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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Profil Suara Merdeka.  

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian. 

 Harian Suara Merdeka adalah salah satu Harian berskala nasional tertua di 

Jawa Tengah yang memiliki semboyan “Perekat Komunitas Jawa Tengah”. 

Penelitian skripsi ini dilaksana di Departemen Redaksi Harian Suara Merdeka 

yang memiliki visi, misi serta tata nilai sebagai berikut :  

a) Visi : 

• Menjadi perusahaan pelopor industri informasi yang diakui 

masyarakat dan merupakan pilihan pelanggan karena bermutu serta 

menjadi Perekat Komunitas Jawa Tengah. 

b) Misi : 

• Mengabdi kepada masyarakat dalam peningkatan kecerdasan 

bangsa. 

• Memasarkan Informasi yang akurat, terkini dan bertanggugjawab 

melalui media cetak dan elektronik dengan memberikan layanan 

pelanggan yang terbaik 

• Menghasilkan keuntungan yang optimal agar perusahaan makin 

tumbuh dan berkembang, agar kesejahteraan dan profesionalisme 

karyawan dapat ditingkatkan, agar berperan serta secara aktif di dalam 

arus utama (mainstream) kehidupan sosial masyarakat. 

Sehingga PT. Suara Merdeka Press memiliki keunggulan kompetitif 

berkesinambungan.
48

 

                                                             
48 Berdasar Data Yang Diterima Oleh Peneliti dari Josep Army selaku Staf Depo Arsip Suara 
Merdeka. Bertempat di Kantor Depo Arsip Suara Merdeka, Jalan Merak 11A Semarang. Pada hari 
Rabu 7 Februari 2018, Pukul : 11.00 WIB.  
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c) Tata Nilai.  

Tata Nilai ini diambil dari tokoh wayang SEMAR yang menjadi icon 

Suara Merdeka. Tata nilai tersebut antara lain : 

• Sahaja : Semua tindakan, sikap dan penampilan selalu mengacu 

pada perilaku kesahajaan, rendah hati, saling menghormati, mampu 

menempatkan diri secara tepat, efisien dan efektif. 

• Etika : Menjadikan prinsip moral dan agama sebagai pegangan 

dalam kehidupan sehari hari baik kegiatan bisnis maupun masyarakat. 

• Mutu : Memastikan semua proses yang dikelola dan produk 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan selalu mematuhi dan memenuhi 

standard mutu yang tinggi. 

• Akuntabel : melaksanakan tugas dan wewenang dengan sepenuh 

hati , dedikasi tinggi, dan bertanggungjawab penuh atas proses itu sendiri 

maupun hasil proses sesuai dengan prinsip prinsip tata kelola yang baik – 

“good corporate governance”. 

• Responsif : cepat tanggap, proaktif dan segeran dalam semua 

tindakan dengan mengedepankan pertimbangan pertimbangan bisnis.
49

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Ibid 
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Dari hasil obervasi, peneliti mendapat informasi tentang Departemen 

Redaksi HarianSuara Merdeka sebagai berikut : 

 Nama Instansi : PT. Suara Merdeka Press. 

 Alamat  : Jalan Pandanaran II No 10 Semarang (Sejak 31 Desember 

2016). 

A) Departemen Redaksi Harian Suara Merdeka memiliki tujuh ruang 

kerja yang dapat menunjang kinerja Departemen Redaksi, dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. Dua ruang kerja Departemen Redaksi yang digunakan oleh 15 Desk, 

Bagian Koordinator Liputan dan 2 Redaktur (Redaktur Artistik dan 

Redaktur Pracetak). 

2. Satu ruang kerja Redaktur Pelaksana.  

3. Satu ruang kerja Redaktur Senior. 

4. Satu ruang kerja Pemimpin Redaksi. 

5. Dua ruang kerja Wakil Pemimpin Redaksi untuk dua orang Wakil 

Pemimpin Redaksi. 

Selain ruangan-ruangan tersebut, Departemen Redaksi Harian Suara 

Merdeka juga memiliki sarana dan prasarana lainnya yang dapat menjadi 

pendukung kegiatan kerja : 

1. Kamar mandi pria dan wanita. 

2. Kantin kantor. 

3. Teras kantor. 

4. Ruang mushola. 

5. Gedung unit periklanan HarianSuara Merdeka. 

6. Area parkir roda dua dan roda empat. 

7. Tenaga satuan pengamanan (satpam) lengkap dengan ruang penjagaan. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Departemen Redaksi Harian Suara Merdeka. 

Berikut ini adalah struktur organisasi Departemen Redaksi Harian Suara 

Merdeka :  

1. Pemimpin Redaksi  : Gunawan Permadi. 

2. Direktur Pemberitaan  : Amir Machmud NS.  

3. Direktur HRD dan Training Center : Sara Ariana Fiestri.  

4. Wakil Pemimpin Redaksi I  : Agus Toto Widyatmoko. 

5. Wakil Pemimpin Redaksi II : Triyanto Triwikromo. 

6. Redaktur Senior  : Sasongko Tedjo, Hendro Basuki, A Zaini 

Bisri, Heryanto Bagas Pratomo, Prie GS.  

7. Redaktur Pelaksana  : Hartono, Edy Muspriyanto, Saroni Asikin, 

Hasan Fikri. 

8. Koordinatoor Liputan  : Nugroho Dwi Adiseno, Rukardi.  

9. Sekretariat Redaksi/ TU : Eko Hari Mudjiharto, Prio Santosa 

10. Staf Redaksi   : (Berisi 49 orang Staf Redaksi yang 

bertugas mengelola 15 Desk dalam HarianSuara Merdeka). 

11. Penelitian & Pengembangan : Djurianto Prabowo (Kepala). 

12. Pusat Data, Analisa, Produksi : Dadang Aribowo (Kepala).  

13. Personalia   : Joko Catur WH, Endang Ristriyani.  

14. Redaktur Artistik  :Toto Tri Nugroho (Koordinator), Joko 

Sunarto, Djoko Susilo.  

15. Kepala Pracetak  : Putut Wahyu Widodo.  

16. Biro Kota Pemberitaan : (Ada 7 Biro Pemberitaan, terdiri dari : Biro 

Semarang, Biro Jakarta, Biro Surakarta, Biro Banyumas, Biro Pantura, 

Biro Muria, Biro Kedu/DIY.  

17. Koresponden    : DIY, Bandung, Surabaya.  
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4.1.2.1. Bagan Organisasi Jabatan Dalam Redaksi Harian Suara Merdeka : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Redaksi Harian Suara Merdeka.  
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4.1.3 Ragam Desk Yang Ada Pada Redaksi Harian Suara Merdeka. 

Dari hasil obervasi peneliti di ruang departemen Redaksi HarianSuara 

Merdeka, peneliti mendapatkan informasi bahwa Redaksi HarianSuara Merdeka 

terdapat 15 Desk yang dapat menunjang kelayakan informasi. 15 Desk tersebut 

yaitu sebagai berikut:  

1. Desk Internasional : desk yang mengerjakan segala berita yang terjadi 

pada berbagai negara/ lintas negara. 

2. Desk Nasional : desk yang mengerjakan segala berita yang berskala 

nasional seperti hukum, kriminal dan lain-lain. 

3. Desk Ekonomi : desk yang mengerjakan segala berita yang berkaitan 

ekonomi mikro ataupun ekonomi makro yang berskala nasional. 

4. Desk Panggung : desk yang mengerjakan segala berita berkaitan 

dengan seni, hiburan, dan kebudayaan berskala nasional. 

5. Desk Olahraga : desk yang mengerjakan berita berkaitan olahraga 

berskala nasional dan internasional.  

6. Desk Wacana dan Edukasia : desk yang mengerjakan tentang halaman 

wacana, baik dari opini penulis luar redaksi maupun opini dari dalam 

redaksi berskala nasional, dan mengerjakan berita tentang dunia 

pendidikan yang berskala nasional. 

7. Desk Produksi : desk yang mengerjakan berita berkaitan dengan 

liputan-liputan khusus.  

8. Desk Edisi Minggu : desk yang mengerjakan berita ringan untuk hari 

minggu, seputar gaya hidup, anak-anak dan lain-lain. 

9. Desk Fokus Jateng : desk yang mengerjakan berita berskala regional 

Jawa Tengah.  

10. Desk Semarang Metro : desk yang mengerjakan berita komunitas di 

wilayah Semarang, Kendal, Demak, Salatiga, Purwodadi/ Grobogan.  

11. Desk Solo : desk yang mengerjakan berita sesi komunitas sekitar 

wilayah Surakarta, Sragen, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Klaten.  
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12. Desk Banyumas : desk yang mengerjakan berita sesi komunitas sekitar 

Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga 

13. Desk Muria : desk yang mengerjakan berita sesi komunitas sekitar 

wilayah Jepara, Kudus, Blora, Pati, Rembang. 

14. Desk Pantura : desk yang mengerjakan berita sesi komunitas sekitar 

wilayah Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang, Batang 

15. Desk Kedu/ DIY : desk yang mengerjakan berita sesi komunitas sekitar 

wilayah Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Yogyakarta, Temanggung, 

Magelang. 

Dari 15 Desk tersebut, peneliti fokus meneliti tentang proses pemuatan 

artikel wacana yang diampu oleh Desk Wacana dan Edukasia. Sebagai informasi, 

kolom artikel wacanaHarianSuara Merdeka terdapat pada halaman empat dalam 

Halaman Wacana Sesi Nasional, sedangkan rubrik edukasia berada pada halaman 

24. Kolom artikel wacana ini ditangani oleh 2 orang yakni Kepala Desk, Kunadi 

Ahmad dan Anggota Desk, Muhamad Saronji. Kolom artikel wacana ini terbit 

setiap hari dari hari Senin hingga hari Sabtu. Dalam bertugas menyajikan artikel 

wacana yang layak muat, setiap harinya Kunadi Ahmad dan Muhammad Saronji 

memiliki sistem kerja 2 hari berdinas dan 2 hari libur berdasar jadwal yang ada 

dan berdasar juga pada kesepakatan bersama. Dalam tugas sehari-hari, desk ini 

memiliki tugas yang sama dengan desk-desk yang lain yakni tugas editing naskah, 

hanya berbeda jenis artikel yang menjadi bahan olahan. Jika desk-desk lain 

mengolah/ editing berita berskala regional, nasional maupun internasional. Namun 

Desk Wacana dan Edukasia, lebih khusus lagi pada artikel wacana, bertugas 

mengolah/ editing artikel yang berisi opini atau pendapat seorang penulis terkait  

menyikapi trend pemberitaan yang disertai dengan analisa yang tinggi.  
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4.2 Proses Pemuatan Calon Artikel WacanaHarianSuara Merdeka.  

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian setelah melakukan 

obervasi dan wawancara mendalam dengan para subjek penelitian yang berkaitan 

langsung dengan proses termuatnya artikel wacana dalam halaman wacana Harian 

Suara Merdeka. Wawancara mendalam ini terbagi menjadi dua jenis. Wawancara 

pertama yakni wawancara utama, dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu 

mewawancarai Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, serta Desk Wacana dan 

Edukasia untuk terlebih dahulu menggali informasi tentang bagaimana proses 

pemuatan artikel wacana, untuk mengetahui kebijakan redaksional Suara 

Merdeka terkait artikel wacana yang layak muat dan layak dibaca oleh masyarakat 

karena kebijakan redaksional juga berkaitan erat dengan proses pemuatan.  

Wawancara peneliti dengan Pemimpin Redaksi HarianSuara Merdeka, 

Gunawan Permadi dilakukan pada hari Minggu 27 Mei 2018, pukul 21.29.14 WIB 

bertempat di Kantor Departemen Redaksi Harian Suara Merdeka, Jalan 

Pandanaran II No 10 Semarang. Wawancara tersebut perlu dilakukan karena 

pemimpin redaksi memiliki tugas bertanggungjawab secara langsung atas semua 

konten Koran termasuk artikel wacana. Kemudian pada beberapa hari berikutnya, 

peneliti melakukan wawancara mendalam dengan salah satu anggota Redaktur 

Pelaksana Harian Suara Merdeka, Hartono pada hari Kamis 31 Mei 2018 pukul 

01.49.52 WIB bertempat di Kantor Departemen Redaksi HarianSuara Merdeka, 

Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Pada hari Kamis 31 Mei 2018 itu pula, 

peneliti juga mewawancarai anggota Desk Wacana dan Edukasia, Muhammad 

Saronji pada pukul 01.21.22 WIB bertempat di Kantor Departemen Redaksi 

Harian Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 

Selanjutnya wawancara mendalam yang kedua yaitu wawancara yang 

bersifat klarifikasi hasil observasi peneliti selama peneliti mengikuti rapat redaksi, 

proses dan pertimbangan dalam rapat redaksi ini perlu mendapat kalrifikasi karena 

rapat redaksi menjadi objek yang sangat vital dalam menentukan konten Harian 

termasuk artikel wacana/ artikel opini. Selain itu, wawancara mendalam yang 

kedua ini juga untuk mengklarifikasi hasil observasi/ pengamatan proses dari awal 
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hingga akhir pemuatan calon artikel wacana. Dalam wawancara yang bersifat 

klarifikasi ini, peneliti mewawancarai anggota Redaktur Pelaksana yang bertugas 

memimpin rapat redaksi, serta peneliti juga mewawancarai petugas Desk Wacana 

dan Edukasia yang bertugas mengolah artikel wacana ketika peneliti 

melaksanakan observasi. 

Peneliti melaksanakan observasi selama 11 hari, dengan rincian sebagai 

berikut: pada tanggal 20 Juni 2018, tanggal 21 Juni 2018, tanggal 12 September 

2018, tanggal 22 September 2018, tanggal 26 September 2018, tanggal 27 

September 2018, tanggal 5 Oktober 2018, tanggal 6 Oktober 2018, tanggal 10 

Oktober 2018, tanggal 11 Oktober 2018, dan tanggal 16 Oktober 2018.  

Dari wawancara klarifikasi peneliti dengan  anggota Redaktur Pelaksana 

yang bertugas memimpin rapat redaksi serta mewawancarai Kepala/ Staff Desk 

Wacana dan Edukasia yang bertugas mengolah artikel wacana, akan mendapatkan 

berbagai proses dalam pemuatan artikel wacana dan juga memperoleh beberapa 

pertimbangan dalam rapat redaksi ketika suatu artikel wacana diputuskan layak 

untuk dimuat. Keputusan dalam ruang redaksi ini masih berkaitan erat dengan 

proses pemuatan artikel wacana. Dalam rentang waktu wawancara utama selama 2 

hari dan observasi selama 11 hari tersebut, penelitian ini mencoba menjawab 

rumusan masalah berkaitan dengan proses redaksi Harian Suara Merdeka dalam 

menetapkan artikel wacana yang layak muat.  

Artikel wacana dalam Harian Suara Merdeka terbit pada hari Senin hingga 

Sabtu. Namun dalam hari-hari tersebut terdapat perbedaan jumlah artikel yang 

termuat. Artikel opini edisi hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu terbit dua 

artikel wacana. Dua artikel wacana tersebut terdiri dari artikel wacana pertama/ 

artikel wacana headline yang terletak pada bagian atas, dan artikel wacana kedua 

yang terletak pada bagian bawah. Khusus hari Rabu artikel wacana yang termuat 

hanya satu atau yang biasa dikenal dengan istilah artikel wacana utama. 

 



38 
 

Penempatan kolom artikel wacana dalam halaman empat sesi nasional 

Harian Suara Merdeka, menurut jajaran Redaksi dikarenakan halaman empat 

merupakan halaman tengah yang berposisi strategis agar bisa dibaca masyarakat 

dengan harapan agar artikel wacana tersebut mampu menjadi sebagai pencerah 

atau pemberi solusi kepada masyarakat dan mampu menjadi mediator antara 

masyarakat dengan tema artikel wacana yang sedang dibahas.
50

 

Peneliti akan menjabarkan hasil penelitian melalui observasi dan 

wawancara peneliti dengan narasumber tentang proses pemuatan artikel tersebut. 

Dari hasil wawancara dan obervasi, peneliti mendapatkan bagan alur 

proses pemuatan calon artikel wacana yang baku dalam Suara Merdeka. Bagan 

Alur yang baku tersebut yaitu :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Alur Pemuatan Artikel Wacana Harian Suara Merdeka. 

 

                                                             
50Wawancara Peneliti Dengan Hartono Selaku Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka, Melalui 
Whatsapp Massenger pada 19 Mei 2018. 
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Alur proses pemuatan artikel wacana dalam HarianSuara Merdeka diatas 

merupakan proses yang baku. Dalam kurun waktu 11 hari peneliti melaksanakan 

penelitian, proses baku tersebut terdapat pada 9 hari penelitian, tepatnya pada 

penelitian tanggal: 19 Juni 2018, 11 September 2018, 22 September 2018, 25 

September 2018, 26 September 2018, 4 Oktober 2018, 5 Oktober 2018, 9 Oktober 

2018, dan 16 Oktober 2018. Sedangkan pada dua hari penelitian tepatnya pada 

tanggal 20 Juni 2018 dan 10 Oktober 2018, peneliti menemukan proses yang tidak 

seperti biasanya.  

Proses yang tidak seperti yang biasanya itu karena dalam pertengahan 

proses, mengalami pergantian calon artikel wacana. Pada hari Rabu 20 Juni 2018, 

peneliti menemukan bahwa dalam proses persetujuan akhir dari Redaktur 

Pelaksana/ proses keempat, calon artikel wacana edisi Kamis 21 Juni 2018 

mengalami pergantian calon artikel wacana kedua yang terletak pada bagian 

bawah, yang semula berjudul “Beguru Pada Haul” diganti dengan artikel wacana 

berjudul “Merebut Efek Jokowi pada Pemilu 2019”.  

 Pergantian artikel wacana tersebut juga terjadi ketika peneliti 

melaksanakan penelitian pada hari Rabu 10 Oktober 2018 untuk artikel wacana 

layak muat edisi Kamis 11 Oktober 2018. Dalam penelitian tersebut, bahkan dua 

artikel wacana baik yang terletak pada bagian atas/ yang menjadi headline 

maupun artikel wacana kedua yang terletak pada bagian bawah, semuanya 

mengalami pergantian calon artikel wacana. Pergantian calon artikel wacana 

terjadi ketika Desk Wacana dan Edukasia melakukan editing naskah/ 

penyuntingan naskah.  
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4.2.1 Uraian bagan proses tahapan pemuatan calon artikel wacana. 

Dari bagan alur diatas, dapat terlihat dengan jelas alur calon artikel wacana 

yang akan termuat, mulai dari proses seleksi oleh Desk Wacana dan Edukasia 

hingga pada penerbitannya. 

1. Proses Pertama : Proses Seleksi Calon Artikel Wacana.  

Proses pertama yakni proses seleksi calon artikel wacana. Berdasar hasil 

obervasi peneliti, proses ini dilakukan oleh Kepala atau Anggota Desk Wacana 

dan Edukasia yang bertugas, proses seleksi ini terlebih dahulu dengan melakukan 

penerimaan calon artikel wacana yang masuk ke dalam akun e-mail resmi wacana 

nasional Suara Merdeka, wacana.nasional@gmail.com. Proses penerimaan calon 

artikel wacana melalui akun e-mail ini dibatasi paling lambat pukul 18.00 WIB 

setiap harinya.Setelah semua calon artikel wacana yang diterima melalui akun e-

mail terkumpul, Kepala atau Anggota desk yang bertugas, melakukan proses 

seleksi calon artikel wacana yang layak disodorkan dalam forum rapat redaksi/ 

rapat budgeting berita.
51

 Ada faktor utama yang mempengaruhi kelayakan suatu 

calon artikel wacana layak diseleksi dan disodorkan dalam forum rapat, faktor 

utama yang dipegang oleh Desk Wacana dan Edukasia dalam seleksi calon artikel 

wacana yakni terkait aktualitas isi calon artikel wacana dengan trend pemberitaan 

yang sedang hangat.
52

 

Dikutip dari buku Buku Pintar Wartawan Suara Merdeka, dijelaskan 

bahwa aktualitas berarti masih berkaitan erat dengan pemberitaan paling lama satu 

minggu setelah suatu peristiwa terjadi.
53

 Aktual selain berkaitan dengan trend 

pemberitaan yang ada, aktual juga berkaitan dengan aspek kegiatan kalendaris 

atau calender event. Kegiatan kalendaris atau calender event yaitu peristiwa dan 

                                                             
51 Hasil obervasi peneliti selama 11 hari penelitian.  
52Wawancara Peneliti dengan Pemimpin Redaksi Koran Suara Merdeka, Gunawan Permadi. 
Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. 
Dilaksanakan Pada Hari Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 21:28 WIB. 
53SY Bambang Sadono, dkk.Buku Pintar Wartawan Suara Merdeka.Diterbitkan Terbatas Untuk 
Kalangan Departemen Redaksi Harian Suara Merdeka. Hal 22-23.  

mailto:wacana.nasional@gmail.com
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hari-hari peringatan penting, baik itu berskala regional, nasional maupun 

internasional.
54

 

Faktor aktualitas isi wacana dengan pemberitaan terhangat pada dasarnya 

memang menjadi faktor utama dalam proses penentuan calon artikel wacana yang 

akan dibawa untuk diusulkan dalam rapat redaksi dan diusulkan termuat. Namun 

juga terdapat faktor-faktor lain yang bisa menjadi pendukung proses termuatnya 

suatu calon artikel wacana. Faktor lain itu, antara lain factor artikel wacana 

pengimbang, factor ketokohan penulis dan faktor ruang artikel akemis. 

Dari proses seleksi ini, Desk Wacana dan Edukasia diharapkan memiliki 

tiga atau empat calon artikel wacana untuk alternatif pilihan dalam pengusulan 

pada rapat redaksi.
55

 

          2. Proses Kedua : Rapat Redaksi. 

Dari hasil observasi peneliti, rapat redaksi Harian Suara Merdeka rata-rata 

dimulai pada pukul 18.30 WIB atau pukul 19.00 WIB. Dalam kesempatan 

tersebut, hadir Pemimpin Redaksi, Wakil Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana 

yang bertugas memimpin rapat dan berbagai anggota desk. Pada kesempatan itu 

pula, berbagai desk mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan program 

naskahnya kepada Redaktur Pelaksana pemimpin rapat dan anggota rapat, 

termasuk Desk Wacana dan Edukasia juga mendapatkan waktu untuk 

menyampaikan calon artikel wacana hasil seleksinya.
56

 

Pada saat Desk Wacana dan Edukasia menyapaikan usulan calon artikel 

wacana, terdapat dua pihak yang berperan strategis dalam menentukan artikel 

wacana layak muat. Dua pihak yang berperan strategis yakni pihak pertama, 

Redaktur Pelaksana pemimpin rapat, yang memiliki tugas vital menentukan 

konten Harian layak muat atau tidak, termasuk menentukan konten artikel 

                                                             
54 Ibid. Hal 34. 
55Wawancara Peneliti dengan Pemimpin Redaksi Koran Suara Merdeka, Gunawan Permadi. 
Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. 
Dilaksanakan Pada Hari Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 21:28 WIB. 
56 Hasil obervasi peneliti selama 11 hari penelitian.  
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wacana. Pihak kedua, Desk Wacana dan Edukasia yang bertugas menyampaikan 

usulan calon artikel wacana layak muat.
57

 Anggota rapat dari desk-desk lain tidak 

memiliki kewenangan menentukan calon artikel wacana. Anggota desk-desk lain 

hanya bisa memberikan saran dan masukan kepada Redaktur Pelaksana, saran dan 

masukan itu pun tidak bersifat mengikat.
58

  

Berikut ini peran dua pihak dalam Redaksi Harian Suara Merdeka yang 

berperan strategis dalam rapat redaksi penentuan artikel wacana layak muat :  

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.3 Alur pengusulan calon artikel wacana dalam rapat redaksi 

 

Untuk jumlah calon artikel wacana yang akan disampaikan dalam  rapat, 

standart ketentuan yang ada, Desk Wacana dan Edukasia mengusulkan tiga atau 

empat calon artikel wacana sebagai pilihan alternatif yang selanjutnya untuk 

ditentukan satu atau dua artikel wacana yang layak muat berdasarkan edisi hari 

penerbitan.
59

 

                                                             
57 Hasil obervasi peneliti selama 11 hari penelitian.  
58 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang memimpin Rapat 
Redaksi Jumat 21 September 2018, Hasan Fikri. Bertempat di Kantor Departemen Redaksi Koran 
Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Jumat 21 
September 2018, Pukul : 22.43.08 WIB. 
59 Wawancara Peneliti dengan Pemimpin Redaksi Koran Suara Merdeka, Gunawan Permadi. 
Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. 
Dilaksanakan Pada Hari Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 21:28 WIB.  
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Redaktur Pelaksana 
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tahapan editing untuk 
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Selama peneliti melaksanakan observasi, terdapat hari-hari tertentu ketika 

rapat redaksi berlangsung terjadi proses debat singkat dalam proses penentuan 

calon artikel wacana. Debat tersebut berisi kritik, masukan dan saran dari 

pemimpin dan anggota rapat terhadap kelayakan calon artikel wacana. Kritikan, 

saran dan masukan tersebut sangat berpengaruh kepada Redaktur Pelaksana 

pemimpin rapat dalam memutuskan calon artikel wacana yang layak memasuki 

tahapan proses penyuntingan atau proses editing.  

Salah satu contoh nyata adanya debat singkat dalam rapat redaksi yang 

berpengaruh dalam proses penemtuan calon artikel wacana terdapat dalam rapat 

redaksi Jumat 21 September 2018 untuk artikel wacana edisi Sabtu 22 September 

2018.
60

 Rapat tersebut dipimpin oleh Redaktur Pelaksana, Hasan Fikri dan 

dihadiri oleh Agus Toto Widyatmoko selaku Wakil Pemimpin Redaksi I, Triyanto 

Triwikromo selaku Wakil Pemimpin Redaksi II, Rukardi selaku anggota 

Koordinator Liputan, Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia, 

serta berbagai anggota desk lain.
61

 

Dalam rapat tersebut awalnya Kunadi Ahmad mengusulkan calon artikel 

wacana tentang “Menyelamatkan BPJS Kesehatan‟‟ dengan pertimbangan bahwa 

calon artikel tersebut sedang aktual dengan pemberitaan BPJS yang mengalami 

defisit. Wakil Pemimpin Redaksi II, Triyanto Triwikromo pun menanyakan 

kepada Kunadi Ahmad mengenai kapabilitas penulisnya. Kunadi Ahmad pun pada 

saat itu menyatakan kurang mengetahui ketokohan penulis artikel tersebut, beliau 

hanya menjelaskan bahwa sang penulis hanya menuliskan identitas diri sebagai 

“esais”. Mendengar hal tersebut, Triyanto Triwikromo menyarankan kepada 

Redaktur Pelaksana agar calon artikel wacana tersebut tidak termuat untuk 

menghindari terjadinya masalah.
62

 Senada dengan Triyanto Triwikromo, Rukardi 

                                                             
60 Rapat Redaksi Koran Suara Merdeka pada hari Jumat 21 September 2018 Untuk Artikel Wacana 
Edisi Sabtu 22 September 2018. Bertempat di Bertempat di Ruang Redaktur Pelaksana Kantor 
Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Pada hari Jumat 21 
September 2018. Pukul 19.01.35 WIB.  
61 Catatan Hasil Obervasi Peneliti pada Jumat 21 September 2018 Untuk Artikel Wacana Layak 
Muat Edisi Sabtu 22 September 2018.  
62 Ibid. 
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selaku Koordinator Liputan Harian Suara Merdeka memberikan saran agar artikel 

tersebut tidak termuat dengan pertimbangan karena penulis tidak memiliki 

kepakaran dalam masalah yang berkaitan dengan BPJS. Hasan Fikri selaku 

Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redaksi pun memutuskan kepada 

Kunadi Ahmad agar calon artikel tersebut tidak dimuat karena berkaitan isu BPJS 

tersebut menjadi ranah pihak tertentu.  

Sebagai pengganti, Kunadi Ahmad mengusulkan calon artikel wacana 

yang baru, yakni tentang “Akankah Kasus Century Terulang Kembali?”. Kunadi 

Ahmad mengusulkan calon artikel tersebut dengan pertimbangan masih aktual 

dengan pemberitaan media di Hongkong, Asia Sentinel yang menyinggung kasus 

Century. Calon artikel wacana tersebut dipaparkan oleh Kunadi Ahmad dengan 

memberikan penjelasan singkat, dan ketokohan penulisnya. Artikel tersebut pun 

juga sempat menimbulkan sedikit debat antar anggota rapat karena adanya salah 

tafsir dari masing-masing anggota rapat. Namun , pada akhirnya Hasan Fikri 

memberikan keputusan bahwa calon artikel wacana “Akankah Kasus Century 

Terulang Kembali?” layak masuk proses editing dan diusahakan untuk termuat.
63

  

Keputusan Redaktur Pelaksana dalam rapat redaksi berkaitan dengan calon 

artikel wacana yang akan diproses editing, belum memiliki kekuatan penuh/ 

belum bersifat mengikat hingga sebelum pukul 23.00 WIB, artinya ketika 

Redaktur Pelaksana telah memberikan keputusan tentang calon artikel wacana 

yang akan diedit, itu bukanlah keputusan yang benar-benar akhir. Dengan 

beberapa pertimbangan tertentu sebelum pukul 23.00 WIB, Redaktur Pelaksana 

beserta Desk Wacana dan Edukasia bisa mengganti calon artikel wacana yang 

akan dimuat.
64

 

Dalam proses rapat redaksi ini pula, untuk artikel wacana hari Senin, 

Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu akan ditentukan dua calon artikel wacana yang layak 

                                                             
63 Ibid 
64 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redkasi Kamis 4 
Oktober 2018, Saroni Asikin.Bertempat di Kantor Redaksi Harian Suara Merdeka, Jalan 
Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Jumat 5 Oktober 2018, Pukul : 00.00.28 
WIB. 
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muat, dua calon artikel tersebut terdiri dari satu calon artikel menjadi headline 

atau yang terletak pada bagian atas, dan ditentukan pula satu calon artikel wacana 

yang layak menjadi artikel kedua yang terletak pada bagian bawah.
65

 Khusus 

untuk calon artikel edisi hari Rabu, maka pada rapat redaksi hari Selasa benar-

benar akan ditentukan secara matang calon artikel wacana yang benar-benar 

aktual dan berbobot karena pada hari Rabu hanya terbit satu artikel wacana atau 

artikel wacana utama. 

         3. Proses Ketiga: Proses Editing/ Proses Penyuntingan Naskah. 

Setelah Desk Wacana dan Edukasia mendapatkan keputusan dari Redaktur 

Pelaksana tentang calon artikel wacana yang akan diproses, calon artikel wacana 

tersebut selanjutnya mengalami proses editing atau penyuntingan naskah. Dalam 

proses editing naskah ini, Kepala atau Anggota desk yang bertugas hanya 

memiliki kewenangan mengganti judul dan mengubah bahasa/ kata menjadi lebih 

enak dibaca dan mudah dipahami. Kepala atau anggota desk tidak memiliki 

kewenangan menambahi atau mengurangi makna atau esensi dari isi calon artikel 

wacana. Berikut ini kutipan pernyataan Anggota Desk Wacana dan Edukasia, 

Muhamad Saronji terkait kewenangan editing atau penyuntingan naskah calon 

artikel wacana: 

“Sebenernya pertama kita memilih artikel yang sesuai ruh Suara 

Merdeka tadi yang tadi itu lo ya, bahasanya tidak meledak-ledak 

dan seterusnya. Kemudian aktual misalkan hari ini ada  berapa 

naskah kita pilih yang sesuai gitu, kita ambil dua kan tiap hari rata 

rata dari sekian naskah yang masuk email Suara Merdeka, terus 

kita pilih. La nanti kan kita kita sunting, kalau terlalu panjang kita 

potong. Kalau bahasa ada yang  kasar kita perhalus tanpa 

mengubah makna substansi artikel penulis, itu yang kita lakukan 

pertama. Kedua dari struktur bahasa itu kan sesuaikan dengan 

bahasa jurnalistik, ragam bahasa jurnalistik”.
66

  

Kewenangan ini pun benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya. Dari 

hasil salah satu observasi peneliti, tepatnya observasi pada hari Selasa 25 

                                                             
65 Hasil Obervasi Peneliti Selama 11 Hari Penelitian.  
66 Wawancara Peneliti dengan Anggota Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, 
Muhamad Saronji. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 
Semarang. Kamis 31 Mei 2018. Pukul 01.21 WIB. 
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September 2018, Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk yang bertugas mengolah 

artikel wacana, hanya melakukan penghilangan kata atau kalimat yang bersifat 

negatif atau bernuanasa sensitif pada calon artikel wacana “Mengubah Politik 

Perberasan” edisi Rabu 26 September 2018. Kata atau kalimat yang dihilangkan 

yaitu kata yang berbunyi “Memalukan Sekali Melihat” yang ada pada paragraf 

pertama dari naskah asli yang dikirimkan oleh penulis yang bersangkutan.
67

 

Selain penghilangan kata atau kalimat tersebut, Kunadi Ahmad juga 

memberikan beberapa kata penghubung agar terlihat mudah dipahami dan juga 

Kunadi Ahmad melakukan perubahan judul dalam calon artikel wacana 

“Mengubah Politik Beras”. Judul semula artikel wacana tersebut berjudul 

“Mengubah Politik Beras”, Namun dalam proses editing, Kunadi Ahmad 

mengubah judul tersebut menjadi “Mengubah Politik Perberasan” agar lebih 

tepat.
68

 

 4. Proses Keempat : Persetujuan Akhir dari Redaktur Pelaksana.  

Dari hasil observasi peneliti, setelah Kepala atau Anggota Desk Wacana 

selesai melakukan proses editing naskah, tahapan selanjunya yakni Kepala atau 

anggota desk mem-print out sementara calon artikel wacana dalam kertas 

berukuran AO dan diserahkan kepada Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat 

untuk dicek ulang kelayakannya serta keamanannya.
69

 Dalam proses ini, Desk 

Wacana dan Edukasia tidak mudah mendapatkan persetujuan akhir, terkadang 

Redaktur Pelaksana memberikan beberapa revisi didalamnya,bisa juga ada diskusi 

singkat antara Desk Wacana dan Edukasia dengan Redaktur Pelaksana mengenai 

validitas basis data yang dipergunakan penulis untuk menulis artikel wacana,  

                                                             
67Dokumentasi Pribadi Peneliti Terhadap E-mail Calon Artikel Wacana “Mengubah Politik Beras” 
yang Masuk Ke Dalam Akun E-mail resmi Wacana Nasional Suara Merdeka pada hari Selasa 25 
September 2018 pukul 07.25 WIB dan Dokumentasi Artikel Wacana termuat edisi Kamis 26 
September 2018. 
68 Catatan Hasil Obervasi Peneliti di Redaksi Koran Suara Merdeka pada hari Selasa 25 September 
2018 untuk artikel wacana edisi Rabu 26 September 2018. 
69 Hasil Obervasi Peneliti Selama 11 Hari Penelitian. 
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bahkan bisa pula Redaktur Pelaksana meminta Desk Wacana dan Edukasia untuk 

mengganti calon artikel wacana yang akan dimuat.
70

 

Dalam salah satu penelitian, peneliti menemukan salah satu contoh ketika 

Redaktur Pelaksana melaksanakan proses persetujuan akhir, Redaktur Pelaksana 

meminta agar ada judul calon artikel wacana diubah. Tepatnya pada kegiatan 

penelitian observasi yang dilakukan peneliti pada hari Kamis 4 Oktober 2018 

untuk artikel wacana layak muat edisi Jumat 5 Oktober 2018, terdapat dua calon 

artikel wacana yang akan dimuat dan telah selesai mengalami proses editing atau 

proses penyuntingan. Dua calon artikel wacana tersebut yaitu, “TNI Profesional 

Dicintai Rakyat”, artikel tersebut menjadi artikel pertama atau headline yang 

terletak pada bagian atas, sedangkan artikel wacana kedua yang terletak pada 

bagian bawah yaitu calon artikel wacana tentang “Masyarakat Kota Kian Anti 

Korupsi”.
71

 

Usai Desk Wacana dan Edukasia menyunting, naskah tersebut diterima 

oleh Redaktur Pelaksana, Saroni Asikin yang memimpin rapat redaksi pada hari 

Kamis 4 Oktober 2018 untuk proses persetujuan akhir. Dalam proses tersebut, 

Saroni Asikin menyatakan bahwa calon artikel wacana yang menjadi headline 

tidak ada revisi, namun calon artikel wacana kedua yang terletak pada bagian 

bawah, Saroni Asikin menghendaki agar ada perubahan judul. Perubahan judul 

tersebut yaitu judul semula dalam Naskah “Masyarakat Kota Kian Anti Terhadap 

Korupsi” diganti judulnya menjadi “Masyarakat Kota dan Sikap Anti Korupsi”.
72

 

Selain menemukan salah satu contoh perubahan judul dalam proses 

persetujuan akhir oleh Redaktur Pelaksana, peneliti juga menemukan salah satu 

contoh artikel wacana yang mengalami pergantian calon artikel wacana. Tepatnya 

                                                             
70 Ibid 
71  Catatan Hasil Observasi Peneliti Di Redaksi Harian Suara Merdeka pada Kamis 4 Oktober 2018 
untuk Artikel Wacana Jumat 5 Oktober 2018. 
72 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Saroni Asikin. 
Bertempat di Kantor Departemen Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Jumat 5 Oktober 2018, Pukul 00.00.28 WIB. 
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pada kegiatan penelitian hari Rabu 20 Juni 2018 untuk calon artikel wacana layak 

muat edisi Kamis 21 Juni 2018.
73

 

Pada rapat hari Rabu 20 Juni 2018 telah diputuskan bahwa calon artikel 

wacana yang akan termuat yaitu “Memacu Pertumbuhan Ekonomi 2018” dan 

“Berguru Pada Haul”. Calon artikel wacana tentang “Memacu Pertumbuhan 

Ekonomi 2018” mendapatkan posisi diatas/ sebagai headline dan “Berguru Pada 

Haul” mendapatkan posisi dibawah atau sebagai artikel wacana kedua. Pada 

proses persetujuan akhir sekitar Pukul 22.15 WIB, Saroni Asikin berkoordinasi 

dengan Kunadi Ahmad agar artikel kedua yang terletak pada bagian bawah diganti 

dengan calon artikel wacana tentang “Efek Jokowi Dalam Pemilu 2019”.
74

 

Perubahan ini berkaitan erat dengan penjelasan peneliti dalam proses 

kedua yaitu proses rapat redaksi, peneliti menjelaskan bahwa sebelum pukul 23.00 

WIB calon artikel wacana masih bisa berubah atau diganti dengan calon artikel 

wacana yang lain.
75

  

 Saat melakukan penelitian pada hari Rabu 20 Juni 2018 itu pula, peneliti 

menemukan salah satu diskusi singkat antara Desk Wacana dan Edukasia dengan 

Redaktur Pelaksana saat adanya proses persetujuan akhir. Diskusi singkat itu 

membahas validitas data yang digunakan salah satu penulis yang menulis artikel 

tentang “Memacu Pertumbuhan Ekonomi 2018”.
76

 

Jika memang terdapat beberapa revisi atau pergantian artikel, maka Desk 

Wacana dan Edukasia akan langsung mengerjakan revisi atau pergantian 

tersebut.
77

 Jika tidak ada pergantian atau revisi, maka Desk Wacana dan Edukasia 

bisa langsung mendapatkan tanda tangan persetujuan dari Redaktur Pelaksana dan 

                                                             
73 Catatan Hasil Observasi Peneliti di Redaksi Harian Suara Merdeka pada hari Rabu 20 Juni 2018 
untuk Artikel Wacana Edisi Kamis 21 Juni 2018.  
74 Ibid.  
75 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redkasi Kamis 4 
Oktober 2018, Saroni Asikin.Bertempat di Kantor Redaksi Harian Suara Merdeka, Jalan 
Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Jumat 5 Oktober 2018, Pukul : 00.00.28 
WIB. 
76 Catatan Hasil Observasi Peneliti di Redaksi Harian Suara Merdeka.Op.cit. 
77 Hasil Observasi Peneliti Selama 11 Hari Penelitian.  
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bukti calon artikel wacana yang telah mendapatkan persetujuan akhir tersebut bisa 

langsung diserahkan kepada staf redaksi unit Layout untuk proses pra-cetak.
78

 

 5. Proses Kelima : Penyerahan Kepada Bagian Layout. 

Setelah calon artikel wacana mendapat tanda tangan dari Redaktur 

Pelaksana, selanjutnya calon artikel wacana diserahkan kepada staff redaksi 

bagian layout untuk proses tata wajah dan proses pracetak. Setelah rangkaian 

proses tersebut selesai, maka bagian layout mengirimkan calon artikel wacana 

tersebut ke percetakan melalui akun e-mail.
79

   

 

4.3 Analisis Teori Artikel Opini dengan Artikel Wacana HarianSuara 

Merdeka. 

4.3.1 Definisi Artikel Opini  

 Artikel opini adalah artikel yang isinya berkaitan dengan berita yang 

sedang hangat dibicarakan. Artikel ini muncul sebagai forum pernyataan pendapat 

pikiran tentang fakta, wacana, postulat, kritik, opini, dan saluran aspirasi kaum 

cendekiawan terhadap berbagai hal. Ditinjau dari segi penulisan, artikel opini 

memiliki sifat yang beragam, mulai dari bersifat argumentatif, bersifat teoretis, 

bersifat ilmiah, hingga berisi pesan-pesan moral. Meski memiliki sifat yang 

beragam, namun gaya penyampaiannya dengan gaya populer. Dalam artikel opini 

ini , terdapat intepretasi dan opini penulis yang didukung dengan bidang keahlian 

atau bidang keilmuannya sehingga pembaca dapat memahami makna yang 

terkandung pada artikel opini.
80

 

Artikel opini ditulis sepenuhnya atas inisiatif para penulis dari “orang 

luar” redaksi media massa. Penulis artikel opini jika ingin artikel opininya 

termuat, bisa mengirimkannya secara langsung kepada media massa yang dituju 

                                                             
78 Ibid. 
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80Barus, Sedia Willing.2010.Jurnalistik:Petunjuk Teknis Menulis Berita.Jakarta:Erlangga. Hal.152-
154. 



50 
 

baik melalui pos, e-mail dan lain sebagainya. Namun ada pula artikel opini yang 

dipesan secara khusus oleh redaktur suatu surat kabar atau media massa sesuai 

dengan kecenderungan dan visi redaksional atas perkembangan arus pemikiran 

masyarakat yang ada.
81

 

Artikel opini dalam HarianSuara Merdeka disebut sebagai artikel wacana. 

Artikel wacana tersebut terdapat pada halaman empat dalam Halaman Wacana 

Sesi Nasional.
82

 Artikel wacana dalam Harian Suara Merdeka, dalam 

penerapannya memang  menampung berbagai pendapat dari berbagai kalangan 

baik itu seorang pejabat pemerintahan, tokoh agama, akademisi maupun 

masyarakat umum terhadap berbagai berita yang sedang hangat atau aktual dalam 

media massa.
83

 

 Dikutip dari buku “Buku Pintar Wartawan Suara Merdeka”, aktual 

dalam konteks artikel wacana ini memiliki arti bahwa artikel tersebut ditulis 

paling lama satu minggu setelah suatu peristiwa terjadi.
84

 Selain guna menyikapi 

berita terhangat, artikel tersebut juga muncul untuk ikut menyemarakkan aspek 

kegiatan kalendaris atau calender event.
85

 Dalam perkembangan waktu, artikel 

wacana juga untuk publikasi temuan data atau fakta dari sebuah lembaga atau 

seseorang yang diharapkan bisa menambah wawasan/ pengetahuan pembaca, 

sebagai ruang interaksi pembaca agar bisa memberikan perhatian kepada para 

pemangku kepentingan atau pejabat pemerintahan, kajian artikel/ isi artikel yang 

menarik, dan sebagai ruang publikasi artikel akademis baik itu dari mahasiswa 

maupun dari dosen suatu perguruan tinggi tertentu.  

Lalu jika ditinjau dari segi sifat isi artikel wacana yang termuat dalam 

Harian Suara Merdeka, sifatnya beraneka ragam sesuai dengan sifat artikel opini 

                                                             
81Barus, Sedia Willing.2010.Jurnalistik:Petunjuk Teknis Menulis Berita.Jakarta:Erlangga. Hal.152-
154. 
82Berdasar Hasil Wawancara Peneliti Dengan Hartono Samdijan Selaku Redaktur Pelaksana Harian 
Suara Merdeka, Melalui Whatsapp Massenger pada 19 Mei 2018. 
83 Hasil Observasi Peneliti Selama 11 Hari Penelitian.  
84SY,Bambang Sadono. HR, Thobari.Buku Pintar Wartawan Suara Merdeka.Diterbitkan Terbatas 
Untuk Kalangan Departemen Redaksi Harian Suara Merdeka. Hal 22. 
85 Ibid. Hal 34.  
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secara umum yang telah dikemukakan diatas. Penulis artikelnya pun beragam, 

rata-rata penulis yang artikelnya termuat memang menguasai dalam bidang 

tersebut atau menguasai masalah yang dibahas. Namun ada pula artikel wacana 

yang penulisnya mungkin belum jelas latar belakangnya dengan artikel wacana 

yang ditulis. Meski mungkin belum pas, namun jajaran redaksi Harian Suara 

Merdeka memiliki pertimbangan khusus sehingga bisa termuat demi 

menyemarakkan peringatan hari khusus. Berikut ini ulasan penerapan pengertian 

artikel opini, sifat-sfat artikel opini, dan ketokohan penulis dalam setiap artikel 

wacana yang termuat dalam Harian Suara Merdeka berdasarkan hasil obervasi 

peneliti dan edisi penerbitannya:
86

 

1. Edisi Rabu 20 Juni 2018. 

Pada edisi ini, termuat atikel wacana tunggal utama dengan judul “Merajut 

Ukhuwah Yang Terkoyak”. Artikel wacana dengan judul tersebut dipilih untuk 

termuat dengan pertimbangan masih mengikuti aspek kalendaris atau calender 

event yang bertepatan dengan hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 15-16 

Juni 2018.
87

 Sifat dari artikel opini ini berisi tentang pesan moral bahwa Idul Fitri 

bisa dimaknai sebagai moment untuk merekatkan kembali persaudaraan 

(ukhuwah) seluruh umat manusia karena mengingat hari raya Idul Fitri tidak 

hanya menjadi hari raya umat Islam, namun juga menjadi hari raya nasional di 

Indonesia.
88

  

Penulis artikel opini ini yaitu Moh Muzakka Mussaif, staf pengajar FIB 

Universitas Diponegoro Semarang dan Ketua PC LDNU Kabupaten Kendal. 

Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia yang bertugas 

mengolah calon artikel wacana pada Selasa Malam 19 Juni 2018 menyatakan 

bahwa penulis yang bersangkutan dinyatakan kredibel dan valid untuk mengupas 

materi tersebut karena penulis yang bersangkutan tercatat sebagai pengurus aktif 

                                                             
86 Hasil Observasi Peneliti Selama 11 Hari Penelitian. 
87 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang memimpin rapat 
redaksi 19 Juni 2018, Edi Muspriyanto. Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan 
Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Selasa  19 Juni 2018, Pukul 21.29 WIB. 
88 Artikel Wacana yang termuat edisi Rabu 20 Juni 2018. 
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dalam ormas Islam, Nahdlatul Ulama (NU). Berikut ini kutipan pernyataan 

Kunadi Ahmad terkait ketokohan penulis: 

“Jadi salah satunya soal pak Muzakha ini, pak Muzakha ini kan 

backgroundnya memang dia dosen sastra Undip, jelas dosen 

sastra Undip dan dia background sebelumnya memang orang 

yang aktif di NU, NU itu salah satunya ormas besar ya, ormas 

besar di Indonesia ini, jadi dia memang aktif di kajian-kajian dan 

sebagainya makanya ini menjadi penting karena tradisi erat juga 

dengan NU. Tradisi ini halal-bihalal atau apapun yang berbau 

tradisi islam itu kan banyak digiatkan oleh NU. Jadi saya pikir ini 

salah satu pertimbangan penting, jadi kenapa dia kita pilih, jadi 

itu”.
89

 

 Artikel ini tercatat dikirim oleh penulis melalui akun e-mail pribadinya ke 

akun e-mail pribadi Kunadi Ahmad kunahmad@gmail.compada hari Kamis 14 

Juni 2018 pukul 12.32 WIB.
90

 Selanjutnya pada hari Minggu 17 Juni 2018 pukul 

09.25 WIB Kunadi Ahmad mem-forward kiriman artikel tersebut ke akun e-mail 

resmi wacana Suara Merdekawacana.nasional@gmail.com.
91

 

 2. Edisi Kamis 21 Juni 2018. 

 Pada edisi ini ada dua artikel wacana yang termuat. Artikel wacana 

pertama yang terletak pada bagian atas yaitu berjudul “Harapan Baru Ekonomi 

Jateng” dan artikel kedua yang terletak pada bagian bawah berjudul “Efek Jokowi 

pada Pemilu 2019”. Dari hasil obervasi peneliti pada saat rapat redaksi Rabu 20 

Juni 2018, kedua artikel tersebut dipilih karena anggota rapat menghendaki agar 

tidak perlu lagi memuat artikel wacana edisi lebaran kecuali jika ada artikel 

wacana mengenai tradisi syawalan. 

 Terkait artikel wacana pertama yang terletak pada bagian atas, Kunadi 

Ahmad dalam rapat tersebut menyatakan perlunya artikel tersebut termuat karena 

adanya temuan data dari lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan 

                                                             
89 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Kantor Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Juni 2018, Pukul: 22.57 WIB. 
90 Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel Wacana yang diterima Melalui 
akun E-mail resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
91 Ibid.  
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adanya kabar baik tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang 

semakin membaik dan diprediksi akan terus membaik hingga penghujung tahun 

2018 dan ditulis oleh seorang penulis yang kompeten pada bidangnya.
92

 Artikel 

ini pun bersifat argumentatif karena dalam artikel wacana tersebut terdapat 

kalimat-kalimat yang bersifat dukungan pribadi dari penulis untuk pemerintah dan 

pihak-pihak terkait. Kalimat-kalimat yang bersifat dukungan itu antara lain 

terdapat pada alinea 7 dan alinea 12.  

Berikut ini kutipan kalimat dukungan dari penulis artikel wacana dalam 

alinea 7: 

“Meski kalah dari sejumlah provinsi di Jawa, meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi pada semua sektor usaha (supply) dan 

penggunaannya (demand) memberikan harapan baru bahwa 

perekonomian Jateng hingga akhir 2018 ini akan bertumbuh lebih 

baik dibanding pertumbuhan 2016 (5,28%) dan 2017 (5,27%) 

apabila terus dipacu”.
93

 

 Berikut ini juga kutipan kalimat dukungan dari penulis artikel wacana 

dalam alinea 12 atau alinea terakhir: 

„‟Selain itu, tahun ini Jateng juga mendapatkan alokasi APBN 

2018 Rp 104,45 triliun yang diprioritaskan untuk mengatasi 

kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan insfrastruktur, 

memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan 

pelayanan pemerintah. Kesungguhan pemerintah dan para pihak 

dalam mengoptimalkan pengelolaan dana tersebut tentu akan 

berdampak positif pada peningkatan kinerja ekonomi Jateng pada 

sisa tahun 2018 ini. Semoga!‟‟
94

 

 Penulis artikel wacana ini yaitu Prof Andreas Lako yang merupakan guru 

besar Akuntansi dan Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika 

Soegijpranata. Dari hasil pengamatan peneliti saat rapat redaksi, Kunadi Ahmad 

menyampaikan kepada Redaktur Pelaksana, Saroni Asikin yang memimpin rapat 

redaksi, bahwa penulis tersebut cukup mumpuni untuk mengulas artikel tersebut 

karena penulisnya seorang dosen salah satu perguruan tinggi terkemuka yang 

                                                             
92 Catatan Hasil Observasi Peneliti Di Redaksi Suara Merdeka pada Rabu 20 Juni 2018 untuk 
Artikel Wacana Layak Muat Edisi Kamis 21 Juni 2018.  
93 Artikel wacana yang termuat edisi Kamis 21 Juni 2018. 
94 Ibid. 
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paham dengan dunia ekonomi serta dengan menjelaskan penulis memiliki jejang 

pendidikan tinggi.
95

 

Artikel ini merupakan artikel yang dikirim atas inisiatif penulis/ bukan 

artikel wacana yang dipesan oleh pihak redaktur Suara Merdeka. Artikel ini 

diterima oleh Desk Wacana dan Edukasia melalui akun e-mail resmi wacana 

Nasional Suara Merdeka, wacana.nasional@gmail.com pada hari Rabu 20 Juni 

2018 pukul 18.08 WIB.
96

 

 Selanjutnya berkaitan dengan artikel wacana yang kedua yang terletak 

pada bagian bawah, sebenarnya pada rapat redaksi, Saroni Asikin selaku Redaktur 

Pelaksana yang memimpin rapat menyetujui artikel wacana berjudul “Berguru 

Pada Haul”. Namun pada saat proses persetujuan akhir antara Kunadi Ahmad 

selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia dengan Saroni Asikin sekitar pukul 

22.15 WIB, artikel tersebut dinyatakan bahwa alur pemikiran/ alur 

pemahamannya dimungkinkan akan susah dipahami oleh pembaca jika termuat. 

Saroni Asikin pun memerintahkan Kunadi Ahmad untuk mencari artikel lain 

sebagai penggantinya. Kunadi Ahmad pun mengusulkan artikel wacana berjudul 

“Efek Jokowi dalam Pemilu 2019” dan Saroni Asikin pun menyetujuinya.
97

 

 Artikel tersebut diajukan oleh Kunadi Ahmad karena dengan 

pertimbangan bahwa sehari-hari persoalan politik selalu ada, dan terkait politik 

memang selalu ada ruang untuk diperbincangkan. Berikut ini kutipan pernyataan 

Kunadi Ahmad terkait pertimbangan dalam memuat artikel wacana “Efek Jokowi 

dalam Pemilu 2019”: 

„‟Ya kita kan selalu tiap hari kan sebenarnya persoalan politik kan 

selalu ada terus, ya karena memang masih itu kan selalu hangat 

dibiacarakan. Jadi memang maka itu saya taruh di posisi kedua 

karena kita mengedepankan soal perekonomian kedepan ini gitu kan 

apalagi untuk Jateng, tapi kalau untuk artikel Jokowi sebenarnya 

                                                             
95 Catatan Hasil Observasi Peneliti Di Redaksi Suara Merdeka pada Rabu 20 Juni 2018 untuk 
Artikel Wacana Layak Muat Edisi Kamis 21 Juni 2018. 
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momentnya masih lama tapi kan sudah bisa kita perbincangkan sejak 

sekarang gitu kan”.
98

 

 Sedangkan Saroni Asikin selaku Redaktur Pelaksana yang memimpin 

rapat redaksi menyatakan bahwa artikel berjudul “Efek Jokowi dalam Pemilu 

2019” dipilih karena dianggap mampu memberikan wawasan atau pengetahuan 

kepada pembaca saat termuat. Berikut ini kutipan pernyataan Saroni Asikin 

berkaitan keputusan pemuatan artikel wacana kedua yang terletak pada bagian 

bawah edisi Kamis 21 Juni 2018: 

„‟Yang Jokowi itu kan sebenarnya artikel yang bisa tidak harus 

dipasang malam ini atau untuk terbitan besok, artinya masih 

mungkin satu atau dua hari lagi atau seminggu kemudian karena 

pilpres masih jauh gitu. Cuma pertimbangannya sebagai ganti 

artikel yang sudah direncanakan bahwa ternyata tidak memenuhi 

syarat itu. Tulisan itu juga punya kemungkinan dimunculkan untuk 

terbitan besok. Intinya tulisannya juga tulisan yang bagus, tulisan 

yang memberi gambaran topik yang lebih pas pada pembaca‟‟
99

  

 Sifat dari artikel wacana ini sendiri yaitu bersifat teoretis atau memberikan 

pemahaman atau wawasan kepada pembaca tentang sikap koalisi partai politik 

pendukung Joko Widodo dalam pemilu 2019.
100

 

 Penulis dalam artikel tersebut yaitu Aminuddin, seorang Analis Politik 

pada Literasi Politik dan Edukasi untuk Demokrasi Yogyakarta. Dalam sesi 

diskusi pada proses persetujuan akhir, Kunadi Ahmad menyatakan bahwa penulis 

yang bersangkutan dinyatakan valid karena mengingat pekerjaan sehari-hari 

penulisnya adalah seorang analis, tentunya hal tersebut dianggap telah menguasai 

untuk berbicara tentang politik.
101

 

                                                             
98 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Suara Merdeka, Kunadi Ahmad. 
Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
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Artikel Wacana Layak Muat Edisi Kamis 21 Juni 2018. 
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 Artikel ini pun tercatat sebagai artikel yang dikirim atas inisiatif pribadi 

penulis/ bukan pesanan redaktur Suara Merdeka. Dari hasil obervasi peneliti, 

artikel ini dikirim oleh penulis melalui akun e-mail peribadinya  

amin.basraton@gmail.com kepada akun e-mail resmi wacana Suara 

Merdekawacana.nasional@gmail.com pada hari Rabu 20 Juni 2018, pukul 16.41 

WIB.
102

 

 3. Edisi Rabu 12 September 2018.  

 Pada edisi ini, hanya ada satu artikel wacana yang termuat atau artikel 

wacana tunggal. Artikel wacana tersebut yaitu berjudul “Inflasi dan Tahun 

Politik”. Artikel tersebut merupakan artikel yang menyikapi tentang trend 

pemberitaan gejolak nilai tukar rupiah dan Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk 

Wacana dan Edukasia Suara Merdeka pun mengkonfirmasi hal tersebut. Kunadi 

Ahmad menyatakan bahwa beliau mengusulkan artikel tersebut untuk termuat 

dengan pertimbangan karena masih aktual dengan trend pemberitaan tentang 

gejolak rupiah. Berikut ini pernyataan Kunadi Ahmad terkait artikel wacana yang 

menjadi bahan pengusulan: 

„‟Iya. Tentang bagaimana agar inflasi tetap rendah terkait dengan 

kekhawatiran orang terhadap nilai tukar rupiah, juga bagaimana 

menjaga inflasi ini tetap rendah sampai 2019. Dimana kalau tahun 

politik muncul kekacauan itu kan bisa jadi inflasi tidak terjaga. Jadi 

kaitannya konteks ini lebih pas semua‟‟
103

 

 Hasan Fikri selaku Redaktur Pelaksana Suara Merdeka yang memimpin 

rapat redaksi Selasa 11 September 2018 pun langsung menyetujui. Beliau 

menyatakan bahwa keputusannya menyetujui artikel wacana tersebut untuk 

termuat karena masih aktual dengan trend pemberitaan serta pertimbangan penulis 

yang dianggap telah menguasai bidang tersebut. Berikut ini kutipan pernyataan 

                                                             
102 Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel Wacana yang diterima Melalui 
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Hasan Fikri terkait pertimbangan menyetujui artikel wacana “Inflasi dan Tahun 

Politik”: 

„‟Satu, Itu kontekstual, kontekstual dengan situasi sekarang, jadi 

memang ada inflasi situasi sekarang, ada gejolak rupiah, lalu 

kemudian ada kaitannya tahun politik, menjelang tahun politik 

sebentar lagi itu kan kita masuk pada masa kampanye ya, masa 

kampanye sebentar lagi, itu. Pertimbangan kedua, penulisnya itu 

kita sudah pahamlah ya, artinya apa yang akan ditulis itu kita sudah 

tahu dia pakarnya disitu. Dari sisi kompetensi penulis itu kita 

anggap layak‟‟
104

 

 Artikel wacana dengan judul “Inflasi dan Tahun Politik” ini terdapat sifat 

untuk memberikan wawasan atau pengetahuan kepada pembaca tentang fakta atau 

data yang ada yang dimungkinkan bisa berpengaruh pada tahun-tahun mendatang. 

Selain itu, terdapat beberapa pesan-pesan moral dari penulis untuk pemerintah dan 

pihak terkait, pesan-pesan tersebut diantaranya terdapat dalam alinea 8 dan 12 

artikel tersebut. Berikut ini ulasannya. 

 Sifat  memberikan wawasan atau pengetahuan kepada pembaca tentang 

fakta atau data yang ada yang dimungkinkan bisa berpengaruh pada tahun-tahun 

mendatang tersebut terdapat dalam alinea 1 dan 2 dalam artikel tersebut. Berikut 

ini kutipannya: 

UPAYA pemerintah menjaga kinerja ekonomi beberapa tahun 

terakhir patut mendapat apresiasi. Salah satu indikator ekonomi yang 

bisa dipertahankan adalah tingkat inflasi. Realisasi inflasi pada 2015 

pada level 3,35%, 2016 sebesar 3.02%, 2017 sebesar 3,61%, dan 

2018 ditargetkan 3,18%. 

Berdasarkan realisasi prestasi ini, pemerintah optimistis pada 2019 

kondisi ini dapat dipertahankan. Struktur APBN 2019 mencerminkan 

angka tersebut, yaitu inflasi 3,5% dan pertumbuhan ekonomi di 

kisaran 5,3%. Mengapa sedemikian intens pemerintah menjaga 

stabilitas tingkat inflasi tetap rendah? Sebab, inflasi rendah akan 

mendorong perekonomian domestik lebih efisien dan berdaya saing. 
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Selain itu, juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan pokok.
105

 

 Sedangkan pesan-pesan moral dari penulis untuk pihak terkait terdapat 

dalam aliena 8 dan 12.  

 Dalam alinea 8 pesan moral tersebut berbunyi : 

Seperti kita ketahui, pada 2019 Indonesia akan menggelar pemilihan 

presiden. Kita berharap penyelenggaraannya berjalan tertib dan lancar 

sehingga tidak mengganggu keamanan negara. Kalau sampai terjadi 

gangguan keamanan maka kemungkinan target pemerintah untuk 

menekan inflasi rendah pada 2019 dan inflasi jangka menengah 

(2020-2021) akan gagal.
106

 

 Dalam alinea 12 pesan moral tersebut berbunyi : 

Sekali lagi, kita semua berharap agenda demokrasi terbesar pada 2019 

dalam suasana tenteram dan adem ayem. Sebab kalau sampai terjadi 

suasana chaos, maka yang tetap menderita adalah rakyat.
107

 

 

 Selanjutnya, penulis artikel tersebut yaitu Iwan Fahri Cahyadi yang 

merupakan Dosen Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Kudus. Terkait dengan 

ketokohan penulis atau kredibiltas penulis tersebut, Hasan Fikri selaku Redaktur 

Pelaksana Suara Merdeka yang memimpin rapat redaksi menyatakan bahwa 

penulis yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai penulis artikel yang 

berkompeten untuk mengulas materi tersebut. Belaiu menjelaskan bahwa beliau 

telah mengetahui bidang kepakaran Iwan Fahri Cahyadi. Berikut ini kutipan 

pernyataan Hasan Fikri mengenai ketokohan penulis yang dijelaskan dalam 

wawancara dengan peneliti: 

„‟Pertimbangan kedua, penulisnya itu kita sudah pahamlah ya, artinya 

apa yang akan ditulis itu kita sudah tahu dia pakarnya disitu. Dari sisi 

kompetensi penulis itu kita anggap layak‟‟
108
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 Artikel ini pun tercatat sebagai artikel wacana yang dikirim atas inisiatif 

penulis menyikapi trend pemberitaan. Penulis artikel tersebut, Iwan Fahri Cahyadi 

mengirim artikel tersebut melalui akun e-mailnya 

iwanartikel70@gmail.comkepada akun e-mail resmi wacana nasional Suara 

Merdeka wacana.nasional@gmail.com pada hari Senin 27 Agustus 2018, Pukul : 

21.46 WIB.
109

 

 4. Edisi Sabtu 22 September 2018.  

 Pada edisi ini, ada dua artikel wacana yang termuat. Dua artikel wacana 

yang termuat yaitu artikel wacana berjudul “Akankah Kasus Century Terulang?” 

yang terletak pada bagian atas/ sebagai artikel wacana pertama dan artikel wacana 

berjudul “Kolaborasi Pengelolaan Dana BLM” yang menjadi artikel wacana 

kedua yang terletak pada bagian bawah.  

 Artikel pertama yang terletak pada bagain atas berisi padangan seorang 

penulis artikel yang menyikapi berita terhangat terkait kasus Bank Century yang 

diungkit oleh sebuah surat kabar di Hongkong, The Sentinel. Dari hasil obervasi 

peneliti pada saat mengikuti rapat redaksi Jumat 21 September 2018, Kunadi 

Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia Suara Merdeka mengusulkan 

artikel wacana pertama yang berjudul “Akankah Kasus Century Terulang?” 

dengan pertimbangan bahwa beberapa hari sebelum tanggal 22 September 2018 

ada pemberitaan bahwa salah satu media berita di Hongkong menyinggung kasus 

Bank Century yang ada di Indonesia. Dalam wawancara klarifikasi dengan 

peneliti, Kunadi Ahmad mengkonfrimasi hal tersebut bahwa pengusulan artikel 

wacana tersebut bbenar-bernar berdasar pertimbangan berita terhangat.
110

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh Hasan Fikri selaku Redaktur Pelaksana 

HarianSuara Merdeka yang memimpin rapat redaksi Jumat 21 September 2018. 

Dalam kesempatan rapat tersebut, Hasan Fikri menyetujui agar artikel wacana 
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berjudul “Akankah Kasus Century Terulang?” termuat dan terletak pada bagian 

atas. Dalam wawancara klarifikasi dengan peneliti, Hasan Fikri menjelaskan 

bahwa beliau menyetujui artikel wacana tersebut termuat dengan pertimbangan 

banyak faktor dan salah satunya terkait trend pemberitaan tentang kasus Bank 

Century yang kembali mencuat. Berikut ini kutipan pernyataan  Hasan Fikri 

terkait pertimbangan pemuatan artikel wacana “Akankah Kasus Century 

Terulang?”: 

„‟Salah satu pertimbangan, salah satu pertimbangan itu, tetapi 

kan isu century mencuat setelah  Asia Sentinel, media di 

Hongkong itu mengungkap keterlibatan Pak SBY to.’’.
111

 

 Artikel pertama yang terletak pada bagian atas ini bersifat teoretis atau 

berisi penjelasan karena penulis yang bersangkutan, Nugroho SBM dalam artikel 

tersebut tepatnya pada alinea 5 hingga alinea 14 terdapat penjelasan secara detail 

dan runtut bahwa kasus bank Century tidak akan terulang kembali baik di masa 

sekarang maupun di masa depan. Penjelasan oleh penulis tersebut dilengkapi 

dengan penjelasan dari para ahli keuangan dunia dan peran-peran lembaga 

keuangan yang ada di Indonesia.
112

  

 Penulis artikel wacana ini yaitu Dr Nugroho SBM MSi yang merupakan 

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip Semarang. Terkait ketokohan 

penulis atau kredilitas penulis, Hasan Fikri selaku Redaktur Pelaksana Suara 

Merdeka menyatakan bahwa penulis yang bersangkutan sudah kompeten untuk 

mengulas materi artikel tersebut.
113

 

 Artikel wacana tersebut merupakan artikel wacana yang dikirim atas 

inisiatif penulis kepada Suara Merdeka. Ditinjau dari rekam jejak dalam akun e-

mail wacana nasional Suara Merdeka wacana.nasional@gmail.com, Nugroho 

SBM mengirimkan artikel wacananya melalui akun e-mail pribadi 
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Jumat 21 September 2018, Pukul : 22:43:08 WIB. 
112 Artikel wacana yang termuat Edisi 22 September 2018. 
113Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Hasan Fikri. Op.cit. 

mailto:wacana.nasional@gmail.com


61 
 

nugroho.sbm@gmail.com pada hari Rabu 19 September 2018, pukul 22.51 

WIB.
114

 

 Lalu artikel kedua yang terletak pada bagian bawah edisi Sabtu 22 

September 2018 yang berjudul “Kolaborasi Pengelolaan Dana BLM” ini, 

sebenarnya keputusan diluar rapat antara Kunadi Ahmad Selaku Kepala Desk 

Wacana dan Edukasia dengan Hasan Fikri selaku Redaktur Pelaksana yang 

memimpin rapat redaksi. Persetujuan pengambilan keputusan diluar rapat redaksi 

diambil karena mengingat cukup alotnya pembahasan mengenai artikel wacana 

yang layak menjadi headline atau yang terletak pada bagian atas.
115

 

Jumat 21 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB Kunadi Ahmad 

mengusulkan artikel wacana dengan judul tersebut kepada Hasan Fikri. Kepada 

Hasan Fikri, Kunadi Ahmad menjelaskan bahwa dalam  artikel tersebut terdapat 

pesan penting dan menarik mengenai cara tepat pengelolaan bantuan dana dari 

pemerintah.
116

 Hasan Fikri pun menyetujui artikel wacana tersebut untuk 

diterbitkan dan terletak pada bagian bawah. Hasan Fikri menjelaskan bahwa 

pertimbangan menyetujui artikel wacana kedua salah satunya karena artikel 

tersebut mampu sebagai pegimbang dari artikel wacana pertama. Artikel 

pengimbang dalam arti topik yang dibahas tidak begitu tegang atau tidak begitu 

serius namun artikel tersebut masih layak, masih agak aktual dengan berita dan 

ditulis oleh seseorang yang berkompeten.
117

 

 Sifat dari artikel wacana kedua yang terletak pada bagian bawah ini 

bersifat argumentatif dan berisi pesan-pesan moral karena dalam atikel tersebut, 

penulis menjelaskan bahwa pentignya adanya kolaborasi pengelolaan bantuan 

                                                             
114 Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel yang diterima melalui akun e-mail 
resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
115 Catatan Hasil Observasi Peneliti di Redaksi Harian Suara Merdeka pada Jumat 21 September 
2018 untuk Artikel Wacana Edisio Sabtu 22 September 2018. 
116Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Suara Merdeka, Kunadi Ahmad. 
Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Jumat 21 September 2018, Pukul: 23.17.46 WIB. 
117Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Hasan Fikri. Bertempat 
di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Dilaksanakan hari 
Jumat 21 September 2018, Pukul : 22:43:08 WIB. 
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dana oleh berbagai pihak karena dana bantuan tersebut bersumber dari pemerintah 

yang ditujukan kepada masyarakat untuk proses pembangunan berbagai bidang.
118

 

 Penulis artikel wacana ini yaitu Ngurah Durya yang merupakan dosen 

FEB Udinus Semarang. Hasan Fikri ketika menyetujui artikel tersebut 

menyatakan bahwa penulis yang bersangkutan cukup berkompeten untuk 

mengulas materi wacana tersebut.
119

 

 Penulis yang bersangkutan, Ngurah Durya pun mengirimkan artikel ini 

atas inisiatif diri sendiri, bukan berdasar pesanan Redaksi Suara Merdeka. 

Tercatat, Ngurah Durya mengirimkan artikel wacana tersebut menggunakan akun 

e-mail pribadinya ngurahdurya2@gmail.com kepada akun e-mail resmi wacana 

nasional Suara Merdekawacana.nasional@gmail.com pada hari Senin 17 

September 2018, pukul : 02.11 WIB.
120

 

 5. Edisi Rabu 26 September 2018. 

 Pada edisi ini, hanya ada satu artikel wacana yang termuat atau bisa 

disebut sebagai wacana tunggal. Artikel wacana tersebut yaitu berjudul 

“Mengubah Politik Perberasan”. Artikel wacana berisi pandangan penulis yang 

menyikapi trend pemberitaan karut-marut penanganan stock beras oleh berbagai 

pihak lembaga dalam pemerintah. Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana 

dan Edukasia Harian Suara Merdeka, menjelaskan bahwa pertimbangannya dalam 

mengusulkan artikel wacana tersebut dalam forum rapat redaksi salah satunya 

terkait dengan aktualitas pemberitaan yang sedang hangat atau ramai.
121

 

 Senada dengan Kunadi Ahmad, Edi Muspriyanto selaku Redaktur 

Pelaksana HarianSuara Merdeka yang memimpin rapat redaksi Selasa 25 

                                                             
118 Artikel wacana yang termuat Edisi Sabtu 22 September 2018.  
119Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Hasan Fikri. Bertempat 
di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Dilaksanakan hari 
Jumat 21 September 2018, Pukul : 22:43:08 WIB. 
120Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel yang diterima melalui akun e-mail 
resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
121Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari Selasa 25 September 2018, Pukul 22.30.32 WIB. 
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September 2018 menyatakan bahwa pertimbangannya menyetujui artikel wacana 

tersebut untuk termuat karena terkait dengan pemberitaan impor beras yang 

sedang menjadi perseteruan oleh berbagai lembaga negara.
122

 

 Sifat dari artikel wacana ini yaitu bersifat argumentatif dan berisi pesan-

pesan moral terhadap berbagai lembaga pemerintah, karena dalam artikel tersebut, 

penulis artikel menunjukkan kesemrawutan data stock beras oleh berbagai 

lembaga negara. Dalam artikel itu pula, penulis meninggalkan pesan untuk pihak-

pihak terkait agar melibatkan UKM dan Koperasi di daerah agar tidak terjadi 

kekacauan penanganan beras.
123

 

 Penulis artikel wacana tersebut yaitu Dr Purwoko MM dengan kapastitas 

sebagai Ketua Lembaga Pengembangan UKM dan Koperasi, Universitas Ahmad 

Dahlan Yogyakarta. Dalam sesi wawancara dengan peneliti, Kunadi Ahmad 

menyatakan bahwa penulis yang bersangkutan cukup kredibel untuk mengulas hal 

tersebut karena berlatar-belakang kental dengan perekonomian dan karena juga 

sering menulis artikel wacana untuk Harian Suara Merdeka sehingga secara 

otomatis pihak redaksi Suara Merdeka telah mengetahui latar belakang 

penulisnya.
124

 Edi Muspriyanto pun juga senada dengan Kunadi Ahmad, 

menurutnya penulis tersebut cukup valid dan kredibel karena mengingat penulis 

yang bersangkutan sering menulis artikel wacana dalam Harian Suara Merdeka.
125

 

 Artikel ini pun dikirim oleh penulis atas inisiatif diri sendiri, hal tersebut 

terlihat dalam keterangan detail pada akun e-mail wacana nasional Suara 

Merdeka. Penulis mengirimkan artikel tersebut menggunakan akun e-mailnya 

purwokopurwo@yahoo.co.id kepada akun e-mail resmi wacana nasional Suara 

                                                             
122 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Edi Muspriyanto yang 
memimpin rapat redaksi Selasa 25 September 2018.  Dilaksanakan di Ruang Kerja Redaktur 
Pelaksana Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilkasanakan pada hari 
Selasa 25 September 2018, pukul 21.34.49 WIB.  
123 Dokumentasi Peneliti terhadap Artikel Wacana yang termuat pada edisi Rabu 26 September 
2018.  
124Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari Selasa 25 September 2018, Pukul 22.30.32 WIB. 
125Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Edi Muspriyanto yang 
memimpin rapat redaksi Selasa 25 September 2018. Op.cit. 
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Merdekawacana.nasional@gmail.com pada hari Selasa 25 September 2018, pukul 

07.25 WIB.
126

 

 6. Edisi Kamis 27 September 2018. 

 Pada edisi ini ada dua artikel wacana yang termuat, yaitu artikel pertama 

yang terletak pada bagian atas berjudul “Meluruskan Persepsi Kartu Tani” dan 

artikel kedua yang terletak pada bagian bawah yang berjudul “Guru dalam 

Pusaran Kampanye Pilpres”. 

 Artikel pertama yang terletak pada bagian atas berisi pandangan penulis 

terkait moment pelantikan Gubernur Jawa Tengah terpilih periode 2018-2023 dan 

terkait pula dengan konsep penggunaan kartu tani. Kunadi Ahmad selaku Kepala 

Desk Wacana dan Edukasia HarianSuara Merdeka menyatakan bahwa 

pertimbangannya dalam mengusul artikel tersebut dalam rapat redaksi karena 

Indonesia akan memasuki musim pertanian. Selain itu, Kunadi Ahmad 

menjelaskan bahwa dengan termuatnya artikel tersebut, Suara Merdeka ingin 

memberikan pemahaman atau informasi kepada pembaca tentang bagaimana 

penggunaan kartu tani karena sampai saat ini masih banyak pihak yang 

menyalahartikan bahkan belum mengerti secara penuh tentang kartu tani.
127

 

Sedangkan Hasan Fikri selaku Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka yang 

memimpin rapat redaksi Rabu 26 Sepytember 2018 menjelaskan bahwa 

keputusannya dalam menyetujui artikel tersebut termuat karena masih terjadi 

simpang siur informasi tentang konsep kartu tani dan berkaitan pula dengan 

kampanye calon gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
128

 

                                                             
126Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel yang diterima melalui akun e-mail 
resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
127Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari Rabu 26 September 2018, Pukul 22.51.04 WIB. 
128Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Hasan Fikri yang 
memimpin rapat redaksi Rabu 26 September 2018. Bertempat di Ruang Redaktur Pelaksana 
Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Rabu 
26 September 2018, Pukul 22.31.19 WIB. 
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Sifat dari artikel wacana ini yaitu bersifat teoretis karena dalam artikel 

tersebut, penulis memaparkan secara detail tentang berbagai fungsi penggunaan 

kartu tani.
129

 

Penulis dalam artikel tersebut yaitu Opik Mahendra SP MSc dengan 

kapasitas sebagai Staf Biro Insfrastruktur dan SDA, Setda Provinsi Jawa Tengah. 

Terkait kredibilitas penulis tersebut, Kunadi Ahmad menjelaskan bahwa penulis 

yang bersangkutan cukup kompeten mengingat bidang pekerjaan sehari-harinya 

sebagai PNS yang menggeluti dunia pertanian dan memiliki jenjang pendidikan 

yang memadahi dan tinggi sehingga mempunyai ilmu yang cukup untuk mengulas 

materi artikel tersebut.
130

 

Artikel wacana tersebut dikirim atas inisiatif penulis. Dari hasil obervasi 

peneliti pada akun e-mail Wacana Nasional Suara Merdeka, penulis mengirimkan 

artikel wacana tersebut melalui akun  e-mailnyamah_opik@yahoo.co.id kepada 

akun e-mail resmi Wacana Nasional Suara Merdeka 

wacana.nasional@gmail.com pada hari Rabu 26 September 2018 pukul 15.12 

WIB.
131

 

Selanjutnya artikel kedua yang terletak pada bagian bawah yang berjudul 

“Guru dalam Pusaran Kampanye Pilpres”. Dalam artikel tersebut, berisi 

pandangan penulis tentang kerawanan profesi guru yang mungkin saja memiliki 

kerawanan terkait pesta demokrasi/ pemilu serentak 2019.
132

 Kunadi Ahmad 

selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia Harian Suara Merdeka, dalam sesi 

wawancara dengan peneliti, menjelaskan bahwa pemilihan artikel wacana tersebut 

dipilih untuk diusulkan dalam rapat redaksi karena mengingat sangat tepat dan pas 

dengan momen dimulainya masa kampanye calon presiden beserta calon wakil 

                                                             
129 Artikel Wacana yang termuat  edisi Kamis 27 September 2018. 
130Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari Rabu 26 September 2018, Pukul 22.51.04 WIB. 
131Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel yang diterima melalui akun e-mail 
resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
132 Dokumentasi Peneliti terhadap Artikel Wacana yang termuat pada edisi Kamis 27 September 
2018. 
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presiden. Selain itu, artikel wacana tersebut dipilih karena berupaya mengingatkan 

secara dini kepada seluruh guru di Indonesia untuk menjaga netralitas dan 

independensinya dalam pesta demokrasi terutamanya guru yang berstatus Pegawai 

Negeri Sipil (PNS).
133

 Sedangkan Hasan Fikri selaku Redaktur Pelaksana 

HarianSuara Merdeka yang memimpin rapat redaksi Rabu 26 September 2018, 

menjelaskan bahwa keputusannya menyetujui artikel tersebut karena masih terkait 

dengan tahun politik sehingga perlu untuk memberikan pemahaman secara dini 

kepada semua guru agar bisa menentukan dan memberikan hak suaranya dalam 

pemilu secara tepat.
134

 

Sifat dari artikel wacana ini yaitu berisi pesan-pesan moral dari penulis 

untuk seluruh guru di Indonesia termasuk pula guru yang berstatus Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) agar bersikap netral dan independen dalam berpolitik/ tidak 

mengaitkan profesi guru dalam dunia politik praktis.
135

 

Penulis dalam artikel wacana ini yaitu Djoko Subinarto yang merupakan 

seorang kolumnis dan esais, serta Alumnus Universitas Padjadjaran Bandung. 

Terkait penulis tersebut, Kunadi Ahmad menyatakan penulis artikel wacana yang 

bersangkutan cukup kompeten mengulas materi tersebut karena selama ini penulis 

tersebut selalu menulis artikel wacana Suara Merdeka berkaitan politik dan hal 

tersebut dinyatakan sudah spesifik.
136

 

 

Penulis artikel tersebut mengirimkan artikel wacana tersebut atas inisiatif 

diri sendiri. Hal tersebut terlihat dalam keterangan pesan masuk pada akun e-mail 

resmi Wacana Nasional Suara Merdekawacana.nasional@gmail.com . Penulis 

                                                             
133Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari Rabu 26 September 2018, Pukul 22.51.04 WIB. 
134Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Hasan Fikri yang 
memimpin rapat redaksi Rabu 26 September 2018. Bertempat di Ruang Redaktur Pelaksana 
Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Rabu 
26 September 2018, Pukul 22.31.19 WIB. 
135 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Op.cit. 
136Ibid. 
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mengirimkan artikel tersebut menggunakan akun e-mailnya djoko@mail.ua  

kepada akun e-mail resmi wacana nasional Suara Merdeka pada hari Sabtu 22 

September 2018, pukul 20:43 WIB.
137

 

7. Edisi Jumat 5 Oktober 2018. 

Pada edisi ini, termuat dua artikel wacana, yaitu (1) berjudul “TNI 

Profesional Dicintai Rakyat” yang menjadi artikel pertama yang terletak pada 

bagian atas/ headline dan (2) berjudul “Masyarakat Kota dan Sikap Anti Korupsi” 

yang menjadi artikel kedua yang terletak pada bagian bawah. 

Artikel pertama terkait “TNI Profesional Dicintai Rakyat” berisi 

pandangan penulis tentang segala hal terkait refleksi kinerja TNI pada peringatan 

ulang tahun TNI ke 73 tahun.
138

 Terkait keputusan mengusulkan artikel tersebut 

dalam rapat redaksi Kamis 4 Oktober 2018 serta mengusulkan untuk termuat, 

Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia Harian Suara Merdeka 

menjelaskan bahwa artikel tersebut termuat karena mengingat setiap tanggal 5 

Oktober di Indonesia merupakan peringatan Hari Ulang Tahun TNI. Kunadi 

Ahmad membeberkan bahwa artikel yang bersifat meramaikan aspek kalendaris 

atau calender event ini, jika tidak ada penulis yang menulis maka Kepala/ Staf 

Desk Wacana dan Edukasia harus berusaha mencari penulis untuk menulis artikel 

bertema aspek kalendaris.
139

 

Sifat dari artikel tersebut yaitu berisi pesan-pesan dan dukungan dari 

penulis untuk pihak Internal TNI agar bisa merefleksikan kinerjanya untuk 

menjadi TNI yang makin profesional, modern dan menentukan. Selain itu ada 

pula pesan-pesan lain dari penulis untuk pihak-pihak lain yang masih 

                                                             
137Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel yang diterima melalui akun e-mail 
resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
138 Artikel Wacana yang termuat edisi Jumat 5 Oktober 2018.  
139 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari kamis 4 Oktober 2018, Pukul 23.16.22 WIB. 
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berhubungan erat dengan TNI agar bisa melakukan perubahan dalam segala hal, 

dua hal diantaranya yakni peralatan alutsista dan kesejahteraan prajurit.
140

 

Penulis artikel ini yaitu Joko Riyanto yang merupakan Alumnus Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Tinggal di Solo. Terkait 

kredibilitas penulis tersebut, Saroni Asikin selaku Redaktur Pelaksana 

HarianSuara Merdeka yang memimpin rapat redaksi Kamis 4 Oktober 2018, 

menyatakan bahwa, penulis yang bersangkutan cukup berkompeten karena sering 

berkontribusi dalam menulis artikel wacana Harian Suara Merdeka. Selain itu ada 

pertimbangan lain pula bahwa artikel wacana yang bersifat umum bisa ditulis 

siapa saja namun pihak redaksi Suara Merdeka tetap perlu harus melihat latar 

belakang penulisnya.
141

 Penulis yang bersangkutan mengirimkan artikel tersebut 

atas inisiatif diri sendiri. Hal tersebut terlihat dari keterangan dalam pesan masuk 

pada akun e-mail resmi Wacana Nasional Suara Merdeka 

wacana.nasional@gmail.com , penulis mengirimkan artikel wacananya 

menggunakan akun e-mailnyapuskalitbasolo@gmail.com kepada akun e-mail 

resmi wacana nasional Suara Merdeka pada hari Kamis 4 Oktober 2018, Pukul: 

03.52 WIB.
142

 

Selanjutnya artikel wacana kedua yang berjudul “Masyarakat Kota dan 

Sikap Anti Korupsi”. Dalam artikel tersebut, penulis memaparkan bahwa 

masyarakat kota semakin anti korupsi, penulis menjelaskan hal tersebut dengan 

angka-angka hasil survey yang dilakukan  tiap tahun sejak tahun 2012.
143

 

Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia Harian Suara 

Merdeka, dalam forum rapat redaksi, menyampaikan usulan artikel wacana 

tersebut karena terdapat pesan yang menarik dan penting untuk masyarakat 

                                                             
140 Artikel Wacana yang termuat edisi Jumat 5 Oktober 2018. 
141 Wawancara peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Saroni Asikin yang 
memimpin rapat redaksi Kamis 4 Oktober 2018. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara 
Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Jumat 5 Oktober 2018, 
Pukul : 00.00.28 WIB. 
142Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel yang diterima melalui akun e-mail 
resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
143 Artikel Wacana yang termuat edisi Jumat 5 Oktober 2018. 
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tentang perkembangan perilaku korupsi dari tahun ke tahun.
144

 Sementara itu, 

Saroni Asikin selaku Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redaksi Kamis 4 

Oktober 2018, menjelaskan bahwa keputusannya memilih artikel tersebut untuk 

termuat karena adanya temuan data yang menarik dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) yang menyatakan bahwa masyarakat kota memiliki sikap anti korupsi yang 

lebih tinggi daripada masyarakat desa. Selain itu, Saroni Asikin menyetujui artikel 

tersebut juga karena pertimbangan penulis yang berkompeten dari lembaga negara 

yang terpercaya.
145

 

Sifat dari artikel wacana kedua ini yaitu bersifat ilmiah dan berisi pesan-

pesan moral dari penulis untuk pihak-pihak terkait. Bersifat ilmiah karena penulis 

memaparkan hasil surveynya di lapangan setiap tahunnya. Sedangkan yang  

bersifat pesan-pesan moral karena adanya saran dan masukan dari penulis untuk 

pihak-pihak pemerintah terkait agar dalam akses layanan publik tidak terjadi 

peilaku koruptif.
146

 

Penulis artikel wacana kedua ini yaitu Hayu Wuranti SSi, yang merupakan 

statistisi Madya pada BPS Provinsi Jawa Tengah. Terkait penulis tersebut, Saroni 

Asikin menyatakan bahwa penulis tersebut layak dan kompeten menulis artikel 

tersebut karena dilihat dari segi pekerjaan sehari-harinya.
147

 

Penulis artikel wacana yang bersangkutan mengirimkan artikel wacananya 

melalui beberapa tahap: pertama, yakni pada Kamis 20 September 2018 penulis 

mengirim artikelnya menggunakan akun email dinasnya hayu@bps.go.idkepada 

bungadara2011@gmail.com , agusxgawe@gmail.com (peneliti kurang 

mengetahui siapa pemilik dua akun email tersebut). Kedua, akun e-mail 

                                                             
144Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari kamis 4 Oktober 2018, Pukul 23.16.22 WIB. 
145 Wawancara peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Saroni Asikin yang 
memimpin rapat redaksi Kamis 4 Oktober 2018. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara 
Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Jumat 5 Oktober 2018, 
Pukul : 00.00.28 WIB 
146 Artikel Wacana yang termuat edisi Jumat 5 Oktober 2018. 
147Wawancara peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Saroni Asikin yang 
memimpin rapat redaksi Kamis 4 Oktober 2018.Op.cit. 

mailto:hayu@bps.go.id
mailto:bungadara2011@gmail.com
mailto:agusxgawe@gmail.com


70 
 

bungadara2011@gmail.com meneruskan / mem-forward pesan masuk tersebut 

kepada akun e-mail pribadi Kunadi Ahmad kunahmad@gmail.compada hari 

kamis 4 Oktober 2018 pukul 18.14 WIB. Terakhir, pada hari Kamis 4 Oktober 

2018 Pukul 18.50 WIB Kunadi Ahmad mem-forward pesan masuk artikel wacana 

tersebut ke akun e-mail resmi Wacana Nasional Suara 

Merdekawacana.nasional@gmail.com148 

8. Edisi Sabtu 6 Oktober 2018. 

Pada edisi ini, ada dua artikel wacana yang termuat yaitu (1) berjudul 

“Literasi Sarumpaet” yang menjadi artikel pertama yang terletak pada bagian atas/ 

headline dan (2) berjudul “Aspek Muktidimensi Merokok” yang menjadi artikel 

wacana kedua yang terletak pada bagian bawah.  

Artikel pertama berisi pandangan penulis tentang adanya manfaat positif 

dari hangatnya pemberitaan tentang seorang aktivis Ratna Sarumpaet yang 

mengakui telah membuat berita bohong.
149

 Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk 

Wacana dan Edukasia Harian Suara Merdeka menyatakan bahwa 

pertimbangannya mengusulkan artikel tersebut dalam rapat redaksi untuk termuat 

dalam Hariankarena terkait aktualitas trend pemberitaan Ratna Sarumpaet yang 

telah berbohong. 
150

  

Edi Muspriyanto selaku Redaktur Pelaksana HarianSuara Merdeka yang 

memimpin rapat redaksi Jumat 5 Oktober 2018 juga menyampaikan hal yang 

sama dengan Kunadi Ahmad terkait pertimbangan pemuatan artikel wacana. 

Menurutnya artikel wacana “Literasi Sarumpaet” adalah yang paling kekinian 

dengan pemberitaan. Selain itu, menurut Edi Muspriyanto, dari pernyataan 

                                                             
148 Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel yang diterima melalui akun e-mail 
resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
149 Artikel Wacana yang termuat edisi Sabtu 6 Oktober 2018.  
150Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari jumat 5 Oktober 2018, Pukul 22.20.57 WIB 

mailto:bungadara2011@gmail.com
mailto:kunahmad@gmail.com
mailto:wacana.nasional@gmail.com
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kebohongan Ratna Sarumpaet bisa membawa dampak positif karena orang-orang 

selama ini agak abai terhadap berita-berita hoax
151

.  

Sifat dari artikel wacana ini yaitu berisfat teoretis, karena penulis 

mengungkapkan berbagai manfaat positif dari pengakuan Ratna Sarumpaet. 

Manfaat positif tersebut untuk kalangan wartawan dan masyarakat. Untuk 

kalangan wartawan, diantaranya penulis berpesan agar wartawan senantiasa 

bersikap skeptik, berkemauan menguji kebenaran suatu informasi. Untuk 

masyarakat, diantaranya penulis berpesan agar masyarakat semakin menyadari 

pentingnya mengenali dan memilah setiap informasi yang ada.
152

 

Penulis artikel wacana ini yaitu Amir Machmud NS, seorang wartawan 

Suara Merdeka dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa 

Tengah. Terkait penulis tersebut, Kunadi Ahmad menyatakan bahwa Amir 

Mahmud NS sangat berkompeten untuk mengulas artikel tersebut karena 

mengingat jabatannya yang tertinggi dalam PWI Jawa Tengah yang berkaitan erat 

dengan kebijakan-kebijakan wartawan.
153

 

 Artikel tersebut dikirim atas inisiatif penulis/ bukan berdasar pesanan 

redaksi suara Merdeka. Dalam akun e-mail resmi wacana nasional Suara Merdeka 

wacana.nasional@gmail.com , terlihat bahwa penulis mengirimkan artikel 

wacananya menggunakan akun e-mail pribadinya amirmachmudns@gmail.com 

kepada akun e-mail resmi wacana Nasional Suara Merdeka pada hari Kamis 4 

Oktober 2018, pukul 21.35 WIB.
154

 

 Selanjutnya artikel kedua yang berjudul “Aspek Multidimensi Merokok”, 

dalam artikel ini, penulis lebih menyoroti tentang manfaat positif dari kegiatan 

                                                             
151 Wawancara Peneliti dengan dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Edi 
Muspriyanto yang memimpin rapat redaksi Jumat 5 Oktober 2018. Bertempat di Ruang Redaktur 
Pelaksana Kantor Redaksi Koran Suara Merderka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Jumat 5 Oktober 2018, Pukul: 22.32.25 WIB.  
152 Artikel Wacana yang termuat edisi Sabtu 6 Oktober 2018. 
153Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari jumat 5 Oktober 2018, Pukul 22.20.57 WIB 
154Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel yang diterima melalui akun e-mail 
resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
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merokok yang sudah menjadi kebudayaan nusantara.
155

 Kunadi Ahmad selaku 

Kepala Desk Wacana dan Edukasia HarianSuara Merdeka mengusulkan artikel 

wacana ini dalam rapat redaksi untuk termuat dengan pertimbangan bahwa 

penulis yang bersangkutan selalu mengikuti rapat kematangan Peraturan Gubernur 

(Pergub) Kawasan Tanpa Rokok (KTR)/ bukan berkaitan dengan aktualitas 

pemberitaan. Dengan termuatnya artikel wacana tersebut, pihak Redaksi Suara 

Merdeka melalui Desk Wacana dan Edukasia berharap bisa menjadi masukan bagi 

pihak terkait bahwa ada kajian sosiologis jika Pergub KTR akan benar-benar 

diterapkan.
156

 

 Sifat dari artikel wacana ini sendiri yaitu bersifat teoretis karena dalam 

artikel tersebut, penulis mengungkapkan bahwa selama ini Kawasan Tanpa Rokok 

selalu berkaitan dengan alasan dampak negatif medis dari rokok padahal terdapat 

tiga fungsi rokok yang telah menjadi kebudayaan atau kebiasaan di Indonesia. 

Tiga fungsi rokok yaitu membuka konsentrasi diri dan membuat orang menjadi 

rileks, membantu perekonomian para petani tembakau, rokok bisa menghadirkan 

suasana akrab dan hangat dalam pertemanan. Dengan adanya kajian sosiologis 

tersebut, penulis berharap pihak pihak terkait bisa mempertimbangkan secara baik 

dan matang.
157

 Penulis artikel wacana kedua ini yaitu Thedi Kholiludin seorang 

sosiolog Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang. Edi Muspriyanto 

selaku Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka yang memimpin rapat redaksi 

Jumat 5 Oktober 2018 menyatakan bahwa penulis yang bersangkutan cukup 

kompeten dan kapabel mengulas hal tersebut karena seorang sosiolog selalu 

terkait dengan perilaku masyarakat.
158

 

                                                             
155 Artikel Wacana yang termuat edisi Sabtu 6 Oktober 2018. 
156Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari Jumat 5 Oktober 2018, Pukul 22.20.57 WIB. 
157Dokumentasi Peneliti terhadap Artikel Wacana yang termuat pada edisi Sabtu 6 Oktober 2018. 
158Wawancara Peneliti dengan dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Edi 
Muspriyanto yang memimpin rapat redaksi Jumat 5 Oktober 2018. Bertempat di Ruang Redaktur 
Pelaksana Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Jumat 5 Oktober 2018, Pukul: 22.32.25 WIB. 
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 Penulis artikel wacana ini mengirimkan artikel wacananya atas inisiatif 

diri sendiri, ini terlihat dalam keterangan detail dalam pesan masuk pada akun e-

mail resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. Penulis menggunakan akun e-mail 

pribadinya tedi_kh@yahoo.com untuk mengirimkan artikel wacananya kepada 

akun e-mail resmi Wacana Nasional Suara Merdeka 

wacana.nasional@gmail.com pada hari Kamis 4 Oktober 2018 pukul 10.01 

WIB.
159

 

 9. Edisi Rabu 10 Oktober 2018.  

 Pada edisi ini hanya ada satu artikel wacana yang termuat atau menjadi 

artikel wacana tunggal. Artikel wacana itu berjudul “Menyemai Generasi Muda 

Qurani”.
160

 Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia 

HarianSuara Merdeka mengusulkan artikel wacana tersebut dalam rapat redaksi 

untuk termuat karena mengingat aspek kalendaris bahwa pada tanggal 4/10/2018 

hingga 13/10/2018 tengah berlangsung Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 

(MTQN) XXVII di Medan, Sumatera Utara dan hal tersebut dirasa perlu 

diakomodasi karena dimungkinkan berdampak positif bagi Indonesia.
161

 Hal 

senada juga diungkapkan oleh Hasan Fikri selaku Redaktur Pelaksana 

HarianSuara Merdeka yang memimpin rapat redaksi Selasa 9 Oktober 2018. 

Beliau menyetujui artikel tersebut termuat karena aspek kalendaris bahwa pada 

tanggal 4/10/2018 hingga 13/10/2018 tengah berlangsung Musabaqah Tilawatil 

Quran Nasional (MTQN) XXVII di Medan, Sumatera Utara dan karena artikel 

tersebut ditulis oleh seorang Guru Besar serta seorang Profesor yang mendalami 

ilmu agama.
162

 

                                                             
159Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel yang diterima melalui akun e-mail 
resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
160 Artikel Wacana yang termuat edisi Rabu 10 Oktober 2018.  
161 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Selasa 9 Oktober 2018, Pukul : 23.38.25 WIB. 
162 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Hasan Fikri yang 
memimpin rapat redaksi Selasa 9 Oktober 2018. Bertempat di Ruang Redaktur Pelaksana Kantor 
Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari 
Selasa 9 Oktober 2018, Pukul: 23.32.55 WIB.  
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 Sifat dari artikel wacana ini yaitu bersifat memberikan pesan-pesan moral 

kepada pembaca terutamanya kaum muda agar ada perbaikan sikap dan generasi 

yang baik/ yang qurani karena tak dapat dipungkiri ada perilaku kurang baik dari 

kaum muda seiring dengan perkembangan jaman.
163

 

 Penulis Artikel Wacana ini yaitu Prof Dr Ahmad Rofiq MA dengan 

kapasitas sebagai Guru Besar Hukum Islam UIN Walisongo Semarang dan Wakil 

Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah. Terkait 

kepakaran tokoh penulis tersebut, Kunadi Ahmad menyatakan penulis yang 

bersangkutan cukup berkompeten mengulas artikel wacana tersebut karena 

penulis yang bersangkutan memiliki jenjang pendidikan yang tinggi sehingga 

dirasa memiliki ilmu yang cukup berkaitan dengan artikel wacana tersebut.
164

 

 Artikel wacana ini dikirim atas inisiatif penulis, namun cara 

pengirimannya yang berbeda. Dari hasil penuturan Kunadi Ahmad dan obervasi 

peneliti, artikel tersebut dikirim langsung oleh penulis ke akun whatsapp 

massengger pribadi Kunadi Ahmad. Kurang diketahui maksud dari pengiriman 

melalui akun whatsapp massengger. Diperkirakan artikel tersebut dikirim oleh 

penulis pada hari Jumat 5 Oktober 2018 karena berdasar forward pesan masuk 

whatsapp massengger tentang artikel wacana yang diterima oleh peneliti dari 

Kunadi Ahmad, dalam kalimat penutup artikel tersebut terdapat kalimat “Medan, 

5/10/2018.’’
165

 Peneliti pun telah mendapat ijin untuk menerima forward pesan 

masuk artikel wacana tersebut dan juga mendapat ijin untuk dikutip.  

 

 

 

                                                             
163 Artikel Wacana yang termuat edisi Rabu 10 Oktober 2018. 
164 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Selasa 9 Oktober 2018, Pukul : 23.38.25 WIB. 
165 Dokumentasi Screenshoot Peneliti terhadap Kiriman Artikel Wacana Yang Diterima melalui 
akun whatsapp masengger pribadi Kepala Desk Wacana dan Edukasia Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad yang di-forward kepada akun whatsapp masengger Peneliti pada hari Selasa 9 Oktober 
2018 pukul 23.07 WIB. 
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 10. Edisi Kamis 11 Oktober 2018.  

Pada Edisi ini terdapat dua artikel wacana yang termuat, artikel pertama 

yang terletak pada bagian atas atau headline berjudul “Konseling Untuk Korban 

Gempa”, dan artikel kedua yang terletak pada bagian bawah berjudul “Kebijakan 

Moneter Terlalu Banyak Beban?‟‟. 

 Artikel wacana pertama yang menjadi headline berisi pandangan seorang 

penulis artikel wacana bahwa bantuan pendampingan konseling oleh berbagai 

pihak perlu disalurkan kepada korban bencana alam di palu dan donggala karena 

bencana alam tidak hanya menimbulkan kerugian materi semata, namun juga 

berdampak pada krisis kejiwaan dan rasa trauma yang dimiliki oleh para korban 

bencana alam.
166

 Redaksi Suara Merdeka pun menerbitkan artikel wacana ini 

sesuai dengan perkembangan berita terhangat karena sejak beberapa hari 

sebelumnya terjadi bencana alam di beberapa wilayah di Indonesia. Diluar rapat 

redaksi/ tepatnya pukul 21.15 WIB, Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana 

dan Edukasia Harian Suara Merdeka menjelaskan bahwa keputusannya 

mengusulkan artikel wacana tersebut kepada Redaktur Pelaksana, Saroni Asikin 

dengan pertimbangan masih aktualnya dengan trend pemberitaan peristiwa 

bencana alam di Palu dan sekitarnya. Kunadi Ahmad pun mengkonfirmasi hal 

tersebut dalam wawancara klarifikasi dengan peneliti.
167

 Sementara itu, Redaktur 

Pelaksana Harian Suara Merdeka, Saroni Asikin yang memimpin rapat redaksi 

Rabu 10 Oktober 2018 menyatakan bahwa keputusannya menyetujui artikel 

tersebut termuat dengan pertimbangan karena aktualitas dengan pemberitaan 

bencana alam dan Suara Merdeka pada saat bencana tersebut juga menerbitkan 

berita tesebut.
168

 Pada sisi lain, Saroni Asikin beranggapan bahwa dengan 

termuatnya artikel tersebut bisa menambah wawasan pembaca bahwa korban 

                                                             
166  Artikel Wacana yang termuat edisi Kamis 11 Oktober 2018.  
167Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada Rabu 10 Oktober 2018, Pukul 23:18:54 WIB. 
168 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Saroni Asikin yang 
memimpin rapat redaksi Rabu 10 Oktober 2018. Bertempat di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana 
Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada 
Rabu 10 Oktober 2018, Pukul: 23.51.14 WIB.  
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bencana alam tak semata membutuhkan bantuan materi, namun juga butuh 

bantuan konseling secara psikologis.
169

  

 Sifat dari artikel wacana ini yaitu bersifat teorretis karena penulis 

mengungkapkan tentang perlu adanya bantuan pendampingan psikologis berdasar 

teori-teori dari ahli serta peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga negara di 

Indonesia yang diharapkan bisa memberikan wawasan kepada pembaca atau 

pihak-pihak terkait.
170

 

Penulis artikel wacana kedua ini yaitu Drs Rohim MPd, seorang guru 

Bimbingan dan Konseling SMP 1 Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Suara 

Merdeka telah menghadirkan penulis artikel yang berkompeten dalam artikel 

wacana kedua ini karena penulis dalam artikel tersebut memiliki riwayat 

pendidikan yang tinggi sehingga memiliki ilmu yang cukup untuk mengulas 

artikel wacana tersebut. Selain itu, penulis tersebut berkompeten juga karena 

pekerjaan sehari-harinya sebagai guru bimbingan dan konseling di salah satu 

sekolah jenjang SMP.
171

 

Artikel ini dikirim atas inisiatif penulis kepada redaksi Suara Merdeka. 

Hal ini terlihat dalam rekam jejak digital pada akun e-mail resmi Wacana 

Nasional, penulis menggunakan akun e-mail pribadinya gururohim77@gmail.com 

untuk mengirimkan artikel wacanya kepada akun e-mail resmi Wacana Nasional 

Suara Merdeka wacana.nasional@gmail.com pada hari Senin 8 Oktober 2018 

pukul 12.27 WIB.
172

 

 

 

                                                             
169 Ibid 
170 Artikel Wacana yang termuat edisi Kamis 11 Oktober 2018 
171 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia, Kunadi Ahmad. Bertempat di 
Ruang Redaksi Kantor Harian Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan 
pada hari Rabu 10 Oktober 2018, Pukul : 23.18.54 WIB. 
172Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel yang diterima melalui akun e-mail 
resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
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Selanjutnya, artikel wacana kedua yang terletak pada bagian bawah yang 

berjudul “Kebijakan Moneter Terlalu Banyak Beban?‟‟, dalam artikel ini berisi 

pandangan seorang penulis artikel wacana dalam menyikapi gejolak nilai tukar 

rupiah beberapa hari terakhir. 

Di luar rapat redaksi/ tepatnya pada pukul 21.15 WIB, Kunadi Ahmad 

selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia Suara Merdeka mengusulkan artikel 

wacana tersebut kepada Redaktur Pelaksana, Saroni Asikin dengan pertimbangan 

sangat tepat dengan hangat pemberitaan gejolak nilai tukar rupiah.
173

 Saroni 

Asikin pun menyetujui artikel tersebut termuat dengan pertimbangan yang sama, 

yakni aktualitas isi wacana dengan pemberitaan terhangat.
174

 

Sifat dari artikel wacana ini yaitu teoretis karena penulis menyampaikan 

beberapa solusi menangani pelemahan nilai tukar rupiah yang dilandasi dengan 

pernyataan dari seorang ahli.
175

 

Penulis artikel wacana ini adalah Dr Nugroho SBM MSi, seorang dosen 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Suara 

Merdeka telah berusaha memberikan artikel wacana yang dikupas oleh seseorang 

yang berkompeten karena penulis yang bersangkutan memiliki latar belakang 

pekerjaan yang berkaitan erat dengan perekonomian.
176

 Selain itu, penulis juga 

berkompeten karena penulis yang bersangkutan sering menulis artikel untuk 

Suara Merdeka, tercatat dalam kurun waktu peneliti melaksanakan penelitian ada 

dua artikel wacana Dr Nugroho SBM MSi yang termuat. Saroni Asikin pun 

                                                             
173Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada Rabu 10 Oktober 2018, Pukul 23:18:54 WIB. 
174Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Saroni Asikin yang 
memimpin rapat redaksi Rabu 10 Oktober 2018. Bertempat di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana 
Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada 
Rabu 10 Oktober 2018, Pukul: 23.51.14 WIB. 
175 Artikel Wacana yang termuat edisi Kamis 11 Oktober 2018. 
176 Ibid. 
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mengkonfirmasi bahwa penulis yang bersangkutan berkontribusi aktif menulis 

artikel untuk Suara Merdeka.
177

 

Penulis mengirimkan artikel wacana ini atas inisiatif diri sendiri, hal ini 

terlihat dalam keterangan detail pada akun e-mail resmi Wacana Nasional Suara 

Merdeka. Dari hasil observasi, Penulis menggunakan akun e-mailnya 

nugroho.sbm@gmail.comuntuk mengirimkan artikel wacananya kepada akun e-

mail resmi Wacana Nasional Suara Merdeka wacana.nasional@gmail.compada 

hari Minggu 30 September 2018 pukul 21:43 WIB.
178

 

11. Edisi 16 Oktober 2018. 

Pada edisi ini, ada dua artikel wacana yang termuat, artikel pertama yang 

terletak pada bagian atas/ headline berjudul “Memantapkan Ketahanan Pangan” 

dan artikel kedua yang terletak pada bagian bawah berjudul “Mencetak Pelaut 

Andal”.  

Artikel pertama tersebut berisi pandangan dari penulis artikel wacana 

bahwa dalam peringatan hari pangan sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2018 

justru segala negara tertuju pandangannya pada krisis pangan secara 

internasional.
179

 

Artikel wacana ini termuat dengan pertimbangan aspek kalendaris bahwa 

setiap tanggal 16 Oktober merupakan peringatan hari pangan sedunia yang 

digagas oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari hasil observasi peneliti pada 

saat rapat redaksi Senin 15 Oktober 2018 pun, peneliti mendapatkan bahwa 

Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia Suara Merdeka 

                                                             
177Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Saroni Asikin yang 
memimpin rapat redaksi Rabu 10 Oktober 2018. Bertempat di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana 
Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada 
Rabu 10 Oktober 2018, Pukul: 23.51.14 WIB. 
178Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel yang diterima melalui akun e-mail 
resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
179 Artikel wacana yang termuat edisi Selasa 16 Oktober 2018.  
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mengusulkan artikel wacana tersebut dengan aspek kalendaris.
180

 Kunadi Ahmad 

pun mengkonfirmasi hal tersebut dalam sesi wawancara klarifikasi dengan 

peneliti.
181

 Hasan Fikri selaku Redaktur Pelaksana Suara Merdeka yang 

memimpin rapat redaksi 15 Oktober 2018 juga menyatakan bahwa 

pertimbangannya menyetujui artikel wacana tersebut termuat karena mengingat 

aspek kalendaris peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 

Oktober 2018.
182

 

Sifat dari artikel wacana ini yaitu bersifat adanya dukungan pesan-pesan 

dari penulis untuk pihak terkait di pemerintahan Indonesia agar bisa memantapkan 

ketahanan pangan. Penulis dalam artikel tersebut mengajak memantapkan 

ketahanan pangan dengan empat solusi untuk menekan krisis pangan.
183

 

Penulis artikel wacana ini yaitu Sutrisno dengan kapasitas sebagai 

alumnus Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS) dan tinggal di 

Solo. Atribusi atau bidang kepakaran penulis memang tidak berkaitan dengan 

artikel tersebut, namun Hasan Fikri selaku Redaktur Pelaksana memilih penulis 

tersebut untuk menulis artikel tersebut karena dari kalangan akademisi 

dimungkinkan akan lebih banyak tawaran ide untuk pembaca daripada penulis 

dari lembaga resmi yang bersifat ide normatif yang nantinya dikhawatirkan  akan 

menjadi materi wacana yang monoton.
184

 

Penulis mengirimkan artikel wacana atas inisiatif diri sendiri, ini terlihat 

dalam keterangan detail pada akun e-mail resmi Wacana Nasional Suara 

Merdeka. Penulis menggunakan akun e-mailnya trisnoku.007@gmail.com untuk 

mengirimkan artikel wacananya kepada akun e-mail resmi wacana nasional Suara 

                                                             
180 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada Selasa 16 Oktober 2018, Pukul : 00.28.58 WIB. 
181Ibid 
182 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Hasan Fikri yang 
memimpin rapat redaksi Senin 15 Oktober 2018. Bertempat di Ruang Redaktur Pelaksana Kantor 
Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada Senin 15 
Oktober 2018 Pukul: 23.33.36 WIB.  
183 Artikel Wacana yang termuat Edisi Selasa 16 Oktober 2018. 
184 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Hasan Fikri yang 
memimpin rapat redaksi Senin 15 Oktober 2018. Op.cit.  
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Merdeka wacana.nasional@gmail.com Pada hari minggu 14 Oktober 2018 pukul 

22.22 WIB.
185

 

Selanjutnya artikel wacana kedua yang terletak pada bagian bawah yang 

berjudul “Upaya Mencetak Pelaut Andal”. Artikel ini berisi pandangan penulis 

artikel wacana tentang beberapa upaya yang telah dilakukan Politeknik Ilmu 

Pelayaran (PIP) Semarang dalam mencetak calon pelaut yang andal yang siap 

menghadapi era revolusi Industri 4.0.
186

 

Dari hasil obervasi peneliti saat mengikuti rapat redaksi Suara Merdeka 

Senin 15 Oktober 2018, Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan 

Edukasia mengusulkan artikel wacana tersebut dengan menyebut bahwa adanya 

permohonan dari penulis agar artikel tesebut termuat karena penulis yang 

bersangkutan sedang menempuh pendidikan jenjang S3 atau doktoral dan salah 

satu syarat kelulusan jenjang doktoral adalah termuatnya artikel akademis dalam 

surat kabar. Dalam sesi wawancara klarifikasi dengan peneliti, Kunadi Ahmad 

pun mengkonfirmasi hal tersebut. Bahkan pada dasarnya Suara Merdeka 

memberikan ruang kepada mahasiswa siapapun agar bisa menjadi penulis dan 

termuat dalam HarianSuara Merdeka, namun harus menjalin komunikasi yang 

baik dengan pihak redaksi dan tetap mengikuti standart peraturan yang ada.
187

  

Hal senada juga disampaikan oleh Hasan Fikri selaku Redaktur Pelaksana 

Harian Suara Merdeka yang memimpin rapat redaksi Senin 15 Oktober 2018. 

Dengan tegas beliau menyampaikan pada dasarnya harian Suara Merdeka 

memberikan ruang untuk orang-orang jenjang doktoral agar artikel wacananya 

                                                             
185 Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel yang diterima melalui akun e-mail 
resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
186 Dokumentasi Peneliti terhadap artikel wacana yang termuat pada edisi Selasa 16 Oktober 
2018.  
187Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada Selasa 16 Oktober 2018, Pukul : 00.28.58 WIB 
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bisa termuat namun tetap harus mengikuti garis kebijakan redaksional Suara 

Merdeka.
188

 

Sifat dari artikel wacana ini yaitu bersifat ilmiah, karena dalam artikel 

tersebut penulis memaparkan tentang kurikulum pembelajaran dan langkah 

langkah strategis di PIP untuk menciptakan pelaut andal yang siap menghadapai 

era revolusi industri 4.0.
189

 

Penulis artikel wacana kedua ini yaitu Dwi Prasetyo dengan latar belakang 

Dosen Polteknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dan mahasiswa S-3 Manajemen 

Pendidikan Unnes. Redaksi Harian Suara Merdeka telah menghadirkan sosok 

penulis yang tepat dan berkompeten terkait artikel wacana kedua karena 

mengingat pekerjaan sehari-harinya yang sangat berkaitan erat dengan dunia 

pelaut, hal tersebut tentu memjadikan beliau memiliki ilmu yang cukup untuk 

mengulas artikel wacana tersebut.
190

 

Penulis artikel wacana ini mengirimkan artikel wacananya atas inisiatif 

diri sendiri. Namun artikel tersebut tidak dikirim langsung ke akun e-mail resmi 

Wacana Suara Merdeka. Ditinjau dari akun e-mail resmi Wacana Suara Merdeka, 

terlebih dahulu penulis mengirimkan artikel wacana tersebut ke akun e-mail 

Zulkarnanin Mardizan Iisyah (salah satu staf redaksi Suara Merdeka) 

cahayazulkarnain@gmail.com, selanjutnya akun e-mail tersebut pada hari Jumat 

12 Oktober 2018 pukul 22.58 WIB mengirimkan artikel wacana tersebut ke akun 

e-mail pribadi Kunadi Ahmad kunahmad@gmail.com, terakhir pada Senin 15 

Oktober 2018 pukul 18.33 WIB Kunadi Ahmad mem-forward pesan masuk 

                                                             
188Wawaancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Hasan Fikri yang 
memimpin rapat redaksi Senin 15 Oktober 2018. Bertempat di Ruang Redaktur Pelaksana Kantor 
Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada Senin 15 
Oktober 2018 Pukul: 23.33.36 WIB. 
189 Artikel wacana yang termuat edisi Selasa 16 Oktober 2018. 
190 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Harian Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Harian Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari Selasa 16 Oktober 2018, Pukul : 00.28.58 WIB.  
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artikel wacana tersebut ke akun e-mail resmi wacana Nasional Suara Merdeka 

wacana.nasional@gmail.com .
191

 

4.4 Analisis Atas Teori Gatekeeping Karya Shoemaker and Riccio dalam The 

International Encyclopedia Of Political Communication. 

4.4.1 Gatekeeping Theory 

Shoemaker and Riccio mengungkapkan bahwa teori gatekeeping adalah 

suatu proses informasi mengenai berbagai peristiwa yang ada mengalami proses 

seleksi, kemudian proses pengolahan atau proses pembentukan, dan kemudian 

proses pendistribusian informasi oleh wartawan yang diberikan kepada khalayak. 

Konsep utama dalam proses gatekeeping yaitu mencakup gatekeeper atau penjaga 

gawang, gerbang informasi, kekuatan yang ada di sekitar gerbang informasi, dan 

saluran suatu informasi mengalir untuk termuat atau tidak.  Saluran informasi 

sendiri terdiri dari pengumpulan informasi, penulisan pesan, mengedit/ 

pengolahan isi, penambahan grafik serta persetujuan akhir. Sementara, kekuatan 

yang ada di sekitar gerbang terdiri dari 2 jenis yakni kekuatan positif dan 

kekuatan negatif yang dapat mempengaruhi gatekeeper untuk menentukan suatu 

informasi dapat dibukakan gerbang keluar untuk termuat atau tidak.  Kekuatan 

positif mampu memfasilitasi tersalur atau termuatnya suatu informasi, namun 

sebaliknya kekuatan negatif bisa menjadi penghambat atau pembatas tersalurnya 

suatu informasi.
192

 

 Dari definisi dan konsep teori gatekeeping tersebut diatas, Shoemaker dan 

Riccio tidak menyampaikan secara gamblang mengenai urutan atau proses dalam 

pembentukan sebuah informasi/berita dalam media massa, hanya berupa 

petunjuk-petunjuk teknis dalam penerbitan sebuah informasi. Petunjuk-petunjuk 

teknis tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana proses 

                                                             
191 Dokumentasi Screenshoot Peneliti Terhadap Kiriman Artikel yang diterima melalui akun e-mail 
resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 
192  Shoemaker, Pamela J.and Riccio, R Jaime. The International Encyclopedia of Political 
Communication, First Edition. Syracuse University, USA. Published 2016 by Jhon Wiley & Sons, 
Inc. DOI : 10.1002/9781118541555.wbiepc.202 
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tahapan pemuatan artikel wacana Harian Suara Merdeka, apakah sudah sesuai 

dengan teori atau tidak serta untuk mengetahui urutan proses pemuatannya.  

4.4.1.1 Proses Seleksi. 

Dalam proses pemuatan artikel wacana/ artikel opini di HarianSuara 

Merdeka, proses seleksi calon artikel merupakan proses yang pertama kali yang 

terjadi. Proses ini dilakukan oleh Kepala atau Staf Desk Wacana dan Edukasia 

HarianSuara Merdeka. Kepala atau Staf Desk yang bertugas, melakukan seleksi 

calon artikel wacana melalui akun  e-mail resmi Wacana Nasional Suara Merdeka 

wacana.nasional@gmail.com . Proses seleksi artikel wacana bisa dilakukan dari 

pesan masuk artikel wacana penulis dari kiriman satu hari sebelum edisi 

penerbitan sebuah artikel wacana, atau bisa juga dilakukan dengan menyeleksi 

dari pesan masuk artikel wacana penulis dari beberapa hari sebelumnya.  

Dari hasil obervasi peneliti, Desk Wacana dan Edukasia melakukan proses 

seleksi calon artikel wacana yang akan diusulkan dalam rapat redaksi selalu 

menekankan aspek keaktulitasan isi artikel wacana/ opini dengan trend 

pemberitaan yang sedang hangat/ yang sedang ramai. Dalam buku “Buku Pintar 

Wartawan Suara Merdeka” dijelaskan bahwa aktualitas isi artikel wacana/ opini 

dengan trend pemberitaan yang hangat berarti isi artikel wacana masih terkait 

pemberitaan paling lama satu minggu atau tujuh hari setelah suatu peristiwa 

terjadi.
193

 Dari hasil obervasi peneliti, Faktor aktualitas isi wacana dengan trend 

pemberitaan pada hakikatnya menjadi pertimbangan utama dalam seleksi calon 

artikel wacana Suara Merdeka. Namun ada hal lain juga yang mampengaruhi 

calon artikel wacana layak diusulkan dalam rapat redakasi, yaitu aspek artikel 

wacana bersifat pengimbang, aspek kalendaris isi wacana kontekstual dengan 

momen hari peringatan tertentu, faktor kredibililtas penulis, dan faktor ruang 

akademis bagi mahasiswa.
194

 

 

                                                             
193SY,Bambang Sadono. HR, Thobari.Buku Pintar Wartawan Suara Merdeka.Diterbitkan Terbatas 
Untuk Kalangan Departemen Redaksi Harian Suara Merdeka. Hal22-23. 
194 Hasil Observasi Peneliti Selama 11 Hari Penelitian 
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 4.4.1.1.1 Proses Seleksi Berdasar Aktual Dengan Trend Pemberitaan.  

Salah satu contoh seleksi calon atikel wacana terkait aktualitas isi wacana/ 

opini dengan trend pemberitaan yaitu terdapat pada edisi Rabu 26 September 

2018. Edisi tersebut menerbitkan artikel wacana utama/ wacana tunggal berjudul 

“Mengubah Politik Perberasan” yang berisi sikap seorang penulis artikel wacana 

terhadap carut marut penanganan beras dari berbagai lembaga negara di 

Indonesia.
195

 Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia pun 

mengkonfirmasi bahwa keputusannya mengusulkan calon artikel wacana tersebut 

terkait berita yang sedang ramai, dalam hal ini masih terkait berita carut marut 

penanganan beras. Berikut ini kutipan pernyataan Kunadi Ahmad terkait calon 

artikel wacana yang aktualitas dengan pemberitaan: 

“Iya. Tiap rabu kan hanya satu, ya sudah dan tema yang paling 

menarik dari artikel yang masuk ya itu (Mengubah Politik 

Perberasan). Soal beras ini kan masih kacau, masih ramai, kan 

cerita tentang impor beras dan sebagainya. Saya Pikir ini pantas. 

Ada juga yang soal sepakbola, tapi saya pikir lebih fundamental 

soal beras daripada sepakbola kan, itu oke mengenai rakyat 

banyak tapi kan soal pangan semua orang. Ya kan?.”
196

 

 

 4.4.1.1.2 Proses Seleksi Berdasar Aspek Pengimbang.  

Aspek pengusulan calon artikel wacana yang bersifat pengimbang 

merupakan artikel wacana yang tidak terlalu aktual dengan trend pemberitaan atau 

bersifat ringan namun dalam artikel tersebut masih terdapat pesan penting 

didalamnya dan masih ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten pada 

bidangnya.
197

 Calon artikel wacana pengimbang ini selalu menjadi artikel wacana 

kedua yang terletak pada bagian bawah karena artikel wacana yang menjadi 

headline selalu diperuntukkan untuk artikel wacana yang aktual dengan trend 

                                                             
195 Artikel Wacana Yang Termuat Edisi Rabbu 26 September 2018. 
196 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan Pada hari Selasa 25 September 2018, Pukul: 22.30.32 WIB. 
197 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana pemimpin rapat redaksi Jumat 21 September 
2018, Hasan Fikri. Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Jumat 21 September 2018, pukul 22:43:08 WIB. 



85 
 

pemberitaan. Calon artikel wacana yang bersifat pengimbang ini selalu diusulkan 

jika artikel wacana yang menjadi headline sangat aktual dengan pemberitaan dan 

diperkirakan akan “menguras” banyak tenaga pembaca untuk memahami 

maksudnya.
198

 Artikel wacana kedua yang terletak pada bagian bawah yang tidak 

terlalu aktual dengan pemberitaan namun masih terdapat pesan penting dan ditulis 

oleh penulis yang berkompeten, salah satunya terdapat dalam artikel wacana edisi 

Sabtu 22 September 2018. Dalam edisi tersebut, termuat artikel wacana kedua 

berjudul “Kolaborasi Pengelolaan Dana BLM”. Artikel wacana kedua tersebut 

diusulkan oleh Kunadi Ahmad mengingat bahwa artikel wacana headline berjudul 

“Akankah Kasus Century Terulang?” dalam edisi tersebut topiknya sangat serius 

untuk dibaca oleh pembaca. Kunadi Ahmad menjelaskan bahwa Artikel wacana 

kedua ini kurang begitu aktual dengan pemberitaan yang ada, namun terdapat 

pesan penting didalamnya. Berikut ini kutipan pernyataan Kunadi Ahmad terkait 

pertimbangan pengusulan artikel wacana kedua dalam edisi tersebut: 

“Ya. Artinya pemberian dana dari pemerintah itu murni untuk 

kegiatan di desa baik kesejahteraan-lah , macam-macam. Yang 

penting pengelolaannya gitu lo. Disitu kan memotret soal 

kolaborasi pengelolaannya, pelaporannya dan sebagainya. Banyak 

para pelaksana itu tidak terjerat korupsi gitu lo mas. Karena 

dananya besar akhirnya tergiur untuk. Nah disitu-lah intinya 

disitu.”
199

 

 

Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka pemimpin rapat redaksi Jumat 

21 September 2018, Hasan Fikri menjelaksan kepada peneliti bahwa, artikel 

wacana kedua edisi Sabtu 22 September 2018 berjudul “Kolaborasi Pengelolaan 

Dana BLM” disetujui untuk termuat karena tema yang diangkat tidak terlalu 

aktual/ bersifat ringan untuk mengimbangi dengan artikel wacana headline. 

                                                             
198Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana pemimpin rapat redaksi Jumat 21 September 
2018, Hasan Fikri. Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Jumat 21 September 2018, pukul 22:43:08 WIB. 
199 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Kantor Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Jumat 21 September 2018, Pukul 23:17:46 WIB. 
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Berikut ini kutipan Hasan Fikri terkait keputusannya menyetujui calon artikel 

wacana Kolaborasi Pengelolaan Dana BLM : 

“(Artikel Wacana Kedua Berjudul Kolaborasi Pengelolaan Dana 

BLM) sebagai pengimbang dari wacana yang pertama. 

Pengimbangnya itu maksudnya begini, semisal diatas itu sudah 

topiknya serius gitu kan diharapkan wacana yang kedua yang 

lebih tidak terlalu serius, pertengahan gitulah. Nah hal-hal yang 

pertimbangan utamanya begitu. Pertimbangan utamanya itu. Jadi 

selama masih tulisan itu masih layak, ditulis oleh orang yang 

kompeten ya no problem. Kalau artikel yang pertama itu memang 

harus dipertimbangkan karena itu headline”.
200

 

 

 4.4.1.1.3 Proses Seleksi Berdasar Aspek Kalendaris.  

Proses seleksi dan pengusulan terkait artikel wacana aspek kalendaris 

yaitu artikel wacana berkaitan peristiwa dan hari-hari penting, baik yang berskala 

regional, nasional maupun internasional.
201

 Dari hasil obervasi, peneliti 

menemukan empat artikel wacana yang diusulkan dalam rapat redaksi untuk 

termuat berdasar pertimbangan aspek kalendaris: 

1. Wacana utama edisi Rabu 20 Juni 2018 yang berjudul “Merajut 

Ukhuwah yang terkoyak”. Artikel tersebut termuat karena berkaitan dengan 

perayaan idul fitri. 

2. Artikel Wacana headline edisi Jumat 5 Oktober 2018 yang berjudul 

“TNI Profesional Dcintai Rakyat”. Artikel tersebut termuat dengan pertimbangan 

karena setiap 5 Oktober, Indonesia memperingati hari ulang tahun TNI.
202

 

3. Artikel wacana tunggal edisi Rabu 10 Oktober 2018 yang berjudul 

“Menyemai Generasi Muda Qur‟ani”. Artikel tersebut termuat dengan 

pertimbangan salah satunya bahwa pada tanggal 4-10-2018 hingga 13-10-2018 

                                                             
200 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana pemimpin rapat redaksi Jumat 21 September 
2018, Hasan Fikri. Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Jumat 21 September 2018, pukul 22:43:08 WIB. 
201SY, Bambang Sadono,dkk. Buku Pintar Wartawan Suara Merdeka.Diterbitkan Terbatas Untuk 
Kalangan Departemen Redaksi Harian Suara Merdeka. Hal 34. 
202 Hasil Observasi Peneliti Selama 11 Hari Penelitian. 
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sedang berlangsung acara Muzabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXVII 

di Medan, Sumatera Utara.  

4. Artikel wacana headline edisi Selasa 16 Oktober 2018 yang berjudul 

“Memantapkan Ketahanan Pangan”. Artikel tersebut termuat dengan 

pertimbangan bahwa setiap 16 Oktober dunia memperingati Hari Pangan Sedunia 

yang digagas oleh PBB.
203

 

 4.4.1.1.4 Proses Seleksi Berdasar Aspek Ketokohan Penulis.  

Selama 11 hari melaksanakan penelitian, peneliti melihat bahwa dalam 

proses seleksi calon artikel wacana, Desk Wacana dan Edukasia telah berusaha  

dengan maksimal menyeleksi calon artikel wacana juga mempertimbangkan pada 

kapabilitas penulisnya. Dari hasil obervasi, peneliti menemukan salah satu proses 

seleksi calon artikel wacana dari segi kapabilitas penulis. Hal tersebut peneliti 

temukan saat peneliti mengadakan penelitian pada hari Rabu 20 Juni 2018 untuk 

artikel wacana layak muat edisi Kamis 21 Juni 2018. Pada artikel wacana edisi 

Kamis 21 Juni 2018 termuat artikel wacana headline berjudul “Harapan Baru 

Ekonomi Jateng”. Pada saat proses seleksi hari Rabu 20 Juni 2018, Kunadi 

Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia menjelaskan kepada peneliti 

bahwa beliau memilih calon artikel wacana “Harapan Baru Ekonomi Jateng” 

untuk diusulkan dalam rapat redaksi karena penulis dalam artikel tersebut sangat 

berkompeten pada bidangnya, yaitu seorang Guru Besar Akuntansi Unika 

Soegijapranata. Pada saat proses rapat redaksi pun Kunadi Ahmad mengusulkan 

calon artikel wacana “Harapan Baru Ekonomi Jateng” untuk termuat dengan 

menjelaskan bahwa penulis calon artikel wacana sangat berkompeten pada 

bidangnya dan memiliki jenjang pendidikan yang tinggi terkait perekonomian. 

Pada saat itu pula Saroni Asikin selaku Redaktur Pelaksana pemimpin rapat 

langsung menyetujui calon artikel wacana tersebut untuk termuat.
204

 

                                                             
203 Hasil Observasi Peneliti Selama 11 Hari Penelitian. 
204 Catatan Hasil Obervasi Peneliti Di Redaksi Koran Suara Merdeka pada hari Rabu 20 Juni 2018 
untuk Artikel Wacana Layak Muat Edisi Kamis 21 Juni 2018.  
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Dalam proses seleksi ini, redaksi Harian Suara Merdeka juga memiliki 

kebijakan “prioritas nama/ prioritas ketokohan penulis” sehingga artikel wacana 

seseorang dari luar redaksi memiliki prioritas didahulukan untuk termuat. Salah 

satu artikel wacana yang terprioritaskan diterima dalam proses seleksi, diusulkan 

dalam rapat redaksi dan termuat dari prioritas ketokohan yaitu artikel wacana 

utama edisi Rabu 10 Oktober 2018. Dalam edisi tersebut, termuat artikel wacana 

utama berjudul “Menyemai Generasi Muda Qurani” yang ditulis oleh Bapak Prof 

Dr Ahmad Rofiq MA, yang merupakan guru besar Hukum Islam UIN Walisongo 

Semarang dan Wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah.  

Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia pada saat 

proses seleksi menjelaskan singkat kepada peneliti bahwa, beliau akan berusaha 

mengusulkan artikel wacana tersebut terprioritaskan termuat dengan pertimbangan 

salah satunya terkait tokoh penulis yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi 

serta seseorang yang sangat dikenal di Jawa Tengah.
205

 Hasan Fikri selaku 

Redaktur Pelaksana Redaksi Harian Suara Merdeka yang memimpin rapat redaksi 

Selasa 9 Oktober 2018, menjelaskan bahwa pertimbangannya menyetujui artikel 

wacana tersebut termuat dengan pertimbangan bahwa salah satu terkait unsur 

“prioritas nama/ prioritas tokoh”.
206

 Berikut ini kutipan pernyataan Hasan Fikri 

terkait penulis artikel wacana utama Rabu 10 Oktober 2018 : 

“Ya itu sebenarnya kan sedang kontekstual juga karena kan 

sekarang ini kan sedang ada Musabaqah, MTQ di Sumatera 

Utara itu, satu itu. Kedua kan, ada hal-hal yang memang perlu 

kita akomodasi, jadi ada penulis-penulis tertentu yang harus/ 

yang perlu kita akomodasi gagasannya gitu kan. Jadi sekalipun 

misalnya kadang tidak terlalu kontekstual gitu ya, tidak terlalu 

kontekstual lalu kemudian kita tidak terlalu banyak berita-berita 

yang mengupas MTQ segala macam gitu tetapi karena ada hal-

hal yang perlu kita akomodasi apalagi penulisnya seorang Guru 

Besar, seorang Profesor yang mendalami ilmu agama maka kita 

                                                             
205Catatan hasil observasi peneliti di Redaksi Koran Suara Merdeka pada hari Selasa 9 Oktober 
2018 untuk artikel wacana edisi Rabu 10 Oktober 2018. 
206 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redaksi Selasa 9 
Oktober 2018, Hasan Fikri. Bertempat di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana Kantor Redaksi Koran 
Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Selasa 9 Oktober 
2018, Pukul : 23.32.55 WIB. 
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akomodasi. Saya setujui. Saya setujui redakturnya (Desk 

Wacana dan Edukasia) untuk menurunkan tulisan itu. Kira-kira 

itu pertimbangannya”.
207

 

“Kedua, dari sisi popularitas ya, katakan popularitas yang 

bersangkutan juga bukan orang asing di Jawa Tengah”.
208

 

Pada proses seleksi calon artikel wacana berdasar ketokohan penulis ini, 

peneliti menemukan dua artikel wacana yang diterima dalam proses seleksi untuk 

diusulkan termuat namun belum terdapat hubungan yang pas antara identitas diri 

penulis dengan artikel wacana yang diulas. Dua artikel wacana yang termuat itu 

yaitu artikel wacana yang bersifat aspek kalendaris/ artikel wacana untuk 

memperingati hari besar tertentu, artikel wacana tersebut terdapat pada artikel 

wacana headline edisi Jumat 5 Oktober 2018 dan artikel wacana headline edisi 

Selasa 16 Oktober 2018.  

Artikel wacana headline edisi Jumat 5 Oktober 2018 berjudul „TNI 

Profesional Dicintai Rakyat ” ditulis oleh Bapak Joko Riyanto, dengan kapasitas 

sebagai Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UMS) Surakarta, 

dan tinggal di Solo. Dari identitas penulis tersebut, peneliti belum menemukan 

hubungan yang pas dengan isi artikel wacana, namun Kunadi Ahmad selaku 

Kepala Desk Wacana dan Edukasia dalam proses seleksi sempat menjelaskan 

kepada peneliti bahwa, pertimbangannya menerima calon artikel wacana tersebut 

dan mengusulkannya dalam rapat redaksi karena penulis memberikan ide-ide atau 

solusi terkait peningkatan profesionalitas TNI.
209

 

Saroni Asikin selaku Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redaksi 

Kamis 4 Oktober 2018 pun memiliki pertimbangan tertentu sehingga artikel 

wacana tersebut layak termuat. Berikut ini kutipan penjelasan Saroni Asikin 

                                                             
207 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redaksi Selasa 9 
Oktober 2018, Hasan Fikri. Bertempat di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana Kantor Redaksi Koran 
Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Selasa 9 Oktober 
2018, Pukul : 23.32.55 WIB. 
208 Ibid. 
209Catatan hasil observasi peneliti di Redaksi Koran Suara Merdeka pada Kamis 4 Oktober 2018 
untuk artikel wacana edisi Jumat 5 Oktober 2018. 
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terkait pertimbangan khusus dalam pemuatan artikel wacana headline edisi Jumat 

5 Oktober 2018: 

“O iya nanti (Dalam artikel wacana TNI Profesional Dicintai 

Rakyat)tinggal menambahi misalnya “Pengamat tentang 

Militer” atau apa gitu. Tapi memang sebenarnya kami punya 

kebijakan, menulis sesuatu kalau halnya bersifat umum itu bisa 

siapa saja, tapi dipilih biasanya berdasarkan kepakaran, orang 

ini(Joko Riyanto) memang kerap menulis ini dan sudah 

beberapa kali menulis di Suara Merdeka. Jadi dari sisi 

pertanyaan validitas, kapabilitas orangnya bisa dibuktikan”.
210

  

 

 Selanjutnya pada artikel wacana headline edisi Selasa 16 Oktober 2018 

berjudul “Memantapkan Ketahanan  Pangan” yang ditulis oleh Bapak Sutrisno 

dengan identitas diri sebagai alumnus Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS) dan Tinggal di Solo. Dari identitas/ atribut penulis tersebut, juga 

mungkin belum ditemukan hubungan yang pas antara identitas diri dengan artikel 

wacana yang ditulis yang bisa menjelaskan penulis sudah berkompeten dalam 

bidangnya atau belum. Meski peneliti mungkin belum mendapatkan hubungan 

yang pas, Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia menjelaskan 

bahwa, pertimbangannya mengusulkan artikel wacana tersebut dalam rapat 

redaksi karena penulis yang bersangkutan memiliki jenjang pendidikan yang 

tinggi sehingga memiliki kompetensi dan wawasan yang luas terkait artikel 

wacana yang ditulis. Berikut ini kutipan pernyataan Kunadi Ahmad terkait 

menerima artikel wacana tersebut dan mengusulkannya dalam rapat redaksi: 

“Iya betul(penulisnya hanya mencantumkan identitas sebagai 

Alumnus Universitas Muhamadiyah Surakarta). Memang dari 

soal atributnya, atribusinya kita ndak ngerti kan tapi ndak 

masalah, karena itu pertama tulisannya bagus. Ide setiap orang 

kan bisa macem-macem kan, jadi kan banyak dan dia secara 

                                                             
210 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang memimpin rapat 
redaksi Kamis 4 Oktober 2018, Saroni Asikin. Bertempat di Kantor Redaksi Suara Merdeka, Jalan 
Pandanaran II No 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Jumat 5 Oktober 2018, Pukul 00.00.28 
WIB. 
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keilmuwan setidaknya lulusan perguruan tinggi, bahkan lulusan 

S2 kan”.
211

 

“Iyalah (sudah memiliki ilmu yang mumpuni). Dan dia kan disitu 

pandangannya bagus, idenya bagus”.
212

 

Sedangkan Hasan Fikri selaku Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat 

redaksi Senin 15 Oktober 2018 menjelaskan kepada peneliti bahwa penulis artikel 

wacana tersebut dianggap mampu memberikan ide-ide/ tawaran-tawaran solusi 

kepada pembaca sehingga artikel wacana tersebut layak termuat. Berikut ini 

kutipan pernyataan Hasan Fikri terkait pertimbangan ketokohan penulis artikel 

wacana headline Selasa 16 Oktober 2018 : 

„‟Saya kira cukup ya, artinya dia (Sutrisno) cukup mampulah 

untuk berbicara ya/ untuk menyampaikan gagasannya terkait 

soal ini(artikel wacana headline Memantapkan “Ketahanan 

Pangan”) karena kalau penulis artikel yang dari lembaga resmi 

saya kira akan lebih normatif sifatnya dan terobosan gagasannya 

juga terlalu monoton saya kira. Kalau dari akademisi gini kan 

mungkin lebih banyak tawaran yang akan dia berikan kepada 

khalayak, kepada pembaca, kepada pengambil kebijakan. Itu 

saya kira‟‟.
213

 

Dari dua artikel wacana (artikel wacana headline edisi 5 Oktober 2018 dan 

artikel wacana headline edisi 16 Oktober 2018) itu dapat disimpulkan bahwa 

mungkin belum ada identitas diri penulis yang pas dengan artikel wacana yang 

bersangkutan, namun kedua penulis tersebut dianggap kredibel/ valid karena aktif 

berkontribusi memberikan artikel wacana untuk Harian Suara Merdeka sehingga 

jajaran redaksi telah mengenali sang penulis. Jika ditinjau dari isi artikel wacana 

kedua artikel wacana tersebut diatas, kedua penulis juga valid karena memiliki 

wawasan yang luas mengenai berbagai ide/ tawaran solusi.
214

 Selain itu, kedua 

artikel tersebut diatas bisa termasuk sebagai artikel wacana yang bersifat umum 

                                                             
211 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia, Kunadi Ahmad. Bertempat di 
Kantor Departemen Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Selasa 16 Oktober 2018, Pukul: 00.28.58 WIB. 
212 Ibid. 
213 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana yang memimpin Rapat Redaksi Senin 15 
Oktober 2018, Hasan Fikri. Bertempat di Ruang  Kerja Redaktur Pelaksana Kantor Redaksi Koran 
Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Senin 15 Oktober 
2018, Pukul : 23.33.36 WIB. 
214Dokumentasi Peneliti selama 11 Hari Penelitian 
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untuk menyemarakkan peringatan hari tertentu (aspek kalendaris) / tidak berkaitan 

kasus khusus sehingga dua artikel wacana yang berbeda yang tersebut diatas bisa 

termuat, hal ini sejalan dengan kebijakan redaksi Harian Suara Merdeka seperti 

yang telah disampaikan oleh Saroni Asikin selaku anggota Redaktur Pelaksana 

dalam sesi wawancara dengan peneliti pada hari Jumat 5 Oktober 2018 yang 

lalu.
215

 Bahkan jika tidak ada penulis yang mengirimkan artikel wacana yang 

bersifat aspek kalendaris tersebut, maka Desk Wacana dan Edukasia harus 

berusaha mencari penulis yang mampu menulis artikel wacana tersebut atau 

dengan kata lain harus “mengada-adakan” artikel wacana tersebut. Berikut ini 

kutipan pernyataan Saroni Asikin terkait kebijakan redaksi pemuatan calon artikel 

wacana dari aspek penulis yang mungkin belum pas latar belakangnya namun 

berguna untuk menyemarakkan artikel wacana aspek kalendaris :  

“Jadi memang itu sudah jadi tradisi di media massa dan di Harian 

kami (Suara Merdeka), itu memang semestinya ada hal-hal, ada 

berita atau apapun yang terkait artikel itu ditujukan untuk ikut 

menyambut perayaan itu. Sifatnya kami memang selalu 

mempertimbangkan aspek kalendaris atau aspek-aspek yang 

berkaitan dengan waktu perayaaan khusus yang momen-momen 

penting itu. Itu makanya kalau tidak ada, bahkan “harus diada-

adakan”. Entah bagaimana caranya redaktur wacana (desk 

wacana dan edukasia) harus mencari hal itu”. 

“Tapi memang sebenarnya kami punya kebijakan, menulis 

sesuatu kalau halnya bersifat umum itu bisa siapa saja”.
216

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
215Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang memimpin rapat 
redaksi Kamis 4 Oktober 2018, Saroni Asikin. Bertempat di Kantor Redaksi Suara Merdeka, Jalan 
Pandanaran II No 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Jumat 5 Oktober 2018, Pukul 00.00.28 
WIB. 
216 Ibid. 
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 4.4.1.1.5 Proses Seleksi Berdasar Aspek Ruang Artikel 

Akademis.  

Proses seleksi calon artikel wacana berdasar aspek akademis ini 

didasarkan pada permintaan penulis dari luar yang sedang menempuh pendidikan 

pada jenjang perguruan tinggi. Artikel wacana yang bersifat sebagai ruang artikel 

akademis terdapat pada artikel wacana kedua yang terletak pada bagian bawah 

edisi Selasa 16 Oktober 2018. Artikel wacana kedua tersebut berjudul “Upaya 

Mencetak Pelaut Andal”. Dari hasil observasi peneliti pada saat penelitian hari 

Senin 15 Oktober 2018 di kantor redaksi Harian Suara Merdeka, dalam proses 

seleksi calon artikel wacana, peneliti melihat bahwa ada percakapan antara salah 

satu wartawan Harian Suara Merdeka biro kota Semarang dengan Kunadi Ahmad 

selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia, agar calon artikel wacana berjudul 

“Mencetak Pelaut Andal” bisa diprioritaskan diterima dan diusulkan dalam rapat 

redaksi serta termuat dengan pertimbangan bahwa penulis artikel wacana tersebut 

sedang menempuh pendidikan doktoral dan salah satu syarat kelulusan jenjang 

pendidikan doktoral adalah dengan termuatnya artikel akademis. Dalam proses 

seleksi itu pun Kunadi Ahmad menampung usulan tersebut. Selanjutnya pada 

proses rapat redaksi pun Kunadi Ahmad mengusulkan calon artikel wacana 

tersebut untuk termuat dengan menjelaskan kepada Hasan Fikri selaku Redaktur 

Pelaksana pemimpin rapat bahwa penulis yang bersangkutan sedang menempuh 

pendidikan doktoral dan salah satu syarat kelulusan yaitu dengan termuatnya 

artikel wacana yang bersifat akademis.
217

 

 

 

 

 

                                                             
217 Catatan Hasil Observasi Peneliti di Kantor Redaksi Suara Merdeka pada hari Senin 15 Oktober 
2018 Untuk Artikel Wacana Layak Muat Edisi Selasa 16 Oktober 2018. 
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Kunadi Ahmad pun mengkonfirmasi kepada peneliti bahwa 

pertimbangannya menerima dan mengusulkan artikel wacana tersebut terkait 

akademis. Berikut ini kutipan pernyataan Kunadi Ahmad terkait keputusan 

mengusulkan artikel wacana kedua tersebut: 

“Pada prinsipnya kita beri ruang. Tentu saja persyaratan 

tulisannya sesuai standar kan, tidak asal nulis kan, gitu kan. Kan 

dipertanggungjawabkan kan. Jadi semuanya itu sesuai standar, 

sesuai aturan-lah. Ada patokannya, ada aturannya, setidaknya 

kita memberi ruang tapi juga tentunya dengan syarat-syarat 

tertentu, misalnya tulisannya memenuhi syarat, dalam hal ini 

ada premis, ada persoalan, ada ide, ada solusi-lah. La itu”.
218

 

 Hasan Fikri selaku Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redaksi pun 

juga menjelaskan bahwa pertimbangannya menyetujui artikel wacana tersebut 

termuat dengan pertimbangan akademis. Berikut ini kutipan pernyataan Hasan 

Fikri terkait keputusan pemuatan artikel wacana “Upaya Mencetak Pelaut Andal”:  

“Ini kan semacam disertasi. Jadi disertasi mahasiswa (S3 Unnes 

yang berstatus) dosen PIP (Politeknik Ilmu Pelayaran)”.
219

 

“Ya, ya. Kita memberikan peluang untuk itu. Jadi terutama yang 

jenjang doktoral gitu ya, kepentingan S3 gitu memang kita beri 

peluang kepada siapapun, siapapun yang sedang menempuh 

pendidikan S3 dari berbagai universitas/ perguruan tinggi gitu. 

Tentu saja untuk itu redaktur(Desk Wacana dan Edukasia) akan 

mengedit ya, akan menyesuaikan karena kerap kali artikel yang 

mereka bikin itu sangat panjang gitu kan, lalu kemudian 

bahasanya yang dia gunakan sangat formal sehingga kadang-

kadang ndak pas dengan untuk dibaca publik/ umum itu kan 

susah, gitu kan karena mahasiswa doktoral itu kan diatas bahasa 

akademis, bahasa yang sangat formal gitu sehingga walaupun 

kita memberi peluang tetep kita sesuaikan dengan kebijakan-

kebijakan dari media dari Suara Merdeka. Gitu”.
220

 

 

                                                             
218 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari Selasa 16 Oktober 2018, Pukul : 00.28.58. WIB. 
219 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redaksi Senin 15 
Oktober 2018, Hasan Fikri. Bertempat di Ruang Redaktur Pelaksana Kantor Redaksi Koran Suara 
Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarag. Dilaksanakan pada hari Senin 15 Oktober 2018, 
Pukul : 23.33.36 WIB.  
220 Ibid 
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4.4.1.2 Proses Pengolahan. 

Dalam teori tersebut, tidak dijelaskan secara detail maksud dari 

pengolahan artikel, baik itu pengolahan dari pihak penulis ataupun pengolahan 

yang dilakukan oleh pihak redaksi suatu media massa. Namun, dalam 

penerapannya pada proses pemuatan artikel wacana redaksi HarianSuara 

Merdeka, pengolahan calon artikel wacana ini dilakukan oleh Desk Wacana dan 

Edukasia. Tahap pengolahan calon artikel wacana ini merupakan tahap ketiga 

setelah mendapat keputusan dari Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat 

redaksi. Tahap pengolahan artikel wacana Suara Merdeka lebih dikenal dengan 

sebutan tahapan editing calon artikel wacana.
221

 

Dalam proses pengolahan atau proses editing ini, Desk Wacana dan 

Edukasia tidak mempunyai kewenangan untuk menambahi atau mengurangi isi 

artikel yang bersifat esensial atau substansial. Desk Wacana dan Edukasia hanya 

mendapat kewenangan editing kata-kata atau kalimat yang terlalu panjang lalu 

dirubah menjadi singkat, padat, dan mudah dipahami. Selain itu, Desk Wacana 

dan Edukasia juga mendapat kewenangan untuk merubah, bahkan bisa pula 

menghilangkan kata yang dianggap kasar/ terlalu keras ataupun dirubah menjadi 

bahasa yang halus. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat Harian Suara 

Merdeka merupakan Harian berskala nasional yang terbit di provinsi Jawa Tengah 

dan DIY sehingga perlu menyesuaikan dengan kearifan lokal Jawa.
222

  

 

Peneliti pun telah menemukan salah satu contoh penerapan kewenangan 

Desk Wacana dan Edukasia dalam proses editing calon artikel wacana. Salah satu 

contoh tersebut terkait penghilangan kata-kata atau kalimat yang terkesan kasar/ 

keras. Hal tersebut terdapat dalam artikel wacana tunggal edisi Rabu 26 

September 2018 tepatnya pada bagian paragraf satu. Berikut ini ulasannya :  

                                                             
221 Hasil Observasi Peneliti Selama 11 Hari Penelitian  
222 Wawancara Peneliti dengan Anggota Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, 
Muhamad Saronji. Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari Kamis 31 Mei 2018, Pukul 01.21 WIB 
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Kata asli yang terdapat dalam naskah aslinya: 

“Memalukan sekali melihat carut marut pengelolaan beras yang 

sering kali menjadi buah bibir bahkan pergunjingan bagi sebagian 

masyarakat. Disatu sisi saat ini elite-elite politik negeri ini 

disibukkan oleh kontestasi untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 

hingga lupa bahwa rakyat emosinya memanas melihat kasus beras. 

Lagi-lagi rakyat disuguhi drama yang sama sekali tidak 

menyenangkan berupa potongan-potongan kebijakan dan 

penyataan pejabat negeri ini yang tidak sekata tentang beras‟‟
223

. 

Diubah menjadi: 

„‟Karut-marut pengelolaaan beras yang sering kali menjadi buah 

bibir, bahkan pergunjingan bagi sebagian masyarakat. Di satu sisi, 

saat ini elite-elite politik negeri ini disibukkan oleh kontestasi 

untuk memenangi pemilihan anggota legislatif (pileg) dan 

pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) hingga lupa bahwa 

emosi rakyat memanas meilhat kasus beras. Lagi-lagi rakyat 

disuguhi drama yang sama sekali tidak menyenangkan berupa 

potongan-potongan kebijakan dan pernyataan negeri ini yang tidak 

sekata tentang beras‟‟.
224

 

 Dari proses editing tersebut terlihat jelas bahwa kata-kata “Memalukan 

Sekali Melihat” dihilangkan oleh Desk Wacana dan Edukasia. Kunadi Ahmad 

selaku Kepala Desk menjelaskan bahwa penghilangan kata tersebut dimaksudkan 

agar lebih sesuai dengan kebijakan/ gaya redaksi HarianSuara Merdeka. Berikut 

ini kutipan pernyataan Kunadi Ahmad terkait penghilangan kata yang dianggap 

keras tersebut: 

“Kabeh disesuaikan to ya. Nek ono kata atau kalimat sing orak 

sesuai dengan  gaya Suara Merdeka ya kita sesuaikan. Misale neng 

kono (di Artikel Wacana “Mengubah Politik Perberasan) ono kata-

katane terlalu keras atau tidak enak ya kita ubahlah. Pokoknya 

diksi, banyak pilihan kata. Ya kan? Gitu”.
225

 

                                                             
223 Dokumentasi Pribadi Peneliti Terhadap E-mail Calon Artikel Wacana “Mengubah Politik Beras” 
yang Masuk Ke Dalam Akun E-mail resmi Wacana Nasional Suara Merdeka pada hari Selasa 25 
September 2018 pukul 07.25 WIB. 
224 Artikel Wacana Yang Termuat Edisi Rabu 26 September 2018.  
225 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi 
Ahmad. Bertempat di Ruang Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Rabu 26 September 2018, pukul: 22.40.37 WIB. 
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 Selain perubahan atau penghilangan kata-kata kasar/ keras, ada pula 

kewenangan agar mengubah suatu kata/ kalimat menjadi lebih pas atau tepat. 

Salah satu contoh perubahan kata atau kalimat agar lebih tepat terdapat pada judul 

artikel wacana utama edisi Rabu 26 September 2018. Naskah asli dari penulis, 

artikel tersebut berjudul “Mengubah Politik Beras”.
226

 Pada proses editing, 

Kunadi Ahmad mengedit/ mengubah judul tersebut menjadi “Mengubah Politik 

Perberasan”.
227

 

Dari hasil obervasi peneliti, ada pula saat proses editing naskah, calon 

artikel wacana mengalami pergantian. Tepatnya pada hari Rabu 10 Oktober 2018 

yang membahas calon artikel wacana layak muat edisi Kamis 11 Oktober 2018. 

Pada proses rapat redaksi, telah disetujui bahwa artikel wacana yang menjadi 

headline adalah artikel wacana berjudul “Rokok dan Miras Membuat Wonogiri 

Miskin, Bukan Hanya Pendidikan Rendah”, dan artikel wacana kedua yang 

berjudul “Ber-Ecobrick Asyik”. Pada pertengahan proses editing dua calon artikel 

wacana tersebut, sekitar pukul 20.20 WIB, Saroni Asikin selaku Redaktur 

Pelaksana memberikan keputusan kepada Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk 

agar dua artikel wacana tersebut diganti dengan artikel wacana yang lain.
228

 

 Kepada peneliti, Saroni Asikin menjelaskan calon artikel wacana headline 

yang semula berjudul “Rokok dan Miras Membuat Wonogiri Miskin, Bukan 

Hanya Pendidikan Rendah” diganti dengan pertimbangan bahwa bisa 

menyinggung pihak tertentu.
229

 Selanjutnya artikel wacana headline diganti 

dengan artikel wacana berjudul “Konseling Untuk Korban Gempa”, artikel 

wacana tersebut menurut Saroni Asikin masih terkait dengan berita terhangat dan 

                                                             
226Dokumentasi Pribadi Peneliti Terhadap E-mail Calon Artikel Wacana “Mengubah Politik Beras” 
yang Masuk Ke Dalam Akun E-mail resmi Wacana Nasional Suara Merdeka pada hari Selasa 25 
September 2018 pukul 07.25 WIB. 
227Artikel Wacana yang Termuat Edisi Rabu 26 September 2018 
228 Catatan Hasil Observasi Peneliti Di Redaksi Suara Merdeka pada Rabu 10 Oktober 2018 Untuk 
Artikel Wacana Layak Muat Edisi Kamis 11 Oktober 2018. 
229 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana koran Suara Merdeka yang memimpin rapat 
redaksi Rabu 10 Oktober 2018, Saroni Asikin. Bertempat di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana 
Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Rabu 10 
Oktober 2018, Pukul : 23.51.14 WIB.  
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terdapat hal-hal menarik yang bisa menjadi pengetahuan para pembaca. Berikut 

ini kutipan pernyataan Saroni Asikin terkait pergantian artikel wacana headline : 

„‟Setelah yang teks “ Rokok dan Alkohol Wonogiri” itu dicek 

ternyata isinya agak sensitif untuk itu, meskipun itu data dari BPS 

Wonogiri tetapi akhirnya saya pertimbangkan untuk diganti yang 

lain dan pak Kunadi (Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana 

dan Edukasia)menyodorkan tulisan baru ketika diperiksa itu juga 

cukup menarik. Jadi akhirnya itu yang diturunkan tentang 

konseling untuk gempa, apalagi itu masih aktual‟‟ 

„‟Iya (Berkaitan berita terhangat tentang gempa di palu). Berita 

harian saben hari juga Suara Merdeka menurunkan penggalangan 

dana, aktivitas kegiatan menyumbang gempa di Palu dan ini 

konseling ini kan juga bagus jika disodorkan pada pembaca. Ada 

inspirasi yang bisa diambil, ternyata tak semata membutuhkan 

dana tapi juga konseling secara psikologis untuk para korban 

gempa, gitu itu. Jadi itu pertimbangannya‟‟
230

 

Pada artikel wacana kedua yang terletak pada bagian bawah, semula 

berjudul “Ber-Ecobrick Asyik” namun batal termuat. Saroni Asikin menjelaskan 

bahwa calon artikel wacana tersebut belum memenuhi kriteria sebagai artikel 

wacana yang layak muat. Berikut ini kutipan pernyataan Saroni Asiki terkait batal 

termuatnya “Ber-Ecobrick Asyik” : 

„‟Yang “Pengolahan Sampah” itu tulisannya belum layak, belum 

memenuhi standar untuk sebuah tulisan artikel di rubrik wacana 

Suara Merdeka karena masih sangat ya mungkin lebih mendekati 

tulisan features‟‟  

„‟Iya kayak berita yang bercerita gitu‟‟.
231

  

Selanjutnya calon artikel wacana kedua tersebut diganti dengan artikel 

wacana berjudul “Kebijakan Moneter Terlalu Banyak Beban?”.
232

 Saroni Asikin 

menjelaskan bahwa beliau menyetujui calon artikel wacana tersebut karena sangat 

aktualitas dengan pemberitaan gejolak nilai tukar rupiah dan karena penulis yang 

                                                             
230 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana koran Suara Merdeka yang memimpin rapat 
redaksi Rabu 10 Oktober 2018, Saroni Asikin. Bertempat di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana 
Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Rabu 10 
Oktober 2018, Pukul : 23.51.14 WIB. 
231 Ibid 
232 Ibid  
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bersangkutan sudah berkompeten pada bidangnya serta karena rutin mengirimkan 

artikel wacana kepada Suara Merdeka.
233

 

 4.4.1.3 Proses Pendistribusian.  

 Dalam penerapannya pada proses artikel wacana layak muat, proses 

pendistribusian mengacu pada proses akhir yakni setelah calon artikel wacana 

telah dikoreksi oleh Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redaksi dan telah 

mendapat persetujuan akhir berupa tanda tangan. Setelah proses tersebut selesai, 

maka Desk Wacana dan Edukasia menyerahkan suatu calon artikel wacana 

kepada bagian layout atau pracetak untuk proses pemuatan dalam Harian.
234

 

4.4.1.4 Gatekeeper dalam Artikel Wacana Harian Suara Merdeka. 

Dalam penerapannya pada proses pemuatan artikel wacana HarianSuara 

Merdeka, terdapat dua orang yang berperan strategis sebagai gatekeeper/ penjaga 

gawang. Dua orang yang bertindak sebagai gatekeeper tersebut yaitu Kepala/ 

Anggota Desk Wacana dan Edukasia yang bertugas mengolah artikel wacana serta 

salah satu Redaktur Pelaksana yang bertugas memimpin rapat redaksi.
235

  

 Desk Wacana dan Edukasia berperan strategis dalam proses awal yakni 

proses seleksi, proses pengusulan dalam rapat redaksi dan proses editing. Dari 

proses seleksi, Desk Wacana dan Edukasia bebas memilih calon artikel wacana 

untuk diusulkan dalam rapat redaksi dan mempertahankan usulannya dalam forum 

rapat. Namun usulan tersebut belum-lah keputusan akhir. Redaktur Pelaksana 

yang memimpin rapat lebih memiliki kuasa untuk menolak atau menerima suatu 

calon artikel wacana dalam rapat redaksi.
236

 

Jika usulan calon artikel wacana ditolak, maka pada saat rapat itu pula, 

Desk Wacana dan Edukasia langsung mencarikan artikel wacana pengganti 

                                                             
233 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana koran Suara Merdeka yang memimpin rapat 
redaksi Rabu 10 Oktober 2018, Saroni Asikin. Bertempat di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana 
Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Rabu 10 
Oktober 2018, Pukul : 23.51.14 WIB. 
234 Hasil Obervasi Peneliti selama 11 hari Penelitian.  
235 Ibid 
236 Ibid. 
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melalui akun email resmi Wacana Nasional Suara Merdeka yang terhubung 

melalui smartphone pribadi.
237

 Jika disetujui, maka calon artikel wacana 

memasuki tahap editing atau penyuntingan.
238

 Namun keputusan suatu calon 

artikel wacana dari Redaktur Pelaksana belum-lah keputusan yang benar-benar 

akhir. Sebelum memasuki pukul 23.00 WIB dan pada saat proses pesetujuan 

akhir, calon artikel wacana masih bisa berubah atau diganti dengan yang lain 

berdasar keputusan Redaktur Pelaksana yang dikomunikasikan bersama dengan 

Desk Wacana dan Edukasia.
239

  

 4.4.1.5 Pintu Gerbang Artikel Wacana pada Redaksi Harian Suara 

Merdeka. 

 Dalam penerapannya pada proses pemuatan artikel wacana, gerbang pintu 

keluar untuk termuat atau tidak termuatnya calon artikel wacana umumnya 

terletak pada proses rapat redaksi/ proses kedua dalam urutan pemuatan artikel 

wacana.
240

 Proses rapat redaksi yang salah satunya membahas artikel wacana 

menurut Redaksi Harian Suara Merdeka menjadi penting terselenggara karena 

telah menjadi bagian dalam standart operasional prosedur untuk menjaga kualitas 

produk/ konten termasuk konten artikel wacana agar sesuai dengan garis 

kebijakan redaksi yang telah ditentukan.
241

 Selain itu, rapat redaksi juga untuk 

mengetahui kelayakan calon artikel wacana dengan trend pemberitaan yang ada 

dan untuk mengetahui kredibilitas penulis calon artikel wacana.
242

 Pada proses ini, 

Redaktur Pelaksana-lah yang memiliki kewenangan mutlak menentukan artikel 

                                                             
237 Hasil Obervasi Peneliti Ketika Mengikuti Rapat Redaksi Jumat 21 September 2018 yang 
Membahas Artikel Wacana Sabtu 22 September 2018.  
238 Hasil Observasi Peneliti Selama 11 Hari Penelitian.  
239 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redaksi Kamis 4 
Oktober 2018, Saroni Asikin. Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan 
Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan Pada Hari Jumat 5 Oktober 2018, Pukul : 00.00.28 
WIB. 
240 Hasil Observasi Peneliti Selama 11 Hari Penelitian.  
241 Wawancara Peneliti dengan Pemimpin Redaksi Koran Suara Merdeka, Gunawan Permadi. 
Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Minggu, 27 Mei 2018, Pukul : 21.28 WIB.  
242 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang memimpin Rapat 
Redaksi Jumat 21 September 2018, Hasan Fikri. Bertempat di Kantor Departemen Redaksi Koran 
Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Jumat 21 
September 2018, Pukul : 22.43.08 WIB.  
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wacana, menjaga keamanan calon artikel wacana dan bertanggungjawab langsung 

kepada Pemimpin Redaksi.
243

 

Dalam kurun waktu 11 hari peneliti melaksanakan penelitian, ada 

sembilan hari yang menjadikanrapat redaksi menjadi gerbang pintu keluar 

termuatnya artikel wacana. Sembilan hari tersebut tepatnya pada penelitian 

obervasi rapat redaksi tanggal: 19 Juni 2018 untuk artikel wacana edisi Rabu 20 

Juni 2018, 11 September 2018 untuk artikel wacana edisi Rabu 12 September 

2018, 21 September 2018 untuk artikel wacana edisi Sabtu 22 September 2018, 25 

September 2018 untuk artikel wacana edisi Rabu 26 September, 26 September 

2018 untuk artikel wacana edisi Kamis 27 September 2018, 4 Oktober 2018 untuk 

artikel wacana edisi Jumat 5 Oktober 2018, 5 Oktober 2018 untuk artikel wacana 

edisi Sabtu 6 Oktober 2018, 9 Oktober 2018 untuk artikel wacana edisi Rabu 10 

Oktober 2018 , dan 15 Oktober 2018 untuk artikel wacana edisi Selasa 16 Oktober 

2018. Pada hari-hari tersebut, calon artikel wacana yang menjadi keputusan rapat 

redaksi sudah bersifat final, calon artikel wacana hanya mengalami proses editing 

dan proses persetujuan akhir.
244

 

Dalam proses rapat redaksi itu pula terdapat satu hal yang kurang ditaati 

oleh Desk Wacana dan Edukasia, hal tersebut adalah mengenai jumlah usulan 

calon artikel wacana yang layak muat. Kebijakan dalam redaksi HarianSuara 

Merdeka seperti telah dijelaskan oleh Bapak Gunawan Permadi selaku Pemimpin 

Redaksi bahwa jumlah usulan calon artikel wacana dalam rapat redaksi berjumlah 

tiga atau empat usulan sebagai pilihan alternatif yang selanjutnya akan dipilih satu 

atau dua artikel wacana yang akan terbit berdasarkan edisi hari penerbitan.
245

 

Berikut ini kutipan pernyataan Bapak Gunawan Permadi terkait standart jumlah 

usulan calon artikel wacana dalam rapat redaksi : 

                                                             
243 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang memimpin rapat 
redaksi Senin 15 Oktober 2018, Hasan Fikri. Bertempat di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana Kantor 
Departemen Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Dilaksanakan 
pada hari Senin 15 Oktober 2018, Pukul : 23.33.36 WIB.  
244 Hasil Obervasi Peneliti selama 11 Hari Penelitian.  
245Wawancara Peneliti dengan Pemimpin Redaksi Koran Suara Merdeka, Gunawan Permadi. 
Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. 
Dilaksanakan Pada Hari Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 21:28 WIB. 
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“Setelah diseleksi oleh redaktur wacana(Desk Wacana dan 

Edukasia) tentunya punya beberapa pilihan. Satu hari itu kan 

kita muat dua artikel, kemudian biasanya dibawa ke rapat 

redaksi malam, itu redaktur menyampaikan beberapa pilihan 

mungkin 3 atau 4 pilihan artikel lalu disitu dibahas oleh redaktur 

pelaksana dan tim, kadang ada wakil pemimpin redaksi atau 

pemred (pemimpin redaksi)lalu ditetapkan 2 tulisan yang bisa 

dimuat esok harinya. Itu berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan jurnalisme, kelayakan, penulisnya dan 

sebagainya. Gitu ya”.
246

 

Jumlah usulan calon artikel wacana dalam rapat redaksi tersebut diatas 

juga ditegaskan oleh Saroni Asikin selaku Redaktur Pelaksana. Saroni Asikin 

menegaskan bahwa jika artikel wacana yang akan termuat berjumlah 2 artikel 

maka Desk Wacana dan Edukasia mengusulkan 3 artikel sesuai standart kebijakan 

redaksi. Dari 3 usulan artikel, nantinya Redaktur Pelaksana akan memilih 2 

artikel. Berikut ini kutipan pernyataan Saroni Asikin kepada peneliti terkait 

jumlah usulan calon artikel wacana : 

„‟Jadi Redaktur Wacana (Desk Wacana dan Edukasia) 

bertanggungjawab dari menyiapkan materi yang hendak 

dipublikasikan keesokan harinya/ untuk diterbitkan, gitu. 

Standarnya mereka mengajukan minimal tiga karena harus ada dua 

yang dipilih, minimal tiga, dari tiga itu dua disepakati bahkan letak 

atau posisi penyajiannya sudah disepakati di dalam rapat‟‟.
247

 

Jumlah  usulan artikel wacana yang berjumlah tiga atau empat tersebut 

juga ditegaskan kembali oleh Kepala Desk Wacana dan Edukasia, Kunadi Ahmad. 

Beliau menjelaskan bahwa jika artikel wacana yang termuat hanya satu maka 

calon artikel wacana yang diusulkan berjumlah minimal dua sebagai alternatif 

pilihan, jika yang akan termuat dua maka calon artikel wacana yang akan 

diusulkan minimal tiga atau empat sebagai pilihan alternatif. Berikut ini kutipan 

pernyataan Bapak Kunadi Ahmad terkait standart jumlah usulan calon artikel 

wacana dalam rapat redaksi : 

                                                             
246Wawancara Peneliti dengan Pemimpin Redaksi Koran Suara Merdeka, Gunawan Permadi. 
Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. 
Dilaksanakan Pada Hari Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 21:28 WIB. 
247 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Pemimpin Rapat Redaksi Kamis 4 Oktober 
2018, Saroni Asikin. Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 
10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Jumat 5 Oktober 2018, Pukul: 00.00.28 WIB.  
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“Seandainya setiap hari pada hari itu ada dua, dua tulisan yang 

dimuat, bisa saja saya mengusulkan tiga atau empat pilihan. Jadi 

sebagai alternatif pilihan”.
248

 

 Dalam kenyataannya, kebijakan ini kurang dipatuhi oleh Desk Wacana 

dan Edukasia. Selama 11 hari peneliti melaksanakan penelitian, terdapat 7 hari 

tertentu Desk Wacana dan Edukasia mengusulkan jumlah calon artikel wacana 

tidak sesuai standar kebijakan redaksi yang telah ditentukan. Tujuh hari tersebut, 

sebagai berikut : Selasa 11 September 2018 untuk artikel wacana layak muat edisi 

Rabu 12 September 2018, Selasa 25 September 2018 untuk artikel wacana layak 

muat edisi Rabu 26 September 2018, Kamis 4 Oktober 2018 untuk artikel wacana 

layak muat edisi Jumat 5 Oktober 2018, Jumat 5 Oktober 2018 untuk artikel 

wacana layak muat edisi Sabtu 6 Oktober 2018, Selasa 9 Oktober 2018 untuk 

artikel wacana layak muat edisi Rabu 10 Oktober 2018, Rabu 10 Oktober 2018 

untuk artikel wacana layak muat edisi Kamis 11 Oktober 2018, dan Senin 15 

Oktober 2018 untuk artikel wacana layak muat edisi Selasa 16 Oktober 2018.
249

 

Artikel wacana  yang termuat pada edisi Rabu 12 September 2018, edisi 

Rabu 26 September 2018, edisi Rabu 10 Oktober 2018 berjumlah satu artikel atau 

artikel wacana utama. Pada satu hari sebelum edisi penerbitan, Desk Wacana dan 

Edukasia hanya mengusulkan satu calon artikel wacana dalam rapat redaksi. 

Selanjutnya artikel wacana yang terbit pada edisi Jumat 5 Oktober 2018, edisi 

Sabtu 6 Oktober 2018, edisi Kamis 11 Oktober 2018, edisi Selasa 16 Oktober 

2018 termuat dua artikel wacana ( artikel wacana headline yang terletak pada 

bagian atas dan artikel wacana kedua yang terletak pada bagian bawah). Pada satu 

hari sebelum edisi penerbitan artikel wacana tersebut, Desk Wacana dan Edukasia 

hanya mengusulkan 2 calon artikel wacana dalam rapat redaksi.
250

 

Selanjutnya pada dua hari penelitian, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2018 

dan 10 Oktober 2018, rapat redaksi bukan menjadi gerbang pintu keluar 

                                                             
248 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia Redaksi Koran Suara Merdeka, 
Kunadi Ahmad. Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 
Semarang. Dilaksanakan pada hari Selasa 19 Juni 2018, Pukul : 22.57.40 WIB. 
249 Hasil Obervasi Peneliti selama 11 Hari Penelitian. 
250 Ibid 
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termuatnya artikel wacana. Justru keputusan bersama antara Redaktur Pelaksana 

dengan Desk Wacana dan Edukasia diluar rapat yang menjadi gerbang pintu 

keluar termuatnya artikel wacana untuk edisi 21 Juni 2018 dan 11 Oktober 

2018.
251

 

Pada hari Rabu 20 Juni 2018 sekitar pukul 22.15 WIB, peneliti 

menemukan bahwa dalam proses persetujuan akhir dari Redaktur Pelaksana, calon 

artikel wacana edisi Kamis 21 Juni 2018 mengalami pergantian calon artikel 

wacana kedua yang terletak pada bagian bawah, yang berjudul “Berguru Pada 

Haul” diganti artikel wacana berjudul “Efek Jokowi Pada Pemilu 2019”.
252

 

Terkait dengan perubahan calon artikel tersebut, Saroni Asikin selaku 

Redaktur Pelaksana menyatakan bahwa calon artikel wacana tentang “Berguru 

Pada Haul” belum memenuhi syarat sebagai calon artikel wacana dan calon artikel 

wacana terkait “Efek Jokowi Dalam Pemilu 2019”, Saroni Asikin menyatakan 

bahwa artikel tentang politik kapanpun mendapat ruang untuk termuat. Berikut ini 

kutipan pernyataan Saroni Asikin terkait pergantian calon artikel wacana : 

“Yang Jokowi(“Efek Jokowi Dalam Pemilu 2019”) itu kan 

sebenarnya artikel yang bisa tidak harus dipasang malam ini atau 

untuk terbitan besok, artinya masih mungkin satu atau dua hari 

lagi atau seminggu kemudian karena pilpres masih jauh gitu. 

Cuma pertimbangannya sebagai ganti artikel(“Berguru Pada 

Haul”) yang sudah direncanakan bahwa ternyata tidak memenuhi 

syarat itu. Tulisan itu juga punya kemungkinan dimunculkan 

untuk terbitan besok. Intinya tulisannya juga tulisan yang bagus, 

tulisan yang memberi gambaran topik yang lebih pas pada 

pembaca”.
253

 

Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk yang bertugas pada Rabu 20 Juni 

2018 pun menjelaskan bahwa calon artikel wacana tentang “Berguru Pada Haul” 

batal termuat karena beliau menyadari bahwa pada awal proses seleksi, beliau 

kurang mendalami dalam membaca dan memahami isi artikel wacana. Berikut ini 
                                                             
251 Hasil Obervasi Peneliti selama 11 Hari Penelitian 
252Catatan Hasil Observasi Peneliti di Ruang Redaksi Suara Merdeka pada Rabu 20 Juni 2018 
Untuk Artikel Wacana Layak Muat Edisi Kamis 21 Juni 2018. 
253 Wawancara Peneliti dengan Saroni Asikin selaku Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat 
redaksi Rabu 20 Juni 2018. Bertempat di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran 
II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Rabu 20 Juni 2018, Pukul 22.58.27 WIB. 
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kutipan pernyataan Kunadi Ahmad terkait batal termuatnya artikel wacana 

“Berguru Pada Haul”: 

„‟Iya (calon artikel wacana “Berguru Pada Haul”)diganti(dengan 

artikel wacana “Efek Jokowi Pada Pemilu 2019”), karena ternyata 

dengan pertimbangan tulisannya (calon artikel wacana “Berguru 

Pada Haul”)sangat sulit untuk dipahami. Semula saya pikir dengan 

membaca sekilas saya pikir ada hal yang menjelaskan tentang 

bagaimana Haul itu sendiri dan kemudian dipahami oleh pembaca 

tetapi ternyata setelah saya dalami ternyata tulisannya sangat rumit, 

modelnya model kolom sangat mungkin kontemplatif tapi tidak 

menawarkan apa-apa dan pembaca sulit memahami tulisannya. Jadi 

akhirnya Redpel(Redaktur Pelaksana) menghendaki dirubah, yaudah 

kita ganti‟‟
254

 

Redaktur Pelaksana sebagai gerbang pintu keluar artikel wacana juga 

terjadi ketika peneliti melaksanakan penelitian pada hari Rabu 10 Oktober 2018 

untuk artikel wacana layak muat edisi Kamis 11 Oktober 2018. Dalam penelitian 

tersebut, Redaktur Pelaksana sebagai pintu keluar karena dua artikel wacana, baik 

yang terletak pada bagian atas/ yang menjadi headline, maupun artikel wacana 

kedua yang terletak pada bagian bawah, semuanya mengalami pergantian calon 

artikel wacana. Pergantian calon artikel wacana terjadi ketika Desk Wacana dan 

Edukasia melakukan proses editing naskah/ penyuntingan naskah.
255

  

Pada proses rapat redaksi, telah disetujui bahwa artikel wacana yang 

menjadi headline adalah artikel berjudul “Rokok dan Miras Membuat Wonogiri 

Miskin, Bukan Hanya Pendidikan Rendah”, dan artikel wacana kedua yang 

berjudul “Ber-Ecobrick Asyik”. Pada pertengahan proses editing dua calon artikel 

wacana tersebut, sekitar pukul 21.00 WIB, Saroni Asikin selaku Redaktur 

Pelaksana memberikan keputusan kepada Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk 

agar dua artikel wacana tersebut diganti dengan artikel wacana yang lain.
256

 

                                                             
254 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk, Kunadi Ahmad yang bertugas pada hari Rabu 20 Juni 
2018. Bertempat di Kantor Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. 
Dilaksanakan pada hari Rabu 20 Juni 2018, Pukul 22.51.16 WIB.   
255 Catatan Hasil Observasi Peneliti di Redaksi Suara Merdeka pada Rabu 10 Oktober 2018 untuk 
Artikel Wacana Layak Muat Edisi Kamis 11 Oktober 2018.  
256 Ibid 
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Kepada peneliti, Saroni Asikin menjelaskan calon artikel wacana headline 

yang semula berjudul “Rokok dan Miras Membuat Wonogiri Miskin, Bukan 

Hanya Pendidikan Rendah” diganti dengan pertimbangan bahwa bisa 

menyinggung pihak tertentu. Selanjutnya artikel wacana headline diganti dengan 

artikel wacana berjudul “Konseling Untuk Korban Gempa”, artikel wacana 

tersebut menurut Saroni Asikin masih terkait dengan berita terhangat tentang 

bencana alam dan terdapat hal-hal menarik yang bisa menjadi pengetahuan para 

pembaca.
257

 

Selanjutnya calon artikel wacana kedua berjudul “Ber-Ecobrick Asyik” 

diganti dengan artikel wacana berjudul “Kebijakan Moneter Terlalu Banyak 

Beban?”.
258

 Saroni Asikin menjelaskan bahwa beliau menyetujui calon artikel 

wacana “Kebijakan Moneter Terlalu Banyak Beban?” termuat karena sangat 

aktualitas dengan pemberitaan gejolak nilai tukar rupiah dan karena penulis yang 

bersangkutan sudah berkompeten pada bidangnya serta karena rutin mengirimkan 

artikel wacana kepada Suara Merdeka.
259

 

4.4.1.6 Kekuatan Yang Ada di Sekitar Gerbang.  

Dalam penerapannya pada proses pemuatan calon artikel wacana Harian 

Suara Merdeka, kekuatan positif dan kekuatan negatif masih menjadi bagian dari 

proses rapat redaksi/ urutan kedua. Dalam proses rapat redaksi, kekuatan positif 

dan negatif bisa menjadi saluran termuat atau tidak termuatnya artikel wacana dan 

mempercepat atau memperlambat laju artikel wacana untuk termuat.
260

  

Dalam rapat redaksi, salah satu contoh kekuatan positif yang mampu 

memfasilitasi termuatnya satu artikel wacana terdapat pada penelitian yang 

                                                             
257 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana koran Suara Merdeka yang memimpin rapat 
redaksi Rabu 10 Oktober 2018, Saroni Asikin. Bertempat di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana 
Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II NO 10 Semarang. Dilaksanakan pada hari Rabu 10 
Oktober 2018, Pukul : 23.51.14 WIB. 
258 Catatan Hasil Observasi Peneliti di Redaksi Suara Merdeka pada Rabu 10 Oktober 2018 untuk 
Artikel Wacana Layak Muat Edisi Kamis 11 Oktober 2018. 
259 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana koran Suara Merdeka yang memimpin rapat 
redaksi Rabu 10 Oktober 2018, Saroni Asikin.Op.cit. 
260 Hasil Observasi Peneliti Selama 11 Hari Penelitian.  
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dilaksanakan peneliti pada hari Selasa 25 September 2018 yang meneliti proses 

pemuatan artikel wacana edisi Rabu 26 September 2018. Dalam proses rapat 

redaksi, Kunadi Ahmad hanya mengusulkan satu artikel wacana berjudul 

“Mengubah Politik Beras” dengan memberikan penjelasan kepada Redaktur 

Pelaksana, Hasan Fikri bahwa penulis artikel wacana yang bersangkutan selalu 

menulis artikel wacana yang isinya selalu tajam berkaitan dengan pemberitaan 

terhangat. Mendengar penjelasan dari Kunadi Ahmad tersebut, Hasan Fikri selaku 

Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redaksi Selasa 25 September 2018 

langsung menyetujui artikel tersebut untuk diedit dan diterbitkan.
261

  

Dari penjelasan Kunadi Ahmad tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal 

tersebut merupakan contoh kekuatan positif disekitar gerbang (rapat redaksi) yang 

bisa memfasilittasi dan mempercepat termuatnya suatu artikel wacana karena 

sudah jelas asal-usul/ latar belakang maupun kredibilitas penulisnya.  

Selanjutnya ada pula kekuatan negatif dalam rapat redaksi (gerbang) yang 

membuat suatu artikel wacana tidak layak termuat. Salah satu contohnya terdapat 

pada rapat redaksi Jumat 21 September 2018 yang membahas artikel wacana 

layak muat edisi Sabtu 22 September 2018. Pada awalnya Kepala Desk Wacana 

dan Edukasia, Kunadi Ahmad mengusulkan artikel wacana headline dengan judul 

“Menyelamatkan BPJS Kesehatan” namun belum jelas asal usul atau latar 

belakang penulisnya ketika memberikan penjelasan dalam forum rapat. Kunadi 

Ahmad hanya menjelaskan bahwa penulis yang bersangkutan hanya menulis 

kapasitas diri sebagai esais. Mendengar hal tersebut, beberapa anggota rapat 

menyampaikan saran kepada Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redaksi, 

Hasan Fikri agar artikel tersebut tidak termuat dengan pertimbangan bahwa belum 

jelas latar belakang penulisnya. Pada akhirnya artikel tersebut pun benar-benar 

tidak termuat dan diganti dengan artikel wacana berjudul “Akankah Kasus 

                                                             
261 Rekaman Suara Rapat Redaksi Selasa 25 September. Di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana koran 
Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Selasa 25 September 2018, Pukul : 18.52.18 
WIB. 
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Century Terulang?”.
262

 Hasan Fikri dalam rapat redaksi menolak artikel 

“Menyelamatkan BPJS Kesehatan” dengan alasan karena artikel tersebut berada 

dalam ranah pihak tertentu sehingga tidak boleh sembarang orang menulis artikel 

tersebut.
263

 

Dari proses rapat redaksi Jumat 21 September 2018, dapat disimpulkan 

bahwa asal usul atau latar belakang penulis yang belum jelas menjadi kekuatan 

negatif yang membuat artikel wacana tidak termuat. Asal usul penulis memang 

sangat penting berkaitan dengan materi artikel wacana, hal tersebut ditekankan 

dalam buku “Buku Pintar Wartawan Suara Merdeka”. Dalam buku tersebut, 

terdapat ketetapan bahwa artikel wacana harus ditulis oleh seseorang yang 

profesional. Seseorang yang profesional, dalam buku tersebut, diartikan bahwa 

ditulis oleh orang yang menguasai masalah.
264

  

Kekuatan negatif selain membuat artikel wacana tidak termuat, ada pula 

kekuatan negatif di sekitar gerbang (rapat redaksi) yang memperlambat proses 

pemuatan artikel wacana. Salah satu contoh kekuatan negatif di sekitar gerbang 

yang memperlambat laju pemuatan artikel wacana juga terdapat pada rapat 

redaksi Jumat 21 September 2018 yang membahas artikel wacana layak muat 

edisi Sabtu 22 September 2018. Sebagai ganti dari artikel wacana headline 

berjudul “Menyelamatkan BPJS Kesehatan” yang ditolak, Kunadi Ahmad 

mengusulkan calon artikel wacana headline berjudul “Akankah Kasus Century 

Terulang?” dengan menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan pemberitaan 

terhangat serta artikel tersebut berisi penjelasan dari penulis tentang kemungkinan 

kasus century terulang atau tidak.
265

 Rapat redaksi yang membahas artikel wacana 

tersebut, berjalan alot karena beberapa anggota rapat redaksi salah mengartikan 

                                                             
262 Rekaman Suara Rapat Redaksi Jumat 21 September 2018. Di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana 
Departemen Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Jumat 21 
September 2018, Pukul 19:01:35 WIB. 
263 Ibid. 
264 Bambang Sadono SY, dkk.Buku Pintar Wartawan Suara Merdeka. Diterbitkan Terbatas Untuk 
Kalangan Departemen Redaksi Harian Suara Merdeka. Hal 22-23. 
265Rekaman Suara Rapat Redaksi Jumat 21 September 2018. Di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana 
Departemen Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Jumat 21 
September 2018, Pukul 19:01:35 WIB. 
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penjelasan dari Kunadi Ahmad. Melihat alotnya pembahasan, Hasan Fikri 

berusaha berulang kali menjelaskan bahwa titik berat dari artikel tersebut adalah 

uraian mengenai kemungkinan kasus bank century terulang kembali atau tidak. 

Namun pada akhirnya artikel tersebut disetujui oleh Hasan Fikri untuk proses 

editing.
266

  

Dari adanya salah pemahaman dari anggota rapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa salah tafsir dari beberapa anggota rapat menjadi salah satu 

kekuatan negatif di sekitar gerbang (rapat redaksi) yang dapat memperlambat 

proses pemuatan artikel wacana. Jika tidak ada kesalahpahaman tersebut mungkin 

saja rapat tidak menjadi alot dan artikel wacana menjadi cepat dalam proses 

pemuatan.  

Namun jika terjadi pergantian calon artikel wacana pada proses 

persetujuan akhir, maka kekuatan yang ada di sekitar gerbang menjadi bagian 

dalam proses persetujuan akhir oleh Redaktur Pelaksana pemimpin rapat redaksi/ 

proses keempat dalam urutan pemuatan calon artikel wacana dan proses 

persetujuan akhir ini menjadi gerbang yang menentukan artikel wacana layak 

termuat atau tidak. Dalam proses ini, kekuatan di sekitar gerbang persetujuan 

akhir yang ada bersifat negatif, yaitu menjadikan calon artikel wacana batal 

termuat dan tergantikan dengan calon artikel wacana yang lain.
267

 Salah satu 

contoh kekuatan negatif yang terdapat pada gerbang persetujuan akhir yaitu ketika 

peneliti melaksanakan penelitian pada hari Rabu 20 Juni 2018 untuk artikel 

wacana layak muat edisi Kamis 21 Juni 2018. Dalam proses rapat redaksi, 

awalnya Saroni Asikin selaku Redaktur Pelaksana pemimpin rapat menyetujui 

calon artikel wacana “Berguru Pada Haul” agar diproses untuk termuat.
268

 Namun 

ketika memasuki proses persetujuan akhir, Saroni Asikin beserta Kunadi Ahmad 

selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia yang bertugas, mengadakan diskusi 

                                                             
266 Rekaman Suara Rapat Redaksi Jumat 21 September 2018. Di Ruang Kerja Redaktur Pelaksana 
Departemen Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Jumat 21 
September 2018, Pukul 19:01:35 WIB. 
267 Hasil Obervasi Peneliti Selama 11 Hari Penelitian. 
268 Catatan Hasil Observasi Peneliti di Redaksi ASuara Merdeka pada Rabu 20 Juni 2018 Untuk 
Artikel Wacana Layak Muat Edisi Kamis 21 Juni 2018.  
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singkat mengenai isi calon artikel wacana apakah sudah sesuai dengan garis 

kebijakan redaksi Harian Suara Merdeka atau belum. Dari proses diskusi singkat 

tersebut, Saroni Asikin memerintahkan kepada Kunadi Ahmad untuk mengganti 

calon artikel wacana tersebut diganti dengan artikel wacana berjudul “Efek 

Jokowi Pada Pemilu 2019”. Saroni Asikin menjelaskan kepada peneliti bahwa 

calon artikel wacana berjudul “Berguru pada Haul” batal termuat dengan 

pertimbangan bahwa artikel tersebut sangat susah untuk dipahami maknanya.
269

 

Selanjutnya, Saroni Asikin menyetujui artikel wacana berjudul “Efek Jokowi pada 

Pemilu 2019” termuat dengan pertimbangan bahwa salah satunya artikel tersebut 

berusaha memberikan wawasan kepada pembaca mengenai dunia politik. Berikut 

ini kutipan pernyataan Saroni Asikin menyetujui calon artikel wacana “Efek 

Jokowi pada Pemilu 2019” termuat menggantikan calon artikel wacana “Berguru 

Pada Haul" yang batal termuat :  

“Yang Jokowi (Efek Jokowi Pada Pemilu 2019) itu kan sebenarnya 

artikel yang bisa tidak harus dipasang malam ini atau untuk terbitan 

besok, artinya masih mungkin satu atau dua hari lagi atau seminggu 

kemudian karena pilpres masih jauh gitu. Cuma pertimbangannya 

sebagai ganti artikel yang sudah direncanakan bahwa ternyata tidak 

memenuhi syarat itu (Berguru Pada Haul). Tulisan itu (Efek Jokowi 

pada Pemilu 2019) juga punya kemungkinan dimunculkan untuk 

terbitan besok. Intinya tulisannya (Efek Jokowi pada Pemilu 2019) 

juga tulisan yang bagus, tulisan yang memberi gambaran topik yang 

lebih pas pada pembaca‟‟.
270

 

Lebih lanjut, dalam sesi wawancara, Kunadi Ahmad menjelaskan kepada 

peneliti bahwa calon artikel wacana berjudul “Berguru Pada Haul” batal termuat 

karena artikel tersebut sangat rumit dipahami sehingga tidak memberikan ide-ide/ 

wawasan kepada pembaca. Berikut ini kutipan pernyataan Kunadi Ahmad terkait 

batal termuanya calon artikel wacana “Berguru Pada Haul”: 

“Iya (calon artikel wacana “Berguru Pada Haul”) diganti(dengan 

artikel wacana “Efek Jokowi Pada Pemilu 2019”), karena ternyata 

                                                             
269 Catatan Hasil Observasi Peneliti di Redaksi ASuara Merdeka pada Rabu 20 Juni 2018 Untuk 
Artikel Wacana Layak Muat Edisi Kamis 21 Juni 2018. 
270 Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Pemimpin Rapat Redaksi Rabu 20 juni 2018, 
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II NO 10 Semarang. Dilaksanakan Pada Hari Rabu 20 Juni 2018, Pukul : 22.58.27 WIB. 



111 
 

dengan pertimbangan tulisannya sangat sulit untuk dipahami. 

Semula saya pikir dengan membaca sekilas saya pikir ada hal yang 

menjelaskan tentang bagaimana Haul itu sendiri dan kemudian 

dipahami oleh pembaca tetapi ternyata setelah saya dalami ternyata 

tulisannya sangat rumit, modelnya model kolom sangat mungkin 

kontemplatif tapi tidak menawarkan apa-apa dan pembaca sulit 

memahami tulisannya jadi akhirnya redpel (redaktur pelaksana) 

menghendaki dirubah, yaudah kita ganti”.
271

 

Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan negatif yang 

menjadikan calon artikel wacana “Berguru Pada Haul” batal termuat yaitu karena 

calon artikel wacana tersebut tidak memberikan ide-ide/ wawasan, juga karena 

Desk Wacana dan Edukasia kurang membaca secara mendalam ketika proses 

seleksi calon artikel wacana. Pada proses ini yang menjadi gerbang penentu batal 

termuatnya calon artikel wacana dan terjadinya pergantian calon artkel wacana 

tersebut adalah keputusan diskusi antara Redaktur Pelaksana Pemimpin Rapat 

dengan Desk Wacana dan Edukasia dalam proses persetujuan akhir.  

4.4.1.7 Saluran Informasi Dalam Gatekeeping. 

Saluran informasi dalam teori gatekeeping terdiri dari pengumpulan 

informasi, penulisan pesan, pengolahan atau editing pesan, penambahan grafik, 

serta persetujuan akhir.
272

 

4.4.1.7.1 Pengumpulan Informasi.  

Dalam penerapannya terkait proses pemuatan artikel wacana Harian Suara 

Merdeka, pengumpulan informasi disebut sebagai pengumpulan calon artikel 

wacana. Pengumpulan calon artikel wacana dari penulis yang dilakukan oleh 

Desk Wacana dan Edukasia Redaksi Harian Suara Merdeka, dilakukan dengan 

penerimaan pesan masuk artikel wacana yang diterima melalui akun email resmi 

Wacana Nasional HarianSuara Merdeka wacana.nasional@gmail.com maksimal 

                                                             
271 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desk Wacana dan Edukasia, Kunadi Ahmad. Bertempat di 
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pukul 18.00 WIB setiap harinya. Pengumpulan calon artikel wacana ini bisa 

berdasarkan pesan masuk yang diterima satu hari sebelum edisi penerbitan 

maupun pesan masuk beberapa hari sebelumnya. Kegiatan pengumpulan calon 

artikel wacana ini masih menjadi bagian dari proses seleksi artikel wacana atau 

proses pertama dalam redaksi HarianSuara Merdeka, karena setelah semua pesan 

masuk artikel wacana terkumpul akan dilakukan proses seleksi artikel wacana.
273

 

4.4.1.7.2 Penulisan Pesan. 

Seluruh saluran informasi dalam teori gatekeeping mengacu pada saluran 

informasi pembuatan berita. Penulisan pesan jika dalam berita memang ditulis 

oleh wartawan suatu media massa, namun hal tersebut berbeda dengan penulisan 

pesan dalam artikel wacana. Penulisan pesan artikel wacana terpisah dari proses 

yang ada di internal wacana nasional HarianSuara Merdeka. Penulisan pesan 

artikel wacana ini murni ditulis oleh seseorang dari luar redaksi yang ahli pada 

bidangnya, redaksi Harian Suara Merdeka dalam hal ini Desk Wacana dan 

Edukasia hanya bertugas melakukan editing naskah. Walau penulisan pesan 

artikel wacana terpisah dari proses internal redaksi, pihak redaksi HarianSuara 

Merdeka tetap memberikan petunjuk teknis kepada pembaca/ orang- orang yang 

berkompeten dalam menulis artikel wacana. Petunjuk teknis tersebut terpapar 

jelas dibawah artikel wacana kedua/ artikel wacana tunggal, terdapat kolom kotak 

yang berisi tulisan : 

“Kirimkan artikel wacana nasional ke: 

wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 5.000 karakter 

dengan spasi, sertakan pasfoto pose santai. (Red)‟‟
274
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4.4.1.7.3 Pengolahan Isi atau Proses Editing.  

 Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti pada poin 4.4.1.2 (Proses 

Pengolaha) penerapan definisi gatekeeping bahwa Tahap pengolahan calon 

artikel wacana ini merupakan tahap ketiga setelah mendapat keputusan dari 

Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat redaksi. Tahap pengolahan artikel 

wacana Harian Suara Merdeka lebih dikenal dengan sebutan tahapan editing 

calon artikel wacana yang dilakukan oleh Desk Wacana dan Edukasia.
275

  

Dalam proses pengolahan atau proses editing ini, Desk Wacana dan 

Edukasia tidak mendapat kewenangan untuk menambahi atau mengurangi isi 

artikel yang bersifat esensial atau substansial. Desk Wacana dan Edukasia hanya 

mendapat kewenangan editing kata-kata atau kalimat yang terlalu panjang lalu 

dirubah menjadi singkat, padat, dan mudah dipahami. Selain itu, Desk Wacana 

dan Edukasia juga mendapat kewenangan untuk merubah bahkan bisa pula 

menghilangkan kata yang dianggap kasar/ terlalu keras dirubah menjadi bahasa 

yang halus. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat Suara Merdeka merupakan 

Harian berskala nasional yang terbit di provinsi Jawa Tengah dan DIY sehingga 

perlu menyesuaikan dengan kearifan lokal Jawa.
276

 

Peneliti pun telah menemukan salah satu contoh penerapan kewenangan 

Desk Wacana dan Edukasia dalam proses editing calon artikel wacana. Salah satu 

contoh tersebut terkait penghilangan kata-kata atau kalimat yang terkesan kasar/ 

keras. Hal tersebut terdapat dalam artikel wacana tunggal edisi Rabu 26 

September 2018 tepatnya pada bagian paragraf satu. Seperti yang telah peneliti 

jelaskan dalam point 4.4.1.2 (Proses Pengolahan) tentang pengolahan artikel 

wacana pada halaman 94 hingga halaman 95. 

Desk Wacana dan Edukasia juga berhak untuk memberikan beberapa kata 

atau kalimat penghubung agar lebih tepat dan pas, serta berhak untuk mengubah 
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judul, seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti dalam point 4.4.1.2 (Proses 

Pengolahan) pada halaman 96.  

4.4.1.7.4 Penambahan Grafik. 

Penambahan grafik dalam proses pemuatan artikel wacana Harian Suara 

Merdeka bersamaan dengan proses editing naskah artikel wacana atau proses 

ketiga dalam urutan proses pemuatan artikel wacana. Meski penambahan grafik 

dilakukan bersamaan dengan proses editing naskah, penambahan grafik ini 

dilakukan oleh Redaktur Artistik yang terpisah dari Desk Wacana dan Edukasia. 

Grafik tersebut berbentuk seperti ilustrasi karikatur yang mampu menjadi penjelas 

tambahan.
277

 Pada saat awal akan melakukan proses editing, terlebih dahulu Desk 

Wacana dan Edukasia memberitahukan kepada Redaktur Artistik tentang artikel 

wacana yang akan menjadi headline. Pada saat itu pula Redaktur Artistik akan 

merancang konsep grafik karikatur. Ketika Redaktur Artistik mengerjakan 

ilustrasi karikatur artikel wacana headline, pada saat bersamaan Redaktur Artistik 

juga mengerjakan ilustrasi foto wajah penulis artikel wacana headline dan artikel 

wacana kedua.
278

 

Penambahan grafik dalam bentuk karikatur ini selalu ditujukan untuk 

artikel wacana headline/ yang terletak pada bagian atas. Sedangkan artikel wacana 

kedua/ yang terletak pada bagian bawah dan artikel wacana utama (artikel wacana 

tunggal) hanya ada penonjolan cuplikan singkat kalimat yang penting dalam isi 

artikel wacana.
279

  

Terkait adanya ilustrasi karikatur dan cuplikan kalimat penting, Kunadi 

Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia menyatakan bahwa hal tersebut 

benar adanya dan hal tersebut merupakan kesepakatan bersama dalam redaksi. 

Berikut ini kutipan pernyataan Kunadi Ahmad terkait penambahan ilustrasi dan 

penonjolan cuplikan kalimat penting dalam artikel wacana: 

                                                             
277 Wawancara Peneliti dengan Anggota Redaktur Artistik Koran Suara Merdeka, Djoko Susilo. 
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“Ya itu kan, pertama gaya Wacana. Kita tiap hari kan ada begitu 

yang bawah, yang atas ada ilustrasinya lalu yang bawah ada 

highlightnya. Itu hanya penonjolan kalimat diantara sekian 

banyak kalimat lalu kita ambil salah satu kalimat yang menarik 

sebagai kutipan gitu lo. Supaya orang melihat “oh ngelihat 

judulnya mungkin kurang menarik akhirnya melihat 

highlightnya mungkin bisa menarik kemudian bisa membaca 

seluruhnya”. Kan begitu. Itu hanya trik media aja.” 
280

 

4.4.1.7.5 Persetujuan Akhir.  

Dalam penerapannya pada proses pemuatan artikel wacana HarianSuara 

Merdeka, proses persetujuan akhir dilakukan oleh Redaktur Pelaksana yang 

memimpin rapat redaksi setelah mendapat artikel wacana hasil editing Desk 

Wacana dan Edukasia. Hasil dari persetujuan akhir ini bisa beragam, mulai dari 

bisa langsung mendapatkan persetujuan akhir dalam bentuk tanda tangan, adanya 

diskusi singkat antara Desk Wacana dan Edukasia dengan Redaktur Pelaksana 

terkait keabsahan data yang digunakan penulis dalam menulis wacana, bisa 

berupa adanya sedikit revisi perubahan judul atau kalimat penghubung tertentu..  

Jika langsung mendapat tanda tangan persetujuan, maka Desk Wacana dan 

Edukasia langsung menyerahkan artikel wacana tersebut ke bagian layout atau 

pracetak untuk proses tata pemuatan.
281

 

Dalam salah satu penelitian, peneliti menemukan bahwa ada calon artikel 

wacana yang tidak langsung mendapatkan persetujuan akhir dari Redaktur 

Pelaksana, tetapi terlebih dahulu Redaktur Pelaksana mengkroscek keaslian data 

yang digunakan penulis dalam menulis artikel wacana. Hal tersebut tepatnya pada 

penelitian observasi Rabu 20 Juni 2018 untuk artikel wacana layak muat edisi 

Kamis 21 Juni 2018. Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka, Saroni Asikin 

pada proses persetujuan akhir artikel wacana headline berjudul “Harapan Baru 

Ekonomi Jateng”, mengadakan diskusi singkat dengan Kunadi ahmad selaku 

Kepala Desk Wacana dan Edukasia tentang keaslian data laju pertumbuhan 
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ekonomi. Dalam proses validasi keaslian data, Kunadi Ahmad dan Saroni Asikin 

bersama-sama mencari info yang valid melalui jaringan onlinetelepon genggam 

pribadi.
282

 Saroni Asikin kepada peneliti menerangkan bahwa dengan adanya 

kroscek bersama terkait keaslian data karena hal tersebut telah menjadi standart 

operasional kerja tiap harinya. Berikut ini kutipan pernyataan Saroni Asikin 

terkait maksud dari adanya diskusi singkat keaslian data dalam artikel wacana: 

“Iya ( ada diskusi singkat tentang basis data yang digunakan 

oleh penulis) karena memang namanya itu bagian dari 

pengecekan  karena jangan sampai kami menurunkan artikel 

yang tidak bermutu gitu ya, apakah data-data tadi yang 

disebutkan tadi di artikel tadi itu memang sudah tepat atau 

belum, artinya bukan tidak memercayai si penulis tetapi standar 

kerja memang harus dicek benar-benar data yang ditulis itu 

adalah data yang benar, gitu. Maka salah satu caranya mengecek 

di refrensi yang ada, dalam hal ini yah google kebetulan bisa 

dipakai untuk itu”
283

 

Selain adanya diskusi singkat, dalam proses persetujuan akhir juga 

terdapat adanya revisi kata atau kalimat, baik perubahan kata pada judul maupun 

perubahan kalimat penghubung dalam isi artikel wacana. Hal tersebut terdapat 

ketika peneliti melaksanakan penelitian pada hari Kamis 4 Oktober 2018 yang 

membahas artikel wacana layak muat edisi Jumat 5 Oktober 2018.
284

 Ketika 

Kunadi Ahmad telah  menyodorkan calon artikel wacana, Saroni Asikin 

menyoroti judul artikel wacana kedua yang terletak pada bagian bawah. Saroni 

Asikin menyarankan kepada Kunadi Ahmad agar ada perubahan judul, dari judul 

semula “Masyarakat Kota Kian Anti Terhadap Korupsi” diubah menjadi 

“Masyarakat Kota dan Sikap Anti Korupsi”.
285

 Saroni Asikin menjelaskan bahwa 

dengan adanya perubahan judul tersebut bisa menggugah keingintahuan pembaca 
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dan menarik minat baca. Berikut ini kutipan pernayataan Saroni Asikin terkait 

pertimbangan pergantian judul artikel wacana kedua tersebut : 

“Judul pertama (“Masyarakat Kota Kian Anti Terhadap 

Korupsi”)yang disodorkan redaktur(Desk Wacana dan Edukasia) 

tadi memang masih berkesan sebuah berita straight news ya. Jadi 

untuk sebuah artikel itu kurang menggigit ketimbang pilihan 

alternatifnya saya tadi itu “Masyarakat Kota dan Sikap Anti 

Korupsi”, dengan judul seperti itu memang judulnya terkesan 

menggoda “apa sih hubungannya masyarakat kota dan sikap anti 

korupsi?”. Itu kalau dalam konsep judul, judul-judul berita, judul-

judul tulisan dan sebagainya, judul seperti itu menggugah 

keingintahuan”.
286

 

“Kalau judul kedua, “masyarakat kota dan sikap anti korupsi”, 

kata “dan” ini adalah kata yang kata penghubung ya. Ketika kata 

penghubung, pasti ada hubungannya. Pembaca pasti akan 

bertanya “ada hubungan apakah antara masyarakat kota dan 

sikap anti korupsi. Orang bisa menduga “O masyarakat kota 

kemungkinan memang koruptif”.
287

 

Lalu dalam proses persetujuan akhir, ada pula calon artikel wacana yang 

diganti dengan artikel wacana yang lain dengan pertimbangan tertentu. Hal 

tersebut salah satunya terdapat ketika peneliti melaksanakan penelitian hari Rabu 

20 Juni 2018 yang membahas artikel wacana layak muat edisi Kamis 21 Juni 

2018.
288

 Pada proses tersebut, Saroni Asikin selaku Redaktur Pelaksana yang 

memimpin rapat redaksi Rabu 20 Juni 2018, memutuskan bahwa artikel wacana 

kedua yang terletak pada bagian bawah yang pada awalnya akan termuat berjudul 

“Berguru Pada Haul” diputuskan batal termuat dan digantikan dengan artikel 

wacana berjudul “Efek Jokowi Dalam Pemilu 2019”.
289

 Dalam proses itu, Saroni 

Asikin menjelaskan kepada Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan 

Edukasia bahwa alur pemahaman/ makna artikel wacana tentang “Berguru Pada 

Haul” dimungkinkan sangat sulit dipahami oleh pembaca jika termuat. Berikut ini 
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kutipan pernyataan Saroni Asikin terkait pertimbangan pergantian artikel wacana 

kedua tersebut : 

“Selamat Malam. Benar(calon artikel wacana “Berguru Pada 

Haul” diganti artikel wacana “Efek Jokowi Dalam Pemilu 2019”) 

dan itu ndak ada persoalan, artinya apa yang disampaikan di rapat 

itu memang kesepakatan awal. Ibaratnya yang bisa diubah 

berdasarkan kesepakatan berikutnya. Nah pertimbangan-

pertimbangannya bisa karena topiknya ternyata sudah kuat dari 

aktualitas atau apa. Yang ini kalau hari ini itu tadi tulisan yang 

durencanakan akan dipasang itu tulisannya tidak memenuhi syarat 

sebagai sebuah tulisan artikel berikut isinya seperti itu, dari 

pertimbangan redaktur pelaksana sebenarnya ketika tulisan itu 

disampaikan redaktur wacana tadi itu memang gagasannya bagus, 

topiknya bagus dan tadi belum dicek terlalu mendalam apakah 

tulisan itu sudah layak atau belum. Kadang pertimbangan redpel 

(Redaktur Pelaksana)mengatakan tulisan itu bisa diganti dengan 

yang lain, tulisan yang lain”.
290

  

Lebih lanjut, Saroni Asikin memaparkan bahwa pertimbangannya 

menyetujui calon artikel wacana tentang “Efek Jokowi Dalam Pemilu 2019” 

termuat karena artikel tersebut bisa memberikan wawasan atau pengetahuan 

kepada pembaca.
291

 

 Usai adanya diskusi dengan Saroni Asikin terkait pergantian artikel 

wacana, Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia langsung 

mengerjakan proses editing artikel wacana “Efek Jokowi Dalam Pemilu 2019”. 

Hanya sekitar 18 menit (pukul 22.17 WIB – 22.35 WIB) Kunadi Ahmad 

melakukan proses editing artikel wacana tersebut. Pada proses editing tersebut, 

Kunadi Ahmad mengubah judul menjadi “Efek Jokowi Pada Pemilu 2019”.
292

 

Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia yang bertugas 

pada Rabu 20 Juni 2018 pun menjelaskan bahwa calon artikel wacana tentang 

“Berguru Pada Haul” batal termuat karena beliau menyadari bahwa pada awal 
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proses seleksi, beliau kurang mendalami dalam membaca dan memahami isi 

artikel wacana. Berikut ini kutipan pernyataan Kunadi Ahmad terkait batal 

termuatnya artikel wacana “Berguru Pada Haul”: 

„‟Iya (calon artikel wacana “Berguru Pada Haul”)diganti(artikel 

wacana “Efek Jokowi Pada Pemilu 2019”), karena ternyata 

dengan pertimbangan tulisannya (calon artikel wacana “Berguru 

Pada Haul”)sangat sulit untuk dipahami. Semula saya pikir 

dengan membaca sekilas saya pikir ada hal yang menjelaskan 

tentang bagaimana Haul itu sendiri dan kemudian dipahami oleh 

pembaca tetapi ternyata setelah saya dalami ternyata tulisannya 

sangat rumit, modelnya model kolom sangat mungkin 

kontemplatif tapi tidak menawarkan apa-apa dan pembaca sulit 

memahami tulisannya. Jadi akhirnya Redpel(Redaktur Pelaksana) 

menghendaki dirubah, yaudah kita ganti‟‟.
293
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