnose causes dari masalah ini adalah virus yang 

mulai menyerang kantor-kantor pelayanan masyarakat. Dimana nantinya 

sang pembuat virus akan meminta tebusan apabila yang bersangkutan ingin 

mengakses datanya kembali. 

Dengan demikian make moral judgement yang ingin disampaikan 

adalah virus WannaCry menjadi serangan program jahat dengan menyandera 

dokumen-dokumen penting di komputer yang terhubung dengan internet. 

Virus jenis Ransomware ini telah menyerang sejumlah negara, termasuk 

Indonesia. Kantor pemerintah, perusahaan, rumah sakit, sekolah, maupun 

kampus tak jarang pusing akibat ulah hacker jahat itu. 

Untuk tawaran solusi, Radar Semarang menjelaskan jika Hendi 

meminta kantor pelayanan publik untuk melakukan back up data dan 

menggunakan OS Linux guna menghindari kehilangan data mereka. 

 

4.4 Analisis Empat Isu yang Sama 

Dalam keseluruhan berita yang ada di surat kabar harian Suara Merdeka dan 

Radar Semarang, ada empat berita yang mengangkat isu yang sama. Oleh karena 

itu, peneliti melakukan analisis untuk melihat bagaimana framing kedua media 

khususnya dari tawaran solusi yang dilakukan Hendrar Prihardi. Penggambaran 

tawaran solusi tersebut terlihat dari pernyataan-pernyataan yang ada pada tabel 4.3 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Pernyataan Penawaran Solusi 

Isu SM RS 

SM1, 

RS3 
• “Jaringan gas sudah beroperasi 

sekitar dua bulan lalu, sejak April 

sampai Mei. Tetapi tiba-tiba 

suplainya terhenti, karena suatu 

hal yang teknis. Ini akan saya 

segera komunikasikan dengan 

pemerintah di atas yang bisa 

menyelesaikan masalah teknis 

ini.” (Hendi) 

 

• “Namun suplai terhenti dan tidak 

bisa beroprasi sejak Jumat pekan 

lalu. Kami akan berkoordinasi 

dengan pusat karena menyangkut 

kebijakan dan akan segera 

diselesaikan.” (Sales Head PT 

PGN Area Semarang, Edy 

Sukamto) 

Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi, 

mengaku akan segera melakukan 

koordinasi dengan Gubernur Jateng 

Ganjar Pranowo untuk melobi 

Kementerian Energi Sumber Daya 

Mineral (ESDM). 

 

“Instalasi gas bumi ini langsung masuk 

ke rumah. Jadi, lebih efisien dan murah. 

Namun, sekarang ini terhenti. Yang 

bisa mengatasi adalah Pak Menteri.” 

(Hendi) 

Isu SM RS 

SM3, 

RS7 

“Karena saat ini kewenangan dalam 

pengelolaan SMA dan SMK negeri 

ada di Pemerintah Provinsi, saya 

minta Pak Bunyamin untuk 

mengkoordinasikan dengan pihak 

provinsi.” (Hendi) 

 

“Kami melalui Dinas Pendidikan 

memiliki anggaran beasiswa yang 

bisa diberikan. Jika ada masalah, 

masyarakat bisa menyampaikan 

kepada kami agar segera 

ditindaklanjuti.” (Hendi) 

• ”Alhamdulillah setelah ketemu, 

Kepala MTS tersebut malah 

mengatakan ’Pak, tunggakannya 

tidak Rp 30 juta, tapi tunggakannya 

hanya Rp 871 ribu. Kalau Pak Wali 

menghendaki, tidak usah dibayar 

dan kami serahkan gratis’. Sekarang 

ijazah sudah diserahkan kepada 

Ananda Zulfikar.” (Hendi) 

 

”Kami dari pemerintah punya 

anggaran kok, punya beasiswa yang 

bisa diberikan. Tinggal kalau ada 

persoalan seperti itu, 

sampaikan aja kepada kami, nanti 

akan diselesaikan, nanti kami 

sampaikan ke pihak sekolah, orang 

tuanya, agar persoalan keuangan 

seperti ini tidak menghambat 

pendidikan warga tidak mampu.” 

(Hendi) 

 

”Kami sudah sampaikan ke Pak 

Bun (Bunyamin, Kepala Dinas 

Pendidikan Kota Semarang), agar 

bisa menghubungi kepala sekolah 

yang ada di SMA Negeri di 
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Semarang, supaya Ananda Zulfikar 

ini bisa melanjutkan sekolah.” 

(Hendi) 

 

”Jadi, kalau di sekolah negeri tidak 

lah, saya yakin birokrasinya sudah 

sesuai dengan tata urutan ketentuan 

yang berlaku, bahwa seseorang 

apabila kesulitan mendapatkan hak 

atas sekolah, maka akan dibantu 

oleh pihak sekolah. Tapi di sekolah 

swasta, ini Pak Bun kami tugasi 

sosialisasi di sekolah-sekolah 

swasta. Baik SD maupun SMP. 

Kalau kedapatan muridnya 

kesulitan ekonomi bisa langsung 

koordinasi, nanti kami bantu 

menggunakan APBD.”  (Hendi) 

 

• ”Kami akan memberikan bantuan 

SPP. Caranya agar pihak sekolah 

mengusulkan daftarnya kepada 

kami. Sebab, di APBD Kota 

Semarang tersedia untuk itu. Hal 

terpenting adalah membangun 

komunikasi.” (Kepala Dinas 

Pendidikan Kota Semarang, 

Bunyamin) 

Isu SM RS 

SM5, 

RS8 

“Tolong, pasien yang akan 

meminjam kursi roda jangan 

dipersulit. Antrean ke poli, juga 

masih panjang. Kami berharap, 

kemajuan teknologi dimanfaatkan. 

Dengan begitu pelayanan kepada 

masyarakat lebih cepat.” (Hendi) 

 

“Kamar yang kosong, harus diberikan 

kepada pasien yang membutuhkan. 

Bagaimanapun juga RSUD KRMT 

Wongsonegoro mempunyai target 

pendapatan yang ditetapkan pemkot. 

Pasien dapat dimasukkan ke kelas 

yang lebih tinggi, kalau ada yang 

sudah kosong, baru dimasukkan ke 

kelas yang dikehendaki.” (Hendi) 

”Ini kursi roda untuk masyarakat, siapa 

saja boleh meminjam. Jangankan 

pasien, warga yang mengantar pun 

kalau mereka membutuhkan, boleh 

dipinjam.” (Hendi) 

 

”Semakin nyaman dalam menerima 

pelayanan kesehatan yang optimal di 

antaranya dengan memberikan nomor 

antrean digital secara transparan. Agar 

masyarakat yakin bahwa Pemkot 

Semarang benar-benar berkomitmen 

dan tidak melakukan pungli.” (Hendi) 

 

”Perlu kami apresiasi menghadapi 

tingginya permintaan kamar guna rawat 

inap, Dirut RSUD KRMT 

Wongsonegoro memberikan solusi 

dengan memasukkan pasien ke kelas 

yang lebih tinggi terlebih dahulu. Kalau 
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sudah kosong baru dimasukkan ke 

kelas yang dikehendaki.” (Hendi) 

”Selalu ingatkan apa saja tugas, pokok, 

dan fungsi mereka untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat.” 

(Hendi) 

 

”Terlepas laporan di medsos itu benar 

atau tidak, saya selalu mengingatkan 

agar para staf atau perawat puskesmas 

bisa melayani dengan baik. Ingat, kita 

ini pelayan masyarakat, jadi harus bisa 

memberi pelayanan terbaik.” (Hendi) 

 

”Nah, salah satu program pemberian 

nomor urut digital, supaya masyarakat 

merasa yakin dan terbuka bahwa kami 

ini melayani dengan baik.” (Hendi) 

Isu SM RS 

SM6, 

RS9 
• “Semalam (kemarin), sambungan 

internet di RSUD KRMT 

Wongsonegoro diputus pukul 

00.00. butuh waktu sekitar tiga 

jam untuk mem-backup data 

melalui sistem operasi Linuk. 

Internet baru diaktifkan kembali 

pada pukul 03.00.” (Hendi) 

 

• “Kami akan tetap berjaga-jaga 

dalam beberapa hari ke depan, 

hingga semuanya sudah berjalan 

lancar.” (Dirut RSUD KRMT 

Wongsonegoro, Susi Herawati). 

• Wali Kota Semarang, Hendrar 

Prihadi, kemarin, melakukan 

berbagai langkah pada Rumah Sakit 

Daerah Kota Semarang, antara lain 

melakukan back up data dan 

menggunakan OS Linux. 

 

”Butuh waktu sekitar 3 jam untuk 

kami melakukan backup 

secara offline. Baru jam 03.00, kami 

aktifkan kembali.” (Hendi) 

 

”Alhamdulillah proses tersebut 

berjalan lancar dan sampai saat ini 

tidak ada sistem pelayanan yang 

terganggu.” (Hendi) 

 

• ”Kita ambil jam-jam tersebut 

karena aktivitas lebih sedikit.” 

(Dirut RSUD KRMT 

Wongsonegoro, Susi Herawati) 
Sumber : diolah dari surat kabar harian Suara Merdeka dan Radar Semarang 
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1. Berita SM1 dan RS3 

Kedua berita membahas isu mengenai matinya jaringan gas, kedua media 

sama-sama menjelaskan jika penyebab matinya jaringan gas tersebut ialah karena 

adanya masalah teknis. Keduanya juga menuliskan mengenai keuntungan dari 

masyarakat yang rumahnya sudah dialiri jaringan gas tersebut. Tawaran solusi yang 

ada dalam kedua media sama-sama berasal dari Wali Kota Semarang Hendrar 

Prihardi, yakni akan mengkoordinasikan masalah ini dengan yang bersangkutan. 

Hanya saja dalam Surat Kabar Harian Suara Merdeka, pernyataan Hendi 

didukung juga dengan pernyataan dari Sales Head PT PGN Area Semarang, Edy 

Sukamto sedangkan dalam Surat Kabar Harian Radar Semarang tidak ada. 

Pernyataan Edy merupakan pernyataan yang mengkonfirmasi tawaran solusi dari 

Hendi yang menyatakan jika akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah 

pusat. Sebenarnya pernyataan mengenai akan melakukan koordinasi yang ada 

dalam kedua media tersebut sama, namun gaya penelitian dari kedua media yang 

berbeda. 

Jika dalam surat kabar harian Suara Merdeka, mereka menuliskan “Ini akan 

saya segera komunikasikan dengan pemerintah di atas yang bisa menyelesaikan 

masalah teknis ini”, yang bersangkutan dalam hal ini ialah pemerintah yang di atas, 

tanpa dijelaskan siapa pemerintahnya tersebut. Untuk surat kabar harian Radar 

Semarang, mereka menuliskan “Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi, mengaku 

akan segera melakukan koordinasi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk 

melobi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).”, yang bersangkutan 

dalam hal ini lebih jelas yakni Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). 
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2. Berita SM3 dan RS7 

Kedua berita membahas isu mengenai ijazah siswa yang tertahan 5 tahun. 

Kedua media sama-sama menggambarkan alur permasalahan dengan jelas. 

Tawaran solusi yang diberikan juga digambarkan sama, yakni adanya mediasi yang 

dilakukan Hendi antara pihak sekolah dengan pihak dari keluarga siswa tersebut. 

Namun dalam Surat Kabar Harian Suara Merdeka tawaran solusi hanya ada dari 

Hendi sendiri, sedangkan dalam Surat Kabar Harian Radar Semarang tawaran 

solusi yang ada didukung dengan pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Semarang, Bunyamin. 

Dalam hal ini sebenarnya apa yang dituliskan kedua media tersebut tidak 

begitu berbeda. Surat Kabar Harian Radar Semarang jauh lebih menggambarkan 

tawaran solusi dari Hendi secara lebih runtut dan jelas, karena selain mediasi yang 

merupakan solusi langsung dia juga menjelaskan apabila nantinya siswa yang tidak 

mampu dengan biaya pendidikan dapat dibantu dengan menggunakan dana APBD. 

Selain itu, dituliskan juga dalam berita mengenai pernyataan Hendi tersebut yang 

langsung dikonfirmasi kepada Bunyamin selaku Kadis Pendidikan Kota Semarang. 

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan konfirmasi dari apa yang diminta 

Hendi sebagai bentuk tawaran solusi yang diberikan dalam menanggapi masalah 

seperti ini, ”Kami akan memberikan bantuan SPP. Caranya agar pihak sekolah 

mengusulkan daftarnya kepada kami. Sebab, di APBD Kota Semarang tersedia 

untuk itu. Hal terpenting adalah membangun komunikasi”. Sedangkan dalam surat 

kabar harian Suara Merdeka, mereka juga menuliskan hal yang sama namun tidak 

sejelas dan tidak ada konfirmasi dari pihak yang disebutkan. 
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3. Berita SM5 dan RS8 

Kedua berita membahas isu mengenai keluhan warga mengenai pelayanan di 

RSUD KRMT Wongsonegoro. Kedua media menggambarkan apa yang menjadi 

keluhan warga, mulai dari masalah peminjaman kursi roda, antrean poliklinik yang 

panjang, hingga tidak tersedianya kamar pasien. Surat kabar harian Suara Merdeka 

menggambarkan tawaran solusi dari Hendi secara langsung, yakni Hendi langsung 

melakukan sidak ke Rumah Sakit dan memberikan teguran kepada petugas. 

Dituliskan dalam berita jika Hendi memberikan himbauan mengenai masalah kursi 

roda, antrean poliklinik yang masih panjang, dan juga masalah kamar yang tidak 

tersedia. 

Sedangkan dalam Surat Kabar Harian Radar Semarang, tawaran solusi yang 

diberikan pada intinya sama. Hendi juga menghimbau untuk masalah kursi roda 

yang dikatakannya siapa saja boleh meminjam, masalah nomor antrian poliklinik 

yang harusnya sudah bisa menggunakan nomor antrean digital, dan juga solusi dari 

Dirut RSUD untuk masalah kamar. 

Hal yang berbeda lainnya juga terletak dalam gaya penelitian dari pernyataan 

Hendi, kedua media sama-sama menjadikan Hendi sebagai narasumber. Namun 

dalam surat kabar harian Radar Semarang terlihat omongan Hendi lebih tegas 

dibanding dengan yang tertulis di surat kabar harian Suara Merdeka. Sebagai 

contoh, dalam Suara Merdeka dituliskan “Tolong, pasien yang akan meminjam 

kursi roda jangan dipersulit. Antrean ke poli, juga masih panjang. Kami berharap, 

kemajuan teknologi dimanfaatkan. Dengan begitu pelayanan kepada masyarakat 

lebih cepat”. 



77 
 

Sedangkan dalam Radar Semarang dituliskan ”Ini kursi roda untuk 

masyarakat, siapa saja boleh meminjam. Jangankan pasien, warga yang mengantar 

pun kalau mereka membutuhkan, boleh dipinjam”. Selain itu, di Radar Semarang 

juga ada pernyataan Hendi yang memperlihatkan jika Dirut RSUD juga 

memberikan solusi untuk permasalahan kamar yang tidak tersedia, ”Perlu kami 

apresiasi menghadapi tingginya permintaan kamar guna rawat inap, Dirut RSUD 

KRMT Wongsonegoro memberikan solusi dengan memasukkan pasien ke kelas 

yang lebih tinggi terlebih dahulu. Kalau sudah kosong baru dimasukkan ke kelas 

yang dikehendaki”. Tawaran solusi yang disampaikan Dirut RSUD tersebut tidak 

ditemukan dalam berita yang dituliskan dalam Suara Merdeka. 

 

4. Berita SM6 dan RS9 

Kedua berita membahas isu mengenai serangan virus Ransomware 

Wannacry. Dari kedua media, narasumber yang memberikan tawaran solusi 

merupakan dua orang yang sama, yakni Hendrar Prihardi dan didukung pernyataan 

dari Susi Herawati selaku Dirut RSUD KRMT Wongsonegoro. Solusi yang 

diberikan yaitu untuk melakukan back up data menggunakan sistem OS Linux. 

Keduanya sama-sama menjelaskan jika proses back up tersebut memakan waktu 

tiga jam. 

Hanya saja pernyataan Hendi dituliskan secara berbeda, jika dalam surat 

kabar harian Suara Merdeka mereka menuliskan “Semalam (kemarin), sambungan 

internet di RSUD KRMT Wongsonegoro diputus pukul 00.00. butuh waktu sekitar 

tiga jam untuk mem-backup data melalui sistem operasi Linuk. Internet baru 

diaktifkan kembali pada pukul 03.00”. Sedangkan dalam surat kabar harian Radar 
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Semarang mereka menuliskan ”Butuh waktu sekitar 3 jam untuk kami melakukan 

backup secara offline. Baru jam 03.00, kami aktifkan kembali”. 

Untuk pernyataan pendukung dari Susi Herawati juga dituliskan berbeda oleh 

kedua media tersebut. Surat kabar harian suara merdeka menuliskan pernyataan 

Susi mengenai langkah RSUD yang akan berjaga-jaga dalam beberapa hari ke 

depan untuk menghadapi serangan virus ini. Berbeda halnya dengan surat kabar 

harian Radar Semarang yang menuliskan pernyataan Susi mengenai alasan 

mengapa melakukan proses back up data pada jam-jam dini hari. 

 

4.5 Hasil Analisis Framing 

1. Suara Merdeka 

Hasil dari apa yang peneliti dapatkan dari keempat berita dalam harian 

Suara Merdeka ialah dari keseluruhan berita yang dimuat oleh Suara 

Merdeka, mereka menempatkan Hendi sebagai seorang komunikator. Secara 

keseluruhan di semua berita selalu ada pernyataan dari Hendi. Hal inilah yang 

menempatkan Hendi dapat disebut sebagai seorang pelaku komunikasi 

politik. Komunikasi politik sendiri dilakukan untuk menciptakan citra diri 

seorang politikus. 

Dari keempat berita tersebut, Hendi tidak hanya memberikan komentar 

mengenai isu politik yang sedang dibahas, namun dia juga berusaha 

memberikan solusi dari apa yang sedang terjadi. Tidak hanya dari dirinya, 

dua dari empat berita yang ada juga didukung oleh pihak-pihak lain yang 

masih tetap berkaitan dengan isu yang dibahas. Yakni yang pertama 

pernyataan dari Sales Head PT PGN Area Semarang, Edy Sukamto dalam 
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berita soal pasokan gas yang mati. Kedua, pernyataan dari Dirut RSUD 

KRMT Wongsonegoro, Susi Herawati dalam berita mengenai serangan virus 

Ransome WannaCry. 

Adanya pernyataan yang mendukung atau menyetujui pernyataan dan 

solusi yang ditawarkan Hendi ini juga membuat citra seorang Hendi semakin 

terlihat baik. Dalam penawaran solusi yang dilakukan Hendi, Suara Merdeka 

berusaha menjelaskan dengan detail apa yang menjadi penawaran solusi 

tersebut. Semuanya dikemas dengan padat dan mendetail. Sehingga pembaca 

pun akan merasa Hendi dengan sigap sudah mempunyai solusi dari masalah-

masalah tersebut. Selain itu, penggambaran mengenai sikap ataupun reaksi 

Hendi dalam menanggapi masalah di harian Suara Merdeka juga bisa terlihat 

dari penekanan penelitian di tiap beritanya. 

Suara Merdeka berusaha menggambarkan dengan baik komunikasi 

politik yang dilakukan Hendi, sehingga pembaca mampu menilai citranya 

sebagai seorang pengabdi masyarakat yang baik pula. Hal itu terbukti dari 

keseluruhan berita yang peneliti analisis, semuanya memiliki solusi yang 

ditawarkan sendiri oleh seorang Hendi. Dan hal itu juga yang mampu 

menciptakan persepsi masyarakat mengenai citra diri seorang Hendi. Dimana 

citra diri merupakan salah satu tujuan seorang politikus melakukan 

komunikasi politik 

Dalam keempat berita, dua diantaranya Suara Merdeka menggunakan 

pernyataan pendukung dari pihak lain yang bersangkutan. Pernyataan 

tersebut merupakan bentuk komunikasi politik juga dalam mendukung 
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penawaran solusi dari Hendi. Sebenarnya pernyataan tambahan ini pun juga 

mampu semakin menggambarkan citra diri Hendi yang sudah tercipta 

sebelumnya, tentunya akan semakin mendalam. 

 

2. Radar Semarang 

Hasil dari apa yang peneliti dapatkan dalam harian Radar Semarang 

tidaklah jauh berbeda dengan harian Suara Merdeka. Mereka juga 

menempatkan Hendi sebagai seorang komunikator yang memiliki peran 

penting dalam setiap berita yang mereka tulis. Seluruh berita yang peneliti 

analisis dalam harian Radar Semarang memuat pernyataan dari seorang 

Hendi. Inilah yang membuat Hendi disebut sebagai seorang pelaku 

komunikasi khususnya komunikasi politik. 

Dari keempat berita yang peneliti analisis, terlihat Hendi memberikan 

pernyataan berupa komentar ataupun sanggahan atas isu yang menyangkut 

tentang diri pribadinya dan kinerja pemerintahannya. Selain itu terlihat juga 

jika Hendi berusaha memberikan penawaran solusi atas masalah yang sedang 

dibahas dalam berita tersebut. Sama halnya dengan harian Suara Merdeka, 

Radar Semarang juga tidak hanya mengutamakan pernyataan dari seorang 

Hendi. Meskipun dia sebagai seorang aktor utama dalam berita yang dimuat, 

namun tetap ada pernyataan pendukung dari pihak-pihak lainnya. 

Sama halnya dengan berita di Suara Merdeka, dua dari empat berita 

yang dimuat menunjukkan adanya pernyataan pendukung dari pihak lain 

yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Kedua pernyataan tersebut 

ialah dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin dalam berita 



81 
 

ijazah yang tertahan, dan dari Dirut RSUD KRMT Wongsonegoro, Susi 

Herawati dalam berita yang sama dengan yang dimuat di Suara Merdeka yaitu 

mengenai serangan virus Ransome WannaCry. Radar Semarang 

menempatkan keduanya juga sebagai seorang komunikator politik 

pendukung dalam komunikasi politik yang dilakukan Hendi. 

Berbeda dengan harian Suara Merdeka, cara penggambaran harian 

Radar Semarang mengenai penawaran solusi sebagai salah bentuk 

komunikasi politik seorang Hendi, terasa lebih singkat dan langsung to the 

point. Mereka mengemas pernyataan Hendi tidak begitu padat namun tetap 

jelas apa maksudnya. Apalagi dengan dukungan pernyataan dari pihak yang 

memang mampu memiliki pengaruh dalam kinerja pemerintahannya. 

Komunikasi politik seorang Hendi yang digambarkan harian Radar 

Semarang cukup mampu membentuk bagaimana citra dirinya. Hal itu bisa 

dilihat dari bagaimana mereka menuliskan pernyataan seorang Hendi dalam 

menanggapi sebuah masalah ataupun memberikan penawaran solusi. 

Terlepas dari fakta yang sebenarnya, peneliti merasa berita yang dimuat 

harian Radar Semarang mampu menimbulkan kesan jika seorang Hendi 

adalah figure pemimpin yang tegas dan memiliki sikap sigap dalam 

menanggapi isu politik yang ada. 
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4.6 Aktor Komunikasi Politik 

Analisa komunikasi politik tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang 

aktor komunikasi politik yang dimuat dipemberitaan. Dari 19 berita sebagai fokus 

penelitian ini, maka didapatkan aktor komunikasi politik berupa politisi dan 

profesional. 

Adapun aktor komunikasi politik dari 19 berita yang dimaksud seperti pada 

tabel 4.4 dan tabel 4.5. Kode pemberitaan di tabel 4.4 dan tabel 4.5 mengikuti 

seperti tabel 3.2. 

Tabel 4.4 

Identifikasi Aktor Komunikasi Politik 

pada Pemberitaan Suara Merdeka 

No Kode 

Berita 
Aktor Komunikasi Politik Pola Tawaran Solusi 

1. SM1 • Hendrar Prihardi 

• Sales Head PT PGN Area Semarang, 

Edy Sukamto 

Keduanya menawarkan solusi 

yang bersifat tidak langsung. 

2. SM2 • Hendrar Prihardi Hendi menawarkan solusi 

yang bersifat langsung. 

3. SM3 • Hendrar Prihardi Hendi menawarkan solusi 

yang bersifat tidak langsung. 

4. SM4 • Hendrar Prihardi 

• Kadinas Dukcapil Kota Semarang, 

Mardiyanto 

Keduanya menawarkan solusi 

yang bersifat tidak langsung. 

5. SM5 • Hendrar Prihardi Hendi menawarkan solusi 

yang bersifat langsung. 

6. SM6 • Hendrar Prihardi 

• Dirut RSUD KRMT Wongsonegoro, 

Susi Herawati 

Keduanya menawarkan solusi 

yang bersifat langsung. 

7. SM7 • Hendrar Prihardi 

• Kepala Bagian Perencanaan PDAM Tirta 

Moedal, M Saiful Anam 

Keduanya menawarkan solusi 

yang bersifat langsung. 

8. SM8 • Hendrar Prihardi 

• Kepala Bagian Perencanaan PDAM Tirta 

Moedal, M Saiful Anam 

Keduanya menawarkan solusi 

yang bersifat langsung. 

9. SM9 • Hendrar Prihardi Hendi menawarkan solusi 

yang bersifat langsung. 

10. SM10 • Hendrar Prihardi 

• Pjs Dirut PDAM Tirta Moedal Kota 

Semarang, M Farchan 

Keduanya menawarkan solusi 

yang bersifat tidak langsung. 

Sumber : diolah dari surat kabar harian Suara Merdeka 
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Dari keseluruhan berita, tidak semua narasumber bisa dianggap sebagai 

seorang komunikator politik. Seorang narasumber dapat disebut sebagai seorang 

aktor komunikasi politik apabila pernyataan yang mereka yang sampaikan kepada 

publik bertujuan untuk membentuk citra diri mereka, dimana itu merupakan salah 

satu tujuan dari komunikasi politik. Ada sepuluh berita dari surat kabar harian Suara 

Merdeka dan yang termasuk sebagai aktor komunikator politik ialah Hendrar 

Prihardi selaku Wali Kota, Kadinas Dukcapil Kota Semarang Mardiyanto,  Dirut 

RSUD KRMT Wongsonegoro Susi Herawati, Kepala Bagian Perencanaan PDAM 

Tirta Moedal, M Saiful Anam, serta Pjs Dirut PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, 

M Farchan. 

Tabel 4.5 

Identifikasi Aktor Komunikasi Politik 

pada Pemberitaan Radar Semarang 

No Kode 

Berita 
Aktor Komunikasi Politik Pola Tawaran Solusi 

1. RS1 • Hendrar Prihardi 

• Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma 

Setyabudi 

• Wakil Wali Kota Hevearita Gunaryanti 

Rahayu 

Hendi dan Rukma Setyabudi 

menawarkan solusi yang 

bersifat langsung. Sedangkan Ita 

menawarkan solusi yang 

bersifat tidak langsung. 

2. RS2 • Hendrar Prihardi 

• Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi 

Keduanya menawarkan solusi 

yang bersifat langsung. 

3. RS3 • Hendrar Prihardi Hendi menawarkan solusi yang 

bersifat tidak langsung. 

4. RS4 • Hendrar Prihardi Hendi menawarkan solusi yang 

bersifat langsung. 

5. RS5 • Hendrar Prihardi Hendi menawarkan solusi yang 

bersifat tidak langsung. 

6. RS6 • Hendrar Prihardi Hendi menawarkan solusi yang 

bersifat langsung. 

7. RS7 • Hendrar Prihardi 

• Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Semarang, Bunyamin 

Keduanya menawarkan solusi 

yang bersifat langsung. 

8. RS8 • Hendrar Prihardi Hendi menawarkan solusi yang 

bersifat langsung. 

9. RS9 • Hendrar Prihardi 

• Dirut RSUD KRMT Wongsonegoro, 

Susi Herawati 

Keduanya menawarkan solusi 

yang bersifat langsung. 

Sumber : diolah dari surat kabar harian Radar Semarang 
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Dalam sembilan berita di surat kabar harian Radar Semarang, narasumber 

yang bisa disebut sebagai seorang komunikator politik yakni Wali Kota Semarang 

Hendrar Prihardi, Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi, Wakil Wali Kota 

Hevearita Gunaryanti Rahayu, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, dan Dirut 

RSUD KRMT Wongsonegoro, Susi Herawati. 

Tabel di atas juga menggambarkan mengenai pola tawaran solusi yang 

diberikan. Ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Apabila tawaran solusi 

diberikan saat itu juga, atau dengan kata lain yang bersangkutan langsung 

melakukan tindakan berarti termasuk pola tawaran solusi bersifat langsung. Namun 

jika solusi yang diberikan harus menunggu, seperti akan didiskusikan atau 

dikoordinasikan dengan pihak lain, maka itu termasuk pola tawaran solusi bersifat 

tidak langsung. 

Berikut beberapa aktor dalam kedua media yang termasuk sebagai 

komunikator politik pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Komunikator Politik 

Komunikator Politik 

Politisi Profesional Aktivis 

• Walikota 

(Hendrar Prihardi) 

• Wakil Wali Kota 

(Hevearita Gunaryanti 

Rahayu) 

• Ketua DPRD Jawa 

Tengah, Rukma 

Setyabudi 

• Ketua DPRD Kota 

Semarang, Supriyadi 

• Kadinas Dukcapil Kota Semarang, 

Mardiyanto 
• Kepala Bagian Perencanaan PDAM 

Tirta Moedal, M Saiful Anam 
• Pjs Dirut PDAM Tirta Moedal Kota 

Semarang, M Farchan 
• Kadinas Pendidikan Kota Semarang, 

Bunyamin 

• Direktur Utama RSUD KRMT 

Wongsonegoro, Susi Herawati 

 

Sumber : diolah dari surat kabar harian Suara Merdeka dan Radar Semarang 
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Dari tabel di atas diketemukan dalam penelitian ini bahwa aktor komunikator 

politik dari kedua media tersebut hanya ada dalam kategori politisi dan profesional. 

Sedangkan untuk kategori aktivis tidak diketemukan. 

Didukung dari hasil wawancara dengan informan surat kabar harian Suara 

Merdeka dan Radar Semarang, peneliti mendapatkan dua hasil dari pertanyaan yang 

diajukan. Yang pertama ialah soal kutipan yang dimuat dalam berita dan yang 

kedua mengenai pertimbangan dalam pemilihan narasumber khususnya 

narasumber pendukung. 

Untuk masalah yang pertama mengenai kutipan yang ada dalam berita 

tersebut, yang menjadi perlu dibahas apakah kutipan itu merupakan kutipan 

langsung dari narasumber yang bersangkutan atau kutipan dari wartawan itu 

sendiri. Kedua informan kompak menjawab jika kutipan tersebut ialah kutipan 

langsung atau asli dari si narasumber. 

Dalam surat kabar harian Suara Merdeka, ada beberapa kutipan yang 

langsung dan ada yang tidak langsung dari narasumber, karena biasanya wartawan 

menyesuaikan dari ejaan yang disempurnakan. Simon Dodit mengatakan, 

”Tergantung tulisannya juga, kalau tulisannya ingin menggambarkan bahwa ini 

orisinil, ada hal yang lucu misalnya pasti ditulis apa adanya cuman tetap ada yang 

diterjemahkan. Kalau pejabat biasanya dilihat dulu, kalau dia memang berbicara 

sesuai dengan ejaan yang enak dibaca itu bisa langsung dikutip. Bisa juga itu 

sudah diubah dari wartawan karena memang omongannya yang sepatah-patah.”89 

                                                           
89 Wawancara dengan Simon Dodit, Kepala Desk Foto Harian Suara Merdeka pada hari Kamis, 6 
Desember 2018, pukul 12.10 di ruangan Dosen Gedung Antonius Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang.   
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Hal yang terpenting wartawan harus mampu untuk menjelaskan maksud dari 

pernyataan yang disampaikan narasumber. 

Sedangkan dalam surat kabar harian Radar Semarang, Pratono menjelaskan, 

”kutipan yang dimuat itu pasti dari omongannya langsung, karena wartawan 

modalnya melakukan rekaman di handphone. Memang secara kode etik pun 

kutipan itu harus omongan langsung, kalau yang kalimat tidak langsung bisa 

interpretasi dari kutipan langsung itu tadi.”90 

Apabila ada komentar dari narasumber yang berbahaya atau memiliki tafsir 

yang lain, redaktur akan mengkonfirmasi terlebih dulu kepada wartawan yang 

bersangkutan. Pratono menambahkan, ”jika misalkan benar komentarnya seperti 

itu, dan memang itu konteks dari angle berita yang akan tampilkan maka akan tetap 

ditampilkan.”91 Kuncinya wartawan harus tahu apakah wawancara tersebut 

termasuk on the record atau off the record. 

”Jika yang terjadi termasuk wawancara off the record, sesuai kode etik tentu 

tidak boleh ditulis sebab terkadang ada kedekatan-kedekatan personal yang terjadi 

dengan narasumber. Tapi kalau untuk berita biasanya memang kebanyakan 

pernyataan diungkapkan di tempat terbuka dan itu didengar orang banyak, 

sehingga tidak bisa untuk dimanipulasi”,92 sambung Pratono. Jadi pada intinya, 

Radar Semarang selalu berusaha untuk menggunakan kutipan langsung dari 

narasumber. 

                                                           
90 Wawancara dengan Pratono, Redaktur Harian Radar Semarang pada hari Jumat, 7 Desember 
2018, pukul 17.15 di kantor Radar Semarang, Jalan Veteran 55 Semarang. 
91 Wawancara dengan Pratono, Redaktur Harian Radar Semarang pada hari Jumat, 7 Desember 
2018, pukul 17.15 di kantor Radar Semarang, Jalan Veteran 55 Semarang. 
92 Wawancara dengan Pratono, Redaktur Harian Radar Semarang pada hari Jumat, 7 Desember 
2018, pukul 17.15 di kantor Radar Semarang, Jalan Veteran 55 Semarang. 
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Masalah kedua mengenai pertimbangan dalam pemilihan narasumber 

pendukung, peneliti mendapatkan jawaban dari kedua informan yang pada intinya 

sama yaitu kedua media tersebut dalam pemilihan narasumber harus yang 

berkompeten dengan isu atau masalah yang sedang dibahas. 

Secara lebih jelas, Suara Merdeka sendiri sebenarnya mempunyai dua hal 

yang menjadi patokan yakni yang pertama dia harus menguasai persoalan dan yang 

kedua dia memiliki kedudukan atau wewenang untuk menangani hal seperti itu. 

”Misalkan kasus PDAM yang tidak mengalir, narasumber yang bisa diwawancara 

adalah Direktur PDAM atau bagian Humasnya, bisa juga langsung wawancara 

dengan Wali Kota sebagai atasannya atau jika tidak bisa dengan Sekretaris 

Daerah. Hal yang paling mendasar ialah media atau wartawan itu sendiri harus 

tahu isu atau masalah tersebut berhubungan dengan siapa dan berada di bawah 

wewenang siapa”,93 terang Simon Dodit. Sehingga hasil wawancaranya pun dapat 

menghasilkan tawaran solusi yang sesuai. 

Sedangkan untuk surat kabar harian Radar Semarang, yang dijadikan 

pertimbangan ialah sesuai dengan kompetensi dari beritanya saja. Pratono 

mengatakan, ”jadi misalnya tentang politik ya bisa dengan pengamat politik yang 

berkompeten dengan masalah itu, bisa Dewan atau dari Akademisi atau pihak-

pihak lain yang memang memiliki kompeten.”94 Dalam setiap berita sendiri, Radar 

Semarang menekankan untuk ada minimal tiga narasumber yakni satu narasumber 

                                                           
93 Wawancara dengan Simon Dodit, Kepala Desk Foto Harian Suara Merdeka pada hari Kamis, 6 
Desember 2018, pukul 12.10 di ruangan Dosen Gedung Antonius Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang.   
94 Wawancara dengan Pratono, Redaktur Harian Radar Semarang pada hari Jumat, 7 Desember 
2018, pukul 17.15 di kantor Radar Semarang, Jalan Veteran 55 Semarang. 
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utama dan dua narasumber pendukung. Apabila hanya ada dua narasumber itu 

karena terpaksa, yang terpenting mereka tetap berkompeten dalam memberikan 

tanggapan atau tawaran solusi dari isu atau masalah yang dibahas. 


