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SARI 

Rohmah, Habibatur. 2016. Analisis Kesinambungan Topik Wacana Berita Rubrik 

Megapolitan di Harian Kompas.com.Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Dr. Hari Bakti Mardikantoro, M.Hum. 

Pembimbing II: Santi Pratiwi Tri Utami,S.Pd., M.Pd.  

Kata kunci: wacana, kesinambungan topik, wacana berita. 

Harian Kompas.com merupakan harian yang berbasis online. Berita yang 

disajikan harian Kompas.com cukup diminati masyarakat.Berdasarkan kinerja 

portal berita umum (general news) di Indonesia, Kompas.com mendapatkan 

jumlah pengunjung setiap hari 889.929, menduduki peringkat kedua setelah 

Detik.comyaitu dengan pengunjung 1.267.837 perhari. Kompas.comsebagai 

sumber informasi yang lengkap tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk 

teks, namun juga gambar, video, hingga live streaming.Keberhasilan suatu 

wacana berita dalam mempengaruhi pembaca ditentukan oleh penggunaan bahasa 

yang komunikatif, sederhana, menarik namun mudah dipahami kejelasan 

informasinya. Topik adalah inti atau perihal yang dibicarakan dalam sebuah 

wacana.Kedudukan yang sangat penting ini berkaitan dengan peranannya dalam 

memperlancar proses komunikasi.  

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana wujud 

kesinambungan topik wacana berita rubrik megapolitan di harian Kompas.com 

edisi Desember 2015-Januari 2016?, (2) Bagaimana penciptaan kesinambungan 

topik wacana berita rubrik megapolitan di harian Kompas.com edisi Desember 

2015-Januari 2016?,(3) Bagaimana kadar kesinambungan topik wacana berita 

rubrik megapolitan di harian Kompas.com edisi Desember 2015-Januari 2016? 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan teoretis dan 

pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis menggunakan pendekatan analisis 

wacana, sedangkan pendekatan metodologis menggunakan pendekatan deskriptif 

dan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini wacana berita rubrik 

megapolitan harian Kompas.com edisi Desember 2015-Januari 2016. Data 

penelitian ini berupa penggalan wacana berita rubrik megapolitan harian 

Kompas.com edisi Desember 2015-Januari 2016 yang diduga dalam penulisannya 

memakai kesinambungan topik. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yaitu teknik simak dan catat. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode agih dengan teknik dasar bagi unsur langsung (BUL). 

Metode yang digunakan untuk menyajikan hasil analisis yaitu metode informal. 

Hasil penelitian ini, meliputi (1) Wujud kesinambungan topik, yaitu 

kohesi gramatikal, meliputi penunjukan, penggantian, pelesapan, dan 

perangkaian. Kohesi leksikal meliputi, pengulangan, hiponimi, antonimi, dan 

kolokasi. Koherensi meliputi, koherensi kausalitas, koherensi kontras, koherensi 

aditif, koherensi rincian, dan koherensi kronologis, (2) Penciptaan 

kesinambungan topik meliputi, pronominalisasi, pengulangan, ekuvalensi 

leksikal, dan pelesapan, (3) Kadar kesinambungan topik meliputi, jarak 
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penyebutan, kebertahanan, interferensi, pelesapan konstituen, dan susunan 

beruntun. 

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan bagi jurnalis 

diharapkan lebih memperhatikan penulisan dalam wacana berita khususnya berita 

online, sehingga informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami 

pembaca dan tidak menimbulkan makna lain.Selain itu, jika memperhatikan 

aspek kebahasaan salah satunya kesinambungan topik, maka wacana beritanya 

akan padu dan apik. Namun, tetap harus menunjukkan sisi menarik dari sebuah 

berita dan memenuhi aspek 5W+1H sebagai ciri wacana berita. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki 

gramatikal merupakan gramatikal tertinggi atau terbesar. Menurut Chaer 

(2007:267) sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu berarti 

terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh 

pembaca (dalam wacana tulis) atau pendengar (dalam wacana lisan), tanpa 

keraguan apapun. Wacana dapat diklasifikasikan berdasarkan media yang 

digunakan untuk mewujudkan sebuah wacana.  

 Berdasarkan media penyampaiannya, wacana terbagi atas dua jenis, yaitu 

wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan adalah jenis wacana yang 

disampaikan secara lisan atau langsung dengan bahasa verbal. Untuk memahami 

jenis wacana ini, penerima harus mendengarkan atau menyimaknya. Sementara 

itu, menurut Tarigan (1987:52) wacana tulis berarti wacana yang disampaikan 

secara tertulis dan melalui media tulis. Untuk menerima dan memahami, penerima 

harus membacanya. 

 Penggunaan wacana tulis banyak terdapat pada media massa. Hal itu yang 

membuktikan bahwa media massa adalah sarana komunikasi tulis dan sarana 

untuk membuka pikiran pembaca. Seperti halnya pendapat Suryawati (2011:37) 

yang menyebutkan bahwa media massa merupakan alat atau sarana yang 

digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber (komunikator) kepada khalayak 

(komunikan/penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, 
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seperti surat kabar, televisi, film, dan bahkan saat ini sudah marak penyampaian 

menggunakan internet (online). Dengan kata lain, media massa terdiri atas media 

cetak, media elektronik, dan media internet (online).  

 Saat ini, kebutuhan manusia akan informasi jelas berbeda dengan zaman 

dahulu. Masyarakat dari kalangan apapun saat ini sangat membutuhkan informasi 

dalam kehidupannya untuk mengetahui perkembangan dunia. Zaman sudah 

semakin canggih. Berbagai kalangan tidak memandang umur, mereka mahir 

dalam menguasai perangkat yang dapat tersambung internet seperti laptop, 

smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Sebelumnya media cetak masih sangat 

eksis, namun sekarang sudah terkalahkan dengan media yang lebih canggih serta 

lebih praktis yaitu media online. 

 Dari sekian jenis atau kategori media massa, saat ini yang sedang 

digandrungi masyarakat adalah media online dengan berbagai kelebihannya. 

Media online menyajikan infomasi dan berita yang lebih mudah dan sederhana 

dibandingkan media massa lain. Pada media online, informasi atau berita dapat 

ter-upgrade dari waktu ke waktu tanpa harus menunggu edisi berikutnya seperti 

media cetak pada umumnya. Selain itu, media online dapat diakses di mana dan 

kapan saja, sejauh didukung fasilitas teknologi internet atau terhubung dengan 

internet. 

 Besarnya minat masyarakat terhadap media ini terbukti dengan adanya 

penelitian yang dilakukan oleh perusahaan Trustbarometer (dalam Suryawati 

2011:49) terhadap 200 orang. Hasilnya, untuk konten online mencapai 41 persen, 

artikel di majalah 35 persen, radio 29 persen, dan terakhir surat kabar 27 persen.  
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 Internet merupakan salah satu kecanggihan teknologi untuk membantu 

memenuhi kebutuhan manusia akan informasi yang selalu baru dari waktu ke 

waktu. Informasi melalui perangkat internet itulah yang saat ini digemari 

masyarakat. Melihat perkembangan media massa saat ini, media online atau media 

internet paling diminati masyarakat. Media online merupakan media komunikasi 

yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Meski kehadirannya 

belum terlalu lama, media online sebagai salah satu jenis media massa tergolong 

memiliki pertumbuhan yang pesat.  

 Di Indonesia, media online sangatlah banyak. Dari media online yang 

belum terlalu dikenal sampai media online yang sudah dikenal masyarakat se-

Indonesia. Salah satu media online di Indonesia yang juga menjadi favorit adalah 

media Kompas.com. Kompas.com merupakan salah satu media online yang 

berkembang di Indonesia yang selalu menyajikan berita yang aktual. Selain itu, 

desain grafis tampilan laman Kompas.com juga terhitung menarik dan mudah 

diakses, sehingga cukup diminati. Oleh karena itu, menjadikan pembaca tidak 

kesulitan dalam mengakses.  

 Media Kompas.com cukup diminati masyarakat. Hal itu ditandai dengan 

adanya data dari Tribunnews Agustus 2013. Berdasarkan kinerja portal berita 

umum (general news) di Indonesia, Kompas.com mendapatkan jumlah 

pengunjung setiap hari 889.929. Kompas.com menduduki peringkat kedua setelah 

Detik.com yaitu dengan pengunjung 1.267.837 perhari. Bertambahnya pengunjung 

aktif setiap hari, menjadikan Kompas.com terus menambah jumlah rubrik yang 

menarik untuk dikunjungi. Antara lain terdapat rubrik megapolitan yang berada di 
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dalam indeks berita „news‟. Berita dalam rubrik megapolitan sering dijadikan 

sebagai headline news, sehingga saat pembaca membuka laman Kompas.com 

berita dari rubrik ini akan muncul di sebagian halaman awal. Di samping itu, 

rubrik megapolitan juga memuat informasi terkini yang banyak diminati pembaca 

untuk mengetahui informasi terbaru seputar wilayah Jabodetabek. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk meneliti rubrik ini. 

 Menghasilkan bahasa yang baik serta komunikatif dalam mengekpresikan 

ide dalam berita bukanlah hal yang mudah. Begitu pula dengan Kompas.com, agar 

mudah ditangkap atau dipahami oleh pembaca, informasi itu harus ditata dalam 

struktur yang baik dan benar tidak hanya mengedepankan sisi menarik. Penataan 

informasi yang baik dan benar melalui sebuah wacana menjadikan pesan atau 

informasi dapat disampaikan dengan jelas kepada pembaca. Agar informasi itu 

jelas sampai kepada khalayak, hendaknya wacana tersebut memenuhi syarat 

sebuah wacana yaitu topik, pengungkap topik, serta kohesi dan koherensi. Syarat 

tersebut hendaknya dipenuhi dan harus selalu ada jika menghendaki berita yang 

mudah dipahami dan diterima pembaca. 

 Dalam wacana berita, topik harus selalu ada. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Baryadi (2002:60) bahwa topik memiliki kedudukan sentral dalam 

wacana. Bagi penerima wacana atau pembaca, topik adalah sesuatu yang dicari, 

diinterpretasikan, dipahami, dan ditanggapi. Jika wacana tersebut tidak memiliki 

topik, maka pembaca tidak dapat memahami isi dari wacana. Begitu pun dalam 

wacana berita. Topik menjadi hal penting dalam penulisan berita agar berita itu 

dapat mudah dimengerti dan dipahami pembaca. Selain topik, kohesi dan 
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koherensi juga penting dalam sebuah wacana agar wacana tersebut padu dan 

informasi dapat tersampaikan dengan jelas. Menurut Sumarlam (2003:23) wacana 

yang padu adalah wacana yang apabila dilihat dari segi hubungan bentuk atau 

struktur lahir bersifat kohesif, dan dilihat dari segi makna atau struktur batinnya 

bersifat koheren. 

 Baryadi (2002:60) menyampaikan, karena kesentralannya, menjadikan 

topik selalu diacu dan dipertahankan oleh kalimat-kalimat, sehingga menimbulkan 

apa yang disebut kesinambungan topik. Adapun tentang kesinambungan topik, 

dapat diuraikan dalam dua hal. Pertama, cara menciptakan kesinambungan topik 

dalam wacana. Kedua, cara mengukur kadar kesinambungan topik. Sehubungan 

dengan kesinambungan topik, dalam rubrik megapolitan harian Kompas.com pun 

ditemukan penciptaan kesinambungan topik di antaranya pronominalisasi, 

pengulangan, dan ekuivalensi leksikal. Selain cara penciptaan kesinambungan 

topik, ditemukan juga kadar kesinambungan topik, antara lain jarak penyebutan 

dan kebertahanan. Di samping kesinambungan topik, kohesi dan koherensi juga 

diperlukan dalam mewujudkan wacana berita yang apik serta informasnya dapat 

diterima dengan jelas oleh khalayak.  

Menurut Halliday dan Hassan (dalam Sumarlam 2002:23) kekohesian 

wacana dibagi menjadi dua yaitu, kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Hal ini 

berlaku pula untuk wacana berita yang disuguhkan kepada khalayak. Selain 

kepaduan bentuk atau kohesi, sebuah wacana berita juga harus padu dari sisi 

makna atau koherensi. Hal ini sesuai dengan pendapat Baryadi (2002:29) bahwa 

koherensi menyangkut keterkaitan semantis antarbagian wacana. Dalam rubrik 
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megapolitan harian Kompas.com ditemukan wujud kesinambungan topik dalam 

wacana yang dinyatakan dengan kohesi dan koherensi.  

 Tujuan utama dari penulisan berita adalah menyampaikan informasi. 

Informasi dapat tersampaikan dengan jelas, jika dalam penulisannya 

mementingkan aspek kebahasaan khususnya kesinambungan topik. Jika 

kesinambungan topik diwujudkan dalam sebuah berita, maka berita tersebut akan 

mudah dipahami. Penulisan berita pada rubrik megapolitan harian Kompas.com 

tidak hanya mengedepankan keaktualan berita, informasi, serta penyajian yang 

menarik, tetapi juga mementingkan aspek kebahasaan di antaranya 

kesinambungan topik.  

 Berdasarkan alasan tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan wujud kesinambungan topik, 

penciptaan kesinambungan topik, dan kadar kesinambungan topik yang ada dalam 

rubrik megapolitan harian Kompas.com. Berikut ini adalah contoh penggalan 

wacana berita yang dikutip dari rubrik megapolitan harian Kompas.com. 

 Kepolisian Sektor Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat, menangkap 

seorang pemuda yang terlibat transaksi penyalahgunaan narkoba jenis ganja di 

wilayah hukum setempat. "Tersangka bernama Hendra Armansyah (26) warga 

Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan," kata 

Kapolsek Pondok Gede Komisaris Polisi Sukadi di Bekasi, Selasa (1/12/2015). 

Menurut dia, tersangka ditangkap Senin (30/11) sekitar pukul 23.00 WIB 

saat bertransaksi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Raya 

Jatikramat, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. 

"Tersangka membeli ganja tersebut seharga Rp 1 juta dan tujuan tersangka 

membeli ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri," katanya.  

   (Data 1, Kompas.com, 1 Desember 2015, pukul 23:25) 

Penggalan wacana berita pada rubrik megapolitan harian Kompas.com 

tersebut dapat digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah dalam penelitian 
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ini. Pertama, pada penggalan wacana berita tersebut terdapat kohesi leksikal 

pengulangan. Kohesi pengulangan atau reiteration adalah pengulangan satuan 

lingual (bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat) yang dianggap penting untuk 

memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Konstituen tersangka 

diulang pada kalimat-kalimat berikutnya, sehingga kalimat-kalimat pada 

penggalan wacana tersebut kohesif. 

Kedua, pada penggalan wacana berita Kompas.com tersebut 

kesinambungan topik diciptakan dengan pengulangan. Topik pada kalimat kedua 

yaitu kata tersangka diulang pada kalimat-kalimat berikutnya, yaitu pada kalimat 

ketiga dan keempat.  

Ketiga, pada kalimat kedua penggalan wacana berita tersebut dapat diukur 

kadar kesinambungan topiknya. Cara yang digunakan yaitu jarak penyebutan. 

Konstituen Kapolsek Pondok Gede Komisaris Polisi Sukadi sebagai topik 

diulang kembali dengan kata ganti dia atau kata ganti milik –nya yang berjarak 

satu klausa di sebelah kiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan kadar kesinambungan 

topik penggalan wacana berita tersebut tinggi. 

Berdasarkan latar belakang itulah, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kesinambungan topik. Perlu dilakukan penelitian tentang analisis 

kesinambungan topik untuk mengetahui wujud, penciptaan, dan kadar 

kesinambungan topik wacana berita dalam harian Kompas.com. Oleh karena itu, 

penelitian ini berjudul analisis kesinambungan topik wacana berita rubrik 

megapolitan di harian Kompas.com 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana wujud kesinambungan topik wacana berita rubrik megapolitan di 

harian Kompas.com edisi bulan Desember 2015-Januari 2016? 

2. Bagaimana penciptaan kesinambungan topik wacana berita rubrik 

megapolitan di harian Kompas.com edisi bulan Desember 2015-Januari 

2016? 

3. Bagaimana kadar kesinambungan topik wacana berita rubrik megapolitan di 

harian Kompas.com edisi bulan Desember 2015-Januari 2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan wujud kesinambungan topik wacana berita rubrik 

megapolitan di harian Kompas.com edisi bulan Desember 2015-Januari 

2016? 

2. Mendeskripsikan penciptaan kesinambungan topik wacana berita rubrik 

megapolitan di harian Kompas.com edisi bulan Desember 2015-Januari 

2016. 

3. Mendeskripsikan kadar kesinambungan topik wacana berita rubrik 

megapolitan di harian Kompas.com edisi bulan Desember 2015-Januari 

2016. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis.  

1. Manfaat teoretis 

 Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan kebahasaan tentang kesinambungan topik pada penelitian yang 

sejenis selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi media online saat ini untuk memperhatikan aspek kebahasaan salah satunya 

kesinambungan topik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1  Kajian Pustaka 

 Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai kajian pustaka dalam 

penelitian ini meliputi penelitian dari Mardikantoro (2005), Arifin (2008), 

Ismiyati (2008), Hardyanto (2011), Netz (2011), Syaifudin (2011), Trisnawati 

(2012), Wahyudi (2012), Nuraisyiyah (2014), Kimmelman (2015), dan Yang 

(2015). 

 Mardikantoro (2005) melakukan penelitian yang berjudul 

“Kesinambungan Topik dalam Wacana Tulis di Surat Kabar Berbahasa 

Indonesia”. Masalah yang dikaji dalam penelitian Mardikantoro mengenai 

kesinambungan topik yang akan memperlancar proses komunikasi. Dari penelitian 

Mardikantoro dapat diketahui bahwa kesinambungan topik dapat ditempuh dalam 

dua cara yaitu cara menciptakan kesinambungan topik dalam wacana dan cara 

mengukur kadar kesinambungan topik. Dari penelitian Mardikantoro dapat ditarik 

simpulan bahwa ada empat cara menciptakan kesinambungan topik dalam 

wacana, yaitu pemronominalan, pengulangan, ekuivalensi leksikal, dan pelesapan. 

Selain itu, ada lima cara mengukur kadar kesinambungan topik, yaitu jarak 

penyebutan, kebertahanan, interferensi, pelesapan, dan susunan beruntun. leksikal. 

Sementara itu, ada empat cara mengukur kadar kesinambunan topik paragraf, 

yaitu jarak penyebutan, kebertahanan, interferensi, dan susunan beruntun. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mardikantoro dengan penelitian 

ini adalah sama-sama meneliti kesinambungan topik. Perbedaan penelitian yang 
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dilakukan Mardikantoro dengan penelitian ini adalah pada objek kajiannya. Pada 

penelitian Mardikantoro objek yang dikaji menggunakan wacana tulis di harian 

cetak yaitu surat kabar berbahasa Indonesia, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan wacana berita harian Kompas.com. 

 Arifin (2008) menulis skripsi yang berjudul “Kesinambungan Topik dan 

Urgensi Informasi Wacana Tulis pada Naskah Berita Lintas Ekbis RRI 

Surakarta”. Masalah yang dikaji dalam penelitian Arifin mengenai 

kesinambungan topik dan urgensi informasi wacana pada naskah berita Lintas 

Ekbis RRI Surakarta. Dari penelitian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa 

kesinambungan topik wacana pada naskah tulis berita Lintas Ekbis RRI Surakarta 

diciptakan melalui empat cara, yaitu dengan pronomina, pengulangan, ekuivalensi 

leksikal, dan pelesapan. Selain kesinambungan topik, dalam penelitian Arifin juga 

dapat ditarik simpulan bahwa struktur urgensi informasi wacana pada naskah 

berita Lintas Ekbis RRI Surakarta terdiri atas dua macam, pertama struktur 

urgensi informasi wacana yang memiliki pelatarbelakangan anaforis dan kataforis, 

kedua struktur urgensi informasi wacana yang hanya memiliki pelatarbelakangan 

kataforis. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti kesinambungan topik. Namun pada penelitian Arifin 

disertai penelitian tentang urgensi informasi. Perbedaan penelitian yang dilakukan 

Arifin dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. Pada penelitian Arifin objek 

yang dikaji menggunakan naskah berita dalam media elektronik, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan wacana berita harian Kompas.com. 
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 Ismiyati (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kesinambungan Topik Paragraf dalam Wacana Opini di Harian Kompas Edisi Juli 

2009” membahas wujud dan kadar kesinambungan topik wacana opini di harian 

Kompas edisi Juli 2009. Dari penelitian Ismiyati dapat ditarik simpulan bahwa 

kesinambungan topik paragraf wacana opini di harian Kompas dapat diketahui 

wujud dan kadarnya. Ada tiga wujud kesinambunagn topik paragraf, yaitu 

pemronominalan, pengulangan, dan ekuivalensi leksikal. Sementara itu, ada 

empat cara mengukur kadar kesinambunan topik paragraf, yaitu jarak penyebutan, 

kebertahanan, interfensi, dan susunan beruntun. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ismiyati dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang kesinambungan topik. Perbedaan penelitian 

Ismiyati dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. Pada penelitian Ismiyati 

objek yang dikaji merupakan wacana opini pada harian cetak, sedangkan pada 

penelitian ini objek yang dikaji wacana berita harian Kompas.com. 

 Hardyanto (2011) melakukan penelitian dengan judul “Kesinambungan 

Topik Wacana Pranatacara Jawa”. Dari penelitian yang telah dilakukan Hardyanto 

dapat diambil simpulan kesinambungan topik dalam pranatacara jawa dapat 

diciptakan melalui penciptaan kesinambungan topik yang meliputi 

pronominalisasi, pengulangan, ekuivalensi leksikal, dan pelesapan. Selain 

penciptaan kesinambungan, dalam pranatacara jawa juga dapat diambil simpulan 

bahwa kadar kesinambungan topik yang meliputi jarak penyebutan, kebertahanan, 

interferensi, pelesapan, dan susunan beruntun.  
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 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hardyanto dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti kesinambungan topik. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan Hardyanto dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. Pada 

penelitian Hardyanto objek yang dikaji menggunakan pranatacara jawa, 

sedangkan pada penelitian ini objek yang dikaji wacana berita harian 

Kompas.com. 

 Netz (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “A Recipient-Based Study 

of the Discourse Functions of Marked Topic Constructions” membahas kontruksi 

topik pada wacana pidato yang ditandai oleh tiga hal (kiri-dislokasi, pembatas 

obyek, dan subjek yang menandai). Hasil yang signifikan menunjukkan adanya 

ketidaksinambungan antara pengelolaan wacana dan isi wacana, yang selanjutnya 

dikenal sebagai maksud penutur dan pengaruh terhadap mitra bicara. Struktur 

penanda kalimat bukan hanya perihal yang dibutuhkan oleh penutur, namun mitra 

bicara juga harus memahami isi wacana. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Netz dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti topik yaitu konstruksi penanda topik. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan Netz dengan penelitian ini adalah pada objek kajiannya. 

Pada penelitian Netz objek yang dikaji menggunakan wacana pidato, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan wacana berita harian Kompas.com. 

 Pada tahun 2011, Syaifudin meneliti kesinambungan topik dalam 

penelitiannya yang berjudul “Analisis kesinambungan Topik Antarparagraf dalam 

Wacana Tajuk Rencana di Harian Kompas pada Bulan Februari 2011”. Penelitian 

yang dilakukan Syaifudin membahas bagaimana wujud kesinambungan topik dan 
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kadar kesinambungan topik pada wacana tajuk rencana di harian Kompas bulan 

Februari 2011. Dari penelitian Syaifudin dapat ditarik simpulan wujud 

kesinambungan topik bahwa pertama, kesinambungan topik antarparagraf tersebut 

dapat diwujudkan menggunakan pronominalisasi, repetisi, ekuivalensi leksikal, 

dan ellipsis. Kedua, terdapat tajuk rencana pada surat harian Kompas.com bulan 

Februari 2011 yang memiliki kadar kesinambungan paragraf rendah. Berdasarkan 

jarak penyebutannya, masih terdapat topik yang diulang dengan jarak yang jauh. 

Jauh dalam hal ini maksudnya, berjarak lebih dari tiga kalimat bahkan lebih dari 

satu paragraf. Berdasarkan kebertahanan topiknya, masih terdapat pengulangan 

topik yang hanya satu kali dalam satu paragraf, bahkan terdapat paragraf yang 

tidak mengulang topik yang dibicarakan dalam paragraf sebelumnya. Berdasarkan 

interferensi atau jumlah gangguan dalam sebuah wacana, masih terdapat wacana 

yang memiliki lebih dari satu topik yang dibicarakan, bahkan masih terdapat 

wacana yang memiliki tiga topik pembicaraan yang berbeda. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Syaifudin dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti kesinambungan topik. Perbedaan penelitian Syaifudin 

dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. Pada penelitian Syaifudin objek 

yang dikaji merupakan wacana berita pada harian cetak, sedangkan pada 

penelitian ini objek yang dikaji wacana berita harian Kompas.com. 

 Trisnawati (2012) dalam tesisnya yang berjudul “Variasi Topik pada 

percakapan antarmahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta” membahas 

topik dan variasinya pada percakapan antarmahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Dari penelitian Trisnawati dapat diambil simpulan 
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bahwa topik dalam percakapan antarmahasiswa sangat bervariasi. Selain itu, 

variasi topik dalam wacana percakapan antarmahasiswa antara lain topik 

perkuliahan, amarah, pernikahan, ekonomi, kendaraan, makanan, pekerjaan, 

bercanda, tempat tinggal. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang topik. Namun, Trisnawati meneliti tentang 

variasi topik sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang kesinambungan topik. 

Perbedaan penelitian Trisnawati dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. 

Pada tesis Trisnawati objek yang dikaji merupakan wacana percakapan, 

sedangkan pada penelitian ini objek yang dikaji wacana berita harian 

Kompas.com. 

 Pada tahun 2012, Wahyudi dalam penelitiannya yang berjudul “Penggalian 

Topik dan Fungsi Imajinatif dalam Wacana Cerita Anak di Media Solopos dan 

Kompas” meneliti topik pembentuk wacana cerita anak, penggunaan fungsi 

imajinatif, dan penyusunan peta naratif berdasarkan penggalian topik dan fungsi 

imajinatif dalam wacana cerita anak di media Solopos dan Kompas. Dari 

penelitian Wahyudi dapat ditarik simpulan pertama, cerita anak pada Solopos 

maupun Kompas terjalin atas topik-topik dengan referen persona dan nonpersona, 

konstituen berbentuk kata dan frasa, dan jenis konstituen nomina, verba, dan 

adverbia. Selain itu, kadar kesinambungan topik dalam cerita anak pada media 

Solopos maupun Kompas sangat khas karena rata-rata bersifat longgar. Kedua, 

fungsi imajinatif yang ditemukan dalam wacana cerita anak di media Solopos dan 

Kompas secara keseluruhan berjumlah 133, di Solopos berjumlah 69, sedangkan 
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Kompas 64 fungsi imajinatif. Setiap wacana hanya mengandung fungsi imajinatif 

satu sampai dengan empat. (3) Peta naratif dalam penelitian ini dibangun atas 

identifikasi unsur pokok pembangun cerita beserta peran fungsi imajinatif dalam 

setiap bagian cerita anak. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang topik. Namun, Wahyudi meneliti tentang 

penggalian topik dan fungsi imajinatif sedangkan pada penelitian ini meneliti 

tentang kesinambungan topik. Perbedaan penelitian Wahyudi dengan penelitian 

ini adalah objek kajiannya. Pada penelitian Wahyudi objek yang dikaji merupakan 

wacana narasi di harian cetak, sedangkan pada penelitian ini objek yang dikaji 

wacana berita harian Kompas.com. 

 Pada tahun 2013, Ghavamnia melakukan penelitian yang berjudul 

“Evaluation in Media Discourse: Contrasts Among Journlists in Reporting an 

Event”. Yang membahas bagaimana penulis berita mengekspresikan pendapat 

mereka tentang peristiwa, orang, dan situasi yang doilaporkan. Penelitian ini 

membandingkan liputan berita dari kecelakaan pesawat di Iran pada 11 Januari 

2011 oleh wartawan Iran dan asing yang diambil dari koran online untuk 

mengungkapkan perbedaan bagaimana dalam sudut pandang mereka dan opini 

yang mempengaruhi penyajian berita. Studi ini meneliti variasi dalam penyajian 

berita baru yang sama dari sudut pandang jurnalis. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ghavamnia dengan penelitian 

ini adalah objek penelitiannya sama-sama menggunakan media online. Namun, 

penelitian ini menggunakan harian Kompas.com. Perbedaan penelitian Ghavamnia 
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dengan penelitian ini adalah hal yang diteliti. Pada penelitiannya, Ghavamnia 

meneliti penyajian berita, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang 

kesinambungan topik. 

 Pada tahun 2014, Nuraisyiyah meneliti wacana dengan judul “Wacana 

Berita Politik Pilkada Kota Padang Periode 2014-2019 dalam Media Online Portal 

Harian Singgalang Kajian Analisis Wacana Kritis Perspektif Teun A. van Dijk”. 

Dalam penelitiannya, Nuraisyiyah membahas penggunaan struktur teks tematik 

dan penggunaan struktur teks skematik dalam wacana berita politik Pilkada Kota 

Padang putaran kedua periode 2014-2019 pada media online portal Harian 

Singgalang. Dari penelitian Nuraisyiyah dapat diambil simpulan penggunaan 

struktur teks tematik dan penggunaan struktur teks skematik dalam wacana berita 

politik Pilkada Kota Padang putaran kedua periode 2014-2019 pada media online 

portal Harian Singgalang menunjukan adanya praktik kekuasaan. Fenomena 

praktik kekuasaan ini menunjukan keberpihakan media tersebut terhadap 

pasangan Cawako Desri Ayunda-James Hellyward (DeJe), sehingga berita yang 

ditampilkan tidak seimbang dan cenderung tidak netral. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nuraisyiyah dengan penelitian 

ini adalah sama-sama menggunakan objek kajian wacana berita harian 

Kompas.com. Perbedaan penelitian Nuraisyiyah dengan penelitian ini adalah hal 

yang diteliti. Pada penelitiannya, Nuraisyiyah meneliti tentang analisis wacana 

kritis, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang kesinambungan topik. 

 Pada tahun 2015, Yang melakukan penelitian yang berjudul “Different 

Topics, Different Discourse: Relationships among Writing Topic, Measures of 
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Syntactic Complexity, and Judgments of Writing Quality”. Yang membahas 

antara kompleksitas sintaksis penulisan ESL dan kualitas tulisan sebagaimana 

dinilai oleh penilai, juga peran topik dalam hubungan. Kompleksitas sintaksis 

dikonseptualisasikan dan diukur sebagai multi-dimensi membangun dengan saling 

sub-konstruksi. 190 ESL mahasiswa pascasarjana masing-masing dengan menulis 

dua esai wacana argumentatif pada dua topik yang berbeda. Ditemukan bahwa 

topik memiliki dampak yang signifikan pada fitur kompleksitas sintaksis dari esai, 

dengan satu topik memunculkan jumlah yang lebih tinggi dari subordinasi 

(terbatas dan non-terbatas) dan kompleksitas kalimat global yang lebih besar dan 

yang lainnya memunculkan lebih elaborasi di tingkat klausa yang terbatas 

(khususnya, mengoordinasikan frasa dan frasa kata benda yang kompleks). Fitur 

kompleksitas tingkat lokal yang lebih menonjol dalam esai tentang satu topik 

(yaitu, subordinasi dan elaborasi di tingkat klausa yang terbatas) cenderung tidak 

berkorelasi dengan skor untuk topik tersebut. Sebaliknya, pola terbalik diamati: 

kompleksitas tingkat lokal kurang menonjol fitur untuk esai tentang satu topik 

cenderung memiliki korelasi kuat dengan skor untuk topik tersebut.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yang dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang topik. Perbedaan penelitian Yang dengan 

penelitian ini terletak pada objeknya. Pada penelitiannya, Yang menggunakan esai 

wacana argumentatif sebagai objek, sedangkan pada penelitian menggunakan 

wacana berita harian Kompas.com. 

 Dari uraian kajian pustaka telah diketahui bahwa penelitian mengenai 

analisis wacana yang mencakup kesinambungan topik sudah pernah dilakukan 
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sebelumnya. Namun demikian, masih ada ruang untuk menganalisis 

kesinambungan topik melalui objek material yang lain yaitu wacana berita harian 

online. Penulis akan membahas kesinambungan topik dengan menggunakan objek 

material yang berbeda dari penelitian sebelumnya untuk mengembangkan variabel 

yang sama, yaitu dengan menggunakan wacana berita rubrik megapolitan di 

harian Kompas.com. 

2.2 Landasan Teoretis  

 Konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 

wacana, kohesi, koherensi, topik, kesinambungan topik, bahasa jurnalistik, media, 

media online, dan Kompas.com. 

2.2.1 Wacana 

Menurut Djajasudarma (1994:1) istilah wacana muncul sekitar tahun 

1970-an di Indonesia (dari bahasa Inggris discourse). Wacana memuat rentetan 

kalimat yang berhubungan, menghubungkan proposisi yang satu dengan lainnya, 

membentuk satu kesatuan informasi. Para ahli bahasa umumnya berpendapat 

sama tentang wacana dalam hal satuan bahasa yang terlengkap (utuh), tetapi 

dalam hal lain ada perbedaannya. Perbedaannya terletak pada wacana sebagai 

unsur gramatikal tertinggi yang direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh 

dengan amanat lengkap dan dengan koherensi serta kohesi tinggi. Sebenarnya, 

wacana utuh harus dipertimbangkan dari segi isi (informasi) yang koheren, 

sedangkan kohesif dipertimbangkan dalam keutuhan unsur pendukung (bentuk).  

Menurut Poerwadarminta (dalam Baryadi 2002:1) kata „wacana‟ berasal 

dari kata vacana „bacaan‟ dalam bahasa Sanskerta. Kata vacana kemudian masuk 
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ke dalam bahasa Jawa Kuna dan bahasa Jawa Baru menjadi „wacana‟ yang berarti 

„bicara, kata, ucapan‟. Kata „wacana‟ dalam bahasa Jawa Baru itu kemudian 

diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi „wacana‟ yang berarti „ucapan, 

percakapan, kuliah‟. 

Pendapat lain dari Alwi (2003:419), wacana merupakan satuan gramatikal 

yang tertinggi atau terbesar yang berisi satu topik. Hal ini berarti bahwa apa yang 

disebut wacana mencakup kalimat merupakan basis pokok pembentukan wacana 

Berlainan dengan Alwi dan Djajasudarma, menurut Kridalaksana 

(2008:259), wacana (discourse) adalah satuan bahasa terlengkap, dalam hierarki 

gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini 

direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, 

dan sebagainya), paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang 

lengkap. Dijelaskan bahwa wujud wacana dapat dilihat dari segi tataran bahasa, 

mulai dari tataran yang terkecil “kata” dapat memuat makna yang utuh, dilihat 

dari informasi yang didukungnya. 

Menurut Hartono (2012:6), sebuah wacana merupakan unit bahasa yang 

terikat oleh suatu kesatuan. Kesatuan itu dapat dipandang dair segi bentuk dan 

segi maknanya. Oleh karena itu, sebuah wacana selalu direalisasikan dalam 

bentuk rangkaian kalimat-kalimat. Sebuah wacana dapat ditemukan dalam bentuk 

sebuah kalimat, bahkan dapat berupa sebuah frasa atau kata. Realisasi sebuah 

wacana yaitu sekumpulan kalimat. Akan tetapi ada pula wacana yang tersusun 

atas satu kata, hal itu bergantung dengan konteks yang ada. Permasalahan wacana 

adalah permasalahan yang kompleks. Artinya, suatu rentetan kalimat belum tentu 
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dinamakan wacana bila rentetan kalimat itu tidak memberikan informasi yang 

lengkap. Agar dapat memberikan informasi yang lengkap, unsur-unsur yang. 

Wujud kalimat saling berkaitan. Kalimat pertama menyebabkan timbulnya 

kalimat kedua, kalimat menjadi acuan kalimat ketiga, kalimat ketiga mengacu 

kembali ke kalimat pertama, dan seterusnya. Rentetan kalimat yang berkaitan 

yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain itu 

membentuk satu kesatuan.  

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa wacana adalah satuan 

gramatikal yang tertinggi, terbesar, tersusun atas kalimat-kalimat atau bahkan 

berupa frasa dan kata yang memiliki satu topik bahasan dengan kohesi dan 

koherensi yang berkesinambunagn, dan membentuk satu kesatuan yang utuh. 

2.2.2 Jenis wacana 

 Menurut Sumarlam (2003:15), wacana dapat diklasifikasikan menjadi 

berbagai jenis menurut dasar pengklasifikiasiannya. Berdasarkan bahasanya, 

media yang dipakai untuk mengungkapkan, jenis pemakaian, bentuk, serta cara 

dan tujuan pemaparannya. 

Berdasarkan bahasa yang dipakai sebagai sarana untuk 

mengungkapkannya, wacana dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Wacana bahasa nasional (Indonesia). 

b. Wacana bahasa lokal atau daerah (bahasa Jawa, Bali, Sunda, Madura, dan 

sebagainya). 

c. Wacana bahasa internasional (Inggris). 
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d. Wacana bahasa lainnya, wacana bahasa lainnya, seperti bahasa Belanda, 

Jerman, Perancis, dan sebagainya.  

Berdasarkan media yang digunakannya maka wacana dapat dibedakan 

atas:  

a. Wacana tulis adalah wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau 

melalui media tulis. 

b. Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau 

media lisan.  

Berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya wacana dapat dibedakan 

menjadi:  

a. Wacana monolog (monologue discourse) adalah wacana yang disampaikan 

oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk ikut berpartisipasi secara 

langsung. Contoh jenis wacana ini ialah orasi ilmiah, penyampaian visi dan 

misi, khotbah, dan sebagainya. 

b. Wacana dialog (dialogue discourse) adalah wacana atau percakapan yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Contoh jenis wacana ini 

ialah diskusi, seminar, musyawarah, dan kampanye.  

Berdasarkan bentuknya wacana dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

bentuk: 

a. Wacana prosa adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa. Contoh 

wacana ini adalah  cerita pendek, novel, artikel, dan sebagainya. 

b. Wacana puisi adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi. Contoh 

wacana ini adalah puisi, sajak, dan syair. 
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c. Wacana drama adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam 

bentuk dialog, baik berupa wacana tulis maupun tulisan. Contoh wacana 

drama terdapat dalam naskah drama atau naskah sandiwara.  

Berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya, pada umunya wacana 

diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu:  

a. Wacana narasi atau wacana penceritaan, disebut juga wacana penuturan yaitu 

wacana yang mementingkan urutan waktu, dituturkan oleh persona pertama 

atau ketiga dalam waktu tertentu. 

b. Wacana deskripsi yaitu wacana yang bertujuan melukiskan, menggambarkan 

atau memerikan sesuatu menurut apa adanya  

c. Wacana eksposisi atau wacana pembeberan yaitu wacana yang tidak 

mementingkan waktu dan pelaku, berorientasi pada poko pembicaraan, dan 

bagian-bagiannya diikat secara logis. 

d. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang 

dilengkapi dengan data-data sebagai bukti, dan bertujuan meyakinkan 

pembaca akan kebenaran ide atau gagasannya. 

e. Wacana persuasi ialah wacana yang isinya bersifat ajakan atau nasihat, 

biasanya ringkas dan menarik, serta bertujuan untuk mempengaruhi secara 

kuat pada pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat atau ajakan 

tersebut. 

Menurut Mulyana (2005:47), klasifikasi atau pembagian wacana sangat 

bergantung pada aspek dan sudut pandang yang digunakan. Wacana setidaknya 

dapat dipilah atas dasar beberapa segi, yaitu (1) berdasarkan bentuk, (2) 
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berdasarkan media, (3) berdasarkan jumlah penutur, (4) berdasarkan sifat, dan (5) 

berdasarkan isi. 

Berdasarkan bentuknya, wacana dapat dipilah menjadi: 

a. Wacana naratif adalah bentuk wacana yang banyak dipergunakan untuk 

menceritakan suatu kisah. Uraiannya cenderung ringkas. 

b. Wacana prosedural digunakan untuk memberikan petunjuk atau keterangan 

bagaimana sesuatu harus dilaksanakan. Contoh wacana ini adalah resep 

masakan dan aturan pengolahan tanah persawahan. 

c. Wacana ekspositori bersifat menjelaskan sesuatu secara informatif. Bahasa 

yang digunakan cenderung denotatif dan rasional. Termasuk dalam wacana 

ini adalah ceramah ilmiah dan artikel di media massa. 

d. Wacana hortatori digunakan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca 

agar tertarik terhadap pendapat yang dikemukakan. Sifatnya persuasif. 

Contoh wacana ini adalah pidato politik dan iklan. 

e. Wacana dramatik adalah bentuk wacana yang berisi percakapan antarpenutur. 

Contoh teks dramatik adalah skenario film atau sinetron, pentas wayang 

orang, ketoprak, dan sandiwara. 

f. Wacana epistoleri biasa dipergunakan dalam surat menyurat umumnya 

memiliki bentuk dan sistem tertentu yang sudah menjadi kebiasaan atau 

aturan. Contoh wacana ini diawali oleh alinea pembuka, dilanjutkan bagian 

isi, dan diakhiri alinea penutup. 
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g. Wacana seremonial adalah bentuk wacana yang digunakan dalam kesempatan 

seremonial (upacara). Contoh wacana ini adalah pidato dalam acara hari-hari 

besar dan upacara pernikahan. 

Berdasarkan media penyampaiannya, wacana dapat dipilah menjadi dua, 

yaitu wacana tulis dan wacana lisan. 

a. Wacana tulis (written discourse) adalah jenis wacana yang  disampaikan 

melalui tulisan.  

b. Wacana lisan (spoken discourse) adalah jenis wacaana yang disampaikan 

secara lisan atau langsung dengan bahasa verbal. Jenis wacana inis ering 

disebut sebagai tuturan (speech) atau ujaran (utterance). 

Berdasarkan jumlah penutur, wacana dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu. 

a. Wacana monolog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh satu orang. 

Contoh wacana monolog antara lain pidato, pembacaan puisi, khotbah, dan 

pembacaan berita. 

b. Wacana dialog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh dua orang atau 

lebih. Jenis wacana ini dapat berbentuk tulis dan lisan. Contoh wacana ini 

adalah wacana drama. 

Berdasarkan sifatnya, wacana dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

wacana fiksi dan nonfiksi. 

a. Wacana fiksi adalah wacana yang bentuk dan siisnya berorientasi pada 

imajinasi. Bahasanya menganut aliran konotatif, analogis, dan 
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multiinterpretable. Wacana fiksi dapat dipilah menjadi tiga jenis, yaitu 

wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. 

1. Wacana prosa adalah wacana yang disampaikan atau ditulis dalam bentuk 

prosa (gancaran=Jawa).  

2. Wacana puisi adalah wacana jenis wacana yang dituturkan atau 

disampaikan dalam bentuk puisi.  

3. Wacana drama (dramatik) adalah jenis wacana yang disampaikan dalam 

bentuk drama. Pola yang digunakan umumnya berbentuk percakapan atau 

dialog. 

b. Wacana nonfiksi disebut juga sebagai wacana ilmiah. Jenis wacana ini 

disampaikan dengan pola dan cara-cara ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contoh wacana ini adalah laporan 

penelitian dan buku materi perkuliahan. 

Berdasarkan isinya, klasifikasi wacana relatif mudah dikenali disebabkan 

antara lain, oleh telah tersedianya ruang (space) berbagai media yang secara 

khusus langsung mengelompokkan jenis wacana atas dasar isinya. 

a. Wacana politik adalah wacana yang kemunculannya disebabkan oleh 

banyaknya konflik internal dalam tubuh partai politik. 

b. Wacana sosial adalah wacana yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan 

kehidupan sehari-hari masyarakat. 

c. Wacana ekonomi adalah wacana yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, 

ada beberapa register yang hanya dikenal di dunia bisnis dan ekonomi. 
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Contoh ungkapan yang digunakan dalam wacana ini adalah persaingan 

pasar, produksi tinggi, konsumen dirugikan, dan inflasi. 

d. Wacana budaya adalah wacana yang berkaitan dengan aktivitas kebuadayaan. 

Ungkapan yang biasa terdapat dalam wacana ini adalah standing party dan 

mitung ndinani. 

e. Wacana militer adalah wacana yang hanya dipakai dan dikembangkan di 

dunia militer. Instansi militer dikenal sangat suka menciptakan istilah-istilah 

khusus yang hanya dikenal oleh kalangan militer. Istilah tersebut umumnya 

dibentuk dengan cara disingkat dan diakronimkan. Istilah ini antara lain 

operasi militer, desersi, intelijen, apel pag, sumpah prajurit, dan veteran. 

f. Wacana hukum dan kriminalitas adalah jenis wacana menggunakan antara 

lain kata tersangka, tim pembela, dan kasasi. 

g. Wacana olah raga dan kesehatan berkaitan satu sama lain. Istilah dalam 

wacana olah raga dapat juga digunakan dalam wacana kesehatan, antara lain 

istilah jogging dan gizi buruk. 

Berdasarkan gaya dan tujuan, wacana iklan salah satu wacana yang 

mementingkan gaya dan tujuan pembuatannya. Dalam sebuah wacana iklan, 

penggunaan bahasa menjadi salah satu aspek penting bagi keberhasilan iklan. 

Oleh karena itu bahasa iklan harus mampu menjadi manifestasi atau presentasi 

dari hal yang diinginkan pihak pengiklan kepada masyarakat luas. Tujuannya 

adalah untuk mempengaruhi masyarakat agar tertarik dengan sesuatu yang 

diiklankan. 
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Berdasarkan jenis wacana yang telah dipaparkan, jenis wacana 

diklasifikasikan menjadi tujuh, yaitu (1) berdasarkan bahasanya, (2) berdasarkan 

media, (3) berdasarkan bentuk, (4) berdasarkan jumlah penutur, (5) berdasarkan 

tujuan pemaparan,(6) berdasarkan isi, dan (7) berdasarkan gaya. 

2.2.3 Struktur Wacana 

Menurut Tarigan (1987:31), pada dasarnya unit wacana merupakan unit 

alamiah dengan awal dan akhir, atau permulaan dan penutup yang nyata atau 

pasti, dan sejumlah struktur internal.  

Baryadi (2002:14) menyatakan bahwa wacana dihasilkan oleh proses 

komunikasi verbal yang berkesinambungan, yaitu dari titik mula, tengah 

berlangsung, sampai titik akhir. Tahap-tahap komunikasi menentukan struktur 

wacana yang dihasilkan.  

Menurut Luxemburg (dalam Baryadi 2002:14), sesuai dengan tahap-tahap 

komunikasi itu, wacana memiliki bagian-bagian yaitu bagian awal wacana 

(exordium), bagian tubuh wacana (narratio, confirmatio, atau argumentatio), dan 

bagian penutup (perorantio). Bagian awal wacana berfungsi sebagai pembuka 

wacana. Adapun bagian tubuh wacana berfungsi sebagai pemapar isi wacana, dan 

bagian penutup wacana berfungsi sebagai penanda akhir wacana. Bagian yang 

harus selalu ada dalam setiap wacana adalah bagian tubuh, sedangkan dua bagian 

yang lain tidak selalu ada dalam setiap wacana. 

Dapat disimpulkan bahwa wacana memiliki tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian tubuh yang menjadi bagian pokok yang harus ada dalam sebuah wacana, 

dan bagian akhir. 
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2.2.4 Syarat Wacana  

Menurut Oka (1994:264) wacana dapat dikatakan utuh jika memenuhi tiga 

persyaratan, antara lain, pertama topik, kedua adanya tuturan pengungkap topik, 

dan ketiga adanya kohesi dan koherensi. 

2.2.4.1 Topik  

Persyaratan pertama adalah topik. Topik merupakan inti atau pokok dalam 

sebuah wacana. Topik itu mengacu pada “hal yang dibicarakan dalam wacana”. 

Topik itu dapat dinyatakan dengan redaksi, “Tentang apa seseorang berbicara?”, 

“Apa yang dikatakan seseorang?”, “Apa yang mereka percakapkan?”, dan 

sebagainya. Topik itu telah mengikat pemakai wacana untuk tidak membuat 

tuturan yang keluar dari ruang lingkupnya. Topik menjamin keutuhan (unity) 

wacana. 

2.2.4.2 Tuturan Pengungkap Topik  

Syarat wacana yang kedua adalah tuturan pengungkap topik beserta 

jabaran-jabaran topik yang bersangkutan. Wujud konkret tuturan itu adalah 

kalimat, atau untaian kalimat yang membentuk teks. Teks yang dimaksudkan di 

dalam wacana tidak selalu berupa tuturan tulis, tetapi juga berupa tuturan lisan. 

Oleh karena itu, di dalam kajian wacana terdapat teks dan teks lisan. Namun, 

tuturan pengungkap topik tidak selalu dinyatakan dalam sejumlah kalimat. 

Wacana yang digunakan dalam rambu-rambu lalu lintas cukup dinyatakan dengan 

satu kalimat dan bahkan kalimat tidak lengkap. 
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2.2.4.3 Kohesi dan Koherensi  

Pada umumnya wacana yang baik akan memiliki kohesi dan koherensi. 

Kohesi dan koherensi adalah syarat wacana yang ketiga. Kohesi adalah keserasian 

hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam wacana sehingga 

terciptalah pengertian yang baik dan koheren. Kohesi merujuk pada pertautan 

bentuk, sedangkan koherensi merujuk pada pertautan makna. Wacana yang baik 

pada umumnya memiliki keduanya. Kalimat atau frasa yang satu dengan yang 

lainnya bertautan; pengertian yang satu menyambung dengan pengertian yang 

lain. 

Menurut Tarigan (1987:96) kohesi merupakan organisasi sintaktis dan 

merupakan tempat kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk 

menghasilkan tuturan. Moeliono (dalam Mulyana 2005:26) mengemukakan 

bahwa untuk memperoleh wacana yang baik dan utuh, maka kalimat-kalimatnya 

harus kohesif. Hanya dengan hubungan kohesif seperti itulah sutau unsur dalam 

wacana dapat diinterpretasikan, sesuai dengan ketergantungannya dengan unsur-

unsur lainnya. Hubungan kohesif dalam wacana sering ditandai oleh kehadiran 

pemarkah (penanda) khusus yang bersifat lingual-formal. Sementara itu, menurut 

Mulyana (2005:26), konsep kohesi pada dasarnya mengacu kepada hubungan 

bentuk. Artinya, unsur-unsur wacana (kata atau kalimat) yang digunakan untuk 

menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Dengan kata 

lain, kohesi termasuk dalam aspek internal struktur wacana.  

Menurut Brown dan Yule (dalam Mulyana 2005:30), koherensi adalah 

kepaduan dan keterpahaman antarsatuan dalam suatu teks atau tuturan. Dalam 
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struktur wacana, aspek koherensi sangat diperlukan keberadaannya untuk menata 

pertalian batin antara proposisi yang satu dengan yang lainnya utnuk mendapatkan 

keutuhan. Keutuhan yang koheren tersebut dijabarkan oleh adanya hubungan-

hubungan makna yang terjadi antarunsur (bagian) secara semantis.  

Sementara itu, menurut Mulyana (2005:31) bahwa pada dasarnya 

hubungan koherensi adalah suatu rangkaian fakta dan gagasan yang teratur dan 

tersusun logis. Koherensi dapat terjadi secara implisit (terselubung) karena 

berkaitan dengan bidang makna yang memerlukan interpretasi. 

Dengan demikian dapat ditarik simpulan bahwa kohesi adalah kepaduan 

bentuk antarunsur dalam wacana, sedangkan koherensi adalah kepaduan makna 

antarunsur dalam wacana. 

2.2.5 Kohesi 

Menurut Djajasudarma (1994:46), kohesi adalah keserasian hubungan 

antarunsur yang lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik dan 

koheren. Kohesi merujuk pada pertautan bentuk. Baryadi (2002:17) 

mengungkapkan bahwa kohesi berkenaan dengan hubungan bentuk antara bagian-

bagian-bagian dalam suatu wacana. Bagian-bagian wacana saling berhubungan 

dan berkaitan dengan mengungkapkan suatu topik tertentu. Berdasarkan 

perwujudan lingualnya, Halliday dan Hasan (dalam Baryadi 2002:17) 

membedakan kohesi menjadi dua jenis, yaitu kohesi gramatikal (grammatical 

cohesion) dan kohesi leksikal (lexical cohesion). Kohesi gramatikal adalah 

keterikatan gramatikal antarbagian dalam wacana. Adapun kohesi leksikal adalah 

keterikatan leksikal antarbagian wacana. 
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2.2.5.1 Kohesi Gramatikal 

Halliday dan Hassan (dalam Baryadi 2002:18) membagi kohesi gramatikal 

menjadi, (1) penunjukan (reference), (2) penggantian (substitution), (3) pelesapan 

(ellypsis), dan (4) perangkaian (conjuction). 

2.2.5.1.1 Penunjukan (Reference) 

Menurut Baryadi (2002:18) penunjukan adalah salah satu jenis koherensi 

gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang menunjuk satuan lingual yang 

mendahului atau mengikutinya. Berdasarkan arah penunjukannya, kohesi 

penunjukan dibagi menjadi dua jenis, yaitu penunjukan anaforis (anaphoric 

reference) dan penunjukan kataforis (cataphoric reference). Penunjukan anaforis 

ditandai oleh adanya konstiruen yang menunjuk konstituen di sebelah kiri. 

Adapun penunjukan kataforis ditandai oleh adanya konstituen yang mengacu pada 

konstituen sebelah kiri. 

Berikut contoh penggunaan kohesi penunjukkan anaforis. 

Ani, Berta, dan Clara sedang duduk-duduk  di beranda depan rumah Pak 

Hadi. Mereka sedang asyik berbincang-bincang. 

Berikut contoh penggunaan kohesi penunjukkan kataforis. 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

- Pupuk menjadi bagian penting dalam bidang pertanian. 

- Pemeliharaan tanaman tergantung banyak faktor. 

 

 



33 

 

 

 

2.2.5.1.2 Penggantian (Substitution) 

Penggantian atau substitusi menurut Kridalaksana (dalam Tarigan 

1987:100) adalah proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain 

dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur-unsur pembeda atau 

untuk menjelaskan suatu struktur tertentu. Menurut Baryadi (2002:21), dalam 

kohesi ini terlibat dua unsur, yaitu unsur terganti dan unsur pengganti. Unsur 

terganti berupa unsur yang menyatakan orang (persona), sedangkan unsur 

pengganti berupa pronomina persona. Pronomina persona yang berfungsi sebagai 

penanda kohesi penggantian biasanya pronomina persona ketiga (dia, ia, beliau 

(tunggal) dan mereka, beliau-beliau (jamak) serta bentuk terikat        -nya (jamak 

atau tunggal).  

Sementara itu, menurut Hadi (dalam Hartono 2012:123) pronomina 

sebagai salah satu aspek kohesi gramatikal yang dapat membentuk kepaduan 

terdiri atas: pronomina persona (saya, aku, engkau, kamu, ia, dia, kami, kita, 

mereka, -nya), pronomina penunjuk (ini, itu, sini, situ, sana, begini, begitu, 

demikan), pronomina penanya (mana, apa, bagaimana, kapan, ke mana, dari 

mana), pronomina kuantitatif (segini, segitu). Berikut contoh penggunaan kohesi 

penggantian. 

Repot juga jadi komting. Kalau begini terus-menerus saya tidak ada 

kesempatan untuk belajar. 

2.2.5.1.3 Pelesapan (Ellypsis) 

Pelesapan atau penghilangan menurut Sumarlam (2003:30) adalah salah 

satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penghilangan atau pelesapan satuan 
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lingual tertentu yang telah disebutkn sebelumnya. Unsur atau satuan lingual yang 

dilesapkan itu dapat berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat. Berikut contoh 

penggunaan kohesi pelesapan. 

Dosen, mahasiswa, dan staf tata usaha tidak ke kampus. Semua libur ө. 

2.2.5.1.4 Perangkaian (Conjuction) 

Menurut Sumarlam (2003:32) perangkaian atau konjungsi adalah salah 

satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur 

yang satu dengan yang lain dalam wacana. Unsur yang dirangkaikan dapat berupa 

satuan lingual kata, frasa, klausa, kalimat, dan dapat juga berupa unsur yang lebih 

besar dari itu, misalkan alinea dengan pemarkah lanjutan, dan topik pembicaraan 

dengan pemarkah alih topik atau pemarkah disjungtif. Berikut contoh penggunaan 

kohesi perangkaian. 

Dalam keadaan seperti ini, wanita jadi tergantung kepada laki-laki 

secara ekonomis, karena pekerjaan yang dilakukan di rumah tangga tidak 

menghasilkan gaji. Ditambah lagi, seakan-akan dipenjarakan di suatu dunia 

yang tidak merangsang perkembangan kepribadiannya. 

2.2.5.2 Kohesi Leksikal 

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kohesi leksikal adalah 

keterikatan leksikal antarbagian wacana. Menurut Baryadi (2002:25) kohesi 

leksikal dapat dibagi menjadi, pengulangan (reiteration), hiponimi (hyponimi), 

sinonimi (synonimi), antonimi (antonymi), dan kolokasi (collocation). 
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2.2.5.2.1 Pengulangan (Reiteration) 

Menurut Baryadi (2002:25) pengulangan adalah koehsi leksikal ayng 

berupa pengulangan konstituen yang telah disebut. Sementara itu, Sumarlam 

(2003:34) pengulangan atau reiteration adalah pengulangan satuan lingual (bunyi, 

suku kata, kata, atau bagian kalimat) yang dianggap penting untuk memberi 

tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Berikut contoh penggunaan kohesi 

pengulangan. 

Aku dan dia terpaksa harus tinggal berjauhan, tetapi aku sangat 

mempercayai dia, dia pun sangat mempercayai aku. Aku dan dia saling 

mempercayai. 

2.2.5.2.2 Hiponimi (Hyponimi) 

Hiponimi adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna leksikal yang 

bersifat hierarkis antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Relasi 

makna tersebut terlihat dari hubungan antara konstituen yang memiliki makna 

yang umum dengan konstituen yang memiliki makna khusus konstituen yang 

bermakna umum disebut superordinat dan konstituen yang bermakna khusus 

disebut hiponim. Relasi antara superordinat dan hiponim disebut hiponimi 

(Baryadi 2002:26). Berikut contoh penggunaan kohesi hiponimi. 

Binatang melata termasuk kategori hewan reptil. Reptil yang hidup di 

darat dan di air adalah ular dan katak. Cicak adalah reptil yang biasa merayap 

di dinding. Adapun jenis reptil yang hidup di semak-semak dan rumput adalah 

kadal. Sementara itu, reptil yang dapat berubah warna sesuai dengan 

lingkungannya yaitu bunglon. 
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2.2.5.2.3 Sinonimi (Synonimi)  

Menurut Baryadi (2002:27) kohesi sinonimi adalah kohesi leksikal yang 

berupa relasi makna leksikal yang mirip antara konstituen yang satu dengan 

konstituen yang lain. Kohesi sinonimi juga disebut kohesi ekuivalensi leksikal. 

Berikut contoh penggunaan kohesi sinonimi. 

 Jumlah orang Jawa perantauan cenderung selalu naik. Sensus yang 

dilakukan Inggris dari tahun ke tahun mereka berkuasa, menunjukkan 

peningkatan. 

2.2.5.2.4 Antonimi (Antonymi) 

Baryadi (2002:28) mengungkapkan bahwa antonimi adalah kohesi 

leksikal yang berupa relasi makna leksikal yang bersifat kontras atau berlawanan 

antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Berikut contoh 

penggunaan kohesi antonimi. 

Leni berlari karena takut dimarahi ibunya. Setelah agak jauh dari 

ibunya, ia berjalan menuju rumah temannya. 

2.2.5.2.5 Kolokasi 

Kohesi kolokasi menurut Baryadi (2002:28) adalah kohesi leksikal yang 

berupa relasi makna yang berdekatan antara konstituen yang satu dengan yang 

lain. Berikut contoh penggunaan kohesi kolokasi. 

Waktu Ryan masih kecil, ayahnya sering mengajaknya ke sawah. Ayah 

Ryan adalah seorang petani yang sukses. Dengan lahan yang luas dan bibit padi 

berkualitas. 
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2.2.6 Koherensi 

Menurut Tarigan (1987:96) dalam koherensi terkandung pengertian 

„pertalian‟ dan „hubungan‟. Koherensi mengacu pada aspek makna wacana dan 

mengacu pada aspek ujaran (speech). Menurut Widdowson (dalam Tarigan 

1987:96), aspek ujaran (speech) merupakan acuan dari koherensi yang 

menggambarkan bagaimana proposisi-proposisi yang tersirat atau terselubung 

disimpulkan untuk menafsirkan tindak ilokusi dalam pembentukan wacana. 

Sementara itu, Baryadi (2002:29) koherensi adalah keterkaitan semantis 

antara bagian-bagian wacana. Ada berbagai jenis koherensi dan ada pula 

perbedaan corak koherensi antara jenis wacana yang satu dengan jenis wacana 

yang lain. Jenis koherensi dalam wacana eksposisi didominasi oleh koherensi 

logis, misalkan kausalitas, kontras, aditif, rincian, dan temporal. Kemudian, 

bagian-bagian wacana deskripsi didominasi oleh koherensi perian atau rincian. 

Adapun bagian-bagian wacana narasi didominasi oleh koherensi kronologis. 

Selanjutnya untuk wacana prosedural didominasi oleh koherensi pentahapan.  

Menurut Alwi (2003:428) koherensi merupakan hubungan perkaitan 

antarproposisi, tetapi perkaitan tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat 

dilihat pada kalimat-kalimat yang mengungkapkannya. Sementara itu, menurut 

Halliday dan Hasan (dalam Mulyana 2005:31) menegaskan bahwa struktur 

wacana pada dasarnya bukanlah struktur sintaktik, melainkan struktur semantik, 

yakni semantik kalimat yang di dalamnya mengandung proposisi-proposisi. Sebab 

beberapa kalimat hanya akan menjadi wacana sepanjang ada hubungan makna 

(arti) di antara kalimat-kalimat itu sendiri.  
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Eriyanto (2012:242) mengungkapkan bahwa koherensi adalah pertalian 

jalinan antarkata, atau kalimat dalam teks. Dua buah kalimat yang 

menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan sehingga tampak 

koheren. Koherensi ini secara mudah dapat diamati di antaranya dari kata hubung 

(konjungsi) yang dipakai untuk menghubungkan kata. Apakah dua kaliamt 

dipandang sebagai hubungan  kausal (sebab-akibat), hubungan keadaan, waktu, 

dan kondisi. Koherensi memberi kesan kepada khalayak bagaimana dua fakta 

diabstraksikan dan dihubungkan. 

Berdasarkan pendapat Baryadi (2002:29) yang telah dikemukakan di atas, 

berikut ini penjabaran jenis koherensi-koherensi tersebut. 

2.2.6.1 Koherensi Kausalitas 

Dalam koheresndi ini kalimat-kalimatnya menyatakan hubungan sebab-

akibat. Koherensi ini ditandai dengan konjungsi oleh karena itu dan oleh sebab 

itu. Berikut ini contoh penggunaan koherensi kausalitas. 

Pada waktu mengungsi dulu beras sangat sulit didapatkan di daerah 

kami. Masyarakat hanya memakan singkong sehari-hari. Banyak anak yang 

kekurangan gizi. 

2.2.6.2 Koherensi Kontras 

Dalam koherensi ini kalimat-kalimatnya menyatakan sesuatu yang berbeda 

secara signifikan. Koherensi ini ditandai dengan konjungsi akan tetapi dan 

namun. Berikut ini contoh penggunaan koherensi kontras. 

Sifat penghuni asrama itu beraneka ragam. Para penghuni wanita rajin 

belajar. Akan tetapi, para penghuni pria malas. 
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2.2.6.3 Koherensi Aditif 

Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat berikutnya merupakan 

penambahan dari kalimat sebelumnya. Koherensi ini ditandai dengan konjungsi 

kemudian, di samping itu, selain itu, selanjutnya, tambahan pula, dan lagi pula. 

Berikut ini contoh penggunaan koherensi aditif. 

Agar badan tetap sehat, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama-

tama kita ahrus makan makanan bergizi. Di samping itu, kita harus berolah raga 

secara teratur. Tambahan pula, kita harus memiliki cukup waktu untuk istirahat. 

2.2.6.4 Koherensi Rincian 

Dalam koherensi ini kalimat-kalimatnya menyatakan perincian mengenai 

suatu hal. Berikut ini contoh penggunaan koherensi rincian. 

Ke 8 fraksi pada kesempatan tersebut di antaranya menyampaikan 

pemandangan umumnya. Ke 8 fraksi tersebut di antaranya fraksi Golkar, fraksi 

PAN, Keadilan Sejahtera, PKB, Gerindra, Nasdem, PDIP, dan fraksi Demokrat. 

2.2.6.5 Koherensi Temporal 

Dalam koherensi ini kalimat-kalimatnya menyatakan hubungan temporal 

dengan penanda kala seperti dulu, sekarang, akhirnya, pada awal perkembangan, 

dan sejak. Berikut ini contoh penggunaan koherensi temporal. 

Pada awal perkembangannya, pragmatisme lebih merupakan suatu 

usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat agar filsafat menjadi 

ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis manusia. Sehubungan dengan usaha 

tersebut, pragmatisme akhirnya berkembang menjadi suatu metode untuk 

memecahkan berbagai perdebatan filosofis yang tiada hentinya, yang hampir 
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mewarnai seluruh perkembangan dari perjalanan filsafat sejak zaman Yunani 

Kuno.  

2.2.6.6 Koherensi Kronologis 

Dalam koherensi ini kalimat-kalimatnya menyatakan peristiwa yang 

terjadi secara kronologis atau hubungan rangkaian waktu. Koherensi ini sering 

ditunjukkan oleh konjungsi yang menyatakan hubungan temporal (lalu, kemudian, 

sesudah itu), penanda kala (dulu, sekarang), dan penanda aspek (akan, belum, 

sudah). Berikut ini contoh penggunaan koherensi kronologis. 

Sepulang sekolah, anak kecil penjual gorengan itu menjajakan 

dagangannya. Ia lalu berjalan menyusuri gang-gang di sekitar rumahnya hingga 

dagangannya laku banyak. Sesudah itu, tidak lupa ia membantu ibunya untuk 

membuat caping dari anyaman bambu. 

2.2.6.7 Koherensi Pentahapan 

Dalam koherensi ini, kalimat-kalimatnya menyatakan perbuatan yang 

harus dilakukan secara bertahap atau berurutan. Berikut ini contoh penggunaan 

koherensi pentahapan. 

 Ambil segenggam daun sirih. Rebus sampai lunak. Lalu tumbuk sampai 

halus. 

 Campur tumbukan daun sirih itu dengan pasta gigi sampai rata. Dengan 

perbandingan seimbang.  

 Oleskan raamuan itu pada bibir setiap menjelang tidur. Selama sepuluh hari. 

Selamat tersenyum cerah. 
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2.2.7 Topik 

 Menurut Poedjasoedarmo (dalam Baryadi 2002:54), topik adalah perihal 

yang dibicarakan dalam wacana. Rumusan lain dari Baryadi (2002:55), topik 

adalah arah utama seseorang dalam memahami wacana. Topik menjiwai seluruh 

bagian wacana. Topik yang menyebabkan lahirnya wacana dan berfungsinya 

wacana dalam proses komunikasi verbal karena suatu wacana akan lahir jika ada 

yang dibicarakan dan dapat digunakan sebagai alat komunikasi jika mengandung 

sesuatu yang dibicarakan.  

 Wacana berisi kesatuan topik (topic unity). Jika wacana dipandang sebagai 

“jaringan” atau “tenunan” unsur-unsur pembentuknya (Djawanai dalam Baryadi 

2002:54), maka yang menjadi pangkal dan ujung jaringan atau tenunan tersebut 

adalah topik. Topik menjadi pangkal tolak terbentuknya jaringan bagian-bagian 

suatu wacana. Sebaliknya, jaringan bagian-bagian wacana mengarah ke topik 

sehingga membentuk kesatuan topik. 

 Menurut Baryadi (2002:55) topik dalam wacana memiliki kedudukan yang 

sangat penting. Kedudukan yang sangat penting itu berkaitan dengan peranannya 

dalam memperlancar proses komunikasi. Peranan itu secara potensial tampak dan 

dapat dirasakan, baik bagi pembicara atau penulis (pembuat wacana). Bagi 

pembuat wacana, topik merupakan informasi embrional dan informasi inti yang 

menjadi pangkal inspirasi untuk mengungkapkan sesuatu secara verbal dalam 

struktur lahir  yang berupa jenis wacana tertentu. Bagi penerima wacana, topik 

adalah sesuatu yang dicari, diinterpretasikan, dipahami, dan ditanggapi. 
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Berbeda dengan itu, menurut Alwi (2003:435) wacana yang baik pasti 

mempunyai topik, yakni proposisi yang berwujud frasa atau kalimat yang menjadi 

inti pembicaraan atau pembahasan. 

 Menurut Moeliono (dalam Mulyana 2005:39) wujud topik bisa berbentuk 

frasa atau kalimat yang menjadi inti pembicaraan atau pembahaasn. Dalam 

wacana, topik menjadi ukuran kejelasan wacana. Topik yang jelas akan 

menyebabkan struktur dan isi wacana menjadi jelas. Sebaliknya, topik yang tidak 

jelas, atau bahkan tulisan tanpa topik, menyebabkan tulisan menjadi kabur dan 

sulit dimengerti maksudnya. Topik yang haruslah jelas. Untuk menuju kejelasan, 

maka kalimat atau paragraf perlu dibangun dengan kejelasan informasi. 

 Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan, topik merupakan hal 

yang dibicarakan dalam sebuah wacana yang menjadi inti untuk memperlancar 

proses komunikasi agar informasi yang disampaikan dapat mudah dimengerti. 

2.2.8 Kesinambungan Topik 

 Menurut Seng (dalam Hartono 2012:97), kesinambungan topik merupakan 

cara dalam suatu urutan klausa maupun kalimat yang tersusun membentuk suatu 

rangkaian yang sinambung. Kesinambungan topik merupakan satu proses yang 

kompleks. Dalam kesinambungan topik ada tiga aspek utama, yaitu (1) 

kesinambungan tema (thematic continuity), (2) kesinambungan tindakan (action 

continuity), dan (3) kesinambungan topik/peserta (topics/partisipants continuity). 

 Kesinambungan tematik mencakupi unit wacana yang lebih besar. 

Kesinambungan tersebut merujuk tema utama dalam sebuah wacana. 

Kesinambungan tindakan merujuk kepada suatu kejadian dalam suatu wacana. 
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Lazimnya, urutan kejadian yang dimaksud itu ditandai dengan subsistem 

„tenseaspect-modalty’ (Givon dalam Hartono 2012:98). Dalam bahasa Indonesia, 

penggunaan kata tugas seperti, dan, ketika, juga, sebab, dan sebagainya membantu 

menggambarkan konsep perlakukan yang terwujud secara urut. Sementara itu, 

kesinambungan topik/peserta merupakan topik yang diperbincangkan dalam 

urutan klausa atau kalimat. 

 Ketiga aspek kesinambungan tersebut sebenarnya saling berkait. Akan 

tetapi, di antara ketiga kesinambungan itu, kesinambungan topik merupakan aspek 

yang lebih mudah ditentukan dan mempunyai pertalian yang lebih signifikan 

secara statistik. 

 Dapat disimpulkan bahwa kesinambungan topik merupakan keadaan suatu 

topik dalam klausa atau kalimat yang tersusun secara bersinambung sehingga 

mempermudah proses komunikasi. 

1. Cara Menciptakan Kesinambungan Topik 

  Ada beberapa cara untuk menciptakan kesinambungan topik dalam 

wacana. Cara yang dimaksud antara lain adalah pronominalisasi, pengulangan, 

ekuivalensi leksikal, dan pelesapan. 

a. Pronominalisasi 

Cara menciptakan kesinambungan topik dengan pronominalisasi menurut 

Baryadi (2002:62) adalah topik sebagai hal yang sudah disebut dipertahankan 

penyebutannya dengan pronomina. Pronomina sebagai konstituen pengganti dan 

topik sebagai konstituen terganti bersifat koreferensial, yaitu memiliki referen 

yang sama.  
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b. Pengulangan 

  Menurut Baryadi (2002:62) cara menciptakan kesinambungan topik 

dengan pengulangan maksudnya topik pada kalimat pertama diulang pada 

kalimat-kalimat berikutnya. 

 

 

c. Ekuivalensi Leksikal  

  Menurut Baryadi (2002:62) cara menciptakan kesinambungan topik 

dengan ekuivalensi leksikal ini adalah topik pada kalimat pertama disebut dengan 

konstituen yang secara leksikal berekuivalensi pada kalimat selanjutnya. 

d. Pelesapan 

  Menurut Baryadi (2002:63), kesinambungan topik dapat juga diciptakan 

dengan pelesapan, yaitu dengan melesapkan topik yang sudah disebut. Pelesapan 

menimbulkan konstituen zero (ө), suatu konstituen yang tidak terwujud secara 

formatif, tetapi maknanya dapat dipahami karena zero berkoreferensi dengan 

topik yang sudah disebut.  

2. Cara Mengukur Kadar Kesinambungan Topik 

a. Jarak Penyebutan 

  Menurut Kaswanti Purwo (dalam Baryadi 2002:63), kadar kesinambungan 

topik dapat diukur dengan melihat jarak penyebutan itu jauhnya satu klausa, dua 

klausa, tiga klausa (dan seterusnya) ke arah kiri. Tingkat kesinambungan topik 

dapat dikatakan tinggi jika jarak di antara penyebutan pertama dan kedua hanya 
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satu klausa ke kiri. Semakin banyak klausa yang mengantarainya, semakin 

rendahlah tingkat kesinambungan topiknya. 

c. Kebertahanan 

Menurut Kaswanti Purwo (dalam Baryadi 2002:64), kebertahanan yaitu 

cara mengukur tingkat kesinambungan topik yang ditandai dengan banyaknya 

topik yang muncul dalam suatu wacana. Semakin banyak topik yang muncul 

secara berturut-turut (semakin dipertahankan penyebutannya di dalam klausa 

berikutnya), semakin tinggi tingkat kesinambungan topiknya. 

d.  Interferensi 

  Menurut Baryadi (2002:66), Jumlah topik dalam suatu wacana juga dapat 

dipakai untuk mengukur kadar kesinambungan topik. Apabila hanya terdapat saru 

topik dalam suatu wacana, kadar kesinambungan topik disebut tinggi. Semakin 

banyak topik dalam suatu wacana, semakin rendah kesinambungan topiknya.  

d. Pelesapan Konstituen 

  Cara mengukur kadar kesinambungan topik juga dapat dilakukan dengan 

pelesapan konstituen di dalam suatu wacana. Dalam cara ini menurut Purwo 

(dalam Baryadi 2002:66) dikatakan bahwa pelesapan konstituen atau anaforis nol 

(zero anaphoric) dimungkinkan jika kadar kesinambungan topik tinggi sekali.  

e. Susunan Beruntun 

 Selain dengan cara yang sudah disebutkan yaitu dengan jarak penyebutan, 

kebertahanan, interferensi, dan pelesapan konstituen, kadar kesinambungan topik 

juga dapat diukur dengan susunan beruntun. Cara ini maksudnya adalah jika 

klausa-klausa wacana bersusunan VS (predikat-subjek) maka kadar 
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kesinambungan topiknya tinggi. Sebaliknya, jika klausa-klausa wacana 

bersusunan SV (subjek-predikat) maka kadar kesinambungan topiknya rendah. 

Sesuai dengan pendapat Kaswanti Purwo (dalam Baryadi 2002:66), bahwa 

Susunan SV digunakan jika tingkat kesinambungan topik lebih rendah dan 

susunan VS dipakai jika tingkat kadar kesinambungan topik lebih tinggi.  

2.2.9 Jurnalistik 

2.2.9.1 Pengertian Jurnalistik 

 Jurnalistik dalam pengertian luas menurut Faqih (2003:6), berarti semua 

hal yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran. Sementara itu, secara 

spesifik memiliki makna penyampaian berita melalui media massa. Berdasarkan 

makna spesifik itu, jurnalistik pada hakikatnya merupakan proses penyampaian 

pesan baik melalui tulisan, gambar (foto), maupun suara. Sebagai penyampai 

pesan, jurnalistik memiliki kekuatan pada aspek bahasa, dengan kata lain bahasa 

merupakan alat terpenting. Untuk menghasilkan karya jurnalistik yang bagus 

memerlukan penguasaan bahasa yang baik dan beragam. Sebab kegagalan 

pengemasan bahasa akan berdampak pada rendahnya kualitas jurnalistik, sehingga 

pesan kurang tersampaikan sesuai kehendak pemberi (penulis) pesan. 

Sementara itu, menurut Suryawati (2011:4), jurnalistik dapat ditinjau dari 

tiga sudut pandang yaitu harfiah (etimologi), konseptual (terminologi), dan 

praktis. Pertama, jurnalistik (journalistic) secara harfiah (etimologi) artinya 

kewartawanan atau kepenulisan. Berasal dari kata dasar jurnal (journal), artinya 

„laporan‟ atau „catatan‟, atau jour dalam bahasa Perancis yang berarti „hari‟ (day). 
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Sebelumnya berasal dari kata dalam bahasa Yunani Kuno yaitu du jour yang 

berarti „hari‟, yakni kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak.  

 Kedua, jurnalistik secara konseptual (terminologi) memiliki tiga 

pengertian, yaitu sebagai berikut. 

1. Jurnalistik adalah proses „aktivitas‟ atau „kegiatan‟ mencari, mengumpulkan, 

meyusun, mengolah atau menulis, mengedit, menyajikan, dan 

menyebarluaskan berita kepada khalayak melalui saluran media massa. 

2. Jurnalistik adalah „keahlian‟ (expertise) atau „keterampilan‟ (skill) menulis 

karya jurnalistik (news, views, dan feature), termasuk keahlian dalam 

pencarian berita, peliputan peristiwa (reportase), dan wawancara (interview). 

3. Jurnalistik adalah bagian dari „bidang kajian‟ komunikasi atau publistik, 

khususnya mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi (peristiwa, 

opini atau pendapat, pemikiran, ide) melalui media massa (cetak, elektronik, 

dan online). Jurnalistik tergolong ilmu terapan yang bersifat dinamis dan terus 

berkembang seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta 

dinamika masyarakat itu sendiri. 

 Ketiga, jurnalistik secara praktis adalah proses pembuatan informasi 

hingga penyebarluasannya melalui media massa, baik melalui cetak, elektronik, 

maupun online. Oleh karena itu, dapat dapat diambil simpulan bahwa jurnalistik 

adalah proses penyajian informasi kepada khalayak melalui media massa yang 

ada, sehingga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi pembacanya. 
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2.2.9.2 Bahasa Jurnalistik 

Menurut Faqih (2003:6) agar dapat merefleksikan dengan jelas pesan 

penulis, diperlukan kecermatan, tatanan dan benguna kalimat yang logis, diksi 

(pilihan kata), dan pembentukan kalimat yang tepat. Oleh karena itu, agar tercipta 

tatanan yang efektif maka dalam penggunaan bahasa jurnalistik harus 

memperhatikan beberapa hal: 

1. Penggunaan bahasa dengan baik dan benar 

Sebagai alat, bahasa harus dikelola dengan rambu-rambu „baik dan 

benar‟ agar pesan yang ingin disampaikan tepat mengenai sasaran. Bahasa 

harus dipakai secara efektif dan tepat pada sasaran. Sementara itu, kata 

„benar‟ berarti harus sesuai dengan kaidah tata bahasa. Sehingga jurnalistik 

selain efektif dan komunikatif, juga harus memperhatikan kaidah tata bahasa 

Indonesia. Tata bahasa harus dikuasai oleh seorang wartawan untuk 

memperkaya dan meningkatkan kualitas.  

2. Penguasaan materi yang disampaikan 

Materi merupakan seperangkat gagasan atau ide yang akan 

dikemukakan atau akan dikomunikasikan pada pembaca. Ide yang 

dikomunikasikan melalui media yaitu dengan penguasaan bahasa yang baik 

dan benar akan berdampak pada masyarakat. 

3. Teknik penyajian 

Agar ide tau gagasan dapat disampaikan dengan baik pada 

masyarakat, selain melalui bahasa yang baik dan benar juga melalui teknik 

penyajian yang tepat. Dalam hubungannya dengan jurnalistik, informasi yang 
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disajikan melalui media elektronik akan berbeda dengan media cetak. Teknik 

penyajian juga bergantung pada bentuk tulisan.  

Menurut Rosihan (dalam Santana 2005:154), bahasa jurnalistik bersifat 

umum dan sejenak yang berarti pesan dapat dibaca setiap orang dan langsung 

dipahami. Sifat stable dan predictable, terkait dengan standarisasi pesan. Tiap 

bahasa berita memiliki ciri yang dikenali masyarakat, acuan simboliknya 

diketahui. Tiap media memiliki pedoman untuk menyampaikan pemberitaan. 

Bahasa berita atau bahasa jurnalistik adalah bahasa komoditas yang memiliki nilai 

tukar simbolik dan ekonomi. Nilai tukar simboliknya mengacu pada unsur-unsur 

akurat, atributif, verifikatif, fairness, seimbang, obyektif, serta ringkas dan jelas. 

Menurut Santana (2005:154), berita disampaikan dengan bahasa yang 

lancar, jelas, lugas, sederhana, padat, singkat, dan menarik. Namun begitu, tetap 

mensyaratkan bahasa baku, kaidah bahasa, ejaan benar, dan kosakata dinamis. 

a. Akurat 

 Keakurasian adalah ketepatan dan kepastian mencatat pernyataan, nama, 

waktu, umur, kutipan, dan kata definitif atau ekspresi kalimat. Akurasi bukan 

hanya berarti mencatat data setepat mungkin. Akan tetapi, terkandung pula 

observasi untuk mengukur kadar informasi. 

b. Seimbang (Balanced) 

Seimbang adalah keseimbangan dalam meletakkan perhatian, kelengkapan 

data, penekanan, perhubungannya dengan bidang kehidupan sosial lain, serta 

perluasan kepentingannya kepada sejumlah khalayak agar pembaca dapat 

merekonstruksi kembali peristiwa-berita secara netral. 
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c. Objektif 

 Objektif adalah penghindaran kepada bias subjektif-personalitas atau 

pengaruh lain yang mengandung opini dan sifat emosional. 

d. Ringkas dan Jelas 

 Ringkas dan jelas adalah mengupayakan sajian pemberitaan secara ringkas, 

jelas, dan sederhana melalui gaya penulisan yang langsung, pendek, tepat, 

dan koheren, serta menghindari frase klise, diksi sembrono, dan kedangkalan 

dengan pemakaian kata-kata yang tepat, hidup, dinamis, dan penuh warna. 

e. Aktual  

Aktual adalah soal “kehangatan” waktu-peristiwa, mengikuti dinamika 

perubahan peristiwa yang terjadi dan harus dilaporkan kepada khalayak. 

 Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa 

jurnalistik hendaknya disampaikan dengan lancar, jelas, lugas, sederhana, 

padat, singkat, dan menarik. Tambahan pula, dalam penulisa berita 

hendaknya mengacu pada unsur-unsur akurat, atributif, verifikatif, fairness, 

seimbang, obyektif, serta ringkas dan jelas. 

2.2.10 Berita 

 Rumusan lain dari Faqih (2003:36), berita adalah semua kejadian yang 

disampaikan atau diceritakan kembali pada orang lain melalui kata atau gambar. 

Kata dapat berupa lisan atau tulisan. Unsur faktual merupakan hal utama utnuk 

membedakan suatu tulisan disebut berita atau bukan berita. Karena berita harus 

selalu berdasarkna fakta, oleh sebab itu, seorang wartawan tidak boleh mengarang 

peristiwa atau memasukkan opininya dalam sebuah tulisan berita. Sedang unsur 
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baru dan luar biasa berkaitan dengan aturan mengenai suatu fakta yang layak 

ditulis menjadi berita. 

Berita (news) menurut Suryawati (2011:67) berasal dari bahasa Sanskerta, 

yaitu Vrit (persamaan dalam bahasa Inggris dapat dimaknai dengan „write’) yang 

berarti „ada‟atau „terjadi‟. Sebagian ada yang menyebutnya dengan vritta, artinya 

„kejadian‟ atau „peristiwa yang telah terjadi‟. Vritta dalam bahasa Indonesia 

berarti „berita‟ atau „warta‟. 

 Menurut J.B. Wahyudi (dalam Suryawati 2011:69), berita sebagai laporan 

tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik bagi 

sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasi secara luas melalui media massa. 

Peristwa atau pendapat tidak dapat menjadi berita bila tidak dipublikasikan media 

massa secara periodik. 

Dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa berita (news) 

merupakan informasi yang layak disajikan kepada publik, yang sifatnya faktual, 

aktual, akurat, obyektif, penting, dan menarik perhatian publik. 

2.2.10.1 Jenis Berita 

 Rumusan lain dari Faqih (2003:43), bahwa berita harus berdasarkan fakta. 

Namun, pengungkapan fakta bisa beragam jenis. Jenis berita yang lazim dipakai 

dalam pengungkapan fakta di media massa dibagi menjadi tiga yaitu straight 

news, soft news, dan feature. 

1. Straight News 

 Straight news atau berita langsung, dalam perkembangannya sering 

hanya disebut berita. Straight news dibuat untuk menyampaikan fakta baru 
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dan harus segera diketahui masyarakat. Hal yang paling penting dalam 

straight news adalah aktualitas, karena persaingan media, fakta harus secepat 

mungkin dipublikasikan, jika terlambat tidak aktual lagi (karena bisa saja 

sudah dimuat di media lain). 

2. Soft News 

Soft news atau berita ringan adalah berita yang tidak mengutamakan 

aktualitas tapi menekankan aspek manusiawi (human interest) dalam suatu 

peristiwa. Hal yang perlu diperhatikan, dalam soft news penulis tidak perlu 

mengungkap secara detail, cukup pada permukaan. 

3. Feature 

Feature atau berita kisah merupakan jenis tulisan menganai suatu 

fakta yang dapat menambah pengetahuan pembaca dan atau menyentuh 

perasaan pembaca. Jenis berita ini tidak terpengaruh terhadap unsur 

aktualitas, yang diutamakan adalah detail suatu fakta. Unsur terpenting dalam 

penulisan feature adalah sisi manusiawi. Feature tidak terus-menerus 

mengenai orang atau tokoh, tetapi bisa juga mengenai peristiwa, atau tempat. 

Dikemas dengan bahasa yang segar, ringan, dan menarik. Feature juga sering 

disebut berita kisah, karena gaya penulisannya yang naratif seperti orang 

bertutur (bercerita). 

Menurut Santana (2005:20), pemberitaan dibakukan menjadi beberapa 

jenis, seperti hard news, feature, sports, social, interpretive, science, consumer, 

dan financial. 
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a. Hard News 

Kisah berita ini merupakan desain utama dari sebuah pemberitaan. 

Berita ini berisi hal-hal penting yang langsung terkait dengan kehidupan 

pembaca, pendengar, atau pemirsa. Kisah-kisahnya biasanya adalah hal-hal 

yang dianggap penting, dan karena itu segera dilaporkan oleh koran, radio, 

atau televisi sejak peristiwa terjadi. Pada koran, beritanya diletakkan di 

halaman depan. Pada televisi dan radio beritanya dilaporkan di waktu-waktu 

prime time. Pada situs-situs berita internet, laporan langsung di-upload pada 

up dating informasi yang harus segera diketahui masyarakat. 

b. Feature News 

Berita feature adalah kisah peristiwa atau situasi yang menimbulkan 

kegemparan atau imaji-imaji (pencitraan). Peristiwanya bisa jadi bukan 

termasuk yang teramat penting harus diketahui masyarakat, bahkan 

kemungkinan hal-hal yang telah terjadi beberapa waktu lalu. 

Kisahnya memang didesain untuk menghibur. Namun, tetap terkait 

dengan hal-hal yang menjadi perhatian, atau mengundang informasi, bagi 

khalayak berita. Subjek beritanya mungkin hanya mengisahkan kegemaran 

orang-orang, tempat-tempat di kota yang telah dilupakan padahal menyimpan 

nilai sejarah atau kultur, atau kehidupan seorang yang sukses yang kayak 

diteladani, dan bisa juga orang-orang kelas bawah yang bertahan di sudut-

sudut kota kumuh. 
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c.  Sports News 

Berita-berita olahraga bisa dikategorikan dalam hard news atau 

feature. Selain dari hasil-hasil pertandingan atau rangakaian kompetisi 

musiman, pemberitaan juga meliputi berbagai bidang lain yang terkait sports, 

seperti tokoh-tokoh olahragawan, kehidupan para pemain olah raga, kesiapan-

kesiapan kelompok olah raga dalam masa pelatihan, sampai penggemar olah 

raga tertentu yang fanatik. 

d. Social News 

Kisah-kisah kehidupan sosial, seperti sports dapat digolongkan ke 

dalam pemberitaan hard atau feature news. Umumnya, meliputi pemberitaan 

yang terkait dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, dari persoalan 

keluarga sampai persoalan pernikahan dan anak-anak. 

e. Interpretive 

Dalam berita interpretive, wartawan berupaya untuk memberi 

kedalaman analisis, dan melakukan survei terhadap berbagai hal yang terkait 

dengan peristiwa yang hendak dilaporkan. 

f. Science 

Dalam berita ini, wartawan berupaya untuk menjelaskan dalam bahasa 

berita, ikhwal kemajuan perkembangan keilmuan dan teknologi. 

g. Consumer 

Para penulis a consumer story adalah para pembantu khalayak yang 

hendak membeli barang kebutuhan sehari-hari, baik yang bersifat primer 

maupun sekunder, seperti peralatan rumah tangga. 
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h. Financial 

Penulis financial memfokuskan perhatian pada bidang-bidang bisnis, 

komersial, atau investasi. Para penulis umumnya memiliki referensi akademis 

terhadap subjek-subjek yang dibahasnya. 

  Menurut Suryawati (2011:70), dalam berbagai literatur, berita bisa dilihat 

dari berbagai sudut pandang. Berita dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Berita Berat (Hard News) 

Hard news adalah berita tentang peristiwa yang dianggap penting bagi 

masyarakat baik sebagai individu, kelompok, maupun organisasi. Hard news 

tergolong berita langsung, sama halnya dengan straight news dan spot news. 

Aktualitas merupakan unsur terpenting dari berita langsung. Peristiwa atau 

kejadian yang sudah lama terjadi tidak bernilai untuk berita langsung. 

Namun, aktualitas bukan hanya menyangkut waktu, makin baru (aktual) 

berita itu disiarkan, maka berita-berita tersebut makin baik. Aktualitas juga 

menyangkut sesuatu yang baru diketahui atau diketemukan. Misalkan, cara 

baru, ide baru, dan penemuan baru. 

Selain itu, pada hard news, data masih mudah untuk diperoleh, karena 

semuanya masih bisa transparan walaupun dalam beberapa kasus juga dialami 

para reporter untuk menggali data yang sebenarnya. Berita ringan biasanya 

menyangkut kepentingan umum, sehingga khalayak ingin mengetahuinya. 
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b. Berita Ringan (Soft News) 

Softnews sering juga disebut feature, yaitu berita yang tidak terikat 

dengan aktualitas namun memiliki daya tarik bagi pemirsanya. Berita-berita 

semacam ini seringkali lebih menitikberatkan pada hal-hal yang dapat 

menakjubkan atau mengherankan pemirsa. Softnews langsung menyentuh 

emosi pembaca, misalkan keterharuan, kegembiraan, kasihan, kelucuan, 

kemarahan, dan lain-lain. Objeknya bisa manusia, hewan, benda, tempat, atau 

apa saja yang dapat menarik perhatian pemirsa. Berita ini sangat cocok untuk 

majalah karena tidak terikat aktualitas. 

c. Berita Mendalam (Indepth News) 

Berita mendalam (indepth news) adalah berita yang memfokuskan 

pada peristiwa atau fakta dan atau pendapat yang mengandung nilai berita. 

berita mendalam menempatkan fakta dan atau pendapat pada satu amta rantai 

luas. Jenis berita yang tergolong berita mendalam antara lain berita 

komprehensif, berita interpretif, dan berita investigatif. 

2.2.10.2 Nilai  Berita 

 Faqih (2003:37), walau berita ada dimana-mana, namun dalam jurnalistik 

tidak semua kejadian dapat ditulis menjadi berita, aturan mengenai suatu fakta 

dapat menjadi berita disebut layak berita. Fakta akan memiliki nilai layak berita 

jika memenuhi syarat-syarat yaitu significance, magnitude, timeliness, proximity, 

prominence, dan human interest. 
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1. Significance (Penting) 

  Kejadian yang sangat mungkin mempengaruhi orang banyak, ditunggu dan 

diharapkan untuk terjadi atau tidak terjadi. Selain memperngaruhi, unsur 

penting juga berarti fakta tersebut akan berakibat terhadap kehidupan orang 

banyak. 

2. Magnitude (Besar) 

  Suatu kejadian atau fakta yang menyangkut angka dalam jumlah besar, atau 

dapat menimbulkan akibat dalam jumlah besar. 

3. Timeliness (Waktu) 

  Menyangkut semua hal yang baru terjadi atau baru ditemukan. Peristiwa yang 

tejadi hari ini lebih layak untuk diberitakan daripada yang terjadi pada dua 

hari lalu.  

4. Proximity (Kedekatan) 

  Peristiwa atau fakta yang dekat dengan pembaca, dekat bisa dalam arti 

psikologis atau geografis. 

5. Prominence (Terkenal) 

  Menyangkut semua hal, baik manusia, tempat maupun kegiatan yang terkenal 

atau dikenal dan digemari masyarakat. Menyangkut manusia, terkenal biasa 

diterjemahkan tokoh, baik itu politisi, artis, atau olahragawan. 

6. Human interest (Manusiawi) 

 Peristiwa yang dapat memberi sentuhan perasaan bagi pembaca. Rumusan 

yang biasa dipakai, “Kejadian luar biasa yang dialami orang biasa, atau 

kejadian biasa yang dilakukan orang besar”. 
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  Santana (2005:17), nilai berita (news values) merupakan istilah yang tidak 

dapat didefinisikan. Istilah ini meliputi segala sesuatu yang tidak mudah 

dikonsepkan. Beberapa elemen nilai berita yang mendasari pelaporan kisah berita 

adalah immediacy, proximity, consequence, conflict, oddity, sex, emotion, 

prominence, suspense, dan progress. 

a. Immediacy 

  Immediacy kerap diistilahkan dengan timeliness. Artinya terkait dengan 

kesegaran peristiwa yang dilaporkan. Unsur waktu sangat penting di sini.  

b. Proximity 

  Proximity ialah kedekatan peristiwa dengan pembaca atau pemirsa dalam 

keseharian hidup mereka. Orang-orang akan tertarik dengan berita-berita 

yang menyangkut kehidupan mereka, seperti keluarga, kota, teman, dan 

tempat-tempat yang mereka kenali. Melalui unsur ini pula, tergambarkan 

keberhasilan koran-koran lokal, yang dikelola dengan baik. 

c. Consequence 

  Berita yang mengubah kehidupan pembaca adalah berita yang mengandung 

nilai konsekuensi.  

d. Conflict 

  Peristiwa-peristiwa perang, demonstrasi, atau kriminal merupakan contoh 

elemen konflik di dalam pemberitaan. Perseturuan antartim, antarindividu, 

sampai antarnegara, merupakan elemen-elemen natural dari berita-berita yang 

mengandung konflik. 
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e. Oddity 

  Peristiwa yang tidak biasa terjadi ialah sesuatu yang akan diperhatikan segera 

oleh masyarakat.  

f. Sex 

  Kerap seks menjadi satu elemen utama dari sebuah pemberitaan. Tapi, seks 

sering pula menjadi elemen tambahan bagi pemberitaan. 

g. Emotion 

  Elemen emotion ini kadang dinamakan dengan elemen human interest. 

Elemen ini menyangkut kisah-kisah yang mengandung kesedihan, 

kemarahan, simpati, ambisi, cinta, kebencian, kebahagiaan, atau humor. 

Elemen emotion sama dengan komedi, atau tragedi. 

h. Prominence 

  Elemen ini adalah unsur yang menjadi dasar istilah “names make news”, 

„nama membuat berita‟. Ketika seseorang menjadi terkenal maka ia akan 

selalu diburu oleh pembuat berita. Beberapa pendapat, tempat, dan peristiwa 

masuk dalam elemen ini.  

i. Suspense 

  Elemen ini menunjukkan sesuatu yang ditunggu-tunggu, terhadap sebuah 

peristiwa oleh masyarakat. Elemen ketegangan tidak terkait dengan paparan 

kisah berita yang berujung pada klimaks kemisterian. Kisah berita yang 

menyampaikan fakta-fakta tetap merupakan hal yang penting. Kejelasan fakta 

dituntut masyarakat. 
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j. Progress 

  Elemen ini merupakan elemen “perkembangan” peristiwa yang ditunggu 

masyarakat. 

 

2.2.10.3 Wacana Berita 

Menurut Baryadi (2012:12) berdasarkan tujuan pembuatannya, wacana 

dapat dibedakan menjadi sebelas wacana. Salah satunya adalah wacana jurnalistik 

atau wacana berita. Wacana berita adalah wacana yang dalam pembuatannya 

ditujukan untuk melaporkan sesuatu. 

  Menurut Faqih (2003:45), dalam wacana berita, baik berita langsung, 

berita ringan, maupun berita kisah, perlu diingat lima unsur pokok, biasa disebut 

dengan rumus 5W+1H (what, who, when, where, why, dan how). Apa yang 

terjadi; Siapa yang terlibat; Kapan peristiwa itu terjadi; Dimana peristiwa atau 

fakta itu berlangsung; Mengapa peristiwa itu bisa terjadi; dan Bagaimana proses 

kejadiannya. Berita yang ditulis wartawan akan dianggap layak berita jika di 

dalamnya mengandung unsur-unsur tersebut.  

  Di luar hal tersebut yang juga harus diperhatikan dalam berita adalah. 

a. Tepat waktu: taati deadline yang telah disepakati, ini juga dalam rangka 

menjaga aktualitas. 

b. Akurat: tuliskan dengan akurat data umur, nama tempat, dan nama pangkat. 

c. Sumber: sebaiknya sumber berita representatif (dapat dipercaya). 

d. Korek, jujur, jernih: bahan tulisan tidak publikatif, meski menyangkut tokoh 

terkenal. 
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e. Didukung foto: hal ini sering disepelekan, padahal foto memiliki kekuatan 

tersendiri bagi pembaca. 

  Bentuk penulisan yang dipakai untuk straight news adalah piramida 

terbalik. Artinya, meletakkan unsur terpenting dan utama suatu fakta pada bagian 

atas atau lead, diikuti detail fakta pada tubuh dan kesimpulan pada ekor atau 

penutup. Alasan penggunaan piramida terbalik adalah jika karena keterbatasan 

ruang tidak seluruh  isi dapat dimuat, maka redaktur dapat memotong bagian 

terakhir tulisan, karena dianggap tidak penting. 

  Berita kisah dan berita ringan tidak bergantung pada struktur piramida 

terbalik, karena unsur human interest yang diutamakan, dan biasanya pembaca 

akan dengan senang hati membaca dari huruf  ke huruf hingga selesai. Selain itu, 

biasanya media massa memberi ruang khusus untuk memuat berita kisah atau 

berita ringan. Akan tetapi feature dan soft news terikat dengan unsur-unsur lain, 

seperti rumus 5W+1H, atau unsur layak berita. 

  Badara (2012:195) menyatakan bahwa wacana berita adalah bentuk bahasa 

yang memiliki ciri struktur berita yang berisi tentang suatu peristiwa yang 

dipublikasikan melalui surat kabar. 

  Dapat disimpulkan bahwa wacana berita adalah wacana yang ditujukan 

untuk melaporkan sesuatu kepada khalayak yang berisi suatu peristiwa melalui 

susunan yang disebut piramida terbalik yaitu dari yang terpenting hingga tidak 

penting melalui media cetak, elektronik, maupun internet. 
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2.2.11 Media Massa 

Menurut Wibowo (2006:8), media massa di dunia biasanya dibedakan 

menjadi dua yakni, pertama, media cetak terdiri dari surat kabar, tabloid, dan 

majalah. Kedua, media elektronik yakni radio siaran, televisi siaran. Selain 

pembagian di atas, banyak ahli yang memasukkan film dan buku sebagai bentuk 

komunikasi massa. 

Suryawati (2011:37), media massa adalah alat atau sarana yang digunakan 

dalam penyampaian pesan dari sumber (komunikator) kepada khalayak 

(komunikan/penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, 

seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan internet.  

Dapat disimpulkan bahwa media massa adalah sarana untuk 

menyampaikan informasi kepada khalayak menggunakan media komunikasi 

seperti surat kabar, tabloid, radio, dan internet. 

2.2.11.1 Media Cetak 

 Media cetak merupakan media komunikasi yang tertulis atau tercetak. 

Jenis media cetak yang beredar di masyarakat sangat beragam. Dalam 

perkembangannya, media cetak memiliki sejarah dan format pemberitaan masing-

masing.  

Menurut Sumadiria (2006:4) media cetak dipengaruhi oleh dua faktor, 

yakni faktor verbal dan visual. Verbal, sangat menekankan pada kemampuan kita 

memilih dan menyusun kata dalam rangkaian kalimat dan paragraf yang efektif 

dan komunikastif. Visual, menunjuk pada kemampuan kita dalam menata, 
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menempatkan, mendesain tata letak atau hal-hal yang menyangkut segi 

perwajahan. 

Menurut Wibowo (2006:10), media cetak bisa dibedakan dari berbagai 

segi. Bisa dilihat dari format atau ukurannya. Bisa dari periodisasi terbitnya, 

jangkauan sirkulasinya, bahasa yang digunakan, segmen pembacanya, dan waktu 

terbitnya. 

Menurut Suryawati (2011:40), media cetak tergolong jenis media massa 

yang paling populer. Media cetak merupakan media komunikasi yang bersifat 

tertulis atau tercetak. Jenis media cetak yang beredar di masyarakat sangat 

beragam. Secara garis besar, media cetak dapat diklasifikasikan menjadi surat 

kabar, majalah, dan tabloid.  

Dari beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa media cetak 

adalah media yang dapat dipengaruhi faktor verbal dan visual yang bersifat 

tertulis serta berbeda-beda waktu dan periodisasi terbitnya. 

2.2.11.2 Media Online 

 Menurut Suryawati (2011:46), media online adalah media komunikasi 

yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Oleh karena itu, media 

online tergolong media massa yang populer dan bersifat khas. Kekhasan media ini 

terletak pada keharusan untuk memiliki jaringan teknologi informasi dengan 

menggunakan sebuah perangkat baik komputer, komputer jinjing, maupun gadget. 

 Media online atau internet kini dianggap sebagai sarana yang paling 

efektif untuk menerbitkan siaran pers (press release) bagi pengirim berita, baik 

individu maupun institusi. Selain itu, media online bisa menjadi penyedia media 
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informasi surat kabar (electronic newspaper), program film, televisi, buku baru, 

serta lagu-lagu. 

 Dari uraian tersebut yang termasuk dalam keunggulan media online adalah 

sebagai berikut. 

1. Informasinya bersifat up to date (senantiasa baru) 

  Media online dapat meng-upgrade suatu informasi atau berita dari waktu 

ke waktu. Hal ini terjadi karena media online memiliki proses penyajian informasi 

dan berita yang lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan jenis media 

massa lainnya. 

2. Informasinya bersifat real time 

  Media online dapat menyajikan informasi dan berita saat peristiwa sedang 

berlangsung (live). Sebagian besar wartawan media online dapat mengirimkan 

informasi langsung ke meja redaksi dari lokasi peristiwa. 

3. Informasinya bersifat praktis 

  Media online dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sejauh didukung 

oleh fasilitas teknologi internet.  

4. Terdapat fasilitas hyperlink 

  Adanya fasilitas hyperlink memudahkan untuk mengakses dari satu 

website ke website lain. Selain itu juga memudahkan mengakses dari satu situs ke 

situs lain. 

2.2.12 Kompas.com 

Kompas.com dimulai pada tahun 1995 dengan nama „Kompas Online’. 

„Kompas Online‟ pada awalnya hanya berperan sebagai edisi internet dari harian 
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Kompas. Kemudian tahun 1998 „Kompas Online’ bertransformasi menjadi 

„Kompas.com’ dengan berfokus pada pengembangan isi, desain, dan strategi 

pemasaran yang baru. Kompas.com pun memulai langkahnya sebagai portal berita 

terpercaya di Indonesia. 

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008 Kompas.com tampil dengan 

perubahan penampilan yang signifikan. Mengusung ide “Reborn”, Kompas.com 

membawa logo, tata letak, hingga konsep baru di dalamnya. Menjadi lebih kaya, 

lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsur user-friendly 

dan advertiser-friendly. Sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber 

informasi lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, 

namun juga gambar, video, hingga live streaming. Perubahan ini pun mendorong 

bertambahnya pengunjung aktif Kompas.com di awal tahun 2008 yang mencapai 

20 juta pembaca aktif perbulan, dan total 40 juta page views/impression perbulan. 

Saat-saat ini, Kompas.com telah mencapai 120 juta page view perbulan. 

Pada tahun 2008, juga mulai ditampilkan channel-channel atau kanal-

kanal di halaman depan Kompas.com. Kanal-kanal ini didesain sesuai dengan 

tema berita dan membuat setiap pengelompokan berita memiliki karakter. Kanal-

kanal tersebut antara lain. 

1. Kompas News 

  Memuat informasi seputar peristiwa yang terjadi di seluruh wilayah 

Indonesia. Di dalamnya terdapat beberapa rubrik antara lain nasional, 

megapolitan, regional, olah raga, surat pembaca. 
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2. Kompas Ekonomi 

Memuat informasi tentang kegiatan bisnis dan ekonomi di Indonesia. 

Berita mengenai bisnis dan kurs juga dimuat di sini. 

3. Kompas Female 

  Memuat informasi seputar dunia wanita: tips-tips seputar karier, 

kehamilan, trik keuangan serta informasi belanja. 

4. Kompas Bola 

Tempat akurat untuk mengetahui update skor, berita seputar tim dan 

pertandingan sepak bola. 

5. Kompas Health 

Berisi tips-tips dan artikel tentang kesehatan, informasi medis terbaru, 

beserta fitur informasi kesehatan interaktif. 

6. Kompas Tekno 

Mengulas gadget-gadget terbaru di pasaran, menampilkan review produk 

dan beragam berita teknologi. 

7. Kompas Entertainment 

Menyajikan berita-berita selebriti, ulasan film, musik dan hiburan dalam 

dan luar negeri. 

8. Kompas Otomotif 

Menampilkan berita-berita seputar kendaraan, tren mobil dan motor 

terbaru serta tips-tips merawat kendaraan. 
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9. Kompas Properti 

Memuat direktori lengkap properti dan artikel tentang rumah, apartemen 

serta tempat tinggal. 

10. Kompas Images 

Menyajikan foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi hasil pilihan 

editor foto Kompas.com. 

11. Kompas Karier 

Kanal yang tak hanya berfungsi sebagai direktori lowongan kerja, namun 

juga sebagai one-stop career solution bagi para pencari kerja maupun karyawan. 

Kompas.com terbit setiap hari dengan berita yang up to date dari waktu ke 

waktu. Masyarakat tidak perlu menunggu hingga terbitan pada hari selanjutnya 

apabila ingin mengetahui kabar terkini mengenai wilayah Jabodetabek. 

Kompas.com juga telah menciptakan komunitas menulis dengan konsep 

citizen journalism dalam Kompasiana. Setiap anggota Kompasiana dapat 

mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan 

aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. 

Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis “Kompas Gramedia” dan para 

tokoh masyarakat, pengamat serta pakar dari berbagai bidang, keahlian dan 

disiplin ilmu untuk ikut berbagi informasi, pendapat dan gagasan. Kompasiana, 

yang setiap hari melahirkan 300 hingga 400 tulisan telah berhasil membangun 

komunitas jurnalisme warga yang mencapai 50.000 anggota. 

Sebagai portal berita yang mengikuti perkembangan teknologi terkini, kini 

selain bisa diakses melalui handphone atau dapat diunduh sebagai aplikasi gratis 
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di smartphone BlackBerry, Kompas.com juga tampil dalam format iPad dan akan 

terus tumbuh mengikuti teknologi yang ada.. 

Setiap orang memiliki preferensi dan kebutuhan berita yang berbeda. 

Kompas.com mencoba memahami kebutuhan pembaca yang beragam dengan 

menghadirkan fitur personalisasi. Jadi, pembaca dapat dengan mudah memilih 

sendiri berita apa yang ingin mereka baca. 

Tahun 2013 merupakan tahun perubahan identitas bagi Kompas.com. 

Perubahan tidak hanya bisa dinikmati pada halaman muka Kompas.com, tetapi 

juga logo. 

1. Logo Mark 

Kompas.com mengambil simbol 2 (dua) segitiga yang tumpang tindih 

sebagai bentuk representasi panah penunjuk arah yang sejalan dengan value 

Kompas.com sebagai pedoman berita bagi pembacanya. Perbedaan sudut rotasi di 

antara kedua segitiga diartikan sebagai kebebasan dalam memilih pandangan dan 

pendapat bagi pembacanya. Sementara, 3 (tiga) warna dasar masing-masing 

turunannya dimaksudkan untuk menggambarkan beragamnya individu pembaca 

Kompas.com. 

2. Logo Type 

Logo Type pada “Kompas.com” merupakan perpaduan dari dua unsur, 

yaitu tulisan “Kompas” yang menjadi simbol historis serta merupakan bagian dari 

grup “Kompas Gramedia” dan “.com” yang merupakan identitas bisnis 

perusahaan sekaligus alamat URL dari portal berita digital ini. 

 



69 

 

 

 

3. Tagline 

“RAYAKAN PERBEDAAN” Kompas.com memiliki tagline “Rayakan 

Perbedaan” sebagai wujud semangat menghargai perbedaan dan keberagaman 

dalam memenuhi kebutuhan berita berbagai pembacanya. (Sumber Kompas.com) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan teoretis dan 

pendekatan metodologis. Secara teoretis penelitian ini menggunakan pendekatan 

analisis wacana. Menurut Baryadi (2002:3) analisis wacana merupakan proses 

atau kegiatan mengkaji wacana baik dari segi internal maupun eksternal. Dari segi 

internal wacana dikaji dari jenis, struktur, dan hubungan bagian-bagiannya. Dari 

segi eksternal, wacana dikaji dari keterkaitan wacana itu dengan pembicara, hal 

yang dibicarakan, dan mitra bicara. Tujuan dari pengkajian wacana adalah untuk 

mengungkapkan kaidah kebahasaan yang mengonstruksi wacana, memproduksi 

wacana, memahami wacana, dan melambangkan suatu hal dalam wacana. Tujuan 

analisis wacana adalah memberikan wacana (sebagai salah satu eksponen bahasa) 

dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. Dalam jangkauan yang lebih luas, 

analisis wacana adalah disiplin ilmu yang menyurahkan perhatiannya pada kajian 

tentang hubungan bentuk bahasa dan fungsinya dalam komunikasi verbal. 

Pendekatan analisis wacana digunakan untuk menganalisis kesinambungan topik 

wacana berita rubrik megapolitan pada harian Kompas.com edisi bulan Desember 

2015-Januari 2016. 

 Pendekatan yang kedua dalam penelitian ini adalah pendekatan secara 

metodologis, berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah 

pendekatan yang lebih menandai pada hasil penelitian yang bersangkutan dengan 

bahasa dengan cara menandai cara penggunaan bahasa tahap demi tahap, langkah 
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demi langkah. Adapun pendekatan kualitatif berkaitan dengan data yang tidak 

berupa angka-angka, tetapi berupa bentuk bahasa. Pendekatan deskriptif ini 

digunakan untuk mendeskripsikan wujud, penciptaan, dan kadar kesinambungan 

topik wacana berita rubrik megapolitan pada harian Kompas.com edisi bulan 

Desember 2015-Januari 2016. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

 Data penelitian ini adalah penggalan wacana berita yang terdapat rubrik 

megapolitan pada harian Kompas.com. Adapun sumber data dalam penelitian ini 

adalah wacana berita pada rubrik megapolitan pada harian Kompas.com. Tidak 

semua wacana berita dalam rubrik megapolitan Kompas.com diteliti, tetapi hanya 

edisi bulan Desember 2015-Januari 2016. 

 

3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi metode simak dan 

teknik catat. Menurut Sudaryanto (2015:203), metode simak atau penyimakan 

dilakukan dengan menyimak, yaitu menyimak penggunaan bahasa. Metode ini 

digunakan untuk memilah wujud, penciptaan, dan kadar kesinambungan topik 

rubrik megapolitan harian Kompas.com.  

 Setelah metode simak dilakukan, dilanjutkan dengan melakukan 

pencatatan. Teknik catat dilakukan dengan mencatat data yang diperoleh dalam 

wacana berita rubrik megapolitan di harian Kompas.com yang diindikasi dapat 

diwujudkan, diciptakan, diketahui kadar kesinambungan topiknya. Pencatatan 

dilakukan setelah data yang berupa wacana-wacana berita tersebut dinilai cukup 
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untuk dijadikan data penelitian. Data kemudian dicatat dalam kartu data saat 

ditemukan penggalan wacana yang diindikasi terdapat kesinambungan topiknya 

untuk dianalisis.  

 Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

1. Menyimak wacana berita pada rubrik megapolitan harian Kompas.com edisi 

bulan Desember 2015-Januari 2016. 

2. Memilah wacana berita yang di dalamnya terdapat kesinambungan topik. 

3. Menyalin wacana berita dengan cara mengakses dan mengunduh melalui 

indeks berita, yang mengandung topik tertentu ke dalam kartu data. 

4. Mengklasifikasikan wujud kesinambungan topik yang suda ditentukan, yaitu 

kohesi dan koherensi. 

5. Mengklasifikasikan penciptaan kesinambungan topik dalam wacana-wacana 

yang sudah ditentukan, antara lain pronomina, pengulangan, ekuivalensi 

leksikal, dan pelesapan.  

6. Mengklasifikasikan kadar kesinambungan topik dalam wacana-wacana yang 

sudah ditentukan, antara lain jarak penyebutan, interferensi, pelesapan, dan 

susunan beruntun. 

 Di bawah ini contoh dari kartu data yang dibuat oleh peneliti guna 

memudahkan dalam proses penelitian 
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 Contoh kartu data: 

No. Data Sumber 

Data: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Analisis 

Wujud Kesinambungan Topik  

 

Penciptaan Kesinambungan Topik   

 

Kadar Kesinambungan Topik  

 

Keterangan: 

 Kartu data terdiri atas tiga bagian yang diuraikan sebagai berikut. 

a. Bagian pertama terdiri atas dua kolom 

1. Kolom pertama berisi nomor data 

2. Kolom kedua berisi sumber data 

b. Bagian kedua berisi data yaitu penggalan wacana berita 

c. Bagian ketiga berisi analisis data yang diuraikan menjadi: 

1. Wujud kesinambungan topik 

2. Penciptaan kesinambungan topik 

3. Kadar kesinambungan topik 
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3.4 Metode Analisis Data 

 Analisis data merupakan tahap setelah data terkumpul. Data tersebut harus 

sudah siap, sudah dicatat dalam kartu dan sudah ditata secara sistematis sesuai 

dengan kepentingan penelitian. Dalam tahap ini data dianalisis sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. Menurut Sudaryanto (2015:7), tahap analisis dimulai 

tepat pada saat penyediaan dara tertentu yang relevan selesai dilakukan. Selain tiu, 

analisis yang sama dikahiri atau dipandang boleh berakhir manakala kaidah yang 

berkenaan dengan objek yangmenjadi masalah itu ditemukan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penulis menganalisis 

wujud, penciptaan, dan kadar kesinambungan topik wacana berita di harian 

Kompas.com, kemudian mendeskripsikannya secara sistematis. Untuk mengetahui 

wujud, penciptaan, dan kadar kesinambungan topik wacana berita di harian 

Kompas.com digunakan metode agih, yaitu metode yang alat penentunya 

merupakan bagian dari bahasa yang bersangkutan, yaitu berupa wacana tulis yang 

dibentuk dengan menggunakan bahasa. Teknik dasar yang digunakan adalah 

teknik bagi unsur langsung (BUL) yaitu cara yang digunakan pada awal kerja 

analisis dengan membagi satuan lingual data menjadi beberapa bagian atau unsur, 

dan unsur-unsur yang bersangkutan dipandang sebagai bagian yang langsung 

membentuk satuan lingual yang dimaksud (Sudaryanto 2015:37). Jadi wacana 

yang dianalisis berupa penggalan-penggalan wacana yang terdiri atas klausa dan 

kalimat. 

 Teknik lanjutan yang digunakan ialah teknik ganti. Menurut Sudaryanto 

(2015:59), dalam teknik ganti, unsur mana pun yang diganti, unsur itu selalu 
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merupakan unsur yang justru sedang menjadi pokok perhatian dalam analisis. 

Kemudian, mengenai alatnya, teknik ganti ini beralatkan satuan lingual pula, yaitu 

satuan lingual pengganti. 

 

3.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

 Dalam sebuah penelitian, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah 

menyajikan hasil penelitian. Metode yang dikenal sebagai metode penyajian hasil 

analisis data ada dua, yaitu yang bersifat informal dan yang bersifat formal. 

Menurut Sudaryanto (2015:241), metode penyajian secara informal adalah 

penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata yang biasa walaupun 

dengan terminologi yang teknis sifatnya. Adapun penyajian formal adalah 

perumusan dengan apa yang umum dikenal sebagai tanda dan lambang-lambang  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode informal. 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan wujud, penciptaan, dan kadar 

kesinambungan topik wacana berita rubrik megapolitan pada harian Kompas.com 

edisi bulan Desember 2015-Januari 2016. 
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BAB IV 

ANALISIS KESINAMBUNGAN TOPIK WACANA BERITA 

RUBRIK MEGAPOLITAN DI HARIAN KOMPAS.COM 

 

4.1 Wujud Kesinambungan Topik 

Berkenaan dengan masalah kohesi dan koherensi memiliki kedudukan 

yang amat penting dalam wacana. Kohesi dan koherensi merupakan unsur wacana 

yang berfungsi untuk membentuk wacana yang utuh. Kohesi dan koherensi 

bertugas menjaga kesinambungan topik (topic continuity). Kesinambungan topik 

dapat diwujudkan dalam bentuk kohesi dan koherensi. Berikut ini hasil analisis 

kohesi dan koherensi pada wacana berita rubrik megapolitan harian Kompas.com 

edisi bulan Desember 2015-Januari 2016. 

4.1.1 Kohesi 

Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan yang 

lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang baik dan koheren. 

Berdasarkan perwujudan lingualnya, Halliday dan Hasan (dalam Baryadi 

2002:17) membedakan kohesi menjadi dua jenis, yaitu kohesi gramatikal 

(grammatical cohesion) dan kohesi leksikal (lexical cohesion). Berikut ini hasil 

analisis kohesi gramatikal pada wacana berita rubrik megapolitan harian 

Kompas.com edisi bulan Desember 2015-Januari 2016. 
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4.1.1.1 Kohesi Gramatikal 

Kohesi gramatikal yang terdapat pada wacana berita rubrik megapolitan 

harian Kompas.com edisi bulan Desember 2015-Januari 2016, yaitu (1) 

penunjukan (reference), (2) penggantian (substitution), (3) pelesapan (ellypsis), 

dan (4) perangkaian (conjuction). 

 

4.1.1.1.1 Penunjukan (Reference) 

Penunjukkan adalah salah satu jenis koherensi gramatikal yang berupa 

satuan lingual tertentu yang menunjuk satuan lingual yang mendahului atau 

mengikutinya. Berikut analisis wacana yang terdapat penggunaan kohesi 

gramatikal berupa penunjukkan. 

(1)           Menurut Asep, meski sesama kasus narkoba, empat tahanan ini tidak 

saling mengenal. Ia belum tahu kronologis kaburnya para tahanan tersebut. 

Sebab, dirinya mengaku belum dapat keterangan resmi dari Kejakut soal hal 

ini. 

(Data 3, Kompas.com, 1 Desember 2015, Pukul 22:59) 

(2)          Sejumlah sopir metromoni membenarkan adanya rencana mogok kerja 

massal para sopir metromini se-DKI Jakarta. Aksi mogok kerja massal ini 

dilakukan lantaran adanya pengandangan metromini-metromini yang tak laik 

jalan. Beberapa sopir metromini di Jakarta Utara pun membenarkan rencana 

ini. Aksi mogok itu akan dilakukan pada Senin (21/12/2015). Mengetahui hal 

ini, beberapa warga yang menggunakan jasa angkutan umum berwarna 

oranye ini pun kebingungan. 

(Data 45, Kompas.com, 20 Desember 2015, Pukul 20:18) 

Pada penggalan wacana (1) terdapat penggunaan kohesi penunjukkan. 

Pada kalimat kedua terdapat pengacuan persona ketiga tunggal ia. Pada kalimat 

ketiga digunakan pengacuan persona ketiga tunggal –nya. Persona ia dan –nya 
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dalam penggalan wacana tersebut mengacu pada kata Asep. Sementara itu, pada 

penggalan wacana (2) kata ini dan itu berfungsi sebagai penanda kohesi 

penunjukkan. Kata ini dan itu mengacu pada konstituen yang berupa frasa mogok 

kerja massal. 

 

4.1.1.1.2 Penggantian (Substitution) 

Penggantian atau substitusi menurut Kridalaksana (dalam Tarigan 

1987:100) adalah proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain 

dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur-unsur pembeda atau 

untuk menjelaskan suatu struktur tertentu. Berikut analisis wacana yang terdapat 

penggunaan kohesi gramatikal berupa penggantian. 

(3)          Kosasih mengatakan, kemungkinan rute yang akan dilalui bus 

transjakarta ini melewati Pelabuhan Kali Adem. Sebab, warga Kepulauan 

Seribu menginjak daratan Jakarta dari pelabuhan itu. Kemudian dari 

Pelabuhan Kali Adem, bus akan melintasi 9 rusunawa milik Pemerintah 

Provinsi DKI dan 1 rusunawa Tsu Chi. "Itu semua sejalur dengan rute 

Pelabuhan Kali Adem," ujar dia. Ia melanjutkan, semua rute tersebut 

nantinya akan berakhir di Monumen Nasional dan pusat perdagangan. 

(Data 71, Kompas.com, 3 Januari 2016, Pukul 07:50) 

(4)           Warga kompleks Perumahan Sunrise Garden menduga penyebab 

mudah tergenangnya ruas Jalan Panjang di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta 

Barat, bukan karena mampetnya saluran air. Menurut mereka, penyebab 

munculnya genangan adalah proyek pembangunan apartemen yang berada di 

seberang kompleks tinggal mereka. 

(Data 59, Kompas.com, 27 Desember 2015, Pukul 17:44) 

Pada data (3) terdapat kohesi penggantian atau substitusi, yaitu berupa kata 

Kosasih yang disubstitusikan kata ganti ia dan dia pada kaliamt-kalimat 
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berikutnya. Kemudian, hal ini  juga terjadi pada penggalan wacana (4) yaitu 

mengganti klausa Warga kompleks Perumahan Sunrise dengan kata ganti mereka 

pada kalimat-kalimat berikutnya. 

 

4.1.1.1.3 Pelesapan (Ellypsis) 

Pelesapan atau penghilangan menurut Sumarlam (2003:30) adalah salah 

satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penghilangan atau pelesapan satuan 

lingual tertentu yang telah disebutkan sebelumnya. Unsur atau satuan lingual yang 

dilesapkan itu dapat berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat. Berikut analisis 

wacana yang terdapat penggunaan kohesi gramatikal berupa pelesapan. 

(5)           Kejadian ini berawal ketika truk tronton bernomor polisi B 9445 WC 

yang melaju di lajur 1 arah selatan mengalami rem blong. Tronton tersebut 

kemudian menabrak light truck muatan kaca bernomor polisi B 9059 PDC. 

"Kendaraan light truck oleng ke kanan kemudian menabrak Datsun B1396 

TYT dan Avanza B 1596 TKH," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda 

Metro Jaya AKBP Budiyanto. Setelah ө menabrak light truck, sambung 

Budiyanto, tronton kemudian menabrak sebuah mobil Daihatsu B 1152 WKS 

yang menyebabkan mobil tersebut oleng ke kanan. 

(Data 40, Kompas.com, 19 Desember 2015, Pukul 23:29) 

(6)          Polisi menutup Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di sekitaran Car 

Free Night. Warga diminta untuk tidak melintasi jembatan tersebut. " ө Kita 

tutup sementara selama Car Free Night," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat 

Komisaris Besar Hendro Pandowo kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis 

(31/12/2015). Penutupan tersebut dilakukan sejak pukul 20.00 WIB. 

Penutupan dilakukan setelah melihat kerawanan banyaknya warga yang 

berdiam diri di jembatan. "Nanti kalau berdiri di sana semua, bahaya. Soalnya 

bebannya ө takut tidak kuat. Itu untuk antisipasi saja," kata Hendro. 

(Data 65, Kompas.com, 31 Desember 2015, Pukul 22:15) 
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Pada penggalan wacana (5) konstituen tronton dilesapkan pada kalimat 

keempat dilesapkan karena sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. 

Sementara itu, pada penggalan wacana (6) konstituen Jembatan Penyebrangan 

Orang (JPO) dilesapkan pada kalimat ketiga dan ketujuh. 

4.1.1.1.4 Perangkaian (Conjuction) 

Menurut Sumarlam (2003:32) perangkaian atau konjungsi adalah salah 

satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur 

yang satu dengan yang lain dalam wacana. Berikut analisis wacana yang terdapat 

penggunaan kohesi gramatikal berupa perangkaian. 

(7)          Bahasan yang dilakukan semata-mata agar tidak ada kesalahan sehingga 

menjadi persoalan di kemudian hari. "Kami pada dasarnya tak mau 

menghambat. Kalau pemerintah mau mengajukan izin, Komisi II pasti akan 

memberikan. Apalagi gelaran Asian Games 2018 sudah dekat jadi harus 

segera diselesaikan proses administrasinya," ujar Rambe. 

(Data 42, Kompas.com, 19 Desember 2015, Pukul 01:34) 

(8)           Artis Nikita Mirzani, yang diduga menjadi pekerja seks, diamankan 

dalam penggerebekan itu. Selain itu, ada pula finalis Miss Indonesia 

berinisial PR. Polisi juga menangkap O yang diduga sebagai germo dan F, 

manajer Nikita. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap telah 

melakukan perdagangan manusia. Adapun Nikita dan PR dianggap sebagai 

korban. 

(Data 14, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 21:49) 

(9)           Senada dengan Agus, Tri Djoko juga tidak membantah dan tidak 

membenarkan kabar tersebut. Meski demikian, ia enggan mengomentari 

kabar tersebut. "He-he-he. Anda tahu dari mana? Untuk sementara ini, saya 

no comment dulu. Tapi pada dasarnya, saya juga tidak menyangkal kabar 

itu," kata mantan Bupati Kepulauan Seribu itu. Adapun alasan pengunduran 
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diri Tri Djoko karena kesehatan. Tri Djoko merasa sudah mulai sering 

keletihan dan ingin beristirahat menikmati masa tuanya. Sehingga ia memilih 

untuk mengajukan pensiun dini. 

(Data 7, Kompas.com, 1 Desember 2015, Pukul 23:55) 

Pada penggalan wacana (7) terdapat konjungsi apalagi, pada penggalan 

wacana (8) terdapat konjungsi selain itu dan adapun, dan pada penggalan wacana 

(9) terdapat konjungsi meski demikian, adapun, dan sehingga, yang berfungsi 

sebagai penghubung kalimat pertama dengan kalimat-kalimat berikutnya. 

4.1.1.2 Kohesi Leksikal 

Kohesi leksikal adalah keterikatan leksikal antarbagian wacana. Kohesi 

leksikal yang terdapat pada wacana berita rubrik megapolitan harian Kompas.com 

edisi bulan Desember 2015-Januari 2016, yaitu (1) pengulangan (reiteration), (2) 

hiponimi (hyponimi), (3) sinonimi (synonimi), (4) antonimi (antonymi), dan (5) 

kolokasi (collocation). Berikut ini hasil analisis kohesi leksikal pada wacana 

berita rubrik megapolitan harian Kompas.com edisi bulan Desember 2015-Januari 

2016. 

4.1.1.2.1 Pengulangan (Reiteration) 

Menurut Sumarlam (2003:34) pengulangan atau reiteration adalah 

pengulangan satuan lingual (bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat) yang 

dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. 

Berikut analisis wacana yang terdapat penggunaan kohesi leksikal berupa 

pengulangan. 
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(10)           Proyektil peluru yang bersarang di kepala Aisah dikirim ke 

Laboratorium Forensik Mabes Polri. Proyektil tersebut akan diuji untuk 

mengetahui jenis senjata yang dipakai pelaku penembakan terhadap Aisah. 

"Kita lakukan otopsi dan sudah dilakukan pengangkatan proyektil kemarin. 

Kita uji di labfor kepolisian," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes 

Mohammad Iqbal di Jakarta, Senin (14/12/2015). 

(Data 21, Kompas.com, 14 Desember 2015, Pukul 14:23) 

(11)           Dua pelaku pembobolan Bank Mandiri ditangkap Subdit Kejahatan 

dan Kekerasan (Jatanras) Direkrtorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) 

Polda Metro Jaya, Rabu (16/12/2015). Penangkapan dua pelaku, FJ dan AN, 

dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap FC pada 17 

November 2015 silam di Panti Rehabilitasi Jati Asih. Dua pelaku, FJ dan 

AN, ditangkap di dua tempat berbeda. 

(Data 27, Kompas.com, 16 Desember 2015, Pukul 20:59) 

 Pada penggalan wacana (10) dan (11) tampak bahwa konstituen proyektil 

dan dua pelaku diulang pada kalimat-kalimat berikutnya, sehingga kalimat-

kalimat pada kedua penggalan wacana tersebut kohesif. 

4.1.1.2.2 Hiponimi (Hyponimi) 

Hiponimi adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna leksikal yang 

bersifat hierarkis antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Relasi 

makna tersebut terlihat dari hubungan antara konstituen yang memiliki makna 

yang umum dengan konstituen yang memiliki makna khusus konstituen yang 

bermakna umum disebut superordinat dan konstituen yang bermakna khusus 

disebut hiponim. Berikut analisis wacana yang terdapat penggunaan kohesi 

leksikal berupa hiponimi. 
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(12)           Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar razia gabungan 

bersama Sabhara, dan Provost TNI terkait balap liar di Jakarta, Minggu 

(13/12/2015). Polisi menilang ratusan kendaraan. "Polisi menilang sekitar 

480 pelanggar saat operasi balap liar tadi malam," kata Kasubdit Gakkum 

Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada Kompas.com, Jakarta, 

Minggu. Barang bukti yang disita polisi antara lain 314 Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK), 145 Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, polisi juga 

menyita delapan unit sepeda motor dan tiga unit mobil.  

(Data 16, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 15:36) 

Pada penggalan wacana (12) kata kendaraan merupakan hipernim atau 

superordinat. Sementara itu, benda-benda yang merupakan jenis kendaraan 

sebagai hiponimnya adalah sepeda motor dan mobil.  

4.1.1.2.3 Sinonimi (Synonimi)  

Menurut Baryadi (2002:27) kohesi sinonimi adalah kohesi leksikal yang 

berupa relasi makna leksikal yang mirip antara konstituen yang satu dengan 

konstituen yang lain. Kohesi sinonimi juga disebut kohesi ekuivalensi leksikal. 

Berikut contoh penggunaan kohesi sinonimi. Berikut analisis wacana yang 

terdapat penggunaan kohesi leksikal berupa sinonimi. 

(13)            Senada dengan Agus, Tri Djoko juga tidak membantah dan tidak 

membenarkan kabar tersebut. Meski demikian, ia enggan mengomentari 

kabar tersebut. "He-he-he. Anda tahu dari mana? Untuk sementara ini, saya 

no comment dulu. Tapi pada dasarnya, saya juga tidak menyangkal kabar 

itu," kata mantan Bupati Kepulauan Seribu itu. 

(Data 5, Kompas.com, 1 Desember 2015, Pukul 23:55) 

(14)             Sambil menunggu SMS balasan, Kristianto memilih untuk duduk di 

sekitar Hall A3 untuk mengedit foto. Tas berisi peralatan foto itu diletakkan 

di sampingnya. "Waktu itu kondisinya lagi ramai. Banyak orang lalu lalang. 
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Aku nggak sadar kalau tas berisi seperangkat kamera udah raib," kata 

Kristianto. 

(Data 15, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 17:44) 

(15)          Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dia tidak 

mungkin menyetujui usulan tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diminta 

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam sidang paripurna. Sebab, 

tidak ada aturan yang membenarkan pemberian TKD untuk anggota Dewan. 

"Jadi enggak ada istilah TKD untuk DPRD sebetulnya," ujar Ahok di Gedung 

DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (18/12/2015). 

(Data 19, Kompas.com, 14 Desember 2015, Pukul 20:14) 

Pada penggalan wacana (13) terdapat penggunaan sinonim, yaitu kata 

menyangkal dengan kata membantah pada kalimat pertama dan kalimat keenam. 

Kata menyangkal dan kata membantah keduanya memiliki makna yang sama, 

yaitu „tidak membenarkan‟. Sementara itu, pada penggalan wacana (14) frasa 

peralatan foto bersinonim dengan seperangkat kamera yang memiliki kesamaan 

makna, yaitu „berbagai alat perkakas untuk mengambil gambar‟. Adapun pada 

penggalan wacana (13) dan (15) secara berturut-turut konstituen Tri Djoko 

memiliki makna yang sama dengan konstituen mantan Bupati Kepulauan Seribu 

dan konstituen Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bermakna sama dengan 

Ahok pada kalimat terakhir. 

4.1.1.2.4 Antonimi (Antonymi) 

Baryadi (2002:28) mengungkapkan bahwa antonimi adalah kohesi leksikal 

yang berupa relasi makna leksikal yang bersifat kontras atau berlawanan antara 

konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Berikut analisis wacana yang 

terdapat penggunaan kohesi leksikal berupa antonimi. 

http://megapolitan.kompas.com/tag/Basuki%20Tjahaja%20Purnama?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
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(16)           Polisi sudah menjadikan 3 pegawai pajak DKI Jakarta sebagai 

tersangka dan menahannya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/12/2015). "Kami 

tahan hari ini," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, 

Komisaris Besar Mujiyono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, malam ini. 

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima, ketiga pegawai pajak itu 

tersangkut kasus korupsi dengan metode membantu wajib pajak menghindari 

pajak. Caranya, ketiga pegawai pajak itu mendekati wajib pajak yang 

menunggak pajak. 

(Data 23, Kompas.com, 15 Desember 2015, Pukul 22:41) 

Penggalan wacana (16) berkoherensi antonimi. Hal ini ditandai oleh 

sepasang kata yang memiliki makna saling bertentangan, yaitu menghindari x 

mendekati. 

4.1.1.2.5 Kolokasi (Collocation) 

Kohesi kolokasi menurut Baryadi (2002:28) adalah kohesi leksikal yang 

berupa relasi makna yang berdekatan antara konstituen yang satu dengan yang 

lain. Berikut analisis wacana yang terdapat penggunaan kohesi leksikal berupa 

koloksi. 

(17)             Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri 

menggerebek aktivitas prostitusi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis 

(11/12/2015) sekitar pukul 21.00 WIB. Artis Nikita Mirzani, yang diduga 

menjadi pekerja seks, diamankan dalam penggerebekan itu. Selain itu, ada 

pula finalis Miss Indonesia berinisial PR. Polisi juga menangkap O yang 

diduga sebagai germo dan F, manajer Nikita. Keduanya ditetapkan sebagai 

tersangka karena dianggap telah melakukan perdagangan manusia. Adapun 

Nikita dan PR dianggap sebagai korban. 

(Data 14, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 21:49) 
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(18)           Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar razia gabungan 

bersama Sabhara, dan Provost TNI terkait balap liar di Jakarta, Minggu 

(13/12/2015). Polisi menilang ratusan kendaraan. "Polisi menilang sekitar 

480 pelanggar saat operasi balap liar tadi malam," kata Kasubdit Gakkum 

Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada Kompas.com, Jakarta, 

Minggu. Barang bukti yang disita polisi antara lain 314 Surat Tanda Nomor 

Kendara (STNK), 145 Surat Izin Mengemudi (SIM). 

(Data 16, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 15:36) 

Kata perdagangan manusia pada penggalan wacana (17) yang terdapat 

pada kalimat kelima  merujuk pada kata prostitusi pada kalimat pertama, frasa 

pekerja seks pada kalimat kedua, dan kata germo pada kalimat keempat. 

Keempatnya memiliki makna yang saling berdekatan. Pada penggalan wacana 

(18) kata polisi merujuk pada kata razia, operasi, dan barang bukti yang terdapat 

pada kalimat kesatu, ketiga, dan keempat. Ketiganya memiliki makna yang saling 

berdekatan sehingga kalimat-kalimatnya padu. 

4.1.2 Koherensi 

Koherensi adalah kepaduan makna antarunsur dalam wacana. Menurut 

Baryadi (2002:29) koherensi adalah keterkaitan semantis antara bagian-bagian 

wacana. Ada berbagai jenis koherensi dan ada pula perbedaan corak koherensi 

antara jenis wacana yang satu dengan jenis wacana yang lain. Jenis koherensi 

yang terdapat pada wacana berita rubrik megapolitan harian Kompas.com edisi 

bulan Desember 2015-Januari 2016, yaitu koherensi kausalitas, koherensi kontras, 

koherensi aditif, koherensi rincian, dan koherensi kronologis. Berikut ini hasil 

analisis koherensi pada wacana berita rubrik megapolitan harian Kompas.com 

edisi bulan Desember 2015-Januari 2016. 
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4.1.2.1 Koherensi Kausalitas 

Dalam koheresndi ini kalimat-kalimatnya menyatakan hubungan sebab-

akibat. Koherensi ini ditandai dengan konjungsi antara lain oleh karena itu dan 

oleh sebab itu. Berikut analisis wacana yang terdapat penggunaan koherensi 

kausalitas. 

(19)            Seorang pengusaha berinisial DL dilaporkan oleh istrinya karena 

melakukan perselingkuhan. Dia dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi 

Nomor: TBL/5038/XI/2015/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 25 November 

2015 oleh istrinya, NA. DL disangkakan Pasal 284 KUHP tentang tindak 

pidana perzinahan. Akibatnya, polisi memeriksa seorang sosialita kelas atas, 

JN, untuk mengklarifikasi laporan tersebut, Kamis (17/12/2015) siang. 

(Data 30, Kompas.com, 17 Desember 2015, Pukul 22:56) 

(20)             Menurut Basuki, gaji yang diberikan kepada guru madrasah berasal 

dari pembayaran SPP murid-muridnya. Oleh karena itu, Basuki 

menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan DKI agar tidak ada lagi murid 

madrasah yang tidak menerima KJP. 

(Data 29, Kompas.com, 16 Desember 2015, Pukul 12:46) 

Pada penggalan wacana (19) dan (20) kalimat terakhir berkoherensi 

kausalitas dengan kalimat sebelumnya, yaitu ditandai oleh konstituen akibatnya 

dan konjungsi oleh karena itu. 

4.1.2.2 Koherensi Kontras 

Dalam koherensi ini kalimat-kalimatnya menyatakan sesuatu yang berbeda 

secara signifikan. Koherensi ini ditandai dengan konjungsi akan tetapi dan 

namun. Berikut analisis wacana yang terdapat penggunaan koherensi kontras. 

(21)             Kini, Badan Musyawarah DPRD telah membuat kembali jadwal baru 

terkait pembahasan anggaran. Target baru penyerahan APBD DKI 2016 
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kepada Kemendagri adalah 21 Desember 2015. Seharusnya, hari ini juga 

dilakukan rapat paripurna pengusulan Raperda APBD. Namun, ditunda 

karena Pemprov DKI belum menyelesaikan RKA. Terkait hal itu, Prasetio 

mengatakan telah bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri. 

 (Data 25, Kompas.com, 15 Desember 2015, Pukul 19:24) 

(22)              Upaya mengatasi genangan maupun banjir terus dilakukan Pemprov 

DKI Jakarta. Salah satunya dengan memperbanyak pembangunan waduk. 

Namun sayangnya, salah satu lokasi pembangunan waduk di Jalan Brigif, 

Kelurahan Cimpedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, justru sudah lama 

terbengkalai. 

(Data 18, Kompas.com, 14 Desember 2015, Pukul 23:18) 

 Pada penggalan wacana (21) tampak pada kalimat ketiga dan keempat 

memiliki koherensi kontras yang ditandai oleh konjungsi namun. Selain itu, pada 

penggalan wacana (22) juga terdapat koherensi kontras yaitu pada kalimat kedua 

dan ketiga dengan ditandai oleh konjungsi namun sayangnya.  

4.1.2.3 Koherensi Aditif 

Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat berikutnya merupakan 

penambahan dari kalimat sebelumnya. Koherensi ini ditandai dengan konjungsi 

kemudian, di samping itu, selain itu, selanjutnya, tambahan pula, meskipun 

demikian, dan lagi pula. Berikut analisis wacana yang terdapat penggunaan 

koherensi aditif. 

(23)               Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar razia gabungan 

bersama Sabhara, dan Provost TNI terkait balap liar di Jakarta, Minggu 

(13/12/2015). Polisi menilang ratusan kendaraan. "Polisi menilang sekitar 480 

pelanggar saat operasi balap liar tadi malam," kata Kasubdit Gakkum 

Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada Kompas.com, Jakarta, 



89 

 

 

 

Minggu. Barang bukti yang disita polisi antara lain 314 Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK), 145 Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, polisi juga 

menyita delapan unit sepeda motor dan tiga unit mobil. 

(Data 16, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 15:36) 

(24)             Di lain pihak, Prasetio sebagai ketua DPRD telah menyewa auditor 

independen untuk memeriksa anggaran. "Setelah hasilnya, saya sandingkan 

dengan sisiran Ahok, ternyata hampir sama loh," ujar Prasetio. Menurut dia, 

masih banyak suku dinas SKPD yang tidak benar dalam menyusun anggaran. 

Namun, berkat pembahasan yang ketat, lanjut Prasetio, anggaran tersebut bisa 

dibuat lebih efisien. Meskipun demikian, terjadi keterlambatan dalam 

pembahasan APBD DKI 2016. 

(Data 25, Kompas.com, 15 Desember 2015, Pukul 19:24) 

Pada penggalan wacana (23) dan (24) terlihat bahwa kalimat-kalimat 

sebelumnya dengan kalimat terakhir berkoherensi aditif dengan ditandai oleh 

konjungsi selain itu dan meskipun demikian. 

4.1.2.4 Koherensi Rincian 

Dalam koherensi ini pokok bahasan pada kalimat pertam dijelaskan pada 

kalimat-kalimat berikutnya. Berikut analisis wacana yang terdapat penggunaan 

koherensi rincian. 

(25)            Total harga barang-barang elektronik sekitar Rp 60 juta, yakni kamera 

Eos 1d mark IV lensa 16-35mm, 70-200 mm, dua flash Canon 580 ex, dan 

iPad mini. "Kemarin aku liputan di DWP sama satu wartawan, Febri. Aku 

bilang ke Febri gak usah sampai pagi. Jam 11 - 12 balik," kata Kristianto saat 

dihubungi, Jakarta, Minggu. Sekitar pukul 12 malam, Kristianto 

menghubungi Febri. Saat itu, keduanya berpisah dan Kristianto menunggu di 

Hall A3 JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. "Jam 12 aku SMS Febri. 

Ditelepon kan susah. Nah, aku SMS, 'balik yuk'. Terus belum dibales," kata 
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Kristianto. Sambil menunggu SMS balasan, Kristianto memilih untuk duduk 

di sekitar Hall A3 untuk mengedit foto. Tas berisi peralatan foto itu 

diletakkan di sampingnya. 

(Data 15, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 17:44) 

Penggalan wacana berita (25) menunjukkan bahwa kalimat-kalimatnya 

memiliki koherensi rincian yaitu konstituen peralatan foto (kamera Eos 1d mark 

IV lensa 16-35mm, 70-200 mm, dan dua flash Canon 580 ex).  

4.1.2.5 Koherensi Kronologis 

Dalam koherensi ini kalimat-kalimatnya menyatakan peristiwa yang 

terjadi secara kronologis atau hubungan rangkaian waktu. Koherensi ini sering 

ditunjukkan oleh konjungsi yang menyatakan hubungan temporal (lalu, kemudian, 

sesudah itu), penanda kala (dulu, sekarang), dan penanda aspek (akan, belum, 

sudah). Berikut analisis wacana yang terdapat penggunaan koherensi kronologis. 

(26)           Wayan Mirna Solihin sebelumnya tewas setelah meminum kopi di 

Kafe Olivier, Grand Indonesia. Ketika peristiwa ini terjadi, Mirna sedang 

bersama dua temannya, yaitu Hani dan Jessica. Jessica tiba terlebih dulu dan 

memesankan kopi untuk Mirna. Setelah mencicipi kopi, Mirna langsung 

kejang-kejang hingga mulutnya berbusa. Mirna kemudian dipastikan 

meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Polisi sudah meningkatkan 

status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan, meski belum ada 

tersangka yang ditetapkan. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk Jessica. 

(Data 97, Kompas.com, 25 Januari 2015, 22:23) 

(27)           Kejadian ini berawal ketika truk tronton bernomor polisi B 9445 WC 

yang melaju di lajur 1 arah selatan mengalami rem blong. Tronton tersebut 

kemudian menabrak light truck muatan kaca bernomor polisi B 9059 PDC. 

"Kendaraan light truck oleng ke kanan kemudian menabrak Datsun B1396 

TYT dan Avanza B 1596 TKH," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda 
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Metro Jaya AKBP Budiyanto. Setelah menabrak ligh truck, sambung 

Budiyanto, tronton kemudian menabrak sebuah mobil Daihatsu B 1152 

WKS yang menyebabkan mobil tersebut oleng ke kanan. "Tronton tersebut 

masih menabrak lagi mobil kijang B 7561 PB," sambung Budiyanto. 

(Data 40, Kompas.com 19 Desember 2015, 23:29) 

Pada penggalan wacana (26) kalimat-kalimatnya menyatakan peristiwa 

yang terjadi secara kronologis, hal itu ditandai  oleh kata setelah ketika, dulu, 

terlebih, setelah, kemudian, belum, dan sudah. Sementara itu, pada penggalan 

wacana (27) kalimat-kalimatnya  juga menyatakan peristiwa yang terjadi secara 

kronologis, yaitu ditandai oleh kata berawal, setelah, dan kemudian. 

4.2 Penciptaan Kesinambungan Topik 

 Ada beberapa cara untuk menciptakan kesinambungan topik dalam 

wacana. penciptaan kesinambungan topik yang ditemukan dalam rubrik 

megapolitan di harian Kompas.com edisi bulan Desember 2015-Januari 2016, 

yaitu (1) pronominalisasi, (2) pengulangan, (3) ekuvalensi leksikal, dan (4) 

pelesapan. 

4.2.1 Pronominalisasi 

Pronominalisasi adalah topik sebagai hal yang sudah disebut 

dipertahankan penyebutannya dengan pronomina. Pronomina sebagai konstituen 

pengganti dan topik sebagai konstituen terganti bersifat koreferensial, yaitu 

memiliki referen yang sama. Berikut analisis kesinambungan topik wacana berita 

rubrik megapolitan harian Kompas.com yang dipertahankan dengan cara 
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pronominalisasi. Topik sebagai hal yang sudah disebut dipertahankan 

penyebutannya dengan pronomina. 

(28)             Menurut Asep, meski sesama kasus narkoba, empat tahanan ini tidak 

saling mengenal. Ia belum tahu kronologis kaburnya para tahanan tersebut. 

Sebab, dirinya mengaku belum dapat keterangan resmi dari Kejakut soal hal 

ini. 

  (Data 3, Kompas.com,1 Desember 2015, pukul 22:59) 

(29)           Seorang pengusaha berinisial DL dilaporkan oleh istrinya karena 

melakukan perselingkuhan. Dia dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi 

Nomor: TBL/5038/XI/2015/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 25 November 

2015 oleh istrinya, NA.  

(Data 30, Kompas.com, 17 Desember 2015, pukul 22:56) 

Pada penggalan wacana (28) topiknya adalah Asep (Kepala Rutan 

Cipinang). Dalam kalimat berikutnya, topik tersebut dipertahankan 

kesinambungan topiknya dengan cara Asep diganti dengan pronomina ia dalam 

kalimat kedua. Selain itu, topik Asep diganti dengan pronomina –nya pada kalimat 

terkahir.  Adapun pada penggalan wacana (29) topiknya adalah DL. Dalam 

kalimat berikutnya, topik tersebut dipertahankan kesinambungan topiknya dengan 

cara konstituen DL diganti dengan pronomina dia dan –nya. 

4.2.2 Pengulangan 

 Pengulangan maksudnya cara menciptakan kesinambungan topik dengan 

mengulang topik pada kalimat pertama di kalimat-kalimat berikutnya. Berikut 

analisis kesinambungan topik wacana berita rubrik megapolitan harian 

Kompas.com yang dipertahankan dengan cara pengulangan.  
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(30)             Dua pelaku pembobolan Bank Mandiri ditangkap Subdit Kejahatan 

dan Kekerasan (Jatanras) Direkrtorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) 

Polda Metro Jaya, Rabu (16/12/2015). Penangkapan dua pelaku, FJ dan AN, 

dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap FC pada 17 

November 2015 silam di Panti Rehabilitasi Jati Asih. Dua pelaku, FJ dan 

AN, ditangkap di dua tempat berbeda. 

(Data 27, Kompas.com, 16 Desember 2015, pukul 20:59) 

(31)      JN kelihatan datang ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Subdit 

Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 15.00. JN tidak masuk 

lewat pintu depan, tetapi memilih pintu samping dan ditunggu oleh 

pengacaranya, Sandy Arifin, di pintu samping. Sementara itu, wartawan 

menunggu JN di pintu depan. Saat datang, JN digandeng seorang lelaki. 

(Data 31, Kompas.com, 17 Desember 2015, pukul 22:56) 

(32)        Karangan bunga dari para kerabat dan instansi meramaikan suasana 

tempat persemayaman Wayan Mirna Salihin (27) di Rumah Duka Dharmais, 

Jakarta, Jumat (8/1/2016) malam. Ucapan dukacita dari korporasi, seperti JNE, 

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia 

(Asperindo), sampai teman Mirna dari Melbourne, Australia, ada di sekeliling 

rumah duka. 

Menurut pantauan Kompas.com, ada 36 karangan bunga yang 

dipasang berjejer sepanjang jalan menuju ruangan Emerald dan Fluorite, dua 

ruangan yang disewa khusus sebagai rumah duka untuk Mirna. Dari sekian 

banyak karangan bunga, ada juga ucapan dukacita dari Pengurus Persatuan 

Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Provinsi DKI Jakarta. Sebagian 

besar karangan bunga berisi tulisan bahwa Mirna sebagai putri dari 

Dermawan Salihin. Selebihnya, karangan bunga berisi nama-nama 

perorangan saja sekaligus ucapan dukacita mendalam. 

(Data 77, Kompas.com, 8 Januari 2016, pukul 22:25) 

Pada penggalan wacana (30) topiknya adalah dua pelaku. Konstituen dua 

pelaku diulang hingga tiga kali dalam kalimat yang berbeda-beda. Pada penggalan 
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wacana (31) terdapat topik JN yang diulang pada beberapa bagian. Selanjutnya, 

pada penggalan wacana (32) terdapat topik karangan bunga  yang diulang hingga 

lima kali. Pengulangan tersebut tentunya bertujuan untuk mempertahankan 

kesinambungan topik wacana-wacana tersebut. 

4.2.3 Ekuivalensi Leksikal  

 Ekuivalensi leksikal adalah cara menciptakan topik dengan menyebut 

topik yang ada pada kalimat pertama disebut dengan konstituen yang secara 

leksikal berekuivalensi pada kalimat selanjutnya. Berikut analisis kesinambungan 

topik wacana berita rubrik megapolitan harian Kompas.com yang dipertahankan 

dengan cara ekuvalensi leksikal. Topik sebagai hal yang sudah disebut 

dipertahankan dengan yang secara leksikal berekuivalensi pada kalimat-kalimat 

berikutnya. 

(33)      MS tampak lemas saat polisi kembali mendatangi rumahnya di 

Kampung Pesanggrahan, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat 

(15/1/2016) malam. Perempuan 31 tahun tersebut merupakan istri dari MA, 

pria terduga teroris yang tewas saat pengeboman dan penembakan di kawasan 

dekat Sarinah, Kamis (14/1/2016). 

(Data 81, Kompas.com, 15 Januari 2016, pukul 23:29) 

(34)              Kader Partai Demokrat, Hasnaeni Moein, menyambangi warga 

yang bertempat tinggal di kolong tol Penjaringan, Jakarta Utara. Datang 

dengan bajaj, ia datang ke kolong tol dan langsung menyalami warga yang 

sudah menunggu sejak pukul 09.00. 

    Hasnaeni yang datang sekitar pukul 11.15 itu langsung mengambil 

setumpuk uang lembaran Rp 5.000. Anak-anak yang sudah berkumpul di 

sana diminta berbaris untuk mendapatkan uang dari mantan calon legislatif 

DKI 2014 tersebut. Satu per satu anak diberi selembar uang Rp 5.000. 
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(Data 89, Kompas.com, 23 Januari 2016, pukul 13:49) 

(35)            Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengaku 

tidak pernah mengikuti rapat pembahasan APBD Perubahan 2014. Menurut 

Lulung, penyebab tidak pernahnya ia mengikuti rapat disebabkan sedang 

disibukan kegiatan politik partainya. 

(Data 94, Kompas.com, 28 Januari 2016, pukul 21:23) 

(36)             Presiden Joko Widodo berencana untuk mengunjungi proyek kereta 

bandara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (14/12/2015) siang. 

Akses masuk ke proyek kereta bandara dekat lounge umrah mendadak ramai 

oleh petugas dan polisi yang mempersiapkan kedatangan Jokowi. "Siang ini, 

RI 1 (Jokowi) mau meninjau proyek kereta bandara," kata Head of 

Secretary and Legal PT Angkasa Pura II Agus Haryadi. 

(Data 22, Kompas.com, 14 Desember 2015, pukul 14:11) 

Pada penggalan wacana (33) tersebut topiknya adalah MS. Dalam kalimat 

berikutnya konstituen MS secara leksikal berekuivalensi dengan perempuan 31 

tahun dan istri dari MA, pria terduga teroris pada kalimat kedua. Pada penggalan 

wacana (34) tersebut topiknya adalah Kader Partai Demokrat, Hasnaeni Moein. 

Dalam kalimat berikutnya Kader Partai Demokrat, Hasnaeni Moein secara 

leksikal berekuivalensi dengan konstituen Hasnaeni pada kalimat ketiga dan 

mantan calon legislatif DKI 2014 pada kalimat keempat.  

Pada penggalan wacana (35) tersebut topiknya adalah Wakil Ketua DPRD 

DKI Jakarta Abraham Lunggana. Dalam kalimat berikutnya konstituen Wakil 

Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana secara leksikal berekuivalensi 

dengan Lulung pada kalimat kedua sehingga topik tersebut tetap dapat 

dipertahankan kesinambungannya. Pada penggalan wacana (36) tersebut topiknya 

adalah Presiden Joko Widodo. Dalam kalimat berikutnya konstituen Presiden 

http://megapolitan.kompas.com/tag/Abraham%20Lunggana?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
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Joko Widodo secara leksikal berekuivalensi dengan Jokowi pada kalimat kedua 

dan RI 1 pada kalimat ketiga.  

4.2.4 Pelesapan 

 Pelesapan adalah cara menciptakan topik dengan melesapkan topik yang 

sudah disebut. Pelesapan menimbulkan konstituen zero (ө), suatu konstituen yang 

tidak terwujud secara formatif, tetapi maknanya dapat dipahami karena zero 

berkoreferensi dengan topik yang sudah disebut. Berikut analisis kesinambungan 

topik wacana berita rubrik megapolitan harian Kompas.com yang dipertahankan 

dengan cara pelesapan. Topik sebagai hal yang sudah disebut dipertahankan 

dengan cara dilesapkan pada kalimat-kalimat berikutnya. 

(37)            Ia mengacu kepada sikap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama 

yang melakukan evaluasi terhadap rencana anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). Di lain pihak, Presetio sebagai ketua DPRD 

telah menyewa auditor independen untuk memeriksa anggaran ө. 

    "Setelah hasilnya, saya sandingkan dengan ө sisiran Ahok, ternyata 

hampir sama loh," ujar Prasetio. Menurut dia, masih banyak suku dinas 

SKPD yang tidak benar dalam menyusun anggaran ө. 

(Data 25, Kompas.com, 15 Desember 2015, pukul 19:24) 

(38)             Polisi sudah menjadikan 3 pegawai pajak DKI Jakarta sebagai 

tersangka dan menahannya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/12/2015). 

"Kami tahan ө hari ini," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda 

Metro Jaya, Komisaris Besar Mujiyono kepada wartawan di Polda Metro 

Jaya, malam ini. 

(Data 23, Kompas.com, 15 Desember 2015, pukul 22:41) 

(39)                 Hingga pertengahan Desember, penyerapan APBD DKI Jakarta 

2015 telah mencapai 62,5 persen dari total anggaran Rp 69,28 triliun. 
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"Kemarin itu ө sempat terseok-seok jadi 60 persen. Itu pun 60 persen saya 

tidak optimis, ternyata sampai dengan 15 Desember kemarin ө sudah 62,5 

persen," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Kamis 

(17/12/2015). 

(Data 34, Kompas.com, 17 Desember 2015, pukul 20:43) 

Pada penggalan wacana (37) terdapat topik yang dilesapkan pada kalimat 

berikutnya. Pada penggalan wacana berita tersebut konstituen yang dilesapkan 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada penggalan wacana (38) 

terdapat topik yang dilesapkan pada kalimat berikutnya. Pada penggalan wacana 

berita tersebut konstituen yang dilesapkan adalah 3 pegawai pajak DKI Jakarta. 

Pada data (39) terdapat topik yang dilesapkan pada kalimat berikutnya. Pada 

penggalan wacana berita tersebut konstituen yang dilesapkan adalah penyerapan 

APBD DKI Jakarta 2015. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesinambungan 

topik dalam wacana. 

4.3 Kadar Kesinambungan Topik 

   Ada beberapa cara untuk mengukur kadar kesinambungan topik dalam 

wacana. Cara mengukur kadar kesinambungan topik yang ditemukan dalam rubrik 

megapolitan di harian Kompas.com edisi bulan Desember 2015-Januari 2016, 

yaitu (1) jarak penyebutan, (2) kebertahanan, (3) interferensi, (4) pelesapan 

konstituen, dan (5) susunan beruntun. 

4.3.1 Jarak Penyebutan 

 Jarak penyebutan adalah cara mengukur kadar dengan melihat jarak 

penyebutan itu jauhnya satu klausa, dua klausa, tiga klausa (dan seterusnya) ke 
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arah kiri. Tingkat kesinambungan topik dapat dikatakan tinggi jika jarak di antara 

penyebutan pertama dan kedua hanya satu klausa ke kiri. Semakin banyak klausa 

yang mengantarainya, semakin rendah tingkat kesinambungan topiknya. Berikut 

analisis kesinambungan topik wacana berita rubrik megapolitan harian 

Kompas.com yang diukur kadarnya dengan jarak penyebutan. 

(40)           Adapun alasan pengunduran diri Tri Djoko karena kesehatan. Tri 

Djoko merasa sudah mulai sering keletihan dan ingin beristirahat menikmati 

masa tuanya. Sehingga ia memilih untuk mengajukan pensiun dini.  

 "Sebagai staf, saya akan pensiun pada usia 58 tahun. Tapi kalau saya 

bertahan pada (jabatan) eselon dua, bisa (pensiun) sampai 60 tahun," kata 

Tri Djoko. Berdasar info yang beredar, Tri Djoko sudah mengajukan surat 

pengunduran diri kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah. 

(Data 7, Kompas.com, 1 Desember 2015, pukul 23:55) 

(41)          Tas berisi kamera dan iPad mini milik wartawan Kompas.com, 

Kristianto Purnomo raib digondol maling, saat dia meliput acara musik 

Djakarta Warehouse Project (DWP) di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, 

Minggu. Total harga barang-barang elektronik sekitar Rp 60 juta, yakni 

kamera Eos 1d mark IV lensa 16-35mm, 70-200 mm, dua flash Canon 580 

ex, dan iPad mini. "Kemarin aku liputan di DWP sama satu wartawan, 

Febri. Aku bilang ke Febri gak usah sampai pagi. Jam 11 - 12 balik," kata 

Kristianto saat dihubungi, Jakarta, Minggu. 

(Data 15, Kompas.com, 13 Desember 2015, pukul 17:44) 

(42)            Warga kompleks “Perumahan Sunrise Garden” menduga penyebab 

mudah tergenangnya ruas Jalan Panjang di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta 

Barat, bukan karena mampetnya saluran air. Menurut mereka, penyebab 

munculnya genangan adalah proyek pembangunan apartemen yang berada 

di seberang kompleks tinggal mereka. 

(Data 59, Kompas.com, 27 Desember 2015, pukul 17:44) 
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(43)        Sepanjang Januari 2016, Pemkot Jakut mengaku telah menjaring 

ratusan becak di berbagai wilayah di 5 kecamatan se-Jakarta Utara. 

Kasatpol PP Jakarta Utara Choiruddin mengatakan, ada 331 becak yang 

terjaring razia selama Januari dari lima kecamatan. Rinciannya, 63 becak di 

Kecamatan Koja, 88 becak di Pademangan, 50 becak di Tanjung Priok, dan 

45 becak di Penjaringan. 

(Data 95, Kompas.com, 29 Januari 2016, pukul 22:39) 

(44)        Sebanyak 13 wajib pajak (WP) di Jakarta Selatan yang sempat 

menunggak pembayaran pajak sebesar Rp 4,6 miliar, akhirnya melunasi 

kewajibannya. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Walden 

Nadeak mengatakan, dari 13 wajib pajak tersebut, sebagian ada yang 

membayar pelunasan secara bertahap sesuai surat pernyataan. 

(Data 26, Kompas.com, 15 Desember 2015, 01:03) 

Pada penggalan wacana (40) terdapat konstituen Tri Djoko sebagai 

topiknya. Konstituen Tri Djoko sebagai topik diulang kembali dengan konstituen 

Tri Djoko yang berjarak satu klausa di sebelah kiri. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan kadar kesinambungan topik penggalan wacana berita tersebut sangat 

tinggi. Pada penggalan wacana (41) terdapat konstituen Kristianto Purnomo 

sebagai topiknya. Konstituen Kristianto Purnomo sebagai topik disebut kembali 

dengan kata ganti dia yang berjarak satu klausa di sebelah kiri. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan kadar kesinambungan topik penggalan wacana berita tersebut 

sangat tinggi. Pada data (42) terdapat konstituen warga kompleks “Perumahan 

Sunrise Garden” sebagai topiknya. Konstituen warga kompleks “Perumahan 

Sunrise Garden” sebagai topik disebut kembali dengan kata ganti mereka yang 

berjarak satu klausa di sebelah kiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan kadar 

kesinambungan topik penggalan wacana berita tersebut tinggi. 
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Sementara itu, pada data (43) terdapat konstituen becak sebagai topiknya. 

Konstituen becak sebagai topik diulang kembali dengan konstituen becak yang 

berjarak dua klausa di sebelah kiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan kadar 

kesinambungan topik penggalan wacana berita tersebut rendah. Pada data (44) 

terdapat konstituen 13 wajib pajak sebagai topiknya. Konstituen 13 wajib pajak 

sebagai topik disebut kembali dengan konstituen 13 wajib pajak yang berjarak 

tiga klausa di sebelah kiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan kadar kesinambungan 

topik penggalan wacana berita tersebut rendah. 

4.3.2 Kebertahanan 

Kebertahanan merupakan cara lain untuk mengukur kadar kesinambungan 

topik. Menurut Kaswanti Purwo (dalam Baryadi 2002:64) dalam suatu wacana, 

ada topik yang hanya muncul satu kali, tetapi ada pula yang muncul di dalam dua 

buah klausa berturut-turut. Semakin banyak muncul secara berturut-turut (semakin 

tinggi tingkat kesinambungan topik. Berikut analisis kesinambungan topik wacana 

berita rubrik megapolitan harian Kompas.com yang diukur kadarnya dengan 

kebertahanan. 

(45)            Proses evakuasi terhadap seorang penerjun payung yang tersangkut 

di atap Stadion Gelora Bung Karno berlangsung cepat, Minggu (24/1/2016). 

Hanya berjarak sekitar 10 menit, penerjun payung itu sudah berhasil 

diangkat naik ke atas atap oleh dua orang personil TNI lain.  

             Pantauan Kompas.com, proses penyelematan selesai pada pukul 

19.17. Dua personil TNI berjalan di atas atap stadion menuju ke titik 

tersangkutnya penerjun payung itu. Salah seorang kemudian menurunkan 

tali untuk diraih penerjun payung itu. Tali kemudian diikatkan ke badan 

penerjun payung dan kemudian diangkat naik ke atas oleh dua personil TNI 
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tadi. Sebelumnya, penerjun payung ini sempat menggelantung di langit-

langit stadion karena tali parasutnya menyangkut ke salah satu sudut atap 

stadion. 

(Data 90, Kompas.com, 24 Januari 2015, 20:40) 

(46)               Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, seolah menjadi destinasi favorit 

bagi warga untuk menghabiskan libur Natal, Jumat (25/12/2015). 

Pengunjung tampak tumpah ruah di kawasan wisata murah meriah 

tersebut. 

(Data 57, Kompas.com, 25 Desember 2015, 16:20) 

(47)          Dua pelaku pembobolan Bank Mandiri ditangkap Subdit Kejahatan 

dan Kekerasan (Jatanras) Direkrtorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) 

Polda Metro Jaya, Rabu (16/12/2015). Penangkapan dua pelaku, FJ dan AN, 

dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap FC pada 

17 November 2015 silam di Panti Rehabilitasi Jati Asih. Dua pelaku, FJ dan 

AN, ditangkap di dua tempat berbeda. 

(Data 36, Kompas.com, 18 Desember 2015, 15:31) 

Pada penggalan wacana (45) kadar kesinambungan topiknya tinggi. Hal ini 

disebabkan topik pada penggalan wacana berita tersebut, yaitu penerjun payung 

muncul sebanyak enam kali. Pada penggalan wacana (46) kadar kesinambungan 

topiknya rendah. Hal ini disebabkan topik pada penggalan wacana berita tersebut, 

yaitu kawasan Kota Tua hanya muncul sebanyak dua kali. Pada data (47) kadar 

kesinambungan topiknya tinggi. Hal ini disebabkan topik pada penggalan wacana 

berita tersebut, yaitu dua pelaku muncul sebanyak tiga kali. 

4.3.3 Interferensi 

 Interferensi adalah cara mengukur kadar kesinambungan topik dengan 

melihat berapa jumlah topik yang muncul dalam suatu wacana. Apabila hanya 
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terdapat satu topik dalam suatu wacana, kadar kesinambungan topik disebut 

tinggi. Semakin banyak topik dalam suatu wacana, semakin rendah 

kesinambungan topiknya. Berikut analisis kesinambungan topik wacana berita 

rubrik megapolitan harian Kompas.com yang diukur kadarnya dengan interferensi. 

(48)          Salah satu sopir Metromini 23 jurusan Tanjung Priok-Cilincing, 

Wasdi (52), mengatakan, ia mau bergabung dengan Transjakarta jika 

pemerintah menawarkan penghasilan sesuai syarat tersebut. Bahkan, jika 

gajinya di atas UMP DKI tahun depan yang sebesar Rp 3,1 juta, maka hal 

itu menurut dia sudah cukup, asalkan ditambah uang makan dan uang 

rokok. "Yang penting lebih dari UMP (tahun depan) Rp 3,1 juta sudah 

cukup, asal tambah uang makan. Soalnya, penghasilan kami sekarang begini 

saja sudah Rp 3,5 juta bersih per bulan. Makanya kalau di bawah itu, saya 

enggak mau, kurang," kata Wasdi, saat ditemui di Terminal Tanjung Priok, 

Jakarta Utara, Kamis (17/12/2015). 

  (Data 32, Kompas.com, 17 Desember 2015, 20:46) 

(49)        Dari keterangan yang kami dapat dari TKP ini, empat saksi malam ini 

kita bawa lagi ke Polda untuk di berita acara pemeriksaan sebagai saksi," 

ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Krishna Murti di Kafe 

Olivier, Grand Indonesia, Jakarta, Selasa. Pemeriksaan ini dilakukan karena 

Krishna menilai ada kejanggalan antara keterangan karyawan dan 

saksi."Nanti kita periksa perkataannya benar atau tidak. Itu kuncinya," kata 

Krishna. 

(Data 85, Kompas.com, 19 Januari 2016, 21:05) 

(50)            Hayriantira, mantan asisten presiden direktur salah satu perusahaan 

telekomunikasi di Indonesia, tewas dibunuh rekan kerjanya, Andi Wahyudi, 

pada Jumat, 10 Oktober 2014. Namun, pembunuhan tersebut baru terungkap 

10 bulan kemudian. Hayriantira dibunuh di kamar Nomor 5, Hotel 

Cipaganti, Garut, Jawa Barat.  
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            Andi membunuhnya dengan membekap menggunakan bantal hingga 

Hayriantira tewas. Setelah itu, Hayriantira dibawa ke kolam pemandian air 

panas di dalam kamar dan tubuhnya dimasukkan ke dalam kolam tersebut. 

Andi membunuh Hayriantira lantaran diejek sebagai penyuka sesama jenis. 

Andi mengaku bahwa saat itu Hayriantira terus mengajaknya berhubungan 

badan, tetapi Andi menolak karena letih setelah perjalanan dari Jakarta ke 

Garut selama enam jam lebih. 

  (Data 56, Kompas.com, 24 Desember 2015, 09:40) 

(51)       Pelaku eksploitasi seksual yang tidak memiliki penyimpangan orientasi 

seksual, atau oportunis dinilai lebih berbahaya dibandingkan dengan 

paedofilia. Sebab, keberadaan para oportunis ini dinilai sulit diketahui.  

       "Pedofilia tidak bisa berhubungan dengan orang dewasa, maka dari itu 

mereka hanya mengincar anak-anak. Biasanya mereka terdata dan diketahui 

ada di mana saja," kata Office of The Attorney General of Thailand, 

Wanchai Roujanavong saat Konferensi Regional "Perlindungan dan 

Rehabilitasi bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual di Asia Tenggara" di 

Hotel Pullman Jakarta, Senin (14/12/2015).  "Tetapi oportunis bisa 

berhubungan dengan siapa saja, itu lebih berbahaya. Oportunis ada di 

mana-mana. Mereka bisa berhubungan seks dengan anak-anak saat 

kesempatan ada," kata dia lagi. 

(Data 19, Kompas.com, 14 Desember 2015, 20:14) 

Pada penggalan wacana (48) terdapat satu topik yaitu Wasdi syang 

kemudian disebut kembali pada kalimat berikutnya diganti dengan kata ganti ia, 

dia, dan saya. Dengan kata lain, pada penggalan wacana berita tersebut hanya 

membicarakan satu topik. Oleh karena itu, kadar kesinambungan topik penggalan 

wacana tersebut tinggi. Pada penggalan wacana (49) terdapat satu topik yaitu 

Krishna Murti yang kemudian disebut kembali pada kalimat berikutnya dengan 

pengulangan konstituen Krishna. Dengan kata lain, pada penggalan wacana berita 
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tersebut hanya membicarakan satu topik. Oleh karena itu, kadar kesinambungan 

topik penggalan wacana tersebut tinggi.  

Adapun pada penggalan wacana (50) terdapat dua topik yaitu Hayriantira 

dan Andi Wahyudi yang kemudian disebut kembali pada kalimat berikutnya 

dengan konstituen Hayriantira dan Andi Wahyudi. Dengan kata lain, pada 

penggalan wacana berita tersebut membicarakan dua topik. Oleh karena itu, kadar 

kesinambungan topik penggalan wacana tersebut rendah. Pada penggalan wacana 

(52) terdapat dua topik yaitu oportunis dan paedofilia yang kemudian disebut 

kembali pada kalimat berikutnya. Dengan kata lain, pada penggalan wacana berita 

tersebut membicarakan dua topik. Oleh karena itu, kadar kesinambungan topik 

penggalan wacana tersebut rendah. 

4.3.4 Pelesapan Konstituen 

 Cara mengukur kadar kesinambungan topik juga dapat dilakukan dengan 

pelesapan konstituen di dalam suatu wacana. Apabila topik dilesapkan maka 

kadarnya tinggi. Berikut analisis kesinambungan topik wacana berita rubrik 

megapolitan harian Kompas.com yang diukur kadarnya dengan pelesapan yaitu 

melesapkan topik pada kalimat-kalimat selanjutnya. 

(52)       Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Walden Nadeak 

mengatakan, dari 13 wajib pajak tersebut, sebagian ada yang membayar 

pelunasan secara bertahap sesuai surat pernyataan. " ө Semuanya sudah 

bayar tapi masih dengan pernyataan mencicil, yang penting ada niat baik ө 

untuk membayar," kata Walden, Senin (14/12/2015). 

(Data 26, Kompas.com, 15 Desember 2015, 01:03) 
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(53)        Maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Citilink menambah 

jumlah kursi dan penerbangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. 

Manajemen Garuda Indonesia menambah kurang lebih 11.000 kursi untuk 

mengantisipasi lonjakan penumpang. Tambahan kursi atau seat ө itu akan 

diberlakukan mulai Sabtu (19/12/2015) hingga 4 Januari 2016. 

(Data 38, Kompas.com, 18 Desember 2015, 13:43) 

Pada penggalan wacana (52) topiknya adalah 13 wajib pajak. Kadar 

kesinambungan topik pada penggalan wacana tersebut sangat tinggi karena 

terdapat pelesapan konstituen 13 wajib pajak pada kalimat-kalimat berikutnya. 

Selain itu, pada penggalan wacana (52) topiknya adalah garuda dan citilink Kadar 

kesinambungan topik pada penggalan wacana tersebut sangat tinggi karena 

terdapat pelesapan salah satu topiknya yaitu konstituen garuda pada kalimat-

kalimat berikutnya. 

4.3.5 Susunan Beruntun 

 Selain dengan cara yang sudah disebutkan yaitu dengan jarak penyebutan, 

interferensi, dan pelesapan konstituen, kadar kesinambungan topik juga dapat 

diukur dengan susunan beruntun. Cara ini maksudnya adalah jika klausa-klausa 

wacana bersusunan VS (predikat-subjek) maka kadar kesinambungan topiknya 

tinggi. 

Sebaliknya, jika klausa-klausa wacana bersusunan SV (subjek-predikat) 

maka kadar kesinambungan topiknya rendah. Sesuai dengan pendapat Kaswanti 

Purwo (dalam Baryadi 2002:66), bahwa Susunan SV digunakan jika tingkat 

kesinambungan topik lebih rendah dan susunan VS dipakai jika tingkat kadar 

kesinambungan topik lebih tinggi. Berikut analisis kesinambungan topik wacana 
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berita rubrik megapolitan harian Kompas.com yang diukur kadarnya dengan 

susunan beruntun. 

(54)          Dilanjutkan William, edukasi yang dibutuhkan terutama kepada 

pengguna yang tidak secara aktif memantau status transaksi dan mengetahui 

fitur-fitur tempat jual beli tersebut. "Saya ambil contoh kasus pelanggan 

yang merasa tertipu ini merupakan akibat kurangnya pemahaman akan 

sistem di Tokopedia," ucap William. 

(Data 48, Kompas.com, 21 Desember 2015, 22:41) 

(55)        Saat pengadaan UPS, Alex memang menjabat sebagai pejabat pembuat 

komitmen (PPK). Alex mengaku pertama kali bertemu direktur perusahaan 

pemenang tender saat penandatanganan kontrak. Alex juga bertemu mereka 

pada saat tahap evaluasi. 

(Data 76, Kompas.com, 6 Januari 2016, 22:17) 

(56)           Kejadian ini berawal ketika truk tronton bernomor polisi B 9445 WC 

yang melaju di lajur 1 arah selatan mengalami rem blong. Tronton tersebut 

kemudian menabrak light truck muatan kaca bernomor polisi B 9059 PDC. 

"Kendaraan light truck oleng ke kanan kemudian menabrak Datsun B1396 

TYT dan Avanza B 1596 TKH," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda 

Metro Jaya AKBP Budiyanto. Setelah menabrak ligh truck, sambung 

Budiyanto, tronton kemudian menabrak sebuah mobil Daihatsu B 1152 

WKS yang menyebabkan mobil tersebut oleng ke kanan. "Tronton tersebut 

masih menabrak lagi mobil kijang B 7561 PB," sambung Budiyanto. 

(Data 40, Kompas.com 19 Desember 2015, 23:29) 

Topik pada penggalan wacana (54) adalah dilanjutkan William dan ucap 

William. Susunan VS (verba yang lazimnya menempati predikat dan subjek) 

dipakai sebagai pola klausa dalam penggalan wacana tersebut. V (verba yang 

lazimnya mengisi predikat) ditempati konstituen dilanjutkan dan ucap, sedangkan 

S (subjek) ditempati oleh konstituen William. Dengan demikian, kadar 
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kesinambungan topik pada penggalan wacana tersebut tinggi. Topik pada 

penggalan wacana (55) adalah Alex memang menjabat, Alex mengaku, dan Alex 

juga bertemu. 2 Dengan demikian, kadar kesinambungan topik pada penggalan 

wacana tersebut rendah. Selanjutnya, topik pada penggalan wacana (56) adalah 

tronton tersebut kemudian menabrak dan tronton tersebut masih menabrak. 

Susunan SV, yaitu S (subjek) ditempati oleh konstituen tronton tersebut, 

sedangkan V (verba yang lazimnya mengisi predikat) ditempati konstituen 

menabrak. Dengan demikian, kadar kesinambungan topik pada penggalan wacana 

tersebut rendah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai kesinambungan topik wacana berita 

rubrik megapolitan di harian Kompas.com Desember 2015-Januari 2016 dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Wujud kesinambungan topik yang terdapat dalam wacana berita rubrik 

megapolitan di harian Kompas.com edisi Desember 2015-Januari 2016 adalah 

sebagai berikut. 

a. Kohesi gramatikal yang digunakan dalam wacana berita rubrik 

megapolitan di harian Kompas.com edisi Desember 2015-Januari 2016, 

yaitu (1) penunjukan (reference), (2) penggantian (substitution), (3) 

pelesapan (ellypsis), dan (4) perangkaian (conjuction). Sebaliknya, kohesi 

leksikal yang digunakan dalam wacana berita rubrik megapolitan di 

harian Kompas.com edisi Desember 2015-Januari 2016, yaitu (1) 

pengulangan (reiteration), (2) hiponimi (hyponimi), (3) sinonimi 

(synonimi), (4) antonimi (antonymi), dan (5) kolokasi (collocation). 

b. Koherensi yang digunakan dalam wacana berita rubrik megapolitan di 

harian Kompas.com edisi Desember 2015-Januari 2016, yaitu (1) 

koherensi kausalitas, (2) koherensi kontras, (3) koherensi aditif, (4) 

koherensi rincian, dan (5) koherensi kronologis. 

2. Penciptaan kesinambungan topik yang terdapat dalam wacana berita rubrik 

megapolitan di harian Kompas.com edisi Desember 2015-Januari 2016, yaitu 
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(1) pronominalisasi, (2) pengulangan, (3) ekuvalensi leksikal, dan (4) 

pelesapan. 

3. Kadar kesinambungan topik yang terdapat dalam wacana berita rubrik 

megapolitan di harian Kompas.com edisi Desember 2015-Januari 2016, yaitu 

(1) jarak penyebutan, (2) kebertahanan, (3) interferensi, (4) pelesapan 

konstituen, dan (5) susunan beruntun. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, disarankan sebagai berikut.  

1. Bagi jurnalis, diharapkan lebih memperhatikan penulisan dalam wacana 

berita, sehingga informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami 

pembaca dan tidak menimbulkan makna lain. 

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini hanya memfokuskan pada kesinambungan 

topik wacana berita harian online Kompas.com, sehingga penelitian ini belum 

menjawab dengan tuntas permasalahan topik dalam wacana berita. Di 

karenakan masih banyak permasalahan yang belum digali berkaitan dengan 

topik wacana, maka peneliti lain perlu melakukan penelitian lain yang lebih 

mendalam. Penelitian-penelitian baru tersebut diharapkan mampu menjawab 

permasalahan topik dalam wacana berita tidak hanya berita media cetak dan 

elektronik, namun juga media online. 
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LAMPIRAN 

 

 

 
 

 

 

 

Lampiran 1. Data Analisis 

 

(1)           Menurut Asep, meski sesama kasus narkoba, empat tahanan ini tidak 

saling mengenal. Ia belum tahu kronologis kaburnya para tahanan tersebut. 

Sebab, dirinya mengaku belum dapat keterangan resmi dari Kejakut soal hal 

ini. 
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(Data 3, Kompas.com, 1 Desember 2015, Pukul 22:59) 

(2)            Sejumlah sopir metromoni membenarkan adanya rencana mogok kerja 

massal para sopir metromini se-DKI Jakarta. Aksi mogok kerja massal ini 

dilakukan lantaran adanya pengandangan metromini-metromini yang tak laik 

jalan. Beberapa sopir metromini di Jakarta Utara pun membenarkan rencana 

ini. Aksi mogok itu akan dilakukan pada Senin (21/12/2015). Mengetahui hal 

ini, beberapa warga yang menggunakan jasa angkutan umum berwarna oranye 

ini pun kebingungan. 

(Data 45, Kompas.com, 20 Desember 2015, Pukul 20:18) 

(3)           Kosasih mengatakan, kemungkinan rute yang akan dilalui bus 

transjakarta ini melewati Pelabuhan Kali Adem. Sebab, warga Kepulauan 

Seribu menginjak daratan Jakarta dari pelabuhan itu. Kemudian dari 

Pelabuhan Kali Adem, bus akan melintasi 9 rusunawa milik Pemerintah 

Provinsi DKI dan 1 rusunawa Tsu Chi. "Itu semua sejalur dengan rute 

Pelabuhan Kali Adem," ujar dia. Ia melanjutkan, semua rute tersebut nantinya 

akan berakhir di Monumen Nasional dan pusat perdagangan. 

(Data 71, Kompas.com, 3 Januari 2016, Pukul 

07:50) 

(4)        Warga kompleks Perumahan Sunrise Garden menduga penyebab mudah 

tergenangnya ruas Jalan Panjang di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 

bukan karena mampetnya saluran air. Menurut mereka, penyebab munculnya 

genangan adalah proyek pembangunan apartemen yang berada di seberang 

kompleks tinggal mereka. 

(Data 59, Kompas.com, 27 Desember 2015, Pukul 17:44) 

 

(5)          Kejadian ini berawal ketika truk tronton bernomor polisi B 9445 WC 

yang melaju di lajur 1 arah selatan mengalami rem blong. Tronton tersebut 

kemudian menabrak light truck muatan kaca bernomor polisi B 9059 PDC. 

"Kendaraan light truck oleng ke kanan kemudian menabrak Datsun B1396 

TYT dan Avanza B 1596 TKH," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda 

Metro Jaya AKBP Budiyanto. Setelah ө menabrak light truck, sambung 

Budiyanto, tronton kemudian menabrak sebuah mobil Daihatsu B 1152 WKS 

yang menyebabkan mobil tersebut oleng ke kanan. 

(Data 40, Kompas.com, 19 Desember 2015, Pukul 23:29) 

(6)         Polisi menutup Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di sekitaran Car 

Free Night. Warga diminta untuk tidak melintasi jembatan tersebut. " ө Kita 
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tutup sementara selama Car Free Night," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat 

Komisaris Besar Hendro Pandowo kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis 

(31/12/2015). Penutupan tersebut dilakukan sejak pukul 20.00 WIB. 

Penutupan dilakukan setelah melihat kerawanan banyaknya warga yang 

berdiam diri di jembatan. "Nanti kalau berdiri di sana semua, bahaya. Soalnya 

bebannya ө takut tidak kuat. Itu untuk antisipasi saja," kata Hendro. 

(Data 65, Kompas.com, 31 Desember 2015, Pukul 22:15) 

(7)          Bahasan yang dilakukan semata-mata agar tidak ada kesalahan sehingga 

menjadi persoalan di kemudian hari. "Kami pada dasarnya tak mau 

menghambat. Kalau pemerintah mau mengajukan izin, Komisi II pasti akan 

memberikan. Apalagi gelaran Asian Games 2018 sudah dekat jadi harus 

segera diselesaikan proses administrasinya," ujar Rambe. 

(Data 42, Kompas.com, 19 Desember 2015, Pukul 01:34) 

(8)           Artis Nikita Mirzani, yang diduga menjadi pekerja seks, diamankan 

dalam penggerebekan itu. Selain itu, ada pula finalis Miss Indonesia berinisial 

PR. Polisi juga menangkap O yang diduga sebagai germo dan F, manajer 

Nikita. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap telah 

melakukan perdagangan manusia. Adapun Nikita dan PR dianggap sebagai 

korban. 

(Data 14, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 21:49) 

(9)           Senada dengan Agus, Tri Djoko juga tidak membantah dan tidak 

membenarkan kabar tersebut. Meski demikian, ia enggan mengomentari 

kabar tersebut. "He-he-he. Anda tahu dari mana? Untuk sementara ini, saya 

no comment dulu. Tapi pada dasarnya, saya juga tidak menyangkal kabar 

itu," kata mantan Bupati Kepulauan Seribu itu. Adapun alasan pengunduran 

diri Tri Djoko karena kesehatan. Tri Djoko merasa sudah mulai sering 

keletihan dan ingin beristirahat menikmati masa tuanya. Sehingga ia memilih 

untuk mengajukan pensiun dini. 

(Data 7, Kompas.com, 1 Desember 2015, Pukul 23:55) 

(10)           Proyektil peluru yang bersarang di kepala Aisah dikirim ke 

Laboratorium Forensik Mabes Polri. Proyektil tersebut akan diuji untuk 

mengetahui jenis senjata yang dipakai pelaku penembakan terhadap Aisah. 

"Kita lakukan otopsi dan sudah dilakukan pengangkatan proyektil kemarin. 

Kita uji di labfor kepolisian," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes 

Mohammad Iqbal di Jakarta, Senin (14/12/2015). 

(Data 21, Kompas.com, 14 Desember 2015, Pukul 14:23) 
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(11)           Dua pelaku pembobolan Bank Mandiri ditangkap Subdit Kejahatan dan 

Kekerasan (Jatanras) Direkrtorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) 

Polda Metro Jaya, Rabu (16/12/2015). Penangkapan dua pelaku, FJ dan AN, 

dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap FC pada 17 

November 2015 silam di Panti Rehabilitasi Jati Asih. Dua pelaku, FJ dan AN, 

ditangkap di dua tempat berbeda. 

(Data 27, Kompas.com, 16 Desember 2015, Pukul 20:59) 

(12)           Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar razia gabungan 

bersama Sabhara, dan Provost TNI terkait balap liar di Jakarta, Minggu 

(13/12/2015). Polisi menilang ratusan kendaraan. "Polisi menilang sekitar 480 

pelanggar saat operasi balap liar tadi malam," kata Kasubdit Gakkum 

Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada Kompas.com, Jakarta, 

Minggu. Barang bukti yang disita polisi antara lain 314 Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK), 145 Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, polisi juga 

menyita delapan unit sepeda motor dan tiga unit mobil.  

(Data 16, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 15:36) 

(13)            Senada dengan Agus, Tri Djoko juga tidak membantah dan tidak 

membenarkan kabar tersebut. Meski demikian, ia enggan mengomentari 

kabar tersebut. "He-he-he. Anda tahu dari mana? Untuk sementara ini, saya 

no comment dulu. Tapi pada dasarnya, saya juga tidak menyangkal kabar 

itu," kata mantan Bupati Kepulauan Seribu itu. 

(Data 5, Kompas.com, 1 Desember 2015, Pukul 23:55) 

(14)             Sambil menunggu SMS balasan, Kristianto memilih untuk duduk di 

sekitar Hall A3 untuk mengedit foto. Tas berisi peralatan foto itu diletakkan 

di sampingnya. "Waktu itu kondisinya lagi ramai. Banyak orang lalu lalang. 

Aku nggak sadar kalau tas berisi seperangkat kamera udah raib," kata 

Kristianto. 

(Data 15, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 17:44) 

(15)          Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dia tidak mungkin 

menyetujui usulan tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diminta Fraksi Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam sidang paripurna. Sebab, tidak ada aturan 

yang membenarkan pemberian TKD untuk anggota Dewan. "Jadi enggak ada 

istilah TKD untuk DPRD sebetulnya," ujar Ahok di Gedung DPRD DKI, 

Jalan Kebon Sirih, Jumat (18/12/2015). 

(Data 19, Kompas.com, 14 Desember 2015, Pukul 20:14) 
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(16)           Polisi sudah menjadikan 3 pegawai pajak DKI Jakarta sebagai 

tersangka dan menahannya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/12/2015). "Kami 

tahan hari ini," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, 

Komisaris Besar Mujiyono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, malam ini. 

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima, ketiga pegawai pajak itu 

tersangkut kasus korupsi dengan metode membantu wajib pajak menghindari 

pajak. Caranya, ketiga pegawai pajak itu mendekati wajib pajak yang 

menunggak pajak. 

(Data 23, Kompas.com, 15 Desember 2015, Pukul 22:41) 

(17)             Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri 

menggerebek aktivitas prostitusi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis 

(11/12/2015) sekitar pukul 21.00 WIB. Artis Nikita Mirzani, yang diduga 

menjadi pekerja seks, diamankan dalam penggerebekan itu. Selain itu, ada 

pula finalis Miss Indonesia berinisial PR. Polisi juga menangkap O yang 

diduga sebagai germo dan F, manajer Nikita. Keduanya ditetapkan sebagai 

tersangka karena dianggap telah melakukan perdagangan manusia. Adapun 

Nikita dan PR dianggap sebagai korban. 

(Data 14, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 21:49) 

(18)           Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar razia gabungan 

bersama Sabhara, dan Provost TNI terkait balap liar di Jakarta, Minggu 

(13/12/2015). Polisi menilang ratusan kendaraan. "Polisi menilang sekitar 480 

pelanggar saat operasi balap liar tadi malam," kata Kasubdit Gakkum 

Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada Kompas.com, Jakarta, 

Minggu. Barang bukti yang disita polisi antara lain 314 Surat Tanda Nomor 

Kendara (STNK), 145 Surat Izin Mengemudi (SIM). 

(Data 16, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 15:36) 

(9)            Seorang pengusaha berinisial DL dilaporkan oleh istrinya karena 

melakukan perselingkuhan. Dia dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi 

Nomor: TBL/5038/XI/2015/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 25 November 

2015 oleh istrinya, NA. DL disangkakan Pasal 284 KUHP tentang tindak 

pidana perzinahan. Akibatnya, polisi memeriksa seorang sosialita kelas atas, 

JN, untuk mengklarifikasi laporan tersebut, Kamis (17/12/2015) siang. 

(Data 30, Kompas.com, 17 Desember 2015, Pukul 22:56) 

(20)             Menurut Basuki, gaji yang diberikan kepada guru madrasah berasal 

dari pembayaran SPP murid-muridnya. Oleh karena itu, Basuki 

menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan DKI agar tidak ada lagi murid 

madrasah yang tidak menerima KJP. 



118 

 

 

 

(Data 29, Kompas.com, 16 Desember 2015, Pukul 12:46) 

(21)             Kini, Badan Musyawarah DPRD telah membuat kembali jadwal baru 

terkait pembahasan anggaran. Target baru penyerahan APBD DKI 2016 

kepada Kemendagri adalah 21 Desember 2015. Seharusnya, hari ini juga 

dilakukan rapat paripurna pengusulan Raperda APBD. Namun, ditunda 

karena Pemprov DKI belum menyelesaikan RKA. Terkait hal itu, Prasetio 

mengatakan telah bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri. 

 (Data 25, Kompas.com, 15 Desember 2015, Pukul 19:24) 

(22)              Upaya mengatasi genangan maupun banjir terus dilakukan Pemprov 

DKI Jakarta. Salah satunya dengan memperbanyak pembangunan waduk. 

Namun sayangnya, salah satu lokasi pembangunan waduk di Jalan Brigif, 

Kelurahan Cimpedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, justru sudah lama 

terbengkalai. 

(Data 18, Kompas.com, 14 Desember 2015, Pukul 23:18) 

(23)               Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar razia gabungan 

bersama Sabhara, dan Provost TNI terkait balap liar di Jakarta, Minggu 

(13/12/2015). Polisi menilang ratusan kendaraan. "Polisi menilang sekitar 480 

pelanggar saat operasi balap liar tadi malam," kata Kasubdit Gakkum 

Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada Kompas.com, Jakarta, 

Minggu. Barang bukti yang disita polisi antara lain 314 Surat Tanda Nomor 

Kendara (STNK), 145 Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, polisi juga 

menyita delapan unit sepeda motor dan tiga unit mobil. 

(Data 16, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 15:36) 

(24)             Di lain pihak, Prasetio sebagai ketua DPRD telah menyewa auditor 

independen untuk memeriksa anggaran. "Setelah hasilnya, saya sandingkan 

dengan sisiran Ahok, ternyata hampir sama loh," ujar Prasetio. Menurut dia, 

masih banyak suku dinas SKPD yang tidak benar dalam menyusun anggaran. 

Namun, berkat pembahasan yang ketat, lanjut Prasetio, anggaran tersebut bisa 

dibuat lebih efisien. Meskipun demikian, terjadi keterlambatan dalam 

pembahasan APBD DKI 2016. 

(Data 25, Kompas.com, 15 Desember 2015, Pukul 19:24) 

(25)            Total harga barang-barang elektronik sekitar Rp 60 juta, yakni kamera 

Eos 1d mark IV lensa 16-35mm, 70-200 mm, dua flash Canon 580 ex, dan 

iPad mini. "Kemarin aku liputan di DWP sama satu wartawan, Febri. Aku 

bilang ke Febri gak usah sampai pagi. Jam 11 - 12 balik," kata Kristianto saat 

dihubungi, Jakarta, Minggu. Sekitar pukul 12 malam, Kristianto 
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menghubungi Febri. Saat itu, keduanya berpisah dan Kristianto menunggu di 

Hall A3 JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. "Jam 12 aku SMS Febri. 

Ditelepon kan susah. Nah, aku SMS, 'balik yuk'. Terus belum dibales," kata 

Kristianto. Sambil menunggu SMS balasan, Kristianto memilih untuk duduk 

di sekitar Hall A3 untuk mengedit foto. Tas berisi peralatan foto itu 

diletakkan di sampingnya. 

(Data 15, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 17:44) 

(26)           Wayan Mirna Solihin sebelumnya tewas setelah meminum kopi di Kafe 

Olivier, Grand Indonesia. Ketika peristiwa ini terjadi, Mirna sedang bersama 

dua temannya, yaitu Hani dan Jessica. Jessica tiba terlebih dulu dan 

memesankan kopi untuk Mirna. Setelah mencicipi kopi, Mirna langsung 

kejang-kejang hingga mulutnya berbusa. Mirna kemudian dipastikan 

meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Polisi sudah meningkatkan 

status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan, meski belum ada 

tersangka yang ditetapkan. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk Jessica. 

(Data 97, Kompas.com, 25 Januari 2015, 22:23) 

(27)           Kejadian ini berawal ketika truk tronton bernomor polisi B 9445 WC 

yang melaju di lajur 1 arah selatan mengalami rem blong. Tronton tersebut 

kemudian menabrak light truck muatan kaca bernomor polisi B 9059 PDC. 

"Kendaraan light truck oleng ke kanan kemudian menabrak Datsun B1396 

TYT dan Avanza B 1596 TKH," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda 

Metro Jaya AKBP Budiyanto. Setelah menabrak ligh truck, sambung 

Budiyanto, tronton kemudian menabrak sebuah mobil Daihatsu B 1152 WKS 

yang menyebabkan mobil tersebut oleng ke kanan. "Tronton tersebut masih 

menabrak lagi mobil kijang B 7561 PB," sambung Budiyanto. 

(Data 40, Kompas.com, 19 Desember 2015, 23:29) 

(28)             Menurut Asep, meski sesama kasus narkoba, empat tahanan ini tidak 

saling mengenal. Ia belum tahu kronologis kaburnya para tahanan tersebut. 

Sebab, dirinya mengaku belum dapat keterangan resmi dari Kejakut soal hal 

ini. 

  (Data 3, Kompas.com,1 Desember 2015, pukul 22:59) 

(29)           Seorang pengusaha berinisial DL dilaporkan oleh istrinya karena 

melakukan perselingkuhan. Dia dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi 

Nomor: TBL/5038/XI/2015/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 25 November 

2015 oleh istrinya, NA.  

(Data 30, Kompas.com, 17 Desember 2015, pukul 22:56) 
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(30)             Dua pelaku pembobolan Bank Mandiri ditangkap Subdit Kejahatan 

dan Kekerasan (Jatanras) Direkrtorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) 

Polda Metro Jaya, Rabu (16/12/2015). Penangkapan dua pelaku, FJ dan AN, 

dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap FC pada 17 

November 2015 silam di Panti Rehabilitasi Jati Asih. Dua pelaku, FJ dan AN, 

ditangkap di dua tempat berbeda. 

(Data 27, Kompas.com, 16 Desember 2015, pukul 20:59) 

(31)            JN kelihatan datang ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Subdit 

Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 15.00. JN tidak masuk 

lewat pintu depan, tetapi memilih pintu samping dan ditunggu oleh 

pengacaranya, Sandy Arifin, di pintu samping. Sementara itu, wartawan 

menunggu JN di pintu depan. Saat datang, JN digandeng seorang lelaki. 

(Data 31, Kompas.com, 17 Desember 2015, pukul 22:56) 

(32)             Karangan bunga dari para kerabat dan instansi meramaikan suasana 

tempat persemayaman Wayan Mirna Salihin (27) di Rumah Duka Dharmais, 

Jakarta, Jumat (8/1/2016) malam. Ucapan dukacita dari korporasi, seperti 

JNE, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik 

Indonesia (Asperindo), sampai teman Mirna dari Melbourne, Australia, ada di 

sekeliling rumah duka.     

            Menurut pantauan Kompas.com, ada 36 karangan bunga yang 

dipasang berjejer sepanjang jalan menuju ruangan Emerald dan Fluorite, dua 

ruangan yang disewa khusus sebagai rumah duka untuk Mirna. Dari sekian 

banyak karangan bunga, ada juga ucapan dukacita dari Pengurus Persatuan 

Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Provinsi DKI Jakarta. Sebagian 

besar karangan bunga berisi tulisan bahwa Mirna sebagai putri dari 

Dermawan Salihin. Selebihnya, karangan bunga berisi nama-nama 

perorangan saja sekaligus ucapan dukacita mendalam. 

(Data 77, Kompas.com, 8 Januari 2016, pukul 22:25) 

(33)             MS tampak lemas saat polisi kembali mendatangi rumahnya di 

Kampung Pesanggrahan, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat 

(15/1/2016) malam. Perempuan 31 tahun tersebut merupakan istri dari MA, 

pria terduga teroris yang tewas saat pengeboman dan penembakan di kawasan 

dekat Sarinah, Kamis (14/1/2016). 

(Data 81, Kompas.com, 15 Januari 2016, pukul 23:29) 

(34)              Kader Partai Demokrat, Hasnaeni Moein, menyambangi warga yang 

bertempat tinggal di kolong tol Penjaringan, Jakarta Utara. Datang dengan 
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bajaj, ia datang ke kolong tol dan langsung menyalami warga yang sudah 

menunggu sejak pukul 09.00. 

                     Hasnaeni yang datang sekitar pukul 11.15 itu langsung mengambil 

setumpuk uang lembaran Rp 5.000. Anak-anak yang sudah berkumpul di sana 

diminta berbaris untuk mendapatkan uang dari mantan calon legislatif DKI 

2014 tersebut. Satu per satu anak diberi selembar uang Rp 5.000. 

(Data 89, Kompas.com, 23 Januari 2016, pukul 13:49) 

(35)            Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengaku tidak 

pernah mengikuti rapat pembahasan APBD Perubahan 2014. Menurut 

Lulung, penyebab tidak pernahnya ia mengikuti rapat disebabkan sedang 

disibukan kegiatan politik partainya. 

(Data 94, Kompas.com, 28 Januari 2016, pukul 21:23) 

(36)             Presiden Joko Widodo berencana untuk mengunjungi proyek kereta 

bandara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (14/12/2015) siang. 

Akses masuk ke proyek kereta bandara dekat lounge umrah mendadak ramai 

oleh petugas dan polisi yang mempersiapkan kedatangan Jokowi. "Siang ini, 

RI 1 (Jokowi) mau meninjau proyek kereta bandara," kata Head of Secretary 

and Legal PT Angkasa Pura II Agus Haryadi. 

(Data 22, Kompas.com, 14 Desember 2015, pukul 14:11) 

(37)            Ia mengacu kepada sikap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang 

melakukan evaluasi terhadap rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). Di lain pihak, Presetio sebagai ketua DPRD telah menyewa 

auditor independen untuk memeriksa anggaran ө. 

                  "Setelah hasilnya, saya sandingkan dengan ө sisiran Ahok, ternyata 

hampir sama loh," ujar Prasetio. Menurut dia, masih banyak suku dinas 

SKPD yang tidak benar dalam menyusun anggaran ө. 

(Data 25, Kompas.com, 15 Desember 2015, pukul 19:24) 

(38)             Polisi sudah menjadikan 3 pegawai pajak DKI Jakarta sebagai 

tersangka dan menahannya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/12/2015). "Kami 

tahan ө hari ini," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, 

Komisaris Besar Mujiyono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, malam ini. 

(Data 23, Kompas.com, 15 Desember 2015, pukul 22:41) 

(39)             Hingga pertengahan Desember, penyerapan APBD DKI Jakarta 2015 

telah mencapai 62,5 persen dari total anggaran Rp 69,28 triliun. "Kemarin itu 

ө sempat terseok-seok jadi 60 persen. Itu pun 60 persen saya tidak optimis, 

ternyata sampai dengan 15 Desember kemarin ө sudah 62,5 persen," kata 
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Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI 

Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Kamis (17/12/2015). 

(Data 34, Kompas.com, 17 Desember 2015, pukul 20:43) 

(40)           Adapun alasan pengunduran diri Tri Djoko karena kesehatan. Tri 

Djoko merasa sudah mulai sering keletihan dan ingin beristirahat menikmati 

masa tuanya. Sehingga ia memilih untuk mengajukan pensiun dini.  

                 "Sebagai staf, saya akan pensiun pada usia 58 tahun. Tapi kalau saya 

bertahan pada (jabatan) eselon dua, bisa (pensiun) sampai 60 tahun," kata Tri 

Djoko. Berdasar info yang beredar, Tri Djoko sudah mengajukan surat 

pengunduran diri kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah. 

(Data 7, Kompas.com, 1 Desember 2015, pukul 23:55) 

(41)          Tas berisi kamera dan iPad mini milik wartawan Kompas.com, 

Kristianto Purnomo raib digondol maling, saat dia meliput acara musik 

Djakarta Warehouse Project (DWP) di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, 

Minggu. Total harga barang-barang elektronik sekitar Rp 60 juta, yakni 

kamera Eos 1d mark IV lensa 16-35mm, 70-200 mm, dua flash Canon 580 

ex, dan iPad mini. "Kemarin aku liputan di DWP sama satu wartawan, Febri. 

Aku bilang ke Febri gak usah sampai pagi. Jam 11 - 12 balik," kata Kristianto 

saat dihubungi, Jakarta, Minggu. 

(Data 15, Kompas.com, 13 Desember 2015, pukul 17:44) 

(42)            Warga kompleks “Perumahan Sunrise Garden” menduga penyebab 

mudah tergenangnya ruas Jalan Panjang di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta 

Barat, bukan karena mampetnya saluran air. Menurut mereka, penyebab 

munculnya genangan adalah proyek pembangunan apartemen yang berada di 

seberang kompleks tinggal mereka. 

(Data 59, Kompas.com, 27 Desember 2015, pukul 17:44) 

(43)        Sepanjang Januari 2016, Pemkot Jakut mengaku telah menjaring ratusan 

becak di berbagai wilayah di 5 kecamatan se-Jakarta Utara. Kasatpol PP 

Jakarta Utara Choiruddin mengatakan, ada 331 becak yang terjaring razia 

selama Januari dari lima kecamatan. Rinciannya, 63 becak di Kecamatan 

Koja, 88 becak di Pademangan, 50 becak di Tanjung Priok, dan 45 becak di 

Penjaringan. 

(Data 95, Kompas.com, 29 Januari 2016, pukul 22:39) 

(44)        Sebanyak 13 wajib pajak (WP) di Jakarta Selatan yang sempat 

menunggak pembayaran pajak sebesar Rp 4,6 miliar, akhirnya melunasi 

kewajibannya. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Walden 
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Nadeak mengatakan, dari 13 wajib pajak tersebut, sebagian ada yang 

membayar pelunasan secara bertahap sesuai surat pernyataan. 

(Data 26, Kompas.com, 15 Desember 2015, 01:03) 

 (45)         MS tampak lemas saat polisi kembali mendatangi rumahnya di 

Kampung Pesanggrahan, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat 

(15/1/2016) malam. Perempuan 31 tahun tersebut merupakan istri dari MA, 

pria terduga teroris yang tewas saat pengeboman dan penembakan di kawasan 

dekat Sarinah, Kamis (14/1/2016). 

(Data 81, Kompas.com, 15 Januari 2016, pukul 23:29) 

(46)              Kader Partai Demokrat, Hasnaeni Moein, menyambangi warga yang 

bertempat tinggal di kolong tol Penjaringan, Jakarta Utara. Datang dengan 

bajaj, ia datang ke kolong tol dan langsung menyalami warga yang sudah 

menunggu sejak pukul 09.00. 

                  Hasnaeni yang datang sekitar pukul 11.15 itu langsung mengambil 

setumpuk uang lembaran Rp 5.000. Anak-anak yang sudah berkumpul di sana 

diminta berbaris untuk mendapatkan uang dari mantan calon legislatif DKI 

2014 tersebut. Satu per satu anak diberi selembar uang Rp 5.000. 

(Data 89, Kompas.com, 23 Januari 2016, pukul 13:49) 

(47)            Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengaku tidak 

pernah mengikuti rapat pembahasan APBD Perubahan 2014. Menurut 

Lulung, penyebab tidak pernahnya ia mengikuti rapat disebabkan sedang 

disibukan kegiatan politik partainya. 

(Data 94, Kompas.com, 28 Januari 2016, pukul 21:23) 

(48)             Presiden Joko Widodo berencana untuk mengunjungi proyek kereta 

bandara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (14/12/2015) siang. 

Akses masuk ke proyek kereta bandara dekat lounge umrah mendadak ramai 

oleh petugas dan polisi yang mempersiapkan kedatangan Jokowi. "Siang ini, 

RI 1 (Jokowi) mau meninjau proyek kereta bandara," kata Head of Secretary 

and Legal PT Angkasa Pura II Agus Haryadi. 

(Data 22, Kompas.com, 14 Desember 2015, pukul 14:11) 

(48)            Ia mengacu kepada sikap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang 

melakukan evaluasi terhadap rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). Di lain pihak, Presetio sebagai ketua DPRD telah menyewa 

auditor independen untuk memeriksa anggaran ө. 
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                  "Setelah hasilnya, saya sandingkan dengan ө sisiran Ahok, ternyata 

hampir sama loh," ujar Prasetio. Menurut dia, masih banyak suku dinas 

SKPD yang tidak benar dalam menyusun anggaran ө. 

(Data 25, Kompas.com, 15 Desember 2015, pukul 19:24) 

(49)             Polisi sudah menjadikan 3 pegawai pajak DKI Jakarta sebagai 

tersangka dan menahannya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/12/2015). "Kami 

tahan ө hari ini," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, 

Komisaris Besar Mujiyono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, malam ini. 

(Data 23, Kompas.com, 15 Desember 2015, pukul 22:41) 

(50)                 Hingga pertengahan Desember, penyerapan APBD DKI Jakarta 

2015 telah mencapai 62,5 persen dari total anggaran Rp 69,28 triliun. 

"Kemarin itu ө sempat terseok-seok jadi 60 persen. Itu pun 60 persen saya 

tidak optimis, ternyata sampai dengan 15 Desember kemarin ө sudah 62,5 

persen," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Kamis 

(17/12/2015). 

(Data 34, Kompas.com, 17 Desember 2015, pukul 20:43) 

(51)           Adapun alasan pengunduran diri Tri Djoko karena kesehatan. Tri 

Djoko merasa sudah mulai sering keletihan dan ingin beristirahat menikmati 

masa tuanya. Sehingga ia memilih untuk mengajukan pensiun dini.  

                  "Sebagai staf, saya akan pensiun pada usia 58 tahun. Tapi kalau saya 

bertahan pada (jabatan) eselon dua, bisa (pensiun) sampai 60 tahun," kata Tri 

Djoko. Berdasar info yang beredar, Tri Djoko sudah mengajukan surat 

pengunduran diri kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah. 

(Data 7, Kompas.com, 1 Desember 2015, pukul 23:55) 

(52)          Tas berisi kamera dan iPad mini milik wartawan Kompas.com, 

Kristianto Purnomo raib digondol maling, saat dia meliput acara musik 

Djakarta Warehouse Project (DWP) di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, 

Minggu. Total harga barang-barang elektronik sekitar Rp 60 juta, yakni 

kamera Eos 1d mark IV lensa 16-35mm, 70-200 mm, dua flash Canon 580 

ex, dan iPad mini. "Kemarin aku liputan di DWP sama satu wartawan, Febri. 

Aku bilang ke Febri gak usah sampai pagi. Jam 11 - 12 balik," kata Kristianto 

saat dihubungi, Jakarta, Minggu. 

(Data 15, Kompas.com, 13 Desember 2015, pukul 17:44) 

(53)            Warga kompleks “Perumahan Sunrise Garden” menduga penyebab 

mudah tergenangnya ruas Jalan Panjang di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta 
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Barat, bukan karena mampetnya saluran air. Menurut mereka, penyebab 

munculnya genangan adalah proyek pembangunan apartemen yang berada di 

seberang kompleks tinggal mereka. 

(Data 59, Kompas.com, 27 Desember 2015, pukul 17:44) 

(54)           Sepanjang Januari 2016, Pemkot Jakut mengaku telah menjaring 

ratusan becak di berbagai wilayah di 5 kecamatan se-Jakarta Utara. Kasatpol 

PP Jakarta Utara Choiruddin mengatakan, ada 331 becak yang terjaring razia 

selama Januari dari lima kecamatan. Rinciannya, 63 becak di Kecamatan 

Koja, 88 becak di Pademangan, 50 becak di Tanjung Priok, dan 45 becak di 

Penjaringan. 

(Data 95, Kompas.com, 29 Januari 2016, pukul 22:39) 

(55)           Anggota Komisi B DPRD DKI Yuke Yurike berpendapat, regulasi 

yang mengatur soal transportasi umum perlu diperbarui. Hal ini mengingat 

tren transportasi umum saat ini juga semakin berkembang seiring 

perkembangan zaman. "Kalau enggak salah terakhir UU itu tahun 2009 kan. 

Sudah enggak up to date kan. Ini judulnya regulasi terbentur lajunya inovasi," 

ujar Yuke ketika dihubungi, Jumat (18/12/2015). Yuke mengacu pada 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 

(Data 36, Kompas.com, 18 Desember 2015, 15:31) 

(56)            Proses evakuasi terhadap seorang penerjun payung yang tersangkut di 

atap Stadion Gelora Bung Karno berlangsung cepat, Minggu (24/1/2016). 

Hanya berjarak sekitar 10 menit, penerjun payung itu sudah berhasil diangkat 

naik ke atas atap oleh dua orang personil TNI lain.  

             Pantauan Kompas.com, proses penyelematan selesai pada pukul 19.17. 

Dua personil TNI berjalan di atas atap stadion menuju ke titik tersangkutnya 

penerjun payung itu. Salah seorang kemudian menurunkan tali untuk diraih 

penerjun payung itu. Tali kemudian diikatkan ke badan penerjun payung dan 

kemudian diangkat naik ke atas oleh dua personil TNI tadi. Sebelumnya, 

penerjun payung ini sempat menggelantung di langit-langit stadion karena tali 

parasutnya menyangkut ke salah satu sudut atap stadion. 

(Data 90, Kompas.com, 24 Januari 2015, 20:40) 

(57)               Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, seolah menjadi destinasi favorit 

bagi warga untuk menghabiskan libur Natal, Jumat (25/12/2015). Pengunjung 

tampak tumpah ruah di kawasan wisata murah meriah tersebut. 

(Data 57, Kompas.com, 25 Desember 2015, 16:20) 



126 

 

 

 

(58)        Anggota Komisi B DPRD DKI Yuke Yurike berpendapat, regulasi yang 

mengatur soal transportasi umum perlu diperbarui. Hal ini mengingat tren 

transportasi umum saat ini juga semakin berkembang seiring perkembangan 

zaman. "Kalau enggak salah terakhir UU itu tahun 2009 kan. Sudah enggak 

up to date kan. Ini judulnya regulasi terbentur lajunya inovasi," ujar Yuke 

ketika dihubungi, Jumat (18/12/2015). 

(Data 36, Kompas.com, 18 Desember 2015, 15:31) 

(59)          Salah satu sopir Metromini 23 jurusan Tanjung Priok-Cilincing, Wasdi 

(52), mengatakan, ia mau bergabung dengan Transjakarta jika pemerintah 

menawarkan penghasilan sesuai syarat tersebut. Bahkan, jika gajinya di atas 

UMP DKI tahun depan yang sebesar Rp 3,1 juta, maka hal itu menurut dia 

sudah cukup, asalkan ditambah uang makan dan uang rokok. "Yang penting 

lebih dari UMP (tahun depan) Rp 3,1 juta sudah cukup, asal tambah uang 

makan. Soalnya, penghasilan kami sekarang begini saja sudah Rp 3,5 juta 

bersih per bulan. Makanya kalau di bawah itu, saya enggak mau, kurang," 

kata Wasdi, saat ditemui di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 

(17/12/2015). 

  (Data 32, Kompas.com, 17 Desember 2015, 20:46) 

(60)        Dari keterangan yang kami dapat dari TKP ini, empat saksi malam ini 

kita bawa lagi ke Polda untuk di berita acara pemeriksaan sebagai saksi," ujar 

Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Krishna Murti di Kafe Olivier, 

Grand Indonesia, Jakarta, Selasa. Pemeriksaan ini dilakukan karena Krishna 

menilai ada kejanggalan antara keterangan karyawan dan saksi."Nanti kita 

periksa perkataannya benar atau tidak. Itu kuncinya," kata Krishna. 

(Data 85, Kompas.com, 19 Januari 2016, 21:05) 

(61)            Hayriantira, mantan asisten presiden direktur salah satu perusahaan 

telekomunikasi di Indonesia, tewas dibunuh rekan kerjanya, Andi Wahyudi, 

pada Jumat, 10 Oktober 2014. Namun, pembunuhan tersebut baru terungkap 

10 bulan kemudian. Hayriantira dibunuh di kamar Nomor 5, Hotel Cipaganti, 

Garut, Jawa Barat.  

                   Andi membunuhnya dengan membekap menggunakan bantal hingga 

Hayriantira tewas. Setelah itu, Hayriantira dibawa ke kolam pemandian air 

panas di dalam kamar dan tubuhnya dimasukkan ke dalam kolam tersebut. 

Andi membunuh Hayriantira lantaran diejek sebagai penyuka sesama jenis. 

Andi mengaku bahwa saat itu Hayriantira terus mengajaknya berhubungan 

badan, tetapi Andi menolak karena letih setelah perjalanan dari Jakarta ke 

Garut selama enam jam lebih. 

  (Data 56, Kompas.com, 24 Desember 2015, 09:40) 
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(62)                 Pelaku eksploitasi seksual yang tidak memiliki penyimpangan 

orientasi seksual, atau oportunis dinilai lebih berbahaya dibandingkan dengan 

paedofilia. Sebab, keberadaan para oportunis ini dinilai sulit diketahui.  

       "Pedofilia tidak bisa berhubungan dengan orang dewasa, maka dari itu 

mereka hanya mengincar anak-anak. Biasanya mereka terdata dan diketahui 

ada di mana saja," kata Office of The Attorney General of Thailand, Wanchai 

Roujanavong saat Konferensi Regional "Perlindungan dan Rehabilitasi bagi 

Anak Korban Eksploitasi Seksual di Asia Tenggara" di Hotel Pullman 

Jakarta, Senin (14/12/2015).  "Tetapi oportunis bisa berhubungan dengan 

siapa saja, itu lebih berbahaya. Oportunis ada di mana-mana. Mereka bisa 

berhubungan seks dengan anak-anak saat kesempatan ada," kata dia lagi. 

(Data 19, Kompas.com, 14 Desember 2015, 20:14) 

(63)          Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Walden Nadeak 

mengatakan, dari 13 wajib pajak tersebut, sebagian ada yang membayar 

pelunasan secara bertahap sesuai surat pernyataan. " ө Semuanya sudah bayar 

tapi masih dengan pernyataan mencicil, yang penting ada niat baik ө untuk 

membayar," kata Walden, Senin (14/12/2015). 

(Data 26, Kompas.com, 15 Desember 2015, 01:03) 

(64)           Maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Citilink menambah 

jumlah kursi dan penerbangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. 

Manajemen Garuda Indonesia menambah kurang lebih 11.000 kursi untuk 

mengantisipasi lonjakan penumpang. Tambahan kursi atau seat ө itu akan 

diberlakukan mulai Sabtu (19/12/2015) hingga 4 Januari 2016. 

(Data 38, Kompas.com, 18 Desember 2015, 13:43) 

(65)          Dilanjutkan William, edukasi yang dibutuhkan terutama kepada 

pengguna yang tidak secara aktif memantau status transaksi dan mengetahui 

fitur-fitur tempat jual beli tersebut. "Saya ambil contoh kasus pelanggan yang 

merasa tertipu ini merupakan akibat kurangnya pemahaman akan sistem di 

Tokopedia," ucap William. 

(Data 48, Kompas.com, 21 Desember 2015, 22:41) 

(66)        Saat pengadaan UPS, Alex memang menjabat sebagai pejabat pembuat 

komitmen (PPK). Alex mengaku pertama kali bertemu direktur perusahaan 

pemenang tender saat penandatanganan kontrak. Alex juga bertemu mereka 

pada saat tahap evaluasi. 

(Data 76, Kompas.com, 6 Januari 2016, 22:17) 
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(67)           Kejadian ini berawal ketika truk tronton bernomor polisi B 9445 WC 

yang melaju di lajur 1 arah selatan mengalami rem blong. Tronton tersebut 

kemudian menabrak light truck muatan kaca bernomor polisi B 9059 PDC. 

"Kendaraan light truck oleng ke kanan kemudian menabrak Datsun B1396 

TYT dan Avanza B 1596 TKH," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda 

Metro Jaya AKBP Budiyanto. Setelah menabrak ligh truck, sambung 

Budiyanto, tronton kemudian menabrak sebuah mobil Daihatsu B 1152 WKS 

yang menyebabkan mobil tersebut oleng ke kanan. "Tronton tersebut masih 

menabrak lagi mobil kijang B 7561 PB," sambung Budiyanto. 

(Data 40, Kompas.com, 19 Desember 2015, 23:29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Data Penelitian 

Kepolisian Sektor Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat, menangkap 

seorang pemuda yang terlibat transaksi penyalahgunaan narkoba jenis ganja di 
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wilayah hukum setempat. "Tersangka bernama Hendra Armansyah (26) warga 

Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan," kata 

Kapolsek Pondok Gede Komisaris Polisi Sukadi di Bekasi, Selasa (1/12/2015). 

Menurut dia, tersangka ditangkap Senin (30/11) sekitar pukul 23.00 WIB 

saat bertransaksi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Raya 

Jatikramat, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi. 

"Tersangka membeli ganja tersebut seharga Rp 1 juta dan tujuan tersangka 

membeli ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri," katanya. 

(Data 1, Kompas.com, 1 Desember 2015, Pukul 23:25) 

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian memerintahkan 

penyelidikan atas dugaan intimidasi terhadap dua jurnalis asing oleh anggota 

polisi saat aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua di Jalan Sudirman, Jakarta 

pada Selasa (1/12/2015). Tito mengaku tidak tahu apakah benar anggotanya 

memerintahkan jurnalis tersebut untuk menghapus rekaman liputannya. 

(Data 8, Kompas.com, 2 Desember 2015, Pukul 20:57) 

Calon wali kota Tangerang Selatan nomor urut dua Arsid membuat hal 

yang tak diduga saat debat publik di Studio Gold Kompas TV, Palmerah Selatan, 

Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2015) malam. Di tengah sesi tanya-jawab pada segmen 

ketiga, tepatnya ketika wakilnya sedang berbicara, Arsid tiba-tiba mengangkat 

sesuatu sambil coba menunjukkannya ke kamera. 

(Data 9, Kompas.com, 4 Desember 2015, Pukul 05:30) 
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Artis Nikita Mirzani, yang diduga menjadi pekerja seks, diamankan dalam 

penggerebekan itu. Selain itu, ada pula finalis Miss Indonesia berinisial PR. Polisi 

juga menangkap O yang diduga sebagai germo dan F, manajer Nikita. Keduanya 

ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap telah melakukan perdagangan 

manusia. Adapun Nikita dan PR dianggap sebagai korban. 

(Data 14, Kompas.com, 13 Desember 2015, Pukul 21:49) 

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Irmansyah mengatakan, Waduk Brigif itu 

berfungsi untuk tampungan air. Ke depan, waduk tersebut bisa mengurangi 

genangan secara signifikan. "Karena aliran air bisa tertampung di waduk itu," ujar 

Irmansyah. Menurut Irmansyah, pihaknya pada Minggu (13/12/2015) kemarin, 

telah meninjau kondisi Waduk Brigif.  

Namun, belum ada perkembangan pembangunannya untuk dilaporkan 

kepada Wali Kota Jakarta Selatan. Irmansyah mengaku telah bertemu dengan 

warga di RT 13 Kelurahan Cimpedak, Jagakarsa. 

(Data 17, Kompas.com, 14 Desember 2015, Pukul 23:18) 

Polisi sudah menjadikan 3 pegawai pajak DKI Jakarta sebagai tersangka 

dan menahannya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/12/2015). "Kami tahan hari ini," 

kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar 

Mujiyono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, malam ini. Sementara itu, 

berdasarkan informasi yang diterima, ketiga pegawai pajak itu tersangkut kasus 

korupsi dengan metode membantu wajib pajak menghindari pajak. Caranya, 

ketiga pegawai pajak itu mendekati wajib pajak yang menunggak pajak. 

(Data 23, Kompas.com, 15 Desember 2015, Pukul 22:41) 
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Dua pelaku pembobolan Bank Mandiri ditangkap Subdit Kejahatan dan 

Kekerasan (Jatanras) Direkrtorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda 

Metro Jaya, Rabu (16/12/2015). Penangkapan dua pelaku, FJ dan AN, dilakukan 

berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap FC pada 17 November 

2015 silam di Panti Rehabilitasi Jati Asih. Dua pelaku, FJ dan AN, ditangkap di 

dua tempat berbeda. 

(Data 27, Kompas.com, 16 Desember 2015, Pukul 20:59) 

Seorang pengusaha berinisial DL dilaporkan oleh istrinya karena 

melakukan perselingkuhan. Dia dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: 

TBL/5038/XI/2015/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 25 November 2015 oleh 

istrinya, NA. DL disangkakan Pasal 284 KUHP tentang tindak pidana perzinahan. 

(Data 30, Kompas.com, 17 Desember 2015, Pukul 22:56) 

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dia tidak mungkin 

menyetujui usulan tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diminta Fraksi Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam sidang paripurna. Sebab, tidak ada aturan yang 

membenarkan pemberian TKD untuk anggota Dewan. "Jadi enggak ada istilah 

TKD untuk DPRD sebetulnya," ujar Ahok di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon 

Sirih, Jumat (18/12/2015). 

(Data 35, Kompas.com, 18 Desember 2015, Pukul 20:32) 

Ribuan ikan mati mengambang di danau buatan di Perumahan Citra 

Garden City 6, Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Ikan yang 

diketahui mati sejak Jumat (18/12/2015) tersebut mulai memunculkan bau busuk 
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yang menganggu warga. Petugas keamanan setempat, Maylani mengatakan bahwa 

ribuan ikan tersebut mati secara bertahap. Mulanya, kata dia, ratusan ikan menepi 

ke bibir danau. "Namun tak lama setelah itu, ikan-ikan mati secara bertahap, 

tadinya puluhan, ratusan hingga sekarang ribuan," ucap dia. 

(Data 39, Kompas.com, 19 Desember 2015, Pukul 23:50) 

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan meminta ganti rugi atas 

penebangan puluhan pohon di sepanjang Jalan KH Noer Alie, Kalimalang. "Kita 

akan minta ganti rugi berupa penanaman pohon kembali di lokasi penebangan," 

kata Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi Supandi 

Budiman di Bekasi, Minggu (20/12/2015). Menurut dia, penebangan pohon 

tersebut belum melalui izin dari pihaknya, namun diperkirakan penebangan 

tersebut berkaitan dengan proyek normalisasi Kalimalang dan Pembangunan Tol 

Bekasi-Cawang-Kampung Melayu. "Yang mengerahkan adalah Pemprov DKI dan 

Kementerian Pekerjaan Umum," katanya.  

Supandi mengaku, penebangan pohon mulai dari depan Mal Metropolitan 

Bekasi hingga ke depan Grand Metropolitan Mal Bekasi telah mengakibatkan 

suasana yang semula hijau menjadi gersang. "Kami masih kalkulasi jumlah pohon 

yang ditebang. Yang jelas akan ada penggantian," katanya. Supandi mengatakan, 

pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil seluruh pihak terkait yang 

bertanggung jawab atas penebangan pohon tersebut. 

(Data 43, Kompas.com, 20 Desember 2015, Pukul 23:47) 

Rasa senang saat menikmati libur awal tahun, ternyata tak hanya dimiliki 

oleh pengunjung yang datang ke Taman Margasatwa Ragunan. Namun, 
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kebahagiaan juga dirasakan para pedagang disekitar wilayah itu. "Senang rasanya, 

rezekinya berlimpah hari ini. Dagangannya laris manis," kata pedagang minuman, 

Giem (55) kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (1/1/2016).  

Giem berujar, omzetnya hari ini mencapai Rp 400.000. Tetapi, pada hari 

biasa, ia hanya bisa meraup untung sekitar Rp 50.000-100.000. Menurut Giem, 

keuntungan ini bisa digunakan untuk membantu biaya sekolah cucunya. 

"Lumayan, uangnya bisa bantu cucu saya sekolah dan buat kebutuhan sehari-

hari," ucap wanita yang sudah berdagang sejak pukul 11.00 WIB. 

(Data 66, Kompas.com, 1 Januari 2016, Pukul 20:54) 

Keluhan serupa juga diucapkan Rizky Ramadhansyah (31). Ia meminta 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menertibkan parkir liar yang ada 

di luar kawasan Monas. Selain merusak pemandangan, parkir liar itu juga 

menyebabkan kemacetan. "Pak Ahok (Basuki) kalau mau tertibin Monas jangan 

setengah-setengah. Sekalian di luarnya juga dong, banyak PKL (pedagang kaki 

lima) sama parkir liar ini," kata pria asal Pulogadung Jakarta Timur tersebut. 

(Data 68, Kompas.com, 2 Januari 2016, Pukul 22:12) 

  Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru diprediksi terjadi, Minggu 

(3/1/2016) malam ini. Pasalnya, Senin (4/1/2016) besok, seluruh aktivitas 

perkantoran maupun sekolah kembali normal. Namun, berdasarkan hasil pantauan 

di sejumlah titik, tidak ada antrian parah dan penumpukan kendaraan seperti saat 

awal liburan dimulai. "Hingga pukul 18.00 WIB sore tadi, masih normal. Arus 

balik sebenarnya sudah dimulai sejak Sabtu (2/1/2016) kemarin karena sudah ada 
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peningkatan volume kendaraan di sejumlah wilayah," kata Kakorlantas Polri Irjen 

Condro Kirono.  

Jenderal bintang dua ini melanjutkan, adanya larangan kendaraan berat 

melintas di jalan tol juga berimbas dengan tidak adanya kemacetan berarti. 

Terpantau kendaraan di ruas tol yang menuju Jakarta masih bisa terus melaju. 

(Data 70, Kompas.com, 3 Januari 2016, Pukul 21:15) 

Tantowi terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta 

III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu). Ia juga menjabat Wakil 

Ketua Komisi I DPR RI. Jika maju sebagai calon gubernur, maka ia harus mundur 

dari keanggotaannya di parlemen. Ia mengatakan, bukan hal mudah untuk menjadi 

anggota DPR sehingga ia perlu memperhitungkan pencalonannya di pemilihan 

kepala daerah serentak 2017. 

(Data 72, Kompas.com, 4 Januari 2016, Pukul 00:58) 

Ketua tim penjaringan calon gubernur Partai Gerindra, Syarif, 

berpendapat, semua kandidat cagub dari Partai Gerindra memiliki peluang yang 

sama besar dengan Ridwan Kamil. Dia tetap menghormati lembaga survei yang 

menyatakan bahwa hanya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang mampu 

mengalahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Saat ini dalam 

pandangan kami, semua calon memiliki potensi yang sama untuk ungguli Ahok 

karena waktunya juga relatif masih lama kan," kata Syarif di Gedung DPRD DKI, 

Jalan Kebon Sirih, Selasa (5/1/2016). 

Syarif menegaskan, hasil survei tidak bisa mendikte partainya untuk tidak 

mencalonkan orang lain selain Ridwan Kamil. Sebab, pencalonan Ridwan Kamil 
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juga tidak bisa lepas dari kesediaan Ridwan sendiri untuk diusung Partai Gerindra. 

Jika Ridwan Kamil tidak mau diusung menjadi cagub, partai tidak bisa memaksa. 

Meski mengaku tidak mau didikte, Syarif mengatakan, keputusan akhir 

penjaringan cagub juga akan mempertimbangkan hasil survei. 

(Data 74, Kompas.com, 5 Januari 2016, Pukul 10:11) 

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengingatkan soal Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai sejak awal tahun 2016 ini. Sani 

(sapaan Triwisaksana) mengatakan Pemerintah Provinsi DKI harus melakukan 

beberapa hal untuk menghadapi MEA itu. "Untuk menghadapi MEA, Jakarta 

perlu melakukan percepatan pembangunan SDM dan infrastruktur," ujar Sani 

ketika dihubungi, Rabu (6/1/2016).  

Terkait pembangunan SDM yang disebut Sani, caranya adalah 

mempercepat pembangunan sekolah-sekolah. Selain itu peningkatan kualitas guru 

juga harus gencar dilakukan. Sani mengatakan hal ini untuk meningkatkan 

kualitas pelajar di Jakarta. 

(Data 75, Kompas.com, 6 Januari 2016, Pukul 10:28) 

Karangan bunga dari para kerabat dan instansi meramaikan suasana tempat 

persemayaman Wayan Mirna Salihin (27) di Rumah Duka Dharmais, Jakarta, 

Jumat (8/1/2016) malam. Ucapan dukacita dari korporasi, seperti JNE, Asosiasi 

Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo), 

sampai teman Mirna dari Melbourne, Australia, ada di sekeliling rumah duka.  

Menurut pantauan Kompas.com, ada 36 karangan bunga yang dipasang 

berjejer sepanjang jalan menuju ruangan Emerald dan Fluorite, dua ruangan yang 
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disewa khusus sebagai rumah duka untuk Mirna. Dari sekian banyak karangan 

bunga, ada juga ucapan dukacita dari Pengurus Persatuan Menembak dan Berburu 

Indonesia (Perbakin) Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar karangan bunga berisi 

tulisan bahwa Mirna sebagai putri dari Dermawan Salihin. Selebihnya, karangan 

bunga berisi nama-nama perorangan saja sekaligus ucapan dukacita mendalam. 

(Data 77, Kompas.com, 7 Januari 2016, Pukul 22:25) 
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Lampiran 3. SK Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


