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Abstrak 

Fenomena pemberitaan kasus kebohongan Ratna Sarumpaet di media online 

Detik.com, tulisan yang bersifat santai mampu menggiring pembaca untuk terus  membaca 

berita yang lainnya. Peneliti pun tertarik untuk menjadikan pemberitaan kasus kebohongan 

Ratna Sarumpaet di media online Detik.com, sebagai objek penelitian yang baru.  

Penelitian ini pun bertujuan untuk menjelaskan mengenai  adanya proses 

pemarginalan aktor sosial atau suatu kelompok yang terlibat dalam kasus tersebut, apakah 

wacana teks berita pada kalimat yang digunakan oleh penulis  bertujuan untuk 

mengeluarkan aktor dengan maksud untuk melindungi atau aktor disamarkan agar tidak 

terlihat keburukannya oleh pembaca 

Peneliti menggunakan metode analisis wacana kritis model Theo Van Leeuwen, 

analisis wacana tersebut didasari pada strategi eksklusi dan inklusi. Theo Van Leeuwen 

memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi, meneliti bagaimana suatu 

kelompok atau seorang dimarjinalkan posisinya khususnya yaitu pemarjinalan Ratna 

Sarumpaet pada  keenam wacana berita tersebut.  

Hasil peneliti menemukan  penggunaan strategi wacana eksklusi dalam dua berita 

yaitu berita ke-2 dan ke-4, sehingga hasil dari strategi eksklusi, posisi aktor sosial hilang, 

penyebutan  identitas,   diganti dengan  kelompok yang  dominan yaitu Gerindra. Kemudian 

strategi wacana  inklusi mendominasi, dimana aktor sosial Ratna Sarumpaet ditampilkan  

secara burukdan disudutkan 

Kesimpulan,  redaktur menggunakan strategi eksklusi dan inklusi, pada eksklusi 

redaktur  lebih memfokuskan objek atau peristiwa serta kelompok partai yang lebih 

dominan, sehingga pemasukan unsur politik mengesampingkan fakta lain dari kisah yang 

Ratna ciptakan. Strategi inklusi, redaktur  menampilkan, menyebutkan identitas dari sosok 

Ratna  yang  sebelumnya telah memiliki citra buruk, dengan strategi inklusi menghasilkan 

citra dan elektabilitas dari Ratna Sarumpaet serta kubu BPN Prabowo-Sandiaga secara 

buruk pula.    

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Detik.com, Strategi eksklusi dan inklusi  

 

 

 

 

mailto:khadijahnurul5@gmail.com


2 
 

Abstract 

The phenomenon of the announcement of the case of Ratna Sarumpaet lies in the 

online media Detik.com, a casual writing that is able to lead readers to continue reading 

other news. Researchers are also interested in making the announcement of the case of 

Ratna Sarumpaet in Detik.com online media, as a new research object with the aim.  

Researchers to explain about the process of the social actors or a group that 

Involved in the case, whether the news text discourse on the sentence used by the author 

aims to issue actors with the intent to protect or disguised actors in order not to be seen by 

the reader.  

Researchers use Theo Van Leeuwen's Critical Discourse analysis method, the 

analysis of the discourse is based on exclusion strategies and inclusion. Theo Van Leeuwen 

introduced a discourse analysis model to detect, researching how a group or a 

marginalized its position on the news discourse.  

Researchers found the use of exclusion discourse strategy in two news of the 2nd 

and 4th news, so the result of the exclusion strategy, the position of social actors lost, the 

mention of identity, replaced by the dominant group of Gerindra. Then the strategy 

discourse of inclusion dominates, where the social actor Ratna Sarumpaet is displayed in 

a stern and 

In conclusion, the editor uses exclusion strategy and inclusion, on the exclusion of 

the editor focuses more on objects or events as well as party groups that are more 

dominant, so that the inclusion of political elements rule out other facts from the story that 

Ratna Create. The inclusion strategy, the editor displays, mentions the identity of the figure 

of Ratna who previously had a bad image, with an inclusion strategy resulted in the image 

and the electability of the Ratna Sarumpaet and the fortress of BPN Prabowo-Sandiaga 

badly anyway.    

 

Keywords: Analysis of critical discourse, Detik.com, Eexclusion strategy and Inclusion 
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I.  Pendahuluan  

Berita saat  ini, sudah menjadi 

kebutuhan bagi masyarakat dalam 

memperoleh informasi mengenai berbagai 

aspek kehidupan. Begitu pun bagi para 

insan pers, berita sudah menjadi tugas dan 

kewajiban dalam memberikan informasi 

melalui sajian berita yang disampaikan,  

baik media massa cetak, elektronik, 

maupun online. Seperti pemberitaan kasus 

yang tengah dihadapi oleh seorang 

seniman juga aktivis hak asasi manusia 

(HAM) yaitu Ratna Sarumpaet. Hal  ini 

bermula oleh cerita yang dibuat oleh 

dirinya berkaitan dengan kasus 

pengeroyokan terhadap Ratna Sarumpaet 

oleh sejumlah orang yang tidak dikenal di 

Bandara Husein Sastranegara, Kota 

Bandung, 21 September 2018 yang lalu. 

(Rizqo, 2018) 

Beliau mengaku dianiaya, sesaat 

setelah menghadiri pertemuan 

internasional bersama rekannya padahal 

beliau bukan mengalami pengeroyokan 

melainkan luka atau lebam pada sebagian 

wajahnya disebabkan karena operasi 

plastik yang dijalaninya. Cerita itulah 

yang mengundang simpati beberapa tokoh 

publik, terutama Calon Presiden (Capres) 

Prabowo Subianto yang setelah 

mendengar cerita dari Ratna, beliau pun 

menggelar konferensi pers khusus untuk 

membela Ratna Sarumpaet yang pada saat 

itu masih menjadi tim pemenangan atau 

Juru Kampanye Nasional dari Capres dan 

Cawapres nomor urut 2 tersebut. (Rizqo, 

2018) 

Pada awal bulan Oktober 2018 

pemberitaan kasus kebohongan Ratna 

Sarumpaet,  menjadi topik isu yang gencar 

diberitakan oleh berbagai media massa 

baik cetak, elektronik dan media online 

salah satunya detik.com. Kasus yang 

diduga terkait pemberitaan tanpa adanya 

bukti atau fakta tentang pengeroyokan 

yang belakangan diakuinya sebagai 

sebuah kebohongan belaka. Tepat pada 

tanggal 3 Oktober 2018 Ratna Sarumpaet 

menggelar konferensi pers dan meminta 

maaf atas kebohongannya, karena 

tindakan Ratna yang telah menghebohkan 

publik juga pemberitaan di seluruh media 

massa. (Rizqo, 2018) 

 

Sumber : Detik.com 2018 

Gambar 1. Berita Ratna Sarumpaet, 

kali ini Saya Pencipta Hoax. Rabu 

(3/10/2018 pukul 15:52) – Detik.com 
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Realitas kasus di atas tergambar 

dalam pemberitaannya, berita yang 

dimuat dalam  portal berita Detik,com saat 

konferensi persnya Ratna menyatakan 

bahwa beliau meminta maaf kepada 

semua pihak terutama Prabowo yang telah 

bersimpati ingin membantu dan membela 

kebohongan Ratna. Beliau pun 

menjelaskan kronologis sampai ia bisa 

membohongi semua pihak. Bahwa pada 

saat awal Ratna ditanya di depan 

Prabowo, ia hanya menjawab mengalami 

kekerasan padahal saat itu ia dengan sadar 

sudah berbohong namun tetap diam. 

(Rizqo, 2018) 

Cerita bohong yang dibuat oleh 

Ratna Sarumpaet, menjadi isu terhangat 

dan membuat kehebohan antara dua kubu 

yakni Capres-Cawapres Prabowo-

Sandiaga dan kubu dari Capres-Cawapres 

nomor  urut 1 yaitu Jokowi-Ma’ruf Amin 

dan tentu  menjadi perbincangan di masa 

kampanye pemilu 2019. Tentunya dengan 

kemelut yang dibuat Ratna Sarumpaet ini 

berimbas kepada citra Prabowo-Sandiaga.  

Setelah adanya kasus yang bahkan dinilai 

sebagai politik kebohongan ini. Lembaga 

Survei Alvara Research Center 

mengadakan survei yang memperlihatkan 

bahwa kasus tersebut ternyata 

memberikan pengaruh kepada sejumlah 

pemilih di Pemilihan Umum Presiden 

2019. Hasanuddin Ali selaku CEO dan 

Founder Alvara Research Center 

memaparkan  hasil survei, di Jakarta, 

Selasa 5 November 2018, dan ternyata 

benar bahwa kasus hoaks Ratna 

Sarumpaet ternyata berdampak pada 

penurunan elektabilitas Prabowo-

Sandiaga.  Survei Alvara Research Center 

itu dilakukan secara nasional pada 8-22 

Oktober 2018, menggunakan multi-stage 

random sampling, dengan mewawancara 

1.781 responden berusia 17 tahun ke atas. 

Sampel diambil dari 33 provinsi di 

Indonesia secara proporsional terhadap 

jumlah penduduk. (Widianto, 2018)  

Pada hari yang sama pula 

Prabowo dan Sandiaga  beserta tim 

pemenangan atau Badan Pemenangan 

Nasional (BPN) menggelar konferensi 

pers di kediaman Prabowo, yang dihadiri 

oleh beberapa pihak seperti Amien Rais 

yang juga sebelumnya ikut membela 

Ratna,  mereka meminta maaf kepada 

publik  juga pihak terkait atas kebohongan 

yang dilakukan Ratna dan tindakannya. 

(Asmalyah, 2018)  

Prabowo sendiri mengakui bahwa 

ia bertindak grasak-grusuk atas kasus 

kekerasan yang pada akhirnya diakui 

Ratna sebagai cerita bohong, untuk 

menutupi dampak yang timbul yaitu 

lebam pada sebagian wajahnya setelah 

menjalani operasi plastik atau sedot lemak  

di RS Bina Estetika Jakarta terhadap 
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keluarganya. Namun setelah mendengar 

konferensi pers dari pihak Ratna 

mengenai klarifikasi, kasus 

penganiayaannya dan permohonan maaf 

lantaran telah menyampaikan kebohongan 

dengan informasi pengeroyokan, pihak 

Prabowo-Sandiaga pun merasa menjadi 

korban dari berita bohong yang dibuat 

Ratna karena posisi pihak Prabowo pada 

saat itu hanya ingin membela Ratna selaku 

bagian dari Tim pemenangan Prabowo-

Sandiaga dalam Pemilu Presiden 2019. 

(Asmalyah, 2018) 

Pengakuan Prabowo  akan hal itu, 

dirasa terkesan tidak memiliki sikap 

pemimpin yang seharusnya dapat lebih 

mengetahui dan memiliki data kuat 

sebagai pihak yang ingin membela Ratna.  

Bahwasannya hal ini tidak bisa dianggap 

sepele,  karena menyangkut citra beliau di 

masa Pemilu Presiden 2019. Kasus ini 

membawa sejumlah nama figur politik 

lainnya, seperti Amien Rais dan Fadli 

Zon, mereka yang pada awalnya gencar 

membela Ratna Sarumpaet bahkan malah 

berbalik beberapa elemen masyarakat 

ramai menuntut dan mempolisikan 

tindakan  yang dinilai ikut menyebarkan 

berita bohong tersebut. Bahkan Polri juga 

akan memanggil sejumlah orang, terkait 

penyebaran berita bohong soal 

pengeroyokan aktivis HAM Ratna 

Sarumpaet. (Asmalyah, 2018) 

Jelas berita ini  membuat geram 

berbagai pihak, dan membuat keadaan  

politik kian memanas. Namun, sisi lain 

dari pemberitaan kasus kebohongan Ratna 

Sarumpaet ini menjadi keuntungan 

tersendiri bagi media massa terutama 

pihak redaksi. Hal yang menarik itulah, 

yang akan membuat masyarakat pun 

tertarik ingin mengetahui peristiwa 

tersebut, dan hampir sepekan lebih isu ini 

menjadi berita utama di berbagai media 

massa baik cetak, elektronik, dan online.  

Portal berita Detik.com memang 

banyak memberitakan kasus ini mulai dari 

awal kasus muncul,  hingga Ratna 

Sarumpaet diamankan oleh Polda Metro 

Jaya pada saat penerbangannya ke Chili 

Kamis 4 Oktober 2018 lalu. Ratna dijerat 

dengan pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 

dan pasal 28 UU Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) Cerita bohong yang 

dibuat Ratna dinilai sebagai tindakan 

penyebaran berita bohong (hoaks). 

(Wijanarko, 2018) Dalam hal ini media 

massa utamanya peran media online 

sangat aktif, dalam memberikan informasi 

mendalam dan menyeluruh sehingga 

media tersebut dapat dianggap sebagai 

media yang terpercaya  bagi masyarakat. 

Memang keunggulan media online itu 

sendiri terletak pada kecepatan dalam 

mempublikasikan sebuah informasi atau 

berita terutama berita yang dinilai 
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memiliki pengaruh yang cukup luas bagi 

publik.   

Pemberitaan kasus Ratna 

Sarumpaet di Detik.com cenderung 

memberitakan secara menyeluruh, 

tulisannya yang bersifat santai mampu 

menggiring pembaca untuk terus 

berkelanjutan  membaca berita yang 

lainnya. Tak hanya itu berita yang dimuat 

dalam portal tersebut ditulis dengan 

ringkas namun memiliki nilai pengaruh 

provokatif yang cukup besar baik dari 

judul maupun isi berita,  meskipun 

demikian hal ini bisa dianggap menarik 

untuk dianalisis karena beberapa 

pemberitaan  dari kasus tersebut 

mengungkapkan secara mendalam.  

Umumnya kita telah mengetahui 

bahwa berita bukan hanya sekedar 

memberikan informasi, pengetahuan, dan 

hiburan akan tetapi harus memuat fakta 

yang sesuai dengan apa yang terjadi 

dilapangan, tak hanya itu berita pun 

berkaitan dengan bahasa. Bahasa yang 

disampaikan dalam sebuah berita pada 

dasarnya dapat  mempengaruhi pembaca, 

dan menarik minat khalayak untuk 

membaca sekaligus mengikuti kasus yang 

tengah hangat diberitakan media. Bahasa 

dalam sebuah wacana berita khalayak 

dapat merasakan apa yang ditulis oleh 

penulis serta dapat  mencermati sebuah isu 

atau kasus yang tengah hangat 

dibicarakan oleh publik layaknya kasus 

kebohongan Ratna Sarumpaet.  

Berita sebagai laporan peristiwa 

yang memiliki nilai berita (news value) 

aktual, faktual, penting dan menarik. 

(Mondry, 2016). Begitupun dengan 

wacana, wacana adalah suatu hasil rekam 

kebahasaan yang utuh tentang peristiwa 

komunikasi, meliputi seperangkat kalimat 

yang mempunyai hubungan pengertian 

yang satu dan lainnya. (Sobur, 2016)  

Wacana dapat berguna  sebagai 

alat  informasi dalam kehidupan manusia. 

Salah satu contohnya yaitu pada wacana 

berita yang merupakan laporan yang 

memuat berbagai peristiwa ataupun 

fenomena,  yang aktual juga  terkini  baik  

berbentuk lisan maupun tulisan. Pada 

wacana dalam teks berita tersusun secara 

teliti, singkat, padat, jelas, serta  mudah 

dimengerti. Dalam  perspektif media, 

bahasa adalah  modal utama dalam 

mengaktualisasikan sebuah fenomena 

kedalam bentuk berita. (Badara, 2012) 

Jenis media massa baik dalam 

media elektronik, cetak maupun online, 

keberadaan bahasa tidak lagi hanya 

sebagai alat untuk menggambarkan 

sebuah realitas, tetapi dapat digunakan 

untuk menentukan makna dan gambaran 

citra mengenai suatu realitas  media yang 

akan muncul di benak khalayak. DeFeleur 



7 
 

menyatakan, media massa mempunyai 

banyak cara untuk dapat  memengaruhi 

khalayak dengan bahasa dan makna, serta 

mengembangkan kata-kata baru,makna 

asosiatifnya, memperluas makna dari 

istilah yang ada, mengganti makna lama 

sebuah istilah dan makna baru, dan  

memantapkan konvensi makna yang telah 

ada dalam suatu sistem bahasa (Badara, 

2012) 

Berdasarkan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa 

Fakultas Sastra dan Budaya  yang juga 

menggunakan teks berita kriminal sebagai 

objek penelitian dengan teori yang sama 

yaitu analisis wacana kritis model Theo 

Van Leeuwen.  Ia mengambil penelitian 

mengenai analisis wacana kritis teks 

berita kriminal pada Harian Gorontalo 

Post, dengan tujuan penelitian untuk 

menganalisis wacana teks berita kriminal 

yang direpresentasikan di harian 

Gorontalo Post. Dari penelitian tersebut, 

mengungkap bagaimana wacana teks 

menggambarkan peristiwa kriminal yang 

terjadi di Gorontalo, dan tentunya apakah 

aktor yang terlibat dalam kasus tersebut 

dihilangkan atau tidak. Hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh bahasa sang jurnalis 

maupun kemampuan pembaca dalam 

memahami isi berita. Baik buruknya 

seseorang atau suatu kejadian dalam 

media massa tergantung pada wacana 

yang ditulis oleh jurnalis. (Hamdin, 2015) 

Melalui hasil penelitian tersebut, 

peneliti pun tertarik untuk menjadikan 

pemberitaan kasus kebohongan Ratna 

Sarumpaet di media online Detik.com, 

sebagai subjek dan objek penelitian yang 

baru dengan tujuan untuk mengetahui 

utamanya menjelaskan seperti apa proses 

pemarginalan suatu kelompok atau aktor 

yang terlibat dalam kasus tersebut, dan 

apakah kalimat yang digunakan oleh 

penulis wacana yang bersangkutan untuk 

mengeluarkan aktor dengan maksud untuk 

melindungi atau aktor disamarkan agar 

tidak terlihat keburukannya oleh 

pembaca. (Badara, 2012) 

Adanya fenomena pemberitaan 

kasus kebohongan Ratna Sarumpaet pada 

media massa online Detik.com. Maka 

peneliti memfokuskan pada kajian analisis 

wacana  kritis  yang merujuk kepada 

model teori yang dikemukakan oleh Theo 

Van Leeuwen, model teori tersebut yaitu 

berupaya menemukan dan menganalisis 

proses permarginalan seseorang atau 

kelompok dalam suatu wacana dengan 

strategi eksklusi dan inklusi. Karena 

wacana tentu tidak terlepas dari topik 

penggunaan bahasa, maka dari wacana 

tersebut terbentuklah sebuah bahasa dan 

bisa jadi sebaliknya dari kesatuan bahasa 

tersebut akan  membentuk sebuah wacana 
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dan hal itulah yang akan peneliti analisis. 

(Badara, 2012) 

Teori  model Theo Van Leeuwen 

memiliki karakteristik yang cukup luas 

kaitannya dengan memfokuskan elemen 

bahasa sebagai cerminan dari suatu 

ideologi, sehingga dengan memahami 

bahasa yang tercermin dalam wacana teks, 

ideologi pun dapat terbongkar.  Maka dari 

itu titik perhatian Theo Van Leeuwen 

sendiri lebih didasarkan pada bagaimana 

peristiwa dan aktor-aktor sosial 

digambarkan atau ditampilkan dalam 

wacana teks berita. Lalu apakah  ada 

peristiwa atau pihak yang dimarjinalkan 

dengan penggambaran tertentu lewat 

wacana teks tersebut. Penggambaran 

tersebut akan mencerminkan bagaimana 

kebohongan dari aktor utama yaitu Ratna 

Sarumpaet yang direpresentasikan lewat 

wacana teks.  

Penelitian ini menggunakan 

pendekataan kualitatif sebagai metode 

analisis wacana yang dikembangkan oleh 

Theo Van Leeuwen. Pendekatan kualitatif 

ini merujuk terhadap perhatian pada 

prinsip umum sebagai dasar dari  

perwujudan sebuah makna atas gejala-

gejala sosial di dalam masyarakat. 

Metodologi kualitatif ini sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari objek atau orang dan  perilaku 

yang di amati. Sehubungan dengan proses 

pemberitaan, Lipmann (Eriyanto,2009) 

berpendapat bahwa wartawan cenderung 

akan memilih apa yang ingin dia lihat dan 

menulis apa yang ingin ditulis. Dalam hal 

ini, seorang wartawan akan menulis 

berdasarkan pendapatnya sendiri, perihal 

mana yang baik dan menarik dari sebuah 

peristiwa untuk diberitakan. Maka dalam 

konteks ini sebuah berita tidak dapat 

dianggap sebagai fakta, melainkan hanya 

sebagai bentuk representasi atas peristiwa 

yang dijumpai wartawan dalam proses 

peliputannya. (Bungin, 2007) 

Hal-hal lain yang berkaitan 

dengan peristiwa dapat saja 

dikesampingkan oleh seorang wartawan, 

akan tampak bentuk pemilahan dan 

penilaian wartawan atas pihak-pihak yang 

terlibat dalam peristiwa, apakah 

digambarkan sebagaimana mestinya di 

dalam teks berita, atau ada yang 

digambarkan secara baik, sementara pihak 

lainnya justru digambarkan secara buruk. 

(Hamdin, 2015) 

Berdasarkan penjelasan di atas, 

melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji 

wacana teks tentang pemberitaan kasus 

tersebut. Dengan  masalah terkait dengan 

pemberitaan kasus kebohongan Ratna 

Sarumpaet, dalam berita online Detik.com 

yakni bagaimana media  yang dalam hal 

ini dilihat dari sudut pandang wartawan 
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serta redaksi melalui wacana teks yang 

bisa jadi melegitimasi sesuatu atau 

memarginalkan kelompok lain. Melalui 

wacana pun dapat diketahui,  

penggambaran baik buruknya  pihak atau 

kelompok dan  aktor dalam kasus tersebut. 

Alasan peneliti dalam mengambil 

objek penelitian media Detik.com, 

bahwasannya media online Detik.com 

adalah media nasional yang sudah popular 

di Indonesia dan telah lama berdiri dan 

berkembang dari tahun ke tahunnnya. 

Pemberitaan yang dimuat dalam 

Detik.com cenderung mengemas berita 

secara santai atau tidak begitu formal, 

dengan konsep berita yang memang tidak 

begitu tajam sehingga sangat mudah bagi 

pembaca untuk membacanya. Detik.com 

adalah media online yang terdepan dalam 

hal berita baru atau bisa disebut 

Breakingnews. Berita dari portal 

Detik.com termasuk yang paling sigap 

dan cepat dalam memberitakan peristiwa,  

namun terkadang yang menjadi 

kelemahan dari Detik.com adalah  

kurangnya dalam memverifikasi data 

maka bisa saja berita atau informasi yang 

disajikan belum tentu akurat. Hal itulah 

yang menurut peneliti cukup layak serta 

menarik untuk diteliti.  

 

Sumber : www.alexatrafifc.com 2019 

Gambar 2. Ranking Situs Detik.com di 

Lembaga Survey Alexa Traffic 2019 

Saat ini memang marak adanya 

situs atau portal berita online yang dapat 

dengan mudah diakses oleh masyarakat, 

namun portal Detik.com mampu 

membuktikan bisa menjadi media online 

terpercaya dan juga sebagai pionir dari 

munculnya situs berita lain. Jika dilihat 

dari hasil survey Alexa Traffic, portal 

Detik.com mendapat perolehan ranking 

ke 4 di Indonesia. (Traffic, 2019) Jelas hal 

ini menjadi keunggulan tersendiri bagi 

Detik.com sebagai situs berita yang layak 

sebagai media informasi bagi masyarakat 

Indonesia. Maka dari itulah dapat menjadi 

alasan mengapa peneliti mengambil objek 

Detik.com sebagai objek penelitian, tentu 

kredibilitas dan legalitasnya tidak 

diragukan lagi.  

Adapun objek penelitian dari 

pemberitaan kasus kebohongan Ratna 

Sarumpaet di Detik.com yang akan diteliti 

berjumlah enam  buah berita, yakni pada 

http://www.alexatrafifc.com/
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periode bulan Oktober 2018 berita 

tersebut diantaranya : (Detik.com, 2019) 

1. Ratna Sarumpaet Dianiaya, Fadli 

: Mana Ada yang Tidak Terikat 

Politik, Selasa 2 Oktober 2018 

(15.38 WIB).  

2. Kata Prabowo soal Ada Tidaknya 

Motif Politik di Penganiayaan 

Ratna, Selasa 2 Oktober 2018 

(22.16 WIB).  

3. Ratna Sarumpaet: Kali ini saya 

pencipta hoax, Rabu 3 Oktober 

2018 (15.52 WIB). 

4. Dongeng kebodohan Ratna 

Sarumpaet, Kamis 4 Oktober 

2018  (17.15 WIB).  

5. Polisi pilah-pilah peran para aktor 

dalam kebohongan Ratna 

Sarumpaet, Jumat 5 Oktober 2018 

(15.47 WIB) 

6. Episode Terakhir  Ratna 

Sarumpaet, Rabu 10 Oktober 

2018 

 

Dalam konteks tersebut 

penelitian ini merupakan  bentuk studi 

analisis wacana kritis dengan  judul 

“Pemberitaan Kasus Kebohongan 

Ratna Sarumpaet di Media Online  

Detik.com (Analisis Wacana Kritis 

Model Theo Van Leeuwen dalam 

Pemberitaan Kasus Kebohongan 

Ratna Sarumpaet di Berita Online  

Detik.com Periode Oktober 2018)”. 

Dua pusat perhatian utama pada model 

analisis wacana ini yang sekaligus 

menjadi dasar tujuan penelitian yakni, 

menjelaskan wacana teks pemberitaan 

kasus kebohongan Ratna Sarumpaet  

dalam berita online Detik.com dengan 

teknik atau proses strategi eksklusi 

(pengeluaran), dan inklusi 

(pemasukan). Hal ini pun dapat 

diketahui sejauh mana analisis wacana 

dapat mengungkap lebih jauh motif 

dan misi yang tersembunyi di balik 

wacana media. 

 

 

II. Kerangka Konseptual  

a. Pengertian Komunikasi Massa  

Terdapat perbedaan pendapat antara 

ahli psikologi sosial dengan ahli komunikassi 

dalam masalah komunikasi tersebut. Ahli 

psikologi sosial mengatakan, komunikasi 

massa tidak selalu dengan menggunakan 

media massa. Namun ahli komunikai massa 

berpendapat, komunikasi massa (mas 

communication)  merupakan komunikasi 

melalui media massa (cetak dan atau 

elektronik). Jelasnya, komunikasi massa bagi 

ahli komunikasi merupakan singkatan dari 

komunikasi media massa (mass media 

communication). Lebih jelasnya tentu 
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komuniikasi yang menggunakan media 

massa seperti surat kabar, tabloid dan majalah 

atau radio, televisi atau e-news (Efenddy, 

1986) (Mondry, 2016).  

b.  Pengertian Media Massa  

Media massa dapat disebut sebagai 

sarana yang menjadi tempat penyampaian 

hasil kerja aktivitas jurnalistik. Media massa 

merupkan alat yang digunakan oleh public 

untuk mreferensi tempat dipublikasikannya 

suatu produk khususnya produk jurnalistik 

berupa berita. Setiap berita dalam jurnalistik 

menjadi tidak bermakna tanpa mendapat 

sarana atau dukungan atau dipublikasikan 

melalui media. (Yunus Syarifudin, 2010)  

Lain halnya dengan pemahaman 

tentang media sebagai perantara komunikasi 

pada umumnya, media massa lebih dari 

sekedar sebagai perantara komunikai akan 

tetapi media massa adalah media yang 

digunakan dalam komunikasi di ruang pers. 

Pers atau dikenal juga sebagai media massa 

yang merupakan istilah di tahun 1920-an 

untuk memperkenalkan jenis media yang 

secara khusu dirancang untuk mencapai 

masyarakat yang ssangat luas. (Tamburaka 

Apriadi,, 2013) 

Maka dari itu pers atau media massa 

merupakan media komunikasi yang 

digunakan dalam bentuk media cetak, yaitu 

sarana media massa yang dicetak dan 

diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, 

dan majalah. Media elektronik juga sarana 

media massa yang mempergunakan alat-alat 

elektronik modern misalnya radio, televise 

dan juga film. Oleh karena itu media massa 

memiliki karakteristik masing-masing 

(Cangara,2010:126-127), diantaranya :  

1. Berisfat melembaga, yakni pihak 

yang mengelola media terdiri dari 

banyak orang mulai dari 

pengumpulan, pengelolaan, 

dampai dengan penyajian 

informasi.  

2. Bersifat satu arah, yakni 

komunikasi yang dilakukan 

kurang memungkinkan terjadinya 

dialog antara pengirim dan 

penerima.  

3. Meluas dan serempak, yakni 

dapat mengatasi rintangan waktu 

dan jarak, karena ia memiliki 

kecepatan. Media bersifat secara 

luas dan simultan, orang-orang 

dapat menerima informasi   yang 

sama.  

4. Bersifat terbuka, yakni pesannya 

dapat diterima oleh siapa saja dan 

di mana saja tanpa mengenal usia, 

jenis kelamin, maupun suku 

bangsa.  

Hubungan antara media massa degan 

masyarakat pada dasarnya akan tergantung pada 

waktu dan tempat di mana media massa itu 

berada. Pada dasarnya, media massa di negara 
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satu dengan di negara lain memiliki 

perkembangan yang berbeda-beda. Hal tersebut 

tergantung pada sistem ekonomi, dan politik 

Negara yang bersangkutan. ( Umaiyah, 2017) 

Marshall McLuhan mengemukakan bahwa, 

media adalah pesan atau (the medium is the 

message). Melalui pemikirannya itu McLuhan 

ingin menyampaikan bahwa pesan yang 

disampaikan media tidaklah lebih penting dari 

media atau saluran komunikasi yang digunakan 

pesan untuk sampai kepada penerimanya atau 

khalayak. ( Aulawi, 2016) 

c.  Peran Media Massa  

McQuail dalam bukunya Mass 

Communication Theories (1989) dalam (Yunus 

Syarifudin, 2010) menyatakan ada enam 

perspektif tentang peran media massa dalam 

konteks masyarakat modern, yaitu :  

1. Media massa sebagai sarana 

belajar untuk mengatahui 

berbagai informasi dan peristiwa. 

Media massa merupakan 

“jendela” untuk melihat apa yang 

terjadi di luar kehidupan kita.  

2. Media massa sebagai cermin 

peristiwa yang ada dan terjadi di 

masyarakat maupun dunia, dalam 

wujud refleksi apa adanya. Media 

massa adalah refleksi fakta, yang 

terlepas dari rasa suka atau tidak 

suka.  

3. Media massa sebagai fitur yang 

menyeleksi berbagai hal 

informasi atau isu yang layak 

mendapat perhatian atau tidak.  

4. media massa sebagai penunjuk 

arah berbagai ketidakpastian atau 

alternatif yang beragam.  

5.  media massa sebagai sarana 

untuk mensosialisasikan berbagai 

informasi atau ide kepada public 

untuk memperoleh tanggapan 

atau umpan balik. 

6. media massa sebagai interkulator, 

yang tidak sekedar tempat “lalu 

laalang” informasi, tetapi 

memungkinkan terjadinya 

komunikasi yang interaktif. 

(Yunus Syarifudin, 2010) 

d.  Media Online  

Kehadiran media online pada era 

globalisasi telah menambah perbendaharaan 

media baru (new media) untuk menolong para 

pembacanya. Inilah salah satu produk teknologi 

informasi yang telah berhasil merambah dunia 

baru melalui jaringan internet. Akses jaringan 

yang cepat, murah, dan mudah seolah telah 

menghipnotis publik untuk bergantung pada 

media ini, khususnya untuk memperluas 

jaringan serta referensi bagi paraa penggunanya. 

Kebutuhan masyarakat sangat tertolong melalui 

media online. (Muhtadi,2016) 

Para pembaca yang biasa 

mengonsumsi informasi melalui media 
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cetak, seperti Koran atau majalah, kini 

dapat dengan mudah dan murah 

memperoleh beragam informasi yang 

diperlukannya melalui jaringan internet 

yang langsung dating ke rumah-rumah 

setiap saat dan sepanjang waktu, nyaris 

tanpa batasan apapun yang berarti. Bukan 

saja informasi tentang peristiwa-peristiwa 

yang telah terjadi sehari sebelumnya atau 

bahkan lebih lama lagi, melainkan berbagai 

peristiwa yang sedang terjadi yang 

disajikan secara live. (Muhtadi, 2016) 

Seperti benda sakti dengan muatan 

yang serba ada, mengungkapkan pandangan 

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein 

yang menuturkan bahwa media online 

sebagai suatu teknologi aplikasi berbasis 

internet yang dibangun di atas ideologi dan 

teknologi Web 2.0 serta memungkinkan 

penciptaan dan pertukaran generated 

content. Secara teknis, media online 

merupakan media berbasis telekomunikasi 

dan multimedia yang secara fisik difasilitasi 

computer dan internet, antara lain portal, 

website, termasuk media sosial, seperti 

facebook dan twitter, radio online, TV 

online, dan surat elektronik (email). 

(Muhtadi,2016) 

Media online merupakan salah satu 

jenis media massa yang popular dan bersifat 

khas. Lekhasan media online terletak pada 

keharusan memiliki jaringan teknologi 

informasi dengan menggunakan perangkat 

computer di samping pengetahuan tentang 

program computer untuk mengakses 

informasi atau berita. (Yunus Syarifudin, 

2010) 

Beberapa media online yang dapat 

diakses, antara lain situs berita yang biasa 

dimanfaatkan oleh media cetak atau 

elektronik, seperti Koran, majalah, radio, 

maupun televisi untuk menyajikan berita-

berita melalui mdia online. Berita-berita 

tersaji bukan saja berita yang telah 

dipublikasikan, melainkan ada banyak berita 

yang tidak atau belum sempat diberitakan. 

Para pembaca yang karena alas an tertentu, 

seperti keibukan pekerjaan sehingga tidak 

sempat membaca koran, masih bisa 

menikmati berita lewat media online yang 

disedikan media tersebut. Bahkan, sejumlah 

berita yang tidak terpublikasikan melalui 

koran konvesional pun masih dapat dinikmati 

lewat media online. (Muhtadi, 2016) 

Unsur pennting 5W+1H tetap 

diperlukan dalam menulis berita di media 

online. Berita-berita yang kurang atau bahkan 

tidak mengindahkan unsur tersebut tidak 

akan mengundang antusias para pembaca, 

bahkan mungkin diabaikan sebab para 

pembaca pun akan mencari detail berita yang 

disajikan. Yang perlu dicatat di sini  adalah 

bahwa menulis berita di media online 

sebaiknya tidak perlu panjang lebar seperti 

menulis di media cetak. Para pembaca media 

online hanya berhadapan dengan layar 
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monitor yang tingkat kelelahannya lebih 

tinggi dibandingkan media cetak semacam 

Koran yang dapat dibaca saat santai dan 

mungkin sambil minum kopi di pagi hari. 

(Muhtadi, 2016) 

e.  Keunggulan Media Online 

  Secara umum, media online merupakan 

alat alternatif dan juga efektif sebagai media 

massa yang paling mudah digunakan dalam 

mendapatkan serta mengakses informasi atau 

berita.  Media online saat ini dirasa sebagai 

media yang disukai dan menjadi pilihan 

masyarakat dan oleh kalangan praktisi 

jurnalistik, sebab bukan hanya dapat mencari, 

memperoleh, serta mendapatkan informasi 

melainkan dapat melakukan koresponden 

atau komunikasi tertulis dengan narasumber 

yang berkaitan. (Yunus Syarifudin, 2010) 

Adanya media online memberikan manfaat 

yang luas serta memiliki keunggulan 

tersendiri diantaranya :  

1. Informasinya bersifat up to date 

(senantiasa baru), mengapa 

demikian karena, media online 

menyajikan informasi dan berita 

yang lebih mudah juga praktis 

dari pada jenis media massa yang 

lain.  

2. Informasinya bersifat real time, 

sajian berita atau informasi pada 

media online dapat disajikan 

secara live atau langsung, tak 

hanya itu jurnalis atau wartawan 

media online dapat melakukan 

pengiriman berita atau informasi 

secara langsung dari tempat 

peristiwa ke dewan redaksi.  

3. Informasinya bersifat praktis, 

mengapa demikian karena, 

produk dari media online dapat 

masyarakat atau khalayak  

gunakan serta dengan mudah 

didapatkan dimana pun oleh siapa 

pun dan kapan pun mereka 

inginkan.  (Suryawati Indah, 

2011) 

f. Pengertian Berita   

Kata berita sendiri berasal dari bahasa 

sansekerta, vrit (artinya ada atau terjadi) atau 

vritta (artinya kejadian atau peristiwa). Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan 

berita adalah “laporan mengenai kejadian atau 

peritiwa yang hangat”. Sumber berita adalah 

fakta dan data sebuah peristiwa, meliputi apa 

yang kemudian menjadi rumus berita, 5W+1H; 

What (apa yang terjadi), Where (dimana haal itu 

terjadi), When (kapan peristiwa itu terjadi), Who 

(siapa yang terlibat dalam kejadian itu), Why 

(kenapa hal itu terjadi), dan How (bagaimana 

peristiwa itu terjadi), (M,Romli,2005:33) 

(Yuliana Eva, 2017) 

Pada dasarnya berita adalah sebuah 

laporan peritiwa atau peristiwa yang dilaporkan 

melalui media massa. Isi berita dan gaya 

penulisannya sebetulnya sangat bervariasi. 
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Walaupun sepintas mungkin terkesan sama saja. 

Hampir seluruh lembaran Koran yang terbut 

setiap hari dipenuhi oleh berita, mulai dari berita 

pencurian sampai berita tentang konflik 

pemikiran keagamaan, berita tentang kegiatan 

ibu-ibu darma wanita sampai berita tentang 

perang yang tidak berkesudahan antara Irak dan 

AS.( Muhtadi, 2016) 

Berita merupakan subtansi di berbagai 

media jurnalistik, seseorang tidak dapat disebut 

sebagai reporter atau editor yang baik jika tidak 

bisa memahami apa yang disebut berita dan apa 

artinya bagi keberhasilan suatu publikasi. Berita 

menjadi semacam barang dagangan yang 

dijajakan media elektronik. Hampir semua 

kesempatan dan peristiwa menjadi bahan berita, 

para reporter juga setiap harinya berebut berita. 

Mereka mengejar apa saja yang bisa dijasikan 

bahan yang dianggap penting dan menarik untuk 

diberitakan. (Muhtadi, 2016) 

g. Jenis-Jenis Berita   

Mengenai Jenis berita, Haris Sumadiria 

(2005) menyatakan ada tiga jenis berita dalam 

kegiatan jurnalistik. diantaranya :  

1. Straight news, berita jenis ini 

bersifat langsung karena  

merupakan liputan suatu peristiwa 

atau kejadian yang langsung di 

beritakan kepada khalayak. Berita 

jenis ini harus disampaikan 

secepatnya agar diketahui oleh 

publik. 

2. Deep news, berita jenis ini 

melaporkan peristiwa secara 

mendalam dan lengkap dan 

membutuhkan informasi secara 

intensif. Hal ini dilakukan yaitu 

untuk memperoleh keterangan dan 

mengungkapkan fakta-fakta yang 

tersembunyi.  

3. Comprehensive news, berita jenis 

ini berkaitan dengan sajian berita 

yang menyeluruh, fakta-fakta yang 

diungkap secara menyeluruh dan 

ditinjau dari berbagai aspek yang 

dapat mempengaruhi.  

4. Interpretative News, laporan berita 

jenis ini  umumnya memfokuskan 

pada sebuah isu, masalah, atau 

peristiwa yang bersifat 

kontroversial. Namun, laporan 

tetap terfokus pada fakta bukan 

opini. Dalam memberitakan 

informasi seperti ini, wartawan 

dituntut dapat meganalisis dan 

memperjelaskan persoalan yang 

terjadi dengan jelas. Berita 

interpretative sangat bergantung 

pada pertimbangan nilai dan fakta 

yang ada. Berita jenis ini 

informasinya diperoleh langsung 

dari narasumber.  

5. Feature Story Report, berita jenis 

ini merupakan pelaporan peristiwa 

yang khas atau lebih akrab disebut 

feature merupakan bentuk berita 
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ringan yang mendalam, menghibur, 

dan biasanya menggunakan teknik 

“pengisahan sebuah cerita. Feature 

lebih sering dijumpai pada sajian 

berita surat kabar atau majalah. 

Tulisan feature lebih bersifat 

memberi penekanan serta 

menyajikan fakta-fakta yang 

dianggap mampu menghibur dan 

memunculkan empati pembaca.  

6. Investigative report, berita jenis ini 

merupakan bentuk pelaporan 

penyelidikan (investigasi), 

memfokuskan pada peristiwa yang 

kontroversial, dalam hal ini jurnalis 

menggali informasi berupa fakta-

fakta baru dan bersifat khusus serta 

memiliki nilai berita yang tinggi. 

7. Editoriial news, berita jenis ini 

menyajikan peristiwa yang actual 

dan layak mendapatkan perhatian 

masyarakat akan tetapi berdasarkan 

pikiran atau tinjauan dari institusi 

media tersebut. Hal ini dinamakan 

sikap suatu institusi media dalam 

memberikan informasi kepada 

publik.  (Yunus Syarifudin,, 2010) 

i. Nilai Berita  

Pada sebuah berita bisa jadi terdapat 

beberapa elemen yang saling mengisi dan terkait 

dengan peristiwa yang dilaporkan wartawan. 

Beberapa elemen nilai berita, yang mendasari 

pelaporan kisah berita, ialah: (Santana,, 2005) 

a. Immediacy, kerap diistilahkan 

dengan  timliness, artinya terkait 

dengan kesegeraan peristiwa yang 

dilaporkan. Sebuah berita yang 

sering dinyatakan sebagai laporan 

dari apa yang baru saja terjadi. Bila 

peristiwanya terjadi beberapa 

waktu lalu, hal ini dinamakan 

sejarah, unsur waktu amat penting 

disini.  

b. Proximity, khalayak berita akan 

tertarik dengan berbagai peristiwa 

yang terjadi di dekatnya, di sekitar 

kehidupan sehari-harinya. 

Proximity ialah keterdekatan 

peristiwa dengan pembaca atau 

pemirsa dalam keseharian hidup 

mereka.  

c. Consequence, berita yang 

mengubah kehidupan pembaaca 

adalah berita yang mengandung 

nilai konsekuensi.  

d. Conflict, peristiwa-peristiwa 

perang, demonstrasi, atau criminal, 

merupakan contoh elemen konflik 

di dalam pemberitaan. Perseteruan 

antar individu, antar tim atau antar 

kelompok, sampai antar Negara, 

merupakan elemen-elemen natural 

dari berita-berita yang mengandung 

konflik.  

e. Oddity, peristiwa yang tidak biasa 

terjadi ialah sesuatu yang akan 
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diperhatikan segera oleh 

masyarakat.  

f. Sex, kerap seks menjadi satu 

elemen utama dari sebuah 

pemberitaan. Tapi seks juga sering 

pula menjadi elemen tambahan 

bagi pemberitaan tertentu, seperti 

pada berita sports, selebritis, atau 

kriminal.  

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.  

h. Prominence, elemen ini adalah 

unsur yang mendasari istilah 

“names make news” nama 

membuat berita. Ketika seseorang 

menjadi terkenal, maka ia akan 

selalu diburu oleh pembuat berita.  

i. Suspense, elemen ini menunjukan 

sesuatu yang ditunggu-tunggu, 

terhadaap sebuah peristiwa, oleh 

masyarakat.  

j. Progress, elemen ini merupakan 

perkembangan peristiwa yang 

ditunggu oleh masyarakat.  

(Santana, 2005) 

j. J. Unsur Daya Tarik Berita  

Selain faktor keterkaitan individual, 

cara atau gaya penuturannya ikut menentukan 

apakah berita itu menarik atau tidak. Idealnya 

tentu saja berita harus melaporkan sesuatu 

yang penting, berharga, dan actual dengan 

penyajian yang layak  serta menarik. Untuk 

itu, Bruce D, Itule, dalam News  Writing and 

Reporting for Today’s Media, menjelaskan 

beberapa kriteria yang baik dan menarik, 

antara lain: (Muhtadi, 2016) 

Pertama, Ketermasaan atau ketepatan 

waktu (timeliness), kebaruan adalah sifat 

yang memang dapat memberikan nilai 

tersendiri bagi kualitas berita. Karena  

pembaca selalu menginginkan berita-berita 

yang aktual atau baru. Berkaitan dengan sifat 

tersebut, media massa, baik cetak maupun 

elektronik, membutuhkan kepekaan yang 

tinggi dari para reporternya.  

Kedua, Kedekatan (proximity), 

peristiwa-peristiwa yang dinilai dekat dengan 

rumah atau tempat kedudukan pembaca 

cenderung akan menarik untuk dibaca. 

Karena pembaca lebih tertarik dengan 

peristiwa-peristiwa kecil yang dapat 

dijangkau tangan dari pada peritiwa penting 

dan besar yang jaraknya raturasan bahkan 

ribuan kilometer. Ketiga, Pertentangan 

(conflict), konflik baik itu melibatkan banyak 

orang, atau  menyangkut pihak lembaga 

politik dan pemerintah, maupun berkenaan 

dengan olehraga, akan menyita perhatian 

para pembaca. (Muhtadi, 2016) 
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Keempat, Keunggulan dan Keutamaan 

(eminence and Prominence), berita yang 

bermula dari peristiwa yang sederhana dan tidak 

luar biasa, jika di dalamnya terlibat orang-orang 

penting, bisa berubah menjadi sesuatu yang 

layak menjadi berita. Kelima, konsekuensi dan 

pengaruh (consequence and impact), hal ini  

bertujuan memberikan perubahan sikap dan 

perilaku para pembaca atau penontonnya. Jadi 

berita yang baik, yakni berita yang memiliki 

sasaran dan target tertentu, untuk siapa berita itu 

dilaporkan, serta perubahan apa yang akan 

dicapai oleh berita tersebut.  

Keenam, Minat Insan (human 

interest), berita yang mengandung nilai 

human interest tidak selalu harus tampil 

seperti berita pada umumnya. Berita ini bisa 

saja ditulis dalam pola pemaparan berita 

langsung, atau  feature, ataupun tajuk.  

Bahan-bahannya bisa diperoleh melalui 

peliputan biasa, dari hasil investigasi, 

ataupun interpretasi seseorang. Jadi aspek 

dari minat insan, berhubungan lebih kepada 

isi pesan berita dari pada cara 

pengungkapannya. (Muhtadi, 2016) 

III. Metode Penelitian  

Pemahaman analisis wacana kritis, 

tidak dipahami sebagai suatu studi bahasa. 

Meskipun  analisis wacana menggunakan 

bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi 

bahasa yang dianalisis relatif berbeda dengan 

studi bahasa dalam pengertian linguistik 

tradisional. Bahasa yang dianalisis bukan 

digambarkan semata-mata sebagai aspek 

kebahasaan, melainkan juga 

menghubungkannya dengan konteks. 

Konteks yang dimaksud digunakan untuk 

tujuan dan praktik tertentu, termasuk di 

dalamnya praktik kekuasaan untuk 

emarginalkan individu atau kelompok 

tertentu. (Badara,, 2012) 

Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode analisis wacana kritis 

model Theo Van Leeuwen, analisis wacana 

tersebut didasarkan pada strategi eksklusi dan 

inklusi. Van leeuwen adalah salah satu 

pengembang utama sub-bidang semiotika 

sosial. Theo Van Leeuwen memperkenalkan 

model analisis wacana untuk mendeteksi dan 

meneliti bagaimana suatu kelompok atau 

seseorang dimarjinalkan posisinya dalam 

suatu wacana. Dalam hal ini, kelompok 

dominan lebih memegang kendali atas suatu 

peristiwa dan pemaknaanya, sementara baagi 

kelompok yang posisinya lebih rendah 

cenderung untuk terus-menerus dijadikan 

pemaknaan, dan digunakan secara buruk. 

(Badara, 2012) 

IV. Hasil Penelitian Analisis  pada 

Pemberitaan Kebohongan Ratna 

Sarumpaet Di Media Online 

Detik.com Periode Oktober 2018.   

Penelitian mengenai pemberitaan 

kasus kebohongan Ratna Sarumpaet  di 
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Media Online Detik.com, dengan kasus 

yang mencuat  pada awal Bulan Oktober 

2018 silam memang cukup menyita 

perhatian masyarakat. Latar belakang Ratna 

Sarumpaet sendiri adalah seorang tokoh 

publik yang cukup dikenal sebagai aktivis 

wanita. Tak hanya aktivis Ratna Sarumpaet 

yang menjadi pusat perhatian kasus ini 

namun Ia pun menyeret beberapa tokoh 

seperti Capres dan Cawapres Nomor urut 02 

yakni Prabowo-Sandiaga Uno,  juga 

beberapa anggota Badan Pemenangan 

Nasional Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.  

 Berbagai media massa gencar 

memberitakan kasus tersebut, hingga 

hampir sepekan lebih menjadi headline 

dan topik perbincangan media massa 

terutama media Detik.com,  yang secara 

cepat mempublikasikan bagaimana Ratna 

menceritakan kejadiannya kepada para 

tokoh politik seperti Fadli Zon dan juga 

Prabowo Subianto. Namun cerita yang 

Ratna buat menjadi bumerang bagi 

dirinya sendiri. Dari salah satu berita 

terkait kasus tersebut, Ratna menyatakan 

bahwa awalnya Ia hanya mengarang cerita 

soal penganiayaannya atau berbohong 

untuk menutupi dari anak-anaknya perihal 

operasi plastik alias sedot lemak yang Ia 

jalani di RS Bina Estetika Jakarta Pusat.  

Dari penjelasan di atas maka peneliti 

sudah memilih berita mana saja yang 

dapat mewakili data yang akan dianalisis 

menggunakan teori Theo Van Leeuwen. 

Melalui dua strategi yakni Eksklusi dan 

Inklusi, yang nantinya akan mengungkap 

bagaimana pihak redaktur membentuk 

sebuah strategi wacana dari kelima berita 

terkait kasus kebohongan Ratna 

Sarumpaet dari tanggal 2-5 dan 10  

Oktober 2018 silam.   

Hal ini tentu akan mengungkapkan ke 

arah mana strategi wacana yang 

digunakan,  apakah  berupa sebuah teknik 

penghilangan aktor sosial dalam 

pemberitaan atau pemarjinalan 

penggambaran yang tidak selayaknya 

kepada aktor sosial tersebut. Akan tetapi 

hal itu  kembali tergantung dari cara 

masing-masing aktor direpresentasikan 

melalui wacana teks. Hal tersebut dapat 

melalui pemilihan kosa kata tertentu, 

diksi, struktur kalimat, cara bercerita, dan 

hal lainnya. Maka dari itu  peneliti akan 

menjelaskan beberapa hasil penelitian dan 

pembahasan, berdasarkan fokus penelitian 

yang merujuk kepada pertanyaan 

penelitian berkenaan dengan proses 

strategi eksklusi (Pengeluaran) yaitu 

teknik Pasivasi, Nominalisasi, dan 

Penggantian anak kalimat. Serta strategi 

inklusi (Pemasukan) diantaranya 

Diferensiasi-Indiferensiasi, Objektivasi-

Abstraksi, Nominasi-Kategorisasi, 

Nominasi-Identifikasi, Determinasi-

Indeterminasi, Asimilasi-Individualisasi, 
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Asosiasi-Disosiasi. Maka analisi data dari 

keenam berita Ratna Sarumpaet akan 

diulas sebagai berikut. 

1. Penggunaan Strategi Eksklusi pada 

Berita Kasus Kebohongaan Ratna 

Sarumpaet di Media Online 

Detik.com Periode Oktober 2018. 

Strategi eksklusi Theo Van 

Leeuwen yang ditemukan dari  keenam 

berita kasus kebohongan Ratna Sarumpaet 

hanya dua buah berita yang menggunakan 

strategi eksklusi Van Leeuwen. Yakni 

adanya strategi penggantian kalimat dan 

nominalisasi pada berita kedua, dan 

strategi pasivasi pada berita keempat, 

uraian hasil analisis tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut.   

a.  Strategi Eksklusi pada Wacana 

Berita 2  

1. Penggantian Kalimat  

Penggantian kalimat  merupakan 

satu strategi esklusi atau pengeluaran 

aktor sosial. Pengantian anak kalimat 

tersebut berfungsi sebagai bagian dari 

strategi pengganti aktor  yang digunakan 

dalam wacana berita di atas seperti pada 

paragraf keempat berikut. .  

Di sisi lain , Prabowo juga menyesalkan 

dan mengecam keras tindakan 

penganiayaan yang menimpa aktivis 

yang kerap berseberangan dengan 

pemerintah itu. Dia pun menyebut pelaku 

penganiayaan adalah pengecut dan 

bertindak di luar batas. “ ini menurut 

kami suatu tindakan yang represif, 

tindakan yang di luar kepatutan, tindakan 

jelas pelanggaran hak asasi manusia, 

bahkan menurut saya tindakan pengecut, 

kok dilakukan terhadap ibu-ibu usianya 

sudah 70 tahun,” pungkasnya.  

Strategi tersebut ditampilkan 

bahwasannya Prabowo menyesalkan dan 

mengecam tindak penganiayaan yang 

menimpa aktivis yang kerap bersebrangan 

dengan pemerintah itu. Dari kalimat 

tersebut penyebutan korban penganiayaan 

dalam hal ini Ratna  Sarumpaet tidak 

disebutkan dengan jelas, namun ada unsur  

penggantian anak kalimat yang berfungsi 

untuk mengganti identitas dari korban 

tersebut. Penggantian kalimat tersebut 

tentu tidak mengubah tujuan redaksi 

dalam menggambarkan korban, namun 

lebih menekankan identitas sebagai 

aktivis yang kerap bersebrangan dengan 

pemerintah. Hal ini pula dapat 

mengartikan bahwa korban secara buruk 

ditampilkan karena latar belakang korban 

yaitu Ratna Sarumpaet selalu memiliki 

pemikiran atau prinsip lain yang berbeda 

dengan kebijakan  pemerintah.  

b. Nominalisasi 

Strategi nominalisasi ditemukan 

dalam kalimat yang menggunakan kata 



21 
 

penganiayaan. Mengapa demikian karena 

nominalisasi sendiri adalah sebuah kata 

imbuhan “pe” dan “an” seperti pada 

kalimat di bawah.  

Prabowo mengatakan Ratna dalam 

pengakuannya juga mengatakan ada 

ancaman yang dikeluarkan pelaku 

penganiayaan kepadanya. Kendati 

demikian, Prabowo tidak mengetahui 

detail apa isi ancaman tersebut. “Ya 

diancam untuk tidak bersuara, untuk tidak 

laporan,” ujarnya.  

Jadi  dalam setiap peristiwa tentu 

selalu ada unsur pelaku, namun dalam 

kalimat di atas pelaku memang tidak 

disebutkan secara pasti identitas atau ciri 

fisik dan hal lainnya. Maka tentu pembaca 

akan bertanya-tanya siapa pelaku 

penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet 

itu. Pada dasarnya memang strategi 

nominalisasi ini bertujuan untuk 

menghilangkan pelaku atau aktor sosial, 

karena nominalisasi pun adalah sebuah 

proses di mana kata kerja diubah menjadi 

kata yang bermakna suatu kegiatan. 

Kendati demikian jika memang benar 

telah terjadi penganiayaan dari segi 

penggunaan strategi bahasa hal ini masuk 

ke dalam strategi nominalisasi, namun 

faktanya semua cerita baik dari Fadli Zon 

maupun Prabowo adalah cerita yang 

direkayasa oleh Ratna Sarumpaet.   

Strategi Eksklusi  pada Wacana Berita 4  

c. Pasivasi  

Penggunaan strategi eksklusi atau 

pengeluaran aktor dalam kalimat pada 

paragraf berita di atas dapat terlihat 

sebagai berikut.  

 Setelah Ratna mengungkap drama 

kebohongannya, elite-elite politik yang 

sebelumnya membela Ratna balik 

memberikan serangan. Elite partai 

koalisi Prabowo-Sandi juga meminta 

Ratna untuk dicopot dari posisi 

jurkamnas di timses.  

Strategi eksklusi pasivasi, pada 

kalimat  “elite-elite politik yang 

sebelumnya membela Ratna balik 

memberikan serangan.” Hal itu jika 

merujuk kepada strategi pasivasi  yaitu 

aktor sosial elite politik seperti Prabowo-

Sandiaga atau kubu BPN di tampilkan 

dalam teks dengan penyebutan atau 

subjek yang berbeda. Hal itu dapat 

diartikan bahwa aktor sosial hilang dan 

digantikan dengan penyebutan elite-elite 

politik, mengapa demikian karena 

redaktur berpikir untuk lebih tertarik 

kepada kelompok atau aktor yang 

dimasukan.  Bentuk strategi wacana 

pasivasi ini adalah penggunaan kalimat  

pasif, kalimat pasif itu dapat 

menimbulkan pandangan kepada 

khalayak untuk kurang kritis mengenai 
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penyebutan elite-elite politik karena lebih 

terfokus kepada pengungkapan 

kebohongan oleh Ratna Sarumpaet.  

 

2. Penggunaan Strategi Inklusi pada 

Berita Kasus Kebohongan Ratna 

Sarumpaet di Media Online 

Detik.com Periode Oktober 2018  

Strategi Inklusi Theo Van 

Leeuwen ditemukan pada keenam berita 

kasus kebohongan Ratna Sarumpaet, 

yakni strategi diferensiasi- indiferensiasi, 

nominasi-kategorisasi, nominasi –

identifikasi, objektivasi-abstraksi, 

asimilasi-individualisasi, determinasi-

indeterminasi, dan asosiasi-disosiasi. Dari 

ketujuh strategi tersebut ditemukan pada 

bagian  judul, lead berita hingga isi 

wacana berita kasus kebohongan Ratna 

Sarumpaet di media online Detik.com 

periode Oktober 2018. Hal tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut.  

1. Strategi Inklusi pada Wacana 

Berita 1 

 

Sumber : Detik.com ,2019 

Gambar 4.1 Analisis Berita 1 (Ratna 

Sarumpaet Dianiaya, Fadli : Mana Ada 

yang Tidak Terkait Politik, Selasa 

(2/10/2018))  

Secara  keseluruhan  dapat 

disimpulkan bahwa berita di atas hanya 

menggunakan teknik atau strategi inklusi 

(pemasukan). Strategi inklusi Van 

Leeuwen dalam berita di atas sudah 

ditampilkan dari judul berita.  Berita di 

atas pun  menampilkan dua  pihak  yakni, 

Fadli Zon selaku pembela dari korban 

yakni Ratna Sarumpaet terkait isu 

penganiayaan terhadapnya, dan pihak 

polisi selaku lembaga yang menyangkal 
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isu telah terjadi penganiayaan terhadap 

Ratna di Bandara Husain Sastra Negara, 

Bandung. Sosok Fadli  Zon dalam berita 

di atas di tampilkan sebagai orang yang 

mengetahui namun tidak melihat langsung  

kejadian  penganiayaan Ratna, Fadli 

menjelaskan berdasarkan apa yang Ia 

ketahui dari penuturan Ratna terhadapnya, 

meskipun tidak secara terperinci.  

Akan tetapi berita di atas tidak 

menjelaskan bagaimana pernyataan pihak 

polisi, setelah menyatakan bahwa setelah 

POM TNI AU menyisir tempat yang di 

informasikan telah terjadi penganiyaan, 

namun  ternyata hasilnya tidak ada sama 

sekali bukti di TKP telah terjadi hal seperti 

itu. Strategi inklusi yang digunakan pada 

berita di atas, yakni sebagai berkut.  

 

a. Determinasi-Indeterminasi 

Asumsi Fadli Zon selaku wakil 

ketua umum Partai Gerindra ditampilkan 

dalam judul berita, dan masuk kedalam 

strategi indeterminasi (Inklusi) seperti 

pada judul berita berikut.   

   “Ratna Sarumpaet Dianiaya, Fadli : 

Mana Ada yang Tidak Terkait Politik” 

Bahwasannya penyebab dari 

penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet, 

berlatarbelakang unsur politis ini  

ditonjolkan  cukup dominan dan secara 

jelas.  Dasar dari pengakuan Fadli bahwa 

penganiayaan terhadap Ratna 

dilatarbelakangi oleh kepentingan politik 

ini membuat  isu baru, yang seharusnya  

tindakan  ini diyakinkan dengan bukti-

bukti jika memang betul telah terjadi 

penganiayaan. Namun dari judul berita ini 

malah terkesan menampilkan unsur  atau 

efek lain secara generalisasi  yaitu terkait 

politik.   

Pemasukan unsur tersebut 

landasannya karena Ratna sendiri 

memiliki background sebagai tim 

pemenangan Capres Prabowo-Sandi di 

Pilpres 2019. Sosok Ratna ini adalah 

seorang aktivis yang memang cukup 

vokal dalam mengkomentari segala 

kebijakan dan tindakan pemerintah yang 

dirasa menurutnya kurang selaras dengan 

pandangannya. 

b. Nominasi-Kategorisasi  

Pemilihan kata pada Lead di atas 

seperti kata dugaan, kata dugaan itu dapat 

disebut sebagai strategi nominalisasi, 

melalui frasa nominal “dugaan 

penganiayaan” kata dugaan dengan asal 

kata dari “duga” yang ditambahakan 

akhiran kata “an” artinya “hasil 

menduga”. Akan tetapi dalam KBBI 

sendiri arti dugaan itu adalah 

kemungkinan, atau sangkaan seperti 

kalimat  berikut.  
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Waketum Gerindra Fadli Zon meyakini 

dugaan penganiayaan yang disebut 

terjadi terhadap Ratna Sarumpaet 

berlatar belakang politik. Ini kata Fadli. 

“ Saya tidak tahu, tapi dalam hari-hari 

seperti sekarang, mana ada yang tidak 

terkait dengan politik sih, “ kata Fadli di 

Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 

Selasa (2/10/2018).   

Jika merujuk kepada 

kemungkinan yang belum bisa diukur 

kebenarannya, serta lebih kepada 

sangkaan dalam  artian penggambaran 

unsur negatif dari dugaan penganiayaan 

tersebut. Dalam  satu berita ini pun kata  

dugaan telah  disebut dua  kali, maka tentu 

berita ini membuat khalayak dapat 

menafsirkan lain, atau hanya menduga-

duga  penganiayaan  yang belum dapat 

dipastikan kebenarannya.  

 Lead berita jelas menggambarkan 

adanya pemasukan keterkaitan 

penganiayaan Ratna dengan unsur politik. 

Isu kepentingan politik yang pada saat itu, 

memang cukup kerap diperdebatkan dan 

juga moment menjelang masa Pilpres 

2019. Tentu  menjadi topik yang panas 

bila diangkat ke dalam pokok 

permasalahan kasus Ratna ini.  Namun 

jika unsur politik ditampilkan dalam kasus 

Ratna itu sendiri jelas akan menimbulkan 

pandangan yang negatif, atau prasangka 

terhadap pihak lain atau bahkan dapat 

menyudutkan kubu pertahanan Jokowi-

Ma’ruf.  

c. Diferensiasi-Indiferensiasi 

Menurut Fadli, Ratna hingga saat ini 

belum mau bercerita banyak soal 

kejadian penganiayaan itu. Ratna, sebut 

dia masih menenangkan diri dan belum 

melaporkan kejadian itu ke kepolisian. 

“Ratna sebetulnya tidak ingin ini 

terekspos dulu karena beliau juga ingin 

meneduhkan dirinya dulu, sambil lukanya 

juga masih,” Sebutnya  

Pada paragraf kedua berita di atas, 

redaktur menampilkan pernyataan Fadli. 

Bahwasannya Ratna sebagai tokoh utama  

atau narasumber dikatakan tidak mau 

bercerita banyak terkait kasus itu, dan 

masih ingin menenangkan diri. Kemudian 

adanya pernyataan bahwa sebenarnya 

Ratna tidak mau terekspos, akan tetapi hal 

ini bila sudah menyangkut nama tokoh 

sosial seperti Ratna Sarumpaet, sangat 

dengan mudah oleh media diangkat 

menjadi topik yang baru, maka sudah 

selayaknya media dalam hal ini dilakukan 

oleh wartawan atau jurnalis di lapangan 

untuk mengkonfirmasi apa yang 

sebetulnya terjadi dan bagaimana hal ini 

dapat dihubungkan dengan isu politik.  

Namun dalam hal ini wartawan 

hanya mengkonfirmasi lewat orang-orang 

yang dirasa cukup dekat dengan Ratna, 
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padahal tidak mengetahui langsung lalu 

bukan kepada keluarga atau pihak dari 

Ratna nya itu sendiri. Mengapa demikian 

karena suatu kegiatan verifikasi data 

terkait suatu peristiwa itu sangat wajib 

dilakukan oleh setiap jurnalis untuk 

mengkonfirmasi kejelasan  langsung 

kepada pihak yang bersangkutan dari 

setiap isu yang belum terbukti dengan 

pasti  kebenarannya.  

Berita ini pun lebih memaparkan apa yang 

Fadli Zon ketahui selaku orang yang 

cukup dekat dari kubu BPN, tentang sosok 

Ratna sebagai korban yang masih butuh 

waktu untuk menenangkan diri akibat 

penganiayaan yang terjadi di Bandara 

Husein Sastra Negara Bandung. Akan 

tetapi pemasukan unsur politik ini seakan 

menjadi kunci utama untuk menggali 

lebih dalam lagi, keterkaitan 

penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet 

atas isu tersebut. Hal ini tentu akan 

menyudutkan orang-orang yang 

bersebrangan dengan Kubu BPN Capres 

Prabowo-Sandi.  

Seperti karakteristik dari Analisis 

Wacana Kritis, yang salah satunya adalah 

tindakan. Berita ini jika ditafsirkan lagi 

dapat mengarah kepada karakter tersebut. 

Yakni tindakan yang dituangkan kedalam 

wacana teks berita, bertujuan untuk  

mempengaruhi orang yang membaca 

dalam hal ini kalayak media massa.  

Kemudian  dalam paragraf 

terakhir, mengungkapkan bahwa Ratna 

yang sampai detik itu tidak melaporkan  

kepada polisi atas tindakan penganiayaan 

yang terjadi kepadanya.  

Peristiwa penganiayaan ini belum 

dilaporkan ke polisi. Gerindra 

menyatakan penganiayaan itu terjadi 

pada 21 September 2018 di sekitar 

Bandara Husein sastranegara. POM TNI 

AU, yang bergerak melakukan 

penyisiran, menyatakan tidak ada 

kejadian penganiayaan pada tanggal 

tersebut di area Bandara. (tsa/aan)  

Strategi inklusi diferensiasi, digunakan 

dalam menggambarkan bahwa setelah 

TNI AU yang langsung melakukan 

penyisiran di tempat kejadian  Ratna 

dianiaya, ternyata tidak ada kejadian 

penganiayaan tersebut. Hal yang harusnya 

di dalami atau diungkap oleh redaktur 

dalam hal ini jurnalis di lapangan malah 

tidak terlalu ditonjolkan.  

d. Asimilasi-Individualisasi 

Lalu adanya kalimat yang dapat 

dikategorikan sebagai strategi asimilasi-

individualisasi seperti berikut.  

Peristiwa penganiayaan ini belum 

dilaporkan ke polisi. Gerindra 

menyatakan penganiayaan itu terjadi 

pada 21 September 2018 di sekitar 

Bandara Husein sastranegara. POM TNI 
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AU, yang bergerak melakukan penyisiran, 

menyatakan tidak ada kejadian 

penganiayaan pada tanggal tersebut di 

area Bandara. (tsa/aan) 

Subjek dalam kalimat tersebut 

menggambarkan bahwa aktor sosial yang 

ditampilkan tidak spesifik melainkan 

menggunakan kelompok atau komunitas 

sosial di mana  tokoh itu berada yakni 

sebuah organisasi politik yaitu Gerindra 

yang jika digunakan nama tersebut berarti 

seolah-olah seluruh elemen partai 

Gerindra ikut mengatakan atau bahkan 

meyakini bahwa Ratna telah dianiaya di 

Bandara Husein Sastranegara Bandung. 

Padahal dalam berita di atas hanya nama 

Fadli Zon selaku wakil ketua umum 

Gerindra yang menyatakan  bahwa  Ratna 

telah dianiaya dan pasti mengalami 

trauma.  

2. Strategi Inklusi pada  Wacana  

Berita 2  

 

Sumber : Detik.com, 2019 

Gambar 4.2  Analisis Berita 2 (Kata 

Prabowo Soal Ada-Tidaknya Motif 

Politik di Penganiayaan Ratna, Selasa 

(2/10/2018)) Detik.com 2019 

Sama halnya dengan wacana 

berita sebelumnya bahwa strategi inklusi 

Van leeuwen yang cukup mendominasi di 

setiap kalimatnya. Pada berita ini pun 

unsur politik masih terus dipertanyakan 

hubungannya dengan isu penganiayaan 

Ratna sarumpaet. Prabowo selaku ketua 

umum Partai Gerindra seolah di posisikan 

sebagai orang yang mengetahui betul ke 

arah mana kasus penganiayaan Ratna. 

Beberapa  strategi Theo Van leeuwen 

akan di jelaskan sebagai berikut.  
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a. Determinasi-indeterminasi 

Judul berita kedua ini 

menampilkan aktor sosial dengan 

penggunaan strategi inklusi indeterminasi, 

seperti judul berikut.  

“Kata Prabowo Soal Ada-Tidaknya 

Motif Politik di Penganiayaan Ratna” 

Strategi indeterminasi sendiri, 

bertujuan untuk menyebutkan  nama aktor 

sosial secara spesifik, dan 

mengesampingkan unsur anonimitas yang 

dapat mengubah penafsiran pembaca bila 

menyebutkan nama yang tidak jelas 

subjeknya. Tentu hal ini digunakan 

redaktur untuk lebih memperjelas 

tanggapan subjek terkait tindakan 

kekerasan yang dialami Ratna Sarumpaet.  

b. Asimilasi-Individualisasi 

Penggunaan strategi 

individualisasi dari lead berita seperti 

berikut. 

Aktivis sekaligus juru kampanye 

nasional (jurkamnas) Tim Badan 

Pemenangan  Nasional (BPN) Prabowo-

Sandi, Ratna Sarumpaet, diduga 

dianiaya. Apakah ada motif politik dalam 

penganiayaaan tersebut? 

Hal tersebut dapat diartikan 

bahwa  begitu jelas ditampilkan identitas 

Ratna Sarumpaet yaitu selaku aktivis yang 

juga juru kampanye BPN Prabowo-Sandi 

yang diduga dianiaya. Strategi wacana di 

atas  menggambarkan secara lebih detail 

atau spesifik bahwa korban adalah 

seorang wanita yang aktif di bidang 

politik dan juga sebagai Tim Badan 

Pemenangan Nasional (BPN) di masa 

Pilpres 2019.  

Namun kalimat selanjutnya 

ditambahkan kalimat pertanyaan yang 

dapat ditafsirkan sebagai bentuk dari 

pengkategorisasian dari teknik inklusi 

atau pemasukan, pemarginalan aktor 

dalam berita tersebut. Kalimat “apakah 

ada motif politik dibalik penganiayaan 

Ratna?” Hal ini jelas mengundang asumsi 

lain dari pertanyaan itu. Serta  dapat 

menggiring opini publik ke arah negatif 

berkenaan dengan politik. Hal yang masih 

menjadi asumsi bahwa penyebab 

penganiayaan Ratna yaitu berlatar 

belakang politik ini malah di tampilkan 

dalam judul berita.  

c. Nominasi-Identifikasi  

Pada kalimat di bawah berikut   

merupakan bagian dari strategi wacana 

identifikasi. Dimana Prabowo 

menyebutkan suatu penilaian terhadap 

tindakan aniaya yang dilakukan terhadap 

Ratna Sarumpaet, seperti berikut.  

Di sisi lain, Prabowo juga menyesalkan 

dan mengecam keras tindakan 

penganiayaan yang menimpa aktivis yang 
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kerap berseberangan dengan pemerintah 

itu. Dia pun menyebut pelaku 

penganiayaan adalah pengecut dan 

bertindak di luar batas. “ ini menurut 

kami suatu tindakan yang represif, 

tindakan yang di luar kepatutan, 

tindakan jelas pelanggaran hak asasi 

manusia, bahkan menurut saya tindakan 

pengecut, kok dilakukan terhadap ibu-

ibu usianya sudah 70 tahun,” 

pungkasnya. (mae/rna)  

Bentuk yang ditampilkan dari 

strategi wacana identifikasi ini, bahwa 

dalam sebuah peristiwa seorang pelaku 

seperti dalam kasus Ratna sarumpaet 

didefinisikan atau diartikan  sebagai orang 

yang pengecut, bertindak di luar batas, 

dan kalimat yang di kategorikan termasuk 

ke dalam strategi identifikasi karena 

penilaian terhadap tindak aniaya  dengan 

menggunakan kata penghubung seperti 

“yang” yaitu pada anak kalimat  “ini 

menurut kami suatu tindakan yang 

represif, tindakan yang di luar 

kepatutan”. Kalimat penjelas atau 

proposisi memang pada umumnya di 

tambahkan kata penghubung seperti 

kalimat di atas. Kata tersebut tentu 

digunakan untuk memberikan penjelasan 

mengenai aktor sosial yang ditampilkan. 

3. Strategi Inklusi pada Wacana 

Berita 3 

 

Sumber : Detik.com, 2019 

Gambar 4.3 Analisis Berita (Ratna 

Sarumpaet : Kali Ini Saya Pencipta 

Hoax, Rabu (3/10/2018)) 

Pada berita di atas memaparkan 

secara apa adanya bagaimana aksi ratna 

Sarumpaet setelah isu penganiayaannya 

telah terbukti tidak benar. Seccara 

keseluruhan wacana berita di atas 

menggunakan strateegi inklusi, beberapa 

strategi inklusi tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Asimilasi-Individualisasi 

Pada judul berita di atas, redaksi 

menggunakan teknik inklusi 

individualisasi. Penggunaan kalimat yang 

memperlihatkan bahwa Ratna Sarumpaet 

sebagai tokoh utama dalam kasus 
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kebohongannya memang ditampilkan 

sangat jelas dari judul berita. 

 “Ratna Sarumpaet: Kali ini saya 

pencipta hoax”  

Pada dasarnya suatu peristiwa 

yang dituangkan dalam kalimat bisa 

ditampilkan secara mandiri, seperti judul 

di atas. Mengapa demikian, karena 

maksud dari kalimat yang hanya 

menampilkan satu sisi khususnya dari 

pihak korban atau pelaku, itu bertujuan  

yang bisa saja hanya ingin 

memperlihatkan  dari sisi khasnya atau 

keunikan peristiwa itu. Jadi dari judul 

berita di atas adalah kutipan pernyataan 

yang dianggap sebagai  point penting atau 

unik dari kasus kebohongan Ratna.  

b. Objektivasi-Abstraksi 

Dalam hal ini redaksi pun hanya 

menggambarkan bagaimana Ratna yang 

mengakui kebohongannya,  namun dalam 

lead berita terlihat menampilkan strategi 

inklusi yakni abstraksi, dengan 

pernyataan kalimat  

 “Ratna Sarumpaet mengaku merekayasa 

kabar penganiayaan dirinya di Bandung. 

Ratna meminta maaf kepada banyak 

pihak, termasuk kepada pihak yang 

selama ini dikritiknya.”  

Adanya kata banyak pihak di sini 

berhubungan dengan strategi abstraksi, di 

mana kata “banyak” tentu tidak 

menegaskan berapa jumlah dan kata 

“pihak” yang kembali tidak menjelaskan 

siapa saja pihak yang di tujukan, serta 

kalimat “pihak yang selama ini 

dikritiknya” hal ini pun sama demikian 

bahwa tidak dijelaskan secara pasti 

siapakah pihak yang selama ini dikritik 

Ratna, lalu  apakah dari kebohongan 

Ratna itu berimbas kepada orang-orang 

yang selama ini dikritiknya tersebut. 

Dalam hal ini menurut Van leeuwen 

strategi abstraksi adalah  apakah suatu 

peristiwa memberikan penjelasan yang  

pasti atau tidak, tentu biasanya redaksi 

bukan tidak mengetahui terkait dengan 

kepastian dari kasus tersebut, melainkan 

hal tersebut adalah bagian dari adanya 

strategi wacana yang dibentuk oleh 

redaksi. 

c. Nominasi-Identifikasi   

Kalimat dari isi berita selanjutnya 

kembali menggambarkan secara jelas,  

bagaimana  Ratna yang pada awal 

kasusnya bergulir adalah diposisikan 

sebagai korban penganiayaan.  Namun 

ternyata Ia membohongi publik dengan 

cerita yang  dibuat-buat. Tentu  teknik 

inklusi digunakan dalam setiap kalimat isi 

berita di atas. Kalimat di atas lebih kepada 

strategi mengidentifikasi aktor, serta 

memaparkan hal-hal apa saja yang 

terungkap setelah Ratna terbukti 
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membohongi publik dengan cerita 

penganiayaannya seperti dalam kalimat 

berikut. .   

Ratna mengakui, pada 21 September 

2018, dirinya menemui dokter bedah 

plastik di Jakarta. Ratna mengaku 

menjalani sedot lemak di pipi.  

Dengan Ratna yang 

mengungkapkan bahwa Ia menemui 

dokter bedah plastik dan menjalani 

operasi sedot lemak yang mengakibatkan 

efek samping yaitu lebam pada sebagian 

wajahnya. Strategi dari elemen-elemen 

teori Van Leeuwen salah satunya 

identifikasi disini yaitu,  bermaksud untuk 

mendefinisikan aktor atau suatu kelompok 

terkait tindakan tertentu yang 

dilakukannya. Maka dari itu secara 

keseluruhan berita di atas menjelaskan inti 

dari awal kasus Ratna Sarumpaet, dengan 

apa adanya dan melalui bukti atau fakta-

fakta yang telah diperoleh pihak polisi 

dari berbagai sumber. 

4. Strategi Inklusi  pada Wacana  

Berita 4 

 

Sumber : Detik.com, 2019 

Gambar 4.4 Analisis Berita (Dongeng 

Kebodohan Ratna Sarumpaet, kamis 

(4/10/2018))  

Berita di atas  secara keseluruhan 

bertujuan mengungkapkan bagaimana 

alur dari awal kasus Ratna, beserta 

pemasukan beberapa aktor sosial lainnya. 

Memang tidak semua kalimat berita di 

atas menggunakan  strategi wacana  Van 

Leeuwen, namun ada beberapa yang 

diartikan masuk ke dalam kategori strategi 

eksklusi yaitu pengeluaran aktor dan 

inklusi pemasukan aktor sosial yang tidak 

semestinya atau bersifat  di marginalkan 

oleh redaktur. Berikut beberapa strategi 

wacana Van Leeuwen dalam judul berita 

“Dongeng kebodohan Ratna Sarumpaet”.   
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a. Diferensiasi-Indiferensiasi, 

            “Dongeng Kebodohan Ratna 

Sarumpaet” 

Adanya penggunaan kata diksi 

pada judul berita di atas, tentu 

menggambarkan aktor utama Ratna 

Sarumpaet di marginalkan dalam 

pemberitaannya. Pada judul tersebut 

menggunakan strategi inklusi 

indiferensiasi, bahwasannya Ratna 

digambarkan secara jelas keburukannya 

dengan menggunakan kalimat “Dongeng 

Kebodohan Ratna Sarumpaet”. Seolah hal 

ini menegaskan betapa Ratna menjadi 

sosok yang tidak memiliki akal pikiran 

hingga Ia sampai bisa mengarang cerita 

kepada beberapa pihak tokoh politik, demi 

menutupi operasi plastik di bagian 

wajahnya itu terhadap anak-anaknya dan 

akhirnya memicu kegaduhan serta 

pandangan  lain oleh khalayak.   

Selanjutnya dalam isi berita 

tersebut menjelaskan  bahwa pihak media 

Detik.com langsung ingin 

mengkonfirmasi perihal penganiayaan, 

dan beredarnya foto lebam Ratna.  Namun 

saat Ratna dihubungi via telepon, Ratna 

membantah adanya penganiayaan. Hal ini 

dapat di kategorikan ke dalam strategi 

inklusi diferensiasi, menampilkan 

bahwasannya di satu sisi media sudah 

seharusnya melakukan konfirmasi atau 

verifikasi data terkait kasus apapun yang 

akan diberitakannya. Tetapi dari pihak 

narasumber utama yaitu Ratna malah 

tidak terus terang padahal ia sudah 

menceritakan peristiwa penganiayaan 

yang terjadi  di Bandara Husain 

Sastranegara Bandung.  

Detikcom langsung menghubungi Ratna 

dan terjadi percakapan telepon singkat. 

Saat dikonfirmasi apakah Ratna 

mengalami penganiayaan, ia 

membantahnya.  "Nggak," kata Ratna 

saat ditanya detikcom soal apakah ia 

mengalami penganiayaan. 

Kalimat berikutnya tidak 

langsung memberikan penjelasan 

mengapa Ratna sampai membantah hal 

itu. Malah seakan memperkuat isu 

penganiayaan Ratna yang dibenarkan oleh 

BPN Capres 02 Prabowo-Sandiaga, 

bahwa pada malam tanggal 1  Oktober 

2018  Dahnil Anzar Simanjuntak selaku 

Koordinator Jubir Prabowo-Sandiaga 

mengatakan ia baru mengetahui 

penganiayaan Ratna. 

Lalu pada kalimat di paragraf 

selanjutnya, secara keseluruhan tetap 

menggunakan strategi inklusi diferensiasi. 

Yakni menampilkan kisah awal yaitu 

Ratna yang merekayasa cerita 

penganiayaan dirinya kepada beberapa 

pihak dari kubu BPN Prabowo-Sandi. 
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Seperti di berita sebelumnya, yakni 

penuturan Ratna Sarumpaet kepada Fadli 

Zon, Prabowo, dan Nanik S Deyang 

selaku bagian dari partai Gerindra. Pada 

berita ini memang menampilkan seluruh 

tokoh atau aktor sosial yang dapat 

dikatakan sebagai orang yang terlibat 

dalam kabar bahkan penyebaran cerita 

kebohongan Ratna Sarumpaet.  

Kemudian pada paragraf 

selanjutnya, redaktur dalam hal ini 

menampilkan dua sisi yang berbeda. 

Yakni di satu sisi di gambarkan bahwa 

elite-elite politik yang membela dan di sisi 

lain  malah balik menyerang Ratna. 

Seperti pada kalimat berikut.  

Setelah Ratna mengungkap drama 

kebohongannya, elite-elite politik yang 

sebelumnya membela Ratna balik 

memberikan serangan. Elite partai 

koalisi Prabowo-Sandi juga meminta 

Ratna untuk dicopot dari posisi 

jurkamnas di timses.  

Kalimat di atas masuk ke dalam 

strategi wacana  inklusi diferensiasi, 

bahwasannya strategi tersebut 

menampilkan bahwa aktor sosial dalam 

hal ini Ratna Sarumpaet di sudutkan. 

Kemudian menimbulkan dua pihak dan 

batas antara Ratna dan kubu elite-elite 

politik. Hal ini pula menunjukan bahwa 

posisi Ratna begitu di marjinalkan, 

seolah-olah kesalahan memang hanya 

terletak di pihak Ratna, padahal elite-elite 

politik ini pun yang sebelumnya 

mendukung dan ikut mengungkap  berita 

atau kabar penganiayaan yang Ratna 

sendiri sebetulnya tidak ingin diekspos. 

Kemudian dari kalimat pada paragraf di 

atas akan menimbulkan pandangan 

berbeda antara pengakuannya yang di 

anggap baik karena sudah mau mengakui 

kebohonganhya dan tindakannya yang 

buruk pula karena  cerita rekayasa 

penganiayaannya tersebut.    

 

b. Nominasi-Identifikasi 

Drama penganiayaan Ratna Sarumpaet 

akhirnya terbongkar. Kisah Ratna 

dimulai dari beredarnya foto muka lebam, 

hingga akhirnya Ratna mengaku bahwa ia 

berbohong soal penganiayaan.   

Pada lead berita di atas menampilkan 

bahwa drama kebohongan Ratna 

Sarumpaet akhirnya terbongkar, 

penggunaan kata drama pun 

mempengaruhi penafsiran kalimat 

tersebut  bahwa dimungkinkan adanya 

alur cerita yang dramatis, hingga 

penokohan, latar dan sebagainya. 

Penggunaan kata drama oleh wartawan 

atau redaktur dapat mempengaruhi posisi 

Ratna yang semakin buruk di mata publik, 

serta dapat digambarkan pula bahwa cara 



33 
 

bercerita yang digunakan oleh redaktur ini 

memang dibuat seperti kisah dongeng 

pada umumnya  karena dimulai pada saat 

tokoh politik dari kubu Prabowo-Sandi 

masih mengakui bahwa Ratna benar telah 

dianiaya hingga Ratna menggelar 

konferensi pers dan meminta maaf atas 

kebohongan yang ia buat.   

Masih pada kalimat paragraf 

pertama atau lead, redaksi menggunakan 

strategi inklusi yaitu  identifikasi. Pada 

pemahamannya bahwa identifikasi ini 

memiliki dua proposisi, yaitu proposisi 

pertama pemberian anak kalimat berupa 

penjelasan, proposisi kedua merupakan 

penjelas atau keterangan dari proposisi 

pertama. Hal itu tentunya dimaksudkan 

untuk menjelaskan tentang suatu tindakan 

atau peristiwa.  

c. Asosiasi-Disosiasi 

Pada isi wacana berita ketiga ini 

terdapat  beberapa kalimat yang 

menggunakan strategi asosiasi, 

diantaranya sebagai berikut.  

Usai bertemu dengan Ratna, Prabowo 

menggelar konferensi pers bersama 

timses di kediamannya. Ia sempat 

menyatakan ingin menemui Kapolri 

Jenderal Tito Karnavian untuk 

membicarakan soal 'kabar' 

penganiayaan terhadap Ratna.  

 Di waktu bersamaan, sejumlah tokoh 

menggelar Aksi Solidaritas Peduli Ratna 

Sarumpaet. Mayoritas yang datang 

adalah pendukung Prabowo-Sandiaga. 

Mereka yang tampak hadir dalam aksi 

solidaritas itu di antaranya adalah Fahri 

Hamzah, Eggi Sudjana, Kadiv Advokasi 

dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand 

Hutahaean, politikus Gerindra 

Habiburokhman, hingga aktivis Hariman 

Siregar.  

Eggi Sudjana mengatakan para aktivis 

berkumpul untuk memberi dukungan 

kepada Ratna Sarampaet. Menurutnya, 

perlakukan yang dialami Ratna tersebut 

sangat biadab.  

Kalimat pada paragraf berita di 

atas menampilkan strategi wacana 

asosiasi, yang mana suatu peristiwa 

seperti kasus kebohongan Ratna 

sarumpaet dihubungkan dengan peristiwa 

ataupun aktor dan kelompok lain yang 

dapat diartikan lebih luas lagi 

pengaruhnya dalam kasus tersebut. Pada 

kalimat pertama paragraf (16) aktor sosial 

seperti yang dtampilkan yaitu Prabowo 

yang menggelar konferensi pers terkait 

tanggapannya serta dukungan untuk Ratna 

bersama timses yaitu dapat diartikan 

sebagai kelompok besar di mana korban 

atau aktor sosial berada.  



34 
 

Kemudian pada paragraf (18) dan 

(19) strategi asosisi ini merujuk kepada 

peristiwa  yang sama dihubungkan dengan 

kelompok lain yang tujuannya sama untuk 

menampilkan bahwa beberapa kelompok 

besar sedang memberikan aksi solidaritas 

mendukung hingga mengecam tindakan 

aniaya yang dilakukan terhadap aktivis 

Ratna Sarumpaet.  

d. Objektivasi-Abstraksi 

Strategi wacana inklusi atau pemasukan 

penyebutan aktor sosial secara tidak 

spesifik itu seperti kalimat berikut.    

Tak hanya itu, sejumlah pihak membuat 

laporan ke polisi terkait kasus Ratna ini. 

Bukan hanya Ratna, pihak-pihak yang 

turut terlibat dalam penyebaran isu 

penganiayaan juga turut dilaporkan, di 

antaranya Prabowo, Sandiaga Uno, Fadli 

Zon, dan Dahnil Anzar.  

Penggunaan kata “sejumlah 

pihak” pada kalimat di atas, digunakan 

redaksi bukan karena di satu sisi redaktur 

tidak mengetahui namun hal tersebut 

merupakan strategi wacana dalam 

menampilkan hal lain dari peristiwa kasus 

di atas. Kata “sejumlah” hal ini diartikan 

suatu pernyataan yang tidak pasti, 

berkenaan dengan apakah informasi 

mengenai kasus yang melaporkan 

tindakan Ratna itu digambarkan atau 

disebutkan dengan pasti dan konkret 

ataukah secara abstrak atau tidak jelas. 

Tentu kata “sejumlah “ merupakan 

strategi yang abstrak untuk menampilkan 

aktor sosial yang ikut terlibat sebagai 

otrang yang melaporkan kasus Ratna 

Sarumpaet.  

5.  Strategi Inklusi  pada Wacana  

Berita 5  

 

Sumber : Detik.com 2019 

Gambar 4..5 Analisis Berita (Polisi 

Pilah-pilah Peran Para Aktor dalam 

Kebohongan Ratna Sarumpaet, 

Jumat()) 

Berita ini menampilkan 

kelanjutan dari kasus  terkuaknya 
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kebohongan Ratna Sarumpaet, lalu di 

tampilkan pula bagaimana tindakan Polisi 

yang pada saat itu masih memastikan 

siapa saja tokoh atau aktor sosial yang ikut 

berperan atau terlibat dalam penyebaran 

kabar bohong tersebut. Berita di atas 

hanya menampilkan satu sisi dari pihak 

penyidik yaitu Polisi. Peneliti hanya 

menemukan strategi wacana yang 

digunakan pada judul dan lead berita saja, 

strategi wacana  tersebut sebagai berikut.  

a. Objektivasi-Abstraksi 

Pada judul berita di atas secara 

keseluruhan menggambarkan bagaimana 

kelanjutan dari pihak penyidik yaitu polisi 

dalam hal mendalami siapa saja orang-

orang  yang terlibat dalam kasus 

kebohongan Ratna Sarumpaet. Namun 

dalam judul ditampilkan betapa kasus ini 

menyeret sejumlah orang, karena  

dikatakan  sebagai berikut :  

                “Polisi pilah-pilah peran para 

aktor dalam kebohongan Ratna.”   

Jadi dapat diartikan sebagai suatu 

perkara yang cukup kompleks, hingga 

pihak polisi harus memilah-milah siapa 

saja yang ikut berperan dalam kasus 

kebohongan tersebut.  Jika dikaitkan 

dengan elemen-elemen dari teori wacana 

Van leuween, hal ini dapat dimasukkan ke 

dalam kategori dari strategi inklusi yaitu 

abstraksi. Yakni di mana redaktur 

menampilkan kalimat “para aktor” dari 

dua kata tersebut memungkinkan 

ketidaktahuan terkait kepastian siapa saja 

para aktor tersebut. Padahal di berita-

berita sebelumnya sudah ada pihak-pihak 

yang disebutkan dengan pasti siapa saja 

nama yang terseret dalam kasus ini.  

Pada lead berita  pun 

menggunakansstrategi yang sama seperti 

pada kalimat  berikut.    

“Kasus kebohongan Ratna Sarumpaet 

tentang penganiayaan melibatkan 

sejumlah pihak yang turut menyebarkan 

cerita fiksi itu dengan mudah. Polisi 

sedang memilah peran para 'aktor' dalam 

rangkaian kasus ini.”  

Tentu kalimat tersebut 

menampilkan strategi abstraksi, dimana  

kalimat di atas kembali tidak menjelaskan 

secara konkret siapa saja pihak yang 

terlibat pada kasus kebohongan Ratna. 

Akan tetapi di gunakan pula kalimat 

“pihak yang turut menyebarkan cerita 

fiksi itu dengan mudah”, jika di katakan 

yang turut menyebarkan, otomatis pihak 

redaktur mengetahui siapa saja yang ikut 

menyebarkan kabar bohong itu, namun di 

sini hal tersebut  tidak disebutkan dengan 

pasti siapa saja yang menyebarkan 

pertama kali informasi tersebut.  Strategi 

inklusi abstraksi ini merupakan bagian 

dari strategi wacana yang redaktur 
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gambarkan bahwa, bukan karena redaktur 

tidak mengetahui informasi siapa saja 

yang terlibat melainkan ada hal lain yang 

ingin redaktur tampilkan melalui 

penggambaran tersebut. Bisa saja hal 

tersebut di kesampingkan karena redaktur 

lebih terfokus kepada objek yaitu “cerita 

fiksi”.  

.6 Strategi Inklusi  pada Wacana Berita 

6  

 

Sumber : Detik.com, 2019 

Gambar 4.6 Analisis Berita (Episode 

Terakhir  Ratna Sarumpaet, Rabu 

(10/10/2018) )  

 Pada berita di atas masuk ke 

dalam bentuk berita investigasi yakni 

berita yang menelisik sebuah kasus lebih 

dalam lagi, dalam hal ini redaktur 

membeberkan beberapa fakta-fakta yang 

menampilkan aktor sosial baik pihak 

Ratna yang pada awal kasus di isukan 

sebagai korban kekerasan namun berbalik 

menjadi tersangka kasus penyebaran 

kabar bohong yang menyeret aktor sosial 

lainnya seperti Prabowo-Sandiaga dan 

Tim Badan Pemenangan Nasional Capres 

02. Jika dilihat strategi pada wacana berita 

investigasi ini lebih kepada strategi 

inklusi, aktor utama  Ratna  Sarumpaet 

posisinya dimarginalkan oleh redaktur, 

dan berikit beberapa analisis terkait 

strategi wacana pada berita di atas.  

a. Diferensiasi-Indiferensiasi 

Pada berita di atas, strategi inklusi 

di tampilkan pada judul serta  sub judul 

yaitu strategi diferensiasi seperti kalimat  

berikut ini.  

Episode Terakhir Ratna Sarumpaet 

“Ratna Sarumpaet dipecat sebagai 

Juru Kampanye Nasional Prabowo-

Sandi setelah berbohong. Habis itu 

masih dipolisikan oleh Gerindra.” 

Judul berita di atas seakan 

menggambarkan wajah baru Ratna dalam 

pemberitaaan sebelumnya yang 

menggunaan kata drama pada judul berita 

keempat. Begitu pula pada judul berita ini 

penggambaran Ratna seolah menambah 

unsur dramatisasi yang redaktur gunakan 

pada berita dengan jenis investigasi ini. 

Strategi wacana indiferensiasi yang 
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digunakan tentu bertujuan untuk 

menjelaskan kalau wacana berita di atas 

adalah babak terakhir dari sekian cerita 

yang Ratna bangun untuk membohongi 

keluarganya maupun kubu BPN khusunya 

Praoowo-Sandiaga.   

Selanjutnya pada kalimat sub 

judul, menampilkan bahwa saat Ratna 

Sarumpaet  di pecat sebagai Juru 

kampanye Nasioanal oleh BPN Prabowo-

Sandiaga, lalu masih di polisikan oleh 

Partai Gerindra. Hal ini menggambarkan 

bahwa Ratna Sarumpat sebagai pelaku 

diposisikan sebagai orang yang 

disudutkan, dan dapat dianggap buruk 

pula.  Mengapa demikian, karena 

tergambar bahwa pemasukan kelompok 

atau aktor dalam hal ini Badan 

Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga 

serta Partai besar yaitu  Gerindra di 

tampilkan sebagai kelompok yang lebih 

dominan pada kalimat tersebut. Pada 

dasarnya redaktur memiliki sudut 

pandang atau tujuan dari pemasukan aktor 

yang lebih dominan tersbut.  

b. Nominasi-Kategorisasi 

Selanjutnya pada lead berita di 

atas, strategi inklusi kembali di tampilkan 

seperti pada kalimat berikut.  

Nurcahaya Nainggolan, yang sedang 

leyeh-leyeh di rumah, mendadak kaget 

saat Ratna Sarumpaet mengabarkan 

bahwa dirinya ditangkap pada Kamis, 4 

Oktober 2018, malam di Bandara 

Soekarno-Hatta (Soeta), Cengkareng, 

Banten. “Saya ditangkap di pesawat. 

Tolong hubungi anak saya, biar saya ada 

yang mendampingi,” begitu perintah 

Ratna di ujung telepon kepada 

Nurcahaya, yang merupakan staf Ratna.  

Pemasukan unsur strategi wacana 

inklusi yaitu kategorisasi pada kalimat 

lead di atas, menggambarkan bahwa 

pengkategorisasian aktor lain yang 

ditampilkan dalam kasus Ratna ini seperti 

adanya kalimat  “yang sedang leyeh-leyeh 

di rumah, mendadak kaget saat Ratna 

Sarumpaet mengabarkan bahwa dirinya 

ditangkap pada Kamis, 4 Oktober 2018, 

malam di Bandara Soekarno-Hatta 

(Soeta), Cengkareng, Banten.” Strategi 

wacana dengan teknik kategorisasi ini 

pada dasarnya tidak memberi informasi 

atau mendukung informasi berkenaan 

dengan Ratna yang di tangkap di Bandara 

Soekarno Hatta itu. Namun pada wacana 

teks berita itulah,  hal yang menarik  

tersebut  yang justru digunakan oleh 

redaktur.  

Kemudian penemuan lain dari 

strategi wacana inklusi terdapat pada 

kalimat paragraf berikut.  

(6)Pasalnya, pemain teater kawakan itu 

masuk daftar cekal pihak Imigrasi atas 
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permintaan Polda Metro Jaya. Menurut 

Kepala Bagian Humas Direktorat 

Jenderal Imigrasi Agung Sampurno, 

Ratna dicegah bepergian selama 20 hari 

atas permintaan cekal tersebut. Ratna 

kemudian digiring dari pesawat menuju 

ruang Imigrasi untuk dijemput petugas 

dari Polda Metro Jaya.  

Pada awal kalimat di atas 

menggunakan kalimat yang 

mengkategorisasikan  terhadap aktor 

sosial atau dalam hal ini pelaku penyebar 

kabar bohong yaitu Ratna Sarumpaet. 

Penggunaan kalimat ini sama halnya 

dengan penjelasan kalimat sebelumnya 

meskipun tidak ada penambahan 

kategorisasi aktor sosial lain. Namun 

dalam hal ini pelaku pun di masukan ke 

dalam jenis atau sama hal sebagai pemain  

teater yang sudah cukup senior. Maka 

siapa yang tidak akan kenal jika pelaku 

atau Ratna di tampilkan dengan 

penyebutan lain yang lebih menarik untuk 

dibaca oleh khalayak. Tentu tujuan 

tersebut dinilai oleh redaksi sebagai unsur 

yang unik untuk ditonjolkan dari pada 

sebagai Tim Badan Pemenangan Nasional 

yang sudah pasti ratna telah di pecat dari 

tugasnya itu.  

c. Asimilasi-Individualisasi  

Selanjutnya kalimat pada 

paragraf ke delapan ini pun kembali 

menggunakan strategi wacana inklusi atau 

pemasukan, seperti berikut.  

Ratna memang sempat membuat geger 

publik dengan pengakuannya kepada 

sejumlah kolega bahwa ia menjadi korban 

penganiayaan, yang membuat wajahnya 

bengap. Kisah penganiayaan Juru 

Kampanye Nasional Prabowo Subianto-

Sandiaga Uno itu kemudian viral di 

media sosial dan menjadi pemberitaan 

media arus utama. 

Penggunaan struktur  kata pada 

kalimat paragraf di atas  dapat 

disimpulkan menampilkan strategi inklusi 

asimilasi. Pada dasarnya seperti analisis 

kalimat yang merujuk pada strategi 

asimilasi, tentu aktor sosial pada kasus 

tersebut yaitu Ratna Sarumpaet. Di sini  

redaktur tanpa memberikan kategori aktor  

sosial  yang jelas contohnya seperti wanita 

yang sering keluar malam hari, bukan 

seperti itu namun pada  teks tersebut  

redaktur lebih menggambarkan  sebuah 

kelompok atau organisasi besar di mana 

tokoh itu berada.  Hal ini dapat diartikan 

bahwa redaktur memberikan efek atau 

unsur generalisasi 

d. Nominasi-Identifikasi 

.   Unsur strategi wacana inklusi  

pada paragraf kesembilan  terlihat dari 

kalimat berikut.  
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Sejumlah politikus oposisi yang menjadi 

mitra Ratna di Badan Pemenangan 

Nasional Prabowo-Sandi pun ramai-

ramai memberikan dukungan moral 

kepada ibu artis Atiqah Hasiholan itu. 

Bahkan, Prabowo sempat menggelar 

jumpa pers khusus terkait cerita 

penganiayaan itu di rumahnya, Jalan 

Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa, 

2 Oktober.  

Penggunaan kata politikus oposisi  

itu diposisikan sebagai pihak  yang 

membela Ratna, kalimat tersebut 

merupakan  srategi iklusi identifikasi yang 

digunakan sebagai pemaknaan atau 

bagian dari pendefinisian sebuah 

kelompok pada suatu  peristiwa  tertentu 

di mana tokoh itu berada. Hal ini 

digunakan redaktur dengan tujuan untuk 

memberikan proposisi atau penjelasan 

bahwasannya ratna yang masih 

diposisikan sebagai korban adalah bagian 

dari kubu oposisi terhadap pemerintah 

atau lebih spesifiknya lagi yaitu kepada 

kubu pertahanan Capres 01 Jokowi-

Ma’ruf Aamin di Pilpres 2019. Hal ini 

memungkinkan adanya penafsiran lain 

oleh khalayak atau pembaca dalam 

mencerna isi berita di atas.  

V. Pembahasan  

a. Pembahasan Strategi Eksklusi 

pada Pemberitaan Kebohongan 

Ratna Sarumpaet Di Media 

Online Detik.com Periode 

Oktober 2018.   

Berita yang muncul terkait kabar 

penganiayaan yang dilakukan pada 21  

September 2018,  memang mencuat pada 

awal bulan Oktober 2018. Namun kabar  

yang  masih belum ada titik temu berupa 

fakta-fakta pendukung  mengenai tindak 

kekerasan yang Ratna alami ini tidak terus 

diekspos dan digali kebenarannya oleh 

media. Beberapa media  gencar 

memberitakan, meskipun belum ada 

berita yang Ratna sendiri menjadi 

narasumber tunggal pada setiap beritanya. 

Pada awal kasus kebohongannya belum 

terungkap, media malah gencar 

mengekspos orang-orang yang dapat 

dikatakan sebagai tokoh yang cukup dekat 

dengan Ratna. Meskipun memang 

beberapa tokoh politikus seperti Fadli Zon 

dan Prabowo Subianto, mereka mendapat 

kabar tersebut lewat pernyataan Ratna 

sendiri. Akan tetapi redaktur dalam hal ini 

detik.com terkesan lebih terfokus kepada 

pihak-pihak tersebut yang memang lebih 

kooperatif dalam memberikan pernyataan 

kerkait tindak aniaya terhadap Ratna.  

Peneliti pun tidak hanya 

menganalisis lewat prespektif sendiri, 

akan tetapi hasil ini didukung pula melalui 
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hasil wawancara terhadap narasumber 

sebagai hasil yang memperkuat 

triangulasi sumber. Peneliti mencoba 

untuk menggali pendapat lewat 

narasumber yakni wartawan Detik.com 

Biro Jabar Mukhlis Dinillah, pada 

dasarnya awal kasus  yang  berhembus 

bermula adanya isu tindak kekerasan yang 

terjadi terhadap Ratna  di Bandara Husain 

Sastra Negara Bandung.  Kendati, posisi 

narasumber memang Ia bukan orang yang 

meliput langsung kabar tersebut. Namun 

selaku wartawan, narasumber memang 

cukup mengetahui dan mengikuti 

pemberitaannya baik di medianya sendiri 

maupun lewat pemberitaan di media lain. 

Ia pun menyatakan pandangan mengenai 

bagaimana pemberitaan kasus 

kebohongan Ratna Sarumpaet di media 

online detik.com, bahwa pemberitaan di 

Detik.com tentu diulas secara 

proporsional, tidak memperlihatkan atau 

pun menyudutkan Ratna maupun pihak-

pihak yang dilihat sebagai pendukung 

kebohongan yang dibuat Ratna. 

Pengungkapan tersebut dapat 

menjurus kepada hal yang subjektif, 

namun dari kacamata ia selaku wartawan 

detik.com, dalam hal ini yang peneliti 

lakukan adalah mencoba mengungkap dan 

menjelaskan bagaimana strategi eksklusi 

dan inklusi diaplikasikan yang dapat 

berakibat menyudutkan atau 

menampilkan aktor sosial secara buruk 

atau apa adanya. Memang betul tidak 

semua dari keenam berita yang peneliti 

analisis berakibat menyudutkan korban 

atau pelaku. Kendati, elemen berita yang 

berimbang atau proposional pun cukup 

masih di pertanyakan pasalnya, dalam 

analisis wacana kritis berita pertama yang 

berjudul “Ratna Sarumpaet Dianiaya, 

Fadli : Mana Ada yang Tidak Terkait 

Politik” pada paragraf terakhir muncul 

fakta terkait  pihak polisi yang  setelah 

menyatakan bahwa  POM TNI AU yang 

telah menyisir terjadinya  penganiyaan, 

dan   ternyata hasilnya tidak ada sama 

sekali bukti di TKP telah terjadi hal seperti 

itu. Redaktur tidak menjelaskan lebih 

dalam lagi terkait pernyataan tersebut, 

padahal di satu sisi Ratna yang 

menceritakan kepada pihak lain yaitu 

Fadli Zon jelas memberikan informasi 

bahwa ia telah dianiaya di Bandara Husain 

Sastra Negara Bandung.  

Jika melihat penggambaran hal 

seperti itu, maka peneliti mengasumsikan 

bahwa berita tersebut belum proporsional 

karena adanya ketimpangan bahwa 

redaktur lebih terfokus kepada isu 

kepentingan politik di balik kekerasan 

yang menimpa Ratna Sarumpaet. Hal 

yang di rasa penting untuk khalayak 

terkait kekerasan yang terjadi di TKP 

tidak di munculkan secara jelas, apalagi 
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pernyataan tersebut di simpan redaktur di 

paragraf paling akhir, tentu hal ini dirasa 

oleh redaktur adalah hal yang kurang 

penting. Prespektif peneliti menilai bahwa 

redaktur pasti menginginkan hal yang lain 

dari biasanya apalagi jika di sangkut 

pautkan dengan kepentingan politik. Pada 

analisis berita pertama memang tidak di 

temukan adanya penggunaan elemen 

strategi wacana eksklusi atau pengeluaran 

aktor dan lebih kepada strategi inklusi 

yang bertujuan menampilkan aktor sosial.  

Pengeluaran aktor sosial pada 

wacana teks berita Ratna Sarumpaet di 

temukan pada berita kedua yakni dengan 

judul, “Kata Prabowo soal Ada-Tidaknya 

Motif Politik di Penganiayaan Ratna”. 

Pengeluaran aktor terlihat dari 

penggunaan strategi eksklusi penggantian 

kalimat bahwasannya, Prabowo 

menyesalkan dan mengecam tindak 

penganiayaan yang menimpa aktivis yang 

kerap bersebrangan dengan pemerintah 

itu. Dari kalimat  tersebut penyebutan 

korban penganiayaan dalam hal ini Ratna  

Sarumpaet  tidak disebutkan dengan jelas, 

namun ada unsur  penggantian anak 

kalimat yang berfungsi untuk mengganti 

identitas dari pihak korban.  Jika merujuk 

kembali dari pernyataan narasumber 

terkait tidak ada hal yang  menyudutkan 

aktor sosial ataupun pihak-pihak yang 

mendukung Ratna. Hal itu dirasa belum 

sesuai dengan teks wacana yang 

digunakan redaktur terutama dalam 

menampilkan aktor sosial Ratna 

Sarumpaet. Karena penggantian anak 

kalimat tersebut tentu akan berimbas 

kepada penafsiran khalayak pembaca 

dalam melihat Ratna Sarumpaet secara 

negatif yang  pada saat itu di posisikan 

menjadi korban tindak kekerasan. 

Pengeluaran aktor dan pemasukan unsur 

lain seperti kalimat tersebut. Pada 

dasarnya redaksi  tentu beranggapan 

bahwa wacana teks berita seorang aktivis 

Ratna Sarumpaet akan lebih unik lagi jika 

ditampilkan pernyataan seperti itu.   

Masih pada strategi eksklusi 

yakni adanya elemen strategi 

nominalisasi, di mana redaksi 

menggunakan kalimat tidak langsung 

yang juga diaplikasikan suatu kata kerja 

menjadi kata benda yaitu “penganiayaan”. 

Kata tersebut digunakan redaktur tentu 

memiliki artian bahwa struktur kalimat 

akan memberikan efek kepada khalayak 

atau pembaca Karena sejalan dengan apa 

yang di sampaikan narasumber terkait 

tanggapannya selaku praktisi jurnalis,  

dalam melihat pemberitaannya itu cukup 

menyita perhatian publik. Apalagi di 

tengah-tengah tahun politik yang gencar 

diwarnai isu berita bohong atau hoax. 

Kemudian Ratna yang juga  menjadi salah 

satu  tim paslon tentunya menjadi buah 

bibir masyarakat dan pendukung paslon 

lainnya. Diperkuat pula oleh sosok Ratna 
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yang juga menjadi aktivis cukup dikenal 

publik karena kerap vokal di media massa.  

Pernyataan Mukhlis selaku 

wartawan Detik.com ini pun menjadi 

acuan,  di mana tentu redaktur pun 

membuat strategi wacana sedemikian 

rupa.  Sehingga hal yang disampaikan 

redaktur akan mengena di pikiran 

khalayak pembaca bahwa sosok Ratna 

adalah aktivis,  yang memang kerap vokal 

terhadap kebijakan pemerintah yang 

disampaikan melalui saluran media 

massa.  

Melalui keenam berita yang 

dianalisis peneliti,  penggunaan strategi 

eksklusi atau pengeluaran yang redaktur 

aplikasikan pada berita tersebut hanya ada 

tiga strategi, dan yang terakhir yaitu 

strategi pasivasi. Strategi yang memang 

menggunakan struktur kalimat pasif untuk 

mengeluarkan aktor sosial ataupun pihak-

pihak yang juga ditampilkan namun 

dengan pemaknaan yang berbeda. Seperti 

pada berita ketiga dengan judul “Dongeng 

Kebodohan Ratna Sarumpaet” strategi 

tersebut tergambar dari kalimat di 

paragraf ke 33 yaitu  “Elite-elite politik 

yang sebelumnya membela Ratna balik 

memberikan serangan.” Adanya 

pemasukan aktor sosial yaitu Prabowo-

Sandiaga beserta rengrengannya itu di 

munculkan namun dengan struktur 

penggunaan kata yang berbeda maka hal 

itu dapat dikategorikan ke dalam strategi 

pasivasi yaitu pengeluaran aktor. 

Penggambaran elite politik ini dapat 

memberikan efek kepada pembaca yang 

kritis bahwa posisi aktor sosial 

digambarkan seperti seseorang yang 

tengah berada dalam perselisihan 

sehingga ditampilkan ada yang membela 

dan ada juga  yang menyerang serta subjek 

yang diganti menjadi elite-elite politik. 

Hal ini redaksi gunakan untuk 

membangun alur cerita atau  wacana yang 

dapat mempengaruhi sehingga khalayak 

akan lebih tertarik lagi untuk membaca 

berita tersebut. 

Hal `ini berkaitan dengan 

bagaimana redaktur membangun serta 

menggunakan teknik-teknik dalam 

menyusun sebuah wacana teks berita, dan 

menurut narasumber sendiri hal ini  

ditanggapi bahwa, setiap jurnalis di 

lapangan dalam melaporkan sebuah 

peristiwa atau berita punya sudut pandang 

masing-masing. Tapi tentunya sudut 

pandang yang dibentuk jurnalis di 

lapangan mengedepankan substansi dari 

peristiwa itu sendiri. Kendati demikian hal 

tersebut memang di gunakan oleh setiap 

jurnalis di lapangan, namun terlepas dari 

hal tersebut redakturlah yang berperan 

penting dalam dimuatnya suatu berita.  



43 
 

b. Pembahasan Strategi Inklusi 

pada Pemberitaan Kebohongan 

Ratna Sarumpaet Di Media 

Online Detik.com Periode 

Oktober 2018.   

Dalam analisis wacana kritis 

Theo Van Leeuwen,  memang lebih 

banyak menekankan  ketujuh strategi 

yakni bagaimana strategi pemasukan 

aktor sosial atau strategi pemarjinalan 

pihak-pihak terkait, ditampilkan melalui 

wacana teks berita tersebut. Kemudian 

mengenai kedua strategi Van Leeuwen, 

peneliti mencoba mengaitkan hasil 

analisis dengan apa yang narasumber 

kemukakan bahwa strategi inklusi 

merupakan hal yang biasa dalam 

pemberitaan. Teknik itu biasanya 

digunakan seorang wartawan tergantung 

dari sudut pandang (angle) berita yang 

ingin ditulis. Karena sosok Ratna memang 

cukup dikenal masyarakat, sehingga 

ketika menonjolkan tokoh Ratna akan 

lebih dilirik oleh  pembaca. Tekankan 

pernyataan  

Pernyataan nasrasumber tersebut  

dikaitkan pula  dengan karakteristik dari 

analisis wacana kritis yakni konsep dari 

kekuasaan.  Bahwa hal yang dimunculkan 

dalam wacana merupakan hal yang wajar 

atau bersifat alamiah, serta  hasil 

penelitian berita-berita di atas, dapat 

selaras dengan pernyataan narasumber 

bahwa strategi wacana yang dibentuk oleh 

wartawan selaku orang yang menulis 

berita,  sesuai dengan situasi yang ia temui 

di lapangan. Kemudian  sejalan dengan 

redaktur selaku orang yang bertanggung 

jawab akan baik buruknya jika berita yang 

dimuat. Maka pertimbangan dari 

penggunaan strategi inklusi pada 

pemberitaan ini  tentu dilihat dari 

bagaimana kondisi sosial, situasi politik, 

dan aspek-aspek yang dapat mendukung 

mengenai berita yang akan disajikan 

kepada khalayak. Layaknya penggunaan 

strategi inklusi yang dalam berita kasus 

Ratna Sarumpaet strategi tersebut lebih 

banyak diaplikasikan.   

Fokus dari strategi inklusi itu 

sendiri sebetulnya adalah strategi  

redaktur dalam memposisikan aktor sosial 

secara baik, buruk atau apakah aktor 

tersebut dimarjinalkan dalam artian 

pengungkapan aktor sosial secara apa 

adanya itu malah membuat posisinya 

disudutkan secara tidak semestinya. Hal 

tersebut peneliti temukan dalam beberapa 

berita yang peneliti analisis, yakni pada 

berita kesatu posisi Ratna Sarumpaet 

masih menjadi korban  namun sosoknya 

tidak terlalu mendominasi, karena 

redaktur lebih terfokus kepada pihak lain 

yaitu pemunculan tokoh Fadli Zon selaku 

orang yang mengetahui,  dan bisa 

dikatakan lebih komunikatif untuk 
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dimintai keterangan. Serta redaktur lebih 

terfokus untuk mengeluarkan unsur  

politik secara general sebagai asumsi atau 

yang melatarbelakangin tindak kekerasan 

yang menimpa Ratna, namun 

mengesampingkan atau tidak begitu 

mendalami terkait bukti-bukti seperti hasil 

di TKP  yang menyebutkan bahwa tidak 

ada tindak kekerasan setelah Polisi 

melakukan penyisiran. Fakta yang 

redaktur kesampingkan dalam berita 

tersebut dapat diartikan bisa saja media 

atau wartawan tidak mementingkan hal 

itu, karena saat itu isu yang sangat 

berpengaruh khusunya dalam ruang 

lingkup pemerintah adalah kepentingan 

politik.  

Kendati demikian berita tersebut 

memililki unsur daya tarik yang cukup 

tinggi, dimana khalayak pada saat ini lebih 

kritis, akan apa yang media beritakan. 

Khalayak milenial kini lebih tertarik akan 

hal yang dianggap booming, atau terkini. 

Seperti dalam unsur daya tarik berita 

berkenaan dengan ketepatan, sifat 

aktualisasi berita cukup dilirik pembaca, 

pembaca akan lebih tertarik dengan berita 

yang bersifat terbaru, apalagi mengenai 

berita seorang tokoh publik yang 

eksistensinya  cukup dikenal masyarakat.  

Kemudian dalam analisis berita 

kedua, hasil analisis yang cukup menarik  

untuk diulas adanya  strategi wacana 

individualisasi,  yang redaktur gunakan 

dalam pemasukan aktor sosial Ratna 

Sarumpaet. Aktor sosial secara mandiri 

digambarkan sebagai aktivis yang juga 

tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. 

Penggambaran aktor secara individual 

tersebut redaksi gunakan tentu untuk 

mempertegas  identitas korban tindak 

kekerasan yaitu Ratna Sarumpaet.  

Lalu  hal tersebut selaras pula  

dengan unsur daya tarik berita yakni name 

make news, singkatnya  seorang tokoh 

publik atau seorang politikus jika 

memiliki suatu permasalahan atau pun 

melakukan tindakan-tindakan yang tidak 

sepatutnya.  Hal itu akan sangat dengan 

mudah muncul menjadi berita yang 

hangat di perbincangkan, bahkan dapat 

menjadi headline berita-berita di saluran 

media massa. Layaknya kasus yang Ratna 

Sarumpaet hadapi, bahwa hoax di masa 

sekarang ini telah menjadi hal  yang kerap 

kita temui dalam segala lini aspek 

kehidupan. Apalagi  jika menyangkut  

dengan  pemerintah atau politik, begitu 

gampang diangkat  menjadi isu bahkan 

dapat memicu pengalihan isu lain  dalam 

pemberitaan. 

Pada berita ke tiga peneliti pun 

menemukan penggunaan yang redaktur 

tampilkan pada lead berita.  Tentu lead 

berita ini menjadi inti keseluruhan yang 

penting dari suatu berita. Di mana redaksi 
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menggunakan strategi wacana abstraksi, 

seperti kalimat bahwa Ratna meminta 

maaf kepada banyak pihak, termasuk 

kepada pihak yang selama ini dikritiknya. 

Pada pemahamannya strategi tersebut 

digunakan oleh redaksi untuk 

menampilkan maksud sesuatu yang lain. 

Redaktur di sini bukan tidak mengetahui 

siapa saja pihak yang selama  ini dikritik 

Ratna,  karena pada intinya  seorang 

jurnalis harus berpegang kepada kaidah 

kode etik yakni melakukan verifikasi 

terkait fakta-fakta yang akan ditampilkan. 

Tentu redaktur memiliki maksud lain 

mengapa hal tersebut tidak dijelaskan 

secara spesifik atau konkret.  

Selanjutnya seperti kalimat yang 

menyatakan bahwa  Ratna mengakui, 

pada 21 September 2018, dirinya 

menemui dokter bedah plastik di Jakarta. 

Ratna mengaku menjalani sedot lemak di 

pipi. Penggunaan strategi identifikasi 

tersebut, tentu lebih menggambarkan 

sosok Ratna secara lebih buruk lagi. 

Karena redaktur mengungkap atau 

menggambarkan bagaimana tindakan 

yang sebenarnya di lakukan Ratna, yang 

ia akui sebelumnya sebagai tindak aniaya 

terhadap dirinya.  

Melalui hasil temuan tersebut, 

selaras dengan pendapat narasumber 

mengenai teknik yang redaktur masukan 

atau tonjolkan pada peristiwa,  serta  

tindakan dari aktor sosial bahkan 

kelompok lain yang ingin ditampilkan itu 

sejalan dengan strategi yang digunakan  

pada pemberitaan Ratna Sarumpaet. Maka 

pandangan narasumber  menunjukan 

ternyata,  tidak  bisa  dipungkiri bahwa 

unsur inklusi dalam  pemberitaan 

merugikan pihak Ratna. Bahwasannya 

melalui pemberitaan yang bergulir sejak 

awal, hingga persidangan membuat citra 

Ratna Sarumpaet  di mata khalayak  

masyarakat menjadi negatif. Apalagi 

dengan  alasan kebohongan Ratna itu,  

hanya karena malu kepada keluarga 

setelah operasi plastik yang ia jalani.   

Merujuk kepada pernyataan 

narasumber memang benar, namun 

redaktur pun telah melakukan tugasnya 

baik dalam hal penyuntingan dan 

membangun struktur kalimat bahasa yang 

dapat dengan mudah pembaca pahami.  

Unsur penting seperti adanya 5W+1H 

dalam setiap berita memang ditampilkan. 

Hanya saja setiap  berita memiliki unsur 

daya tarik serta nilai berita yang kuat, 

sehingga menjadi pertimbangan apakah 

berita itu bisa diangkat menjadi berita 

yang layak disajikan kepada khalayak 

atau tidak. 

Dalam pemberitaan Ratna 

Sarumpaet ternyata Redaktur tidak hanya 

mengubah kalimat aktif menjadi pasif, 

tidak hanya mengidentifikasi atau 
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mengkategorisasikan aktor sosial apa 

adanya maupun secara buruk. Tetapi 

redaksi lebih lihai lagi dalam membangun 

struktur wacana berita menjadi lebh 

menarik namun bersifat memarginalkan 

aktor sosial. Layaknya pada  judul berita 

keempat yang peneliti coba analisis. 

Adanya penggunaan kata diksi seperti 

judul Dongeng Kebodohan Ratna 

Sarumpaet. Berita ini lebih kepada berita 

yang mendalami dan menguak berbagai 

fakta-fakta peristiwa yang ada,  atau bisa 

disebut interpretative news yaitu  jurnalis 

harus mengungkap suatu isu berupa fakta 

bukan opini lagi, serta perihal isu yang 

kontroversial. Hal itu redaktur 

implementasikan dalam judul berita 

tersebut. Namun disini redaktur lebih 

mengungkap fakta-fakta dengan teknik 

kalimat yang lebih bercerita.  

Penggunaan kata dongeng, drama 

serta aktor-aktor yang terlibat dalam kasus 

tersebut  dan rangkaian fakta-fakta yang 

redaksi munculkan layaknya sebuah kisah 

yang telah diatur sedemikian rupa hingga 

adanya penokohan, hal ini  redaktur 

gambarkan secara dramatis. Kendati 

memang menampilkan banyak strategi 

inklusi diantaranya  diferensiasi-

indiferensiasi, identifikasi, asosiasi. 

Keempat strategi ini menggambarkan 

bahwa adanya unsur pemarginalan aktor 

yaitu Ratna Sarumpaet. Hal yang memang 

menjadi fakta-fakta serta memperkuat 

tindakan Ratna, selaku orang yang 

melakukan rekayasa cerita hingga 

membuat kegaduhan ini pun ditambah 

lagi dengan struktur kalimat yang dapat 

mendukung atau menambah sosok Ratna 

yang makin disudutkan.  

Melalui strategi tersebut Ratna 

dapat di maknai sebagai orang yang tidak 

memiliki akal pikiran, orang yang bodoh.  

Namun dengan mudahnya memutar 

balikan fakta serta menyebarkan atau 

memberitahukan peristiwa yang ia 

rekayasa. Dalam hal ini peran wartawan 

atau jurnalis selaku orang yang menulis 

berita tersebut,  tentu sudah memiliki 

tujuan  ke arah mana strategi wacana ini 

nantinya. Kemudian redaktur pun tentu 

melihat berita ini sebagai berita yang akan 

banyak menarik khalayak untuk 

membacanya. Tak hanya itu, teknik yang 

tidak luput dari bagian strategi redaktur 

adalah pemasukan suatu kelompok sosial 

bersifat general yang pengaruhnya 

memang cukup dominan pada kasus ini 

yaitu partai Gerindra. Pada berita keenam 

yang peneliti analisis, ternyata tidak hanya 

dalam analisis berita kesatu penyebutan 

partai tersebut, namun dalam berita 

keenam ini pula posisi Gerindra 

ditampilkan sebagai kelompok yang 

paling berperan juga dalam penyebaran 

kabar bohong, namun dengan 
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ditampilkannya nama partai besar yaitu 

Gerindra hal ini dapat diatikan atau 

disama ratakan bahwa semua bagian 

elemen partai Gerindra, pada awal kasus 

mendukung serta membela dan pada akhir 

kasus terbongkarnya kebohongan Ratna 

menjadi kelompok yang balik menentang 

bahkan mempolisikan Ratna Sarumpaet.  

Sebetulnya pada penelitian ini 

posisi narasumber sebagai bentuk dari 

adanya proses triangulasi sumber baik 

dalam membandingkan dan menjadi 

acuan terlebih dalam mngecek keabsahan 

data.  Hal itu menjadi kendala bagi 

peneliti, karena pada kenyataannya 

narasumber tidak terlalu memahami 

secara mendalam bagaimana strategi 

wacana Van Leeuwen, diaplikasikan pada 

setiap berita yang wartawan tulis. Namun 

tentu setiap wartawan baik pihak redaktur 

pun tanpa menyadari telah menggunaan 

atau sedikitnya dalam satu berita 

memunculkan strategi eksklusi ataupun 

inklusi tersebut. Akan tetapi penelitian ini 

didasari  pada penelitian yang bersifat 

kritis, maka peneliti akan lebih 

mendominasi baik dari segi hasil analisis 

maupun pembahasan yang telah 

dipaparkan sebelumnya.    

Pada intinya dari keenam berita 

yang memiliki strategi wacana masing-

masing, karena dari segi jenis beritanya 

pun sudah berbeda satu sama lain.  Namun 

hal yang paling utama yang dapat di tarik 

benang merahnya bahwa, redaktur hanya 

mencoba menonjolkan identitas, sifat 

individualisasi dari  sosok aktor sosial 

atau kelompok yang terlibat,  

pengkategorisasian, pemasukan aktor 

namun tidak secara spesifik bahkan  

konkret.  Dari   hal tersebut tentu akan 

berpengaruh kepada  pandangan khalayak 

pembaca, bahwa ternyata seorang Ratna 

Sarumpaet yang juga selaku tim dari 

badan Pemenangan Nasional (BPN) 

Prabowo-Sandiaga,  malah menjadi 

pelaku penyebar hoax, yang lebih luar 

biasanya  lagi isu tindak kekerasan yang 

dia alami dan memang isu tersebut masih 

berupa dugaan tanpa lebih mendalami lagi 

fakta lain dari isu tersebut. Namun 

disangkut pautkan dengan kepentingan 

politik atau  elite-elite politik. Hal ini bila 

dimaknai lebih dalam lagi tentu akan 

berimbas kepada citra dan elektabilitas  

Prabowo selaku Capres di pemilu April  

2019 lalu, karena sudah pasti cintra atau 

posisi dari Ratna Sarumpaet sebelum 

tersandung kasus hoax, Ratna sudah 

memiliki image atau pandangan yang 

kurang baik di mata khalayak.  

VI. Kesimpulan dan Saran  

a.  Kesimpulan 

Melalui  penjelasan dari hasil 

temuan yang dilakukan oleh peneliti 
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terhadap pemberitaan kasus kebohongan 

Ratna Sarumpaet di Media Online 

Detik.com pada periode Oktober 2018. 

Serta landasan analisis dengan 

menggunakan teori analisis wacana Theo 

Van Leeuwen, yakni dua strategi wacana 

Van leeuwen yang juga sebagai 

pertanyaan penelitian ini. Peneliti pun 

dapat menarik kesimpulan sesuai dengan 

pertanyaan penelitian yang telah terjawab 

melalui temuan hasil analisis, sebagai 

berikut.  

a. Strategi Eksklusi 

Strategi wacana eksklusi atau pengeluaran 

ini terbagi lagi kedalam tiga elemen 

strategi wacana. Ketiga strategi tersebut 

peneliti temukan dalam pemberitan 

kasus kebohongan Ratna Sarumpaet, 

yakni pada berita kedua dan keempat. 

Strategi eksklusi yang redaksi bangun 

pada wacana berita tersebut, lebih 

kepada strategi dalam mengeluarkan 

aktor sosial,  struktur kalimat secara 

umum menempatkan aktor sosial 

sebagai subjek namun pada strategi 

tersebut subjek yang penyebutannya 

secara spesifik  itu hilang digantikan 

dengan penyebutan subjek yang lain 

dengan struktur kalimat secara pasif, 

strategi pasivasi yang ditemukan pada 

berita keempat lebih terfokus kepada 

objek dari peristiwa itu. Sehingga jika 

merujuk kepada unsur berita yaitu Who 

(siapa) pada berita tersebut  actor sosial     

digantikan dengan penyebutan yang 

berbeda sehingga penafsirannya pun 

akan berbeda pula.   

Kemudian pengeluaran aktor 

dengan mengubah penyebutan nama itu 

memberikan efek lebih buruk lagi kepada 

Ratna yang dalam wacana teks berita 

tersebut posisinya masih menjadi seorang 

korban kekerasan. Redaksi gunakan pada 

wacana berita di atas, dan tentu akan 

berdampak terhadap khalayak yang  

melihat Ratna sebagai sosok yang buruk. 

Dalam hal ini mengapa redaksi 

menghubungkan atau mengganti subjek, 

karena posisi Ratna dihubungkan dengan 

unsur politik. Jadi dalam hal ini pun unsur 

politik atau elite-elite politik lebih 

mendominasi ketimbang pengungkapan 

tindak kekerasan yang Ratna alami.  

b. Strategi Inklusi  

Pada strategi ini peneliti 

menemukan bahwa redaksi menggunakan 

ketujuh elemen strategi inklusi atau 

pemasukan. Yakni dari berita kesatu 

hingga keenam,  baik strategi difernsiasi-

indiferensiasi, nominasi-kategorisasi, 

nominasi-identifikasi, abstraksi-

objektivasi, determinasi-indeterminasi, 

asimilasi-individualisasi, serta asiosiasi-

disosiasi wacana teks berita tersebut, telah 

teraplikasikan dengan beberapa maksud 
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yaitu bahwasannya redaksi menampilkan 

aktor sosial baik Ratna dan kubu Prabowo 

secara berbeda. Yakni Ratna ditampilkan 

dengan sosok identitas atau kategori yang 

lain. Teknik abstraksi pun 

menggambarkan sosok pihak yang 

mendukung juga berbalik mempolisikan 

Ratna ini tidak secara spesifik atau 

disebutkan dengan jelas. Seperti pada 

judul Polisi pilah-pilah peran para aktor 

dalam kebohongan Ratna Sarumpaet. 

Selain struktur kalimat yang abstrak 

redaksi pun menampilkan unsur lain yang 

mengkategorisasikan Ratna secara buruk 

seperti Ratna pada berita investigasi, 

Ratna disudutkan dengan menyatakan 

bahwa seletah dipecat selaku tim Badan 

Pemenangan Prabowo-Sandiaga di 

Pilpres 2019, tak hanya sampai disitu 

Partai Gerindra pun mempolisikan Ratna.  

Redaksi tak hanya memarginalkan 

posisi Ratna baik dari awal kasus selaku 

korban hingga akhirnya menjadi 

tersangka pelaku penyebaran berita 

bohong, akan tetapi pada keenam berita 

yang menggunakan strategi inklusi, 

redaksi juga mencoba menampilkan hal 

yang berbeda dari pemasukan aktor sosial 

Prabowo Subianto, Sandiaga dan Fadli 

Zon secara berbeda. Hal tersebut pun 

dapat terindikasi adanya upaya 

memarginalkan posisi para elite politik 

tersebut.  Redaksi tidak hanya melihat 

Ratna dari satu sisi saja yakni sebagai tim 

BPN Prabowo-Sandiaga, namun unsur 

dari wacana pengkategorisasian di 

munculkan dengan menyebut Ratna 

sebagai pemain teater atau aktor  

kawakan, hal itu dimuncukan redaksi 

tentu memiliki maksud untuk lebih 

menarik lagi pembaca dan memberikan 

pemahaman bahwa sosok Ratna ini bukan 

hanya sebagai aktivis tapi beliau sudah 

malang melintang di dunia teater. 

Penggunaan strategi kategorisasi maupun 

identifikasi ini meskipun penggambaran 

secara apa adanya namun tentu redaksi 

pun berpandangan bahwa hal-hal yang ia 

tampilkan seperti berita di atas akan 

bermakna buruk terhadap pemposisian 

Ratna sebagai wanita. Jadi dalam hal ini 

baik penggunaan strategi eksklusi maupun 

inklusi yang redaksi gunakan akan 

bermakna buruk terhadap posisi Ratna 

ditambah latarbelakang Ratna sebagai 

aktivis yang sering bertolak belakang 

dengan pemerintah.  

B.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian serta 

pembahasan yang telah peneliti jelaskan 

di atas, maka ada beberapa saran yang 

peneliti rasa perlu disampaikan, yakni 

sebagai berikut.  

a. Saran Teoritis  
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Secara teoritis penggunaan teori 

analisis wacana Theo Van leeuwen ini  

sangat berperan dalam mengkaji   terkait 

hal yang secara spesifik tentang linguistik, 

karena ilmu linguistik ini sangat 

berhubungan dengan penulisan berita, hal 

ini pun seharusnya menjadi landasan teori 

yang patut dikembangkan dalam 

menganalisis wacana teks berita, dan 

bukan hanya itu saja tapi hal ini dapat 

digunakan lagi untuk mengkaji bagaimana 

strategi para media massa untuk 

menampilkan dirinya secara baik atau 

buruk kepada khalayak. Kemudian 

peneliti merasa metode analisis wacana 

kritis ini sangat relevan bagi para 

mahasiswa jurnalistik khusunya bahasa. 

Karena dapat  mengungkap makna di 

balik wacana.  

b. Saran Praktis 

Secara praktis tentu hal ini 

berkenaan dengan kegunaannya oleh 

pihak-pihak praktisi seperti jurnalis 

ataupun redaksi. Mengapa demikian 

karena ketika peneliti menggali lebih 

dalam lagi terkait penggunaan strategi 

Van  Leeuwen, hasil yang ditemukan tidak 

banyak yang mengerti dan mengetahui 

perihal strategi wacana tersebut. Padahal 

hal ini secara tidak sadar seorang    jurnalis  

khususnya redaksi selaku pihak  yang  

menyunting dan bertanggung jawab 

terhadap munculnya suatu berita. Mereka  

menggunaan strategi wacana eksklusi dan 

inklusi. Maka semoga dengan adanya 

penelitian analisis wacan kritis terkait 

pemberitaan Kasus kebohongan Ratna 

sarumpaet, teori ini akan lebih dilirik oleh 

pembaca utamanya seorang praktisi di 

media massa.  

c. Saran Bagi Masyarakat 

Penelitian ini didasarkan pada 

tujuan peneliti ingin mengungkap 

bagaimana sebetulnya strategi wacana yang 

digunakan oleh wartawan maupun redaktur 

terhadap pemberitaan Ratna Sarumpaet. 

Kendati demikian, hal ini pun tak luput dari 

keinginan khususnya saran dari peneliti 

karena  tentu dengan adanya pemberitaan 

ini mempengaruhi berbagai pihak elemen 

masyarakat. Kemudian lebih banyak lagi 

orang yang melakukan rekayasa atau hoax. 

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat 

memberikan pemahaman kepada 

masyarakat bahwa di era sekarang ini media 

lebih lihai lagi dalam membangun sosok 

tokoh publik melalui narasi-narasi yang 

media buat. Seyogianya kita pun sebagai 

masyarakat yang membutuhkan informasi 

melalui berita, kita pun harus lebih paham 

atau lebih sadar dan lebih melek media lagi.  

d. Saran Bagi Pemangku Kebijakan 

Melalui hasil penelitian ini, hal 

yang perlu ditekankan kepada pemangku 

kebijakan atau tokoh publik yang 
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memiliki peran di ranah pemerintahan. 

Tentu hal ini harus menjadi tolak ukur 

dalam setiap tindakan yang meraka 

lakukan, karena setiap tindak yang salah 

sedikitpun mata media akan tertuju 

kepada tindakan sekecil apapun khusunya 

pada tindakan yang tidak semestinya. 

Meskipun dalam hal ini posisi media dan 

para pemangku kebijakan adalah saling 

membutuhkan. 
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