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KAJIAN SEMIOTIKA PADA WACANA SEPUTAR KORUPSI DI OPINI

HARIAN KOMPAS

Oleh

NURUN NAJIAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini seputar korupsi di Harian
Kompas dengan menggunakan  pendekatan  kajian semiotika  menurut Charles
Sanders Pierce. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan
beberapa teknik dan metode yaitu teknik dokumentasai,  teknik observasi, metode
simak, dan teknik pencatatan. Data yang sudah terkumpul kemudian
diklasifikasikan berdasarkan karakternya, setelah itu data dianalisis sesuai dengan
teori semiotika. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan, dalam penyajian data peneliti
mengunakan metode informal.

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1)
Dalam opini-opini seputar korupsi di Harian Kompas sebagian besar kata-katanya
memiliki tanda semiotika. Hal tersebut terlihat jelas dari banyaknya penggunaan
kata-kata yang memiliki simbol akan adanya maksud dan makna lain yang ingin
di sampaikan penulis melalui opininya. Tanda semiotika selain terdapat dalam
teks opini juga bisa dilihat dari penggunaan gambar sebagai pendekung opini
tersebut yang juga memiliki maksud tertentu akan penggunaannya. (2) Makna
yang ingin di kedepankan dari semua opini seputar korupsi di harian kompas
tersebut adalah sebagai reaksi protes, keprihatinan dan ketidakpuasan masyarakat
akan hukum negara ini. Selain itu, opini ini ditulis juga dengan maksud
mempengaruhi khalayak banyak supaya bisa bersama-sama memerangi dan
memberantas korupsi.

Kata Kunci: Kajian Semiotika, Opini Seputar Korupsi,  Tanda Semiotika,
Makna.



SEMIOTICS STUDY ON DISCOURSE CONCERNING CORRUPTION
COMPASS IN DAILY OPINION

BY
NURUN NAJIAH

ABSTRACT

This study aims to analyze opinions about corruption in Kompas using a
semiotic approach to the study by Charles Sanders Pierce. Methods of data
collection in this study using several techniques and methods that dokumentasai
techniques, observation techniques, see the method, and recording techniques.
The data was collected and then classified based on character, after which the data
were analyzed according to the theory of semiotics. This study is a qualitative
research that produces descriptive data in the form of words or writing,
presentation of data in research using informal methods.

Based on the analysis of the results and discussion can be concluded that
(1) In the opinions expressed about corruption in Kompas most of the words have
semotika sign. This is evident from the many uses of words that has the symbol
will Adaiah other purpose and meaning that you want to convey through an
opinion writer. Sign semiotics than opinions contained in the text can also be seen
from the use of images as pendekung the opinion that also has a specific purpose
to use. (2) meaning like in prioritizing of all opinions about corruption in the daily
compass is in response to the protests, concerns and dissatisfaction will be the law
of this country. In addition, this opinion is also written with the intent of affecting
the audience a lot together in order to combat and eradicate corruption.

Keywords: Semiotics Studies, Opinion Around the corruption, Semiotics Signs,
Meaning.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia banyak terdapat media massa yang biasanya selalu ingin

disematkan predikat independensi oleh masyarakat sebagai sebuah hasil kerja

mereka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Antonio

Gramsci (Sobur, 2004:30) melihat media massa sebagai ruang tempat

berbagai ideologi dipresentasikan yang berarti di satu sisi media massa dapat

berfungsi sebagai penyebar ideologi penguasa. Hal ini juga ditunjukkan

dengan bagaimana bahasa  media massa yang digunakan oleh rezim orde baru

untuk mempertahankan kekuasaannya, namun bisa dilihat juga bagaimana

mahasiswa dan rakyat yang mengklaim diri berada pada posisi oposisi waktu

itu juga menggunakan bahasa media massa untuk menjatuhkan rezim yang

berkuasa.

Sementara, Louis Althusser (Sobur, 2004:30) menulis bahwa media

massa dalam hubungannya dengan kekuasaan menempati posisi yang sangat

strategis terutama karena anggapan akan kemampuannya sebagai sarana

legitimasi. Dalam hal ini, media massa bahkan disejajarkan dengan lembaga-

lembaga pendidikan, agama, seni dan kebudayaan, merupakan bagian dari

alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun

kepatuhan khalayak  terhadap kelompok yang berkuasa. Meskipun pandangan

ini terkesan mengabaikan resistensi ideologi seperti yang dipaparkan oleh

Antonio Gramsci, namun kedua pemikir ini sepakat bahwa media massa



bukan sesuatu yang bebas, independen, tetapi jelas-jelas memiliki keterkaitan

dengan realitas sosial.

Media massa yang beredar di masyarakat sekarang ini secara umum

disajikan dengan dua fasilitas yaitu, berupa media cetak dan media elektronik.

Kedua media ini pun masing-masing memiliki banyak jenis. Terlepas dari

apapun jenisnya, bahwa semua media massa tersebut menggunakan bahasa

sebagai alat untuk mempresentasikan apa yang akan menjadi bahan sajian

masing-masing.

Permainan bahasa dalam dunia pers sangatlah besar kemungkinannya.

Penggunaan bahasa dalam menulis berita dapat menyebabkan fakta dalam

sebuah peristiwa tersembunyi untuk masyarakat jika dalam hal penggunaan

kata atau masalah kebahasaan yang lain terjadi permainan.

Selain itu, ketidakterbukaan sebuah peristiwa yang disampaikan oleh

penulis berita disebabkan oleh tematisasi berita, skematisasi berita, pemberian

makna yang ingin ditekankan dalam teks berita, cara pendapat disampaikan,

pilihan kata ynag dipakai, dan bagaimana dan dengan cara apa penekanan

dilkakukan. Inilah salah satu indikasi bahwa bahasa sebagai media

komunikasi manusia dalam prakteknya mengalami banyak singgungan

dengan bidang lainnya. Pabottingi (Sobur, 2004:14) mencontohkan, dalam

sejarah bangsa kita bahasa bahkan lebih langsung lagi berkaitan dengan

politik betapa pun phobianya sebagian di antara kita akan kata politik.

Di dalam situasi Indonesia saat ini, di mana kasus korupsi kian

merajalela, media merupakan suatu teropong yang tak ketinggalan untuk



mengangkat dan mengolah berita seputar korupsi tersebut ke hadapan

khalayak dalam sebuah balutan berita untuk memenuhi tuntukan profesinya

sebagai penyedia berita yang up to date dan juga sebagai penyalur pandangan

masyarakat melalui rublik opini.

Dalam memproduksi sebuah berita khususnya berita yang kira-kira

akan menyedot perhatian publik, seperti halnya kasus korupsi, media

cendrung akan mengemasnya dalam tampilan yang menarik, misalnya dengan

ukuran huruf, warna huruf, dan lain-lain. Akan tetapi secara umum dalam

kasus apapun, media pastinya akan mengemas beritanya sebaik dan

semenarik mungkin, tentunya dengan tetap berpegang pada objektivitas.

Tidak hanya itu, terkadang atau bahkan tanpa disadari, media, dalam

hal ini penulis ataupun redaksi kerap kali memberikan penilaian, sikap atau

pandangan terhadap berita bersangkutan, bisa berupa sikap positif maupun

negatif  terhadap kasus, pelaku, maupun korban dalam sebuah kasus dan

memberikan dalil-dalil pendukung dari pandangan tersebut. Selain dengan

pengaturan pada tataran tulisan teks, gaya bahasa, bahkan media kerap juga

menyisipkan gambar-gambar atau simbol-simbol berkenaan dengan kasus

bersangkutan, yang tentunya memiliki makna tertentu.

Dalam upaya penyajian suatu gambar atau simbol dalam berita atau

opini tentunya si penyampai (media) ingin menyampaikan suatu pesan atau

makna kepada si pembaca, dan di sana secara tidak langsung media

berkomunikasi dengan pembaca berita melalui teks berita.



Mengungkap suatu makna dalam sebuah tanda memang merupakan

suatu hal yang menarik. Oleh karena itu pada kesempatan ini akan dibahas

mengenai SEMIOTIKA DALAM OPINI SEPUTAR KASUS KORUPSI

dengan penelitian berjudul “Kajian Semiotika Pada Wacana Seputar Korupsi

Di Opini Harian Kompas”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas dapat dirumuskan

permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah analisis semiotika pada opini seputar korupsi di harian

Kompas?

2. Apakah makna yang ingin dikedepankan dalam opini seputar korupsi di

harian Kompas tersebut?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan masalah pada penelitian ini, peneliti memberikan

batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan hanya untuk meneliti wacana berupa opini

seputar korupsi di media surat kabar. Surat kabar yang menjadi objek

kajian dalam penelitian ini adalah Kompas edisi April 2010.

2. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kajian semiotika

menurut Charles Sanders Piercer



1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis semiotika pada opini seputar korupsi di

harian Kompas.

2. Untuk mengetahui makna yang ingin dikedepankan dalam opini

seputar korupsi di harian Kompas.

1.5 Manfaat Penlitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penlitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, memperoleh pengalaman langsung menetiliti opini

seputar korupsi di harian Kompas menggunakan kajian semiotika

serta memberi pemahaman lebih mendalam tentang teori semitika

dalam mengupas makna dari gaya penulisan, gaya penyajian maupun

penggunaan simbol pada opini seputar korupsi di harian Kompas.

2. Bagi pembaca, memperoleh pemahaman bahwa dalam menulis

sebuah berita, penulis pasti punya maksud tertentu dan hal tersebut

dapat diketahui melalui pemahaman tentang makna dari cara

penulisan, penggunaan lambang maupun gaya penyajian berita

tersebut.

3. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai

salah satu refrensi dalam mata kuliah analisis wacana dan semantik.

4. Bagi redaksi media massa, penelitian ini diharapkan menjadi bahan

acuan dalam menyeleksi opini-opini sebelum diterbitkan, sebab



apabila opini tersebut banyak mengandung simbol semiotika maka

akan menimbulkan makna lain dalam benak pembaca yang dapat

mengaburkan informasi yang sebenarnya ingin disampaikan



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai wacana media, sebelumnya pernah dilakukan

oleh Rini Susanti Putri (2010) untuk memenuhi persyaratan strata satu dengan

judul “Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Prita Mulyasari dalam Okezone”.

Dalam penelitian ini, Rini Susanti Putri membahas mengenai pendeskripsian

refresentasi kasus Prita Mulyasari melalui struktur mikro yang terdiri dari

struktur semantik, sintaksis, stilis, dan retoris dengan menggunakan teori

kognisi sosial analisis wacana model Van Dijk.

Hasil yang diperoleh yaitu baik dari struktur semantik, sintaksis, stilis,

maupun retoris menunjukkan kepribadian media okezone pada Prita

Mulyasari yang cenderung memojokkan Rumah Sakit Omni Internasional dan

aparat penegak hukum dengan menggunakan strategi bahasa tertentu. Hal ini

sebagai bentuk keprihatinan okezone serta tugasnya sebagai pengkritisi

kebijakan pemerintah dan kontrol sosial untuk mengundang dukungan bagi

Prita yang dinilai sebagai korban hukum yang cenderung kejam terhadap

rakyat miskin.

Penelitian mengenai wacana media juga pernah dilakukan oleh Tyas

(2009) untuk memenuhi persyaratan strata satudengan judul “Kepaduan

Bentuk dan Makna dalam Paragraf: Analisis Wacana Kolom Jati Diri di Jawa

Post”. Dalam penelitian ini, Tyas membahas mengenai penggunaan piranti

paragraf yang berupa kohesi untuk membentuk koherensi atau kepaduan



makna dalam koran Jawa Post. Penelitian ini ternasuk dalam tataran linguistik

formal yang hanya menelaah wacana dari segi kebenaran dan ketidakbenaran

penanda kohesi untuk membentuk kepaduan makna. Ini termasuk penelitian

dengan paradigma positivis yang memisahkan objek dengan realitas.

Akmaluddin (2008) yang berjudul “Analisis Teks Bahasa Pers

Lombok Post dalam Pemberitaan Kasus Korupsi APBD Tahun 2001-2003

DPRD NTB Dengan Pendekatan Model Van Dijk pun tentang analisis

wacana media. Hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan pemberitaan

Lombok Post yang lebih memihak kepada para tersangka kasus tersebut

sehingga pemberitaannya dilakukan dengan implisif, tidak langsung dan

masih samar-samar. Adanya kecenderungan tersebut diindikasikan karena

para tersangka kasus korupsi APBD Tahun 2001-2003 DPRD NTB paling

banyak berasal dari partai golkar.

2.2 Landasan Teori

2.2.1   Semiotika

A. Semiotika Secara Umum

Dalam dunia bahasa semioika dianggap sebagai tanda (sign) yang

terdiri dari dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, yaitu penanda (signifiant)

dan petanda (signifi). Penanda adalah asapek maeterial dari bahasa,

sedangkan petanda adalah makna (konsep) yang ada dalam pikiran (mind).

Para filsuf yang menekuni kajian bahasa, misalnya Jacques Derrida,

menyangkal bahwa bahasa memiliki makna final. Bahasa adalah metafor,



sehingga makna yang ditimbulkan selalu bergerak dan berubah sesuai dengan

horizon pembacaan.

Semiotika merupakan sebuah model  ilmu pengetahuan sosial dalam

memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang

disebut “tanda”. Semiotik berasal dari bahasa yunani, semeion yang berarti

tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat mewakili

sesuatu yang lain atas dasar konvensi sosial. Semiotika merupakan ilmu yang

mempelajari hubungan antara signs (tanda-tanda) berdasarkan kode-kode

tertentu. Tanda-tanda tersebut akan tampak pada tindak komunikasai manusia

lewat bahasa.

Semiotika sosial memandang bahwa sebuah naskah terdiri dari tiga

komponen utama: medan wacana (cara pembuat wacana memperlakukan

suatu peristiwa), pelibat wacana (sumber yang dikutip atau orang-orang yang

terlibat beserta atribut sosial mereka dalam suatu wacana), dan sarana wacana

(cara pembuat wacana menggunakan bahasa dalam menggambarkan

peristiwa). Jadi, semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini

menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaannya

merupakan tanda-tanda. Artinya semiotika mempelajari sistem- sistem ,

aturan-aturan, kovensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut

memiliki arti. Dengan kata lain, semiotika mempelajari relasi antara

komponen-komponen tersebut dangan masyarakat penggunanya. (Darma,

Yoce A, 2009 : 52-53)



Semiotik adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji

tanda.Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha

mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama

manusia. Semiotika, atau dalam istilah Bartes, semiologi, pada dasarnya

hendak mempelajari bagaimana kemanusian (humanity) memakai hal-hal

(thing). Memaknai (to sinify) dalam hal in tidak dapat di campuradukkan

dengan mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti bahwa

objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu

hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstruksi sistem terstruktur dari

tanda (Barthes, 1988:179; Kurniawan, 2001: 53 dalam Sobur, 2004: 15)

B. Semiotika Menurut Charles S. Pierce

Konsep semiotika menurut Charles S. Pierce bahwa semua cara berpikir

bergantung pada penggunaan tanda-tanda. Peirce berpendapat bahwa setiap

pikiran adalah tanda, dan bahwa setiap tindakan penalaran terdiri dari

penafsiran tanda. Manusia hanya berpikir dalam tanda. Manusia

berkomunikasi dalam tanda untuk memahami dan berpikir tentang dunia.

Menurut Pierce untuk memahami sebuah tanda terlebih dahulu harus diamati

untuk menangkap fungsi dari tanda tersebut, harus bisa ditangkap

representatif, dan interpretatif.

 Syarat tanda menurut Pierce adalah:

a. Ground (dasar, latar dari tanda ). Tanda tidak hanya benda namun

suatu struktur pada sesuatu, suatu kebiasaan, sebuah bendera kecil,

isyarat tangan, sebuah kata, suatu keheningan, suatu kebiasaan makan,



gejala mode, sebuah keceplosan, memerahnya wajah, kekhawatiran,

berbicara cepat atau setangkai bunga.

b. Denotatum, merupakan Unsur kenyataan tanda. Dalam Denotatum

memuat jenis tanda yaitu ikon, indeks dan simbol.

 Ikon

Ikon adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan

yang bersifat alamiah antara penanda dan petandanya. Hubungan

itu adalah hubungan persamaan, misalnya gambar kuda sebagai

penanda yang menandai kuda (petanda) sebagai artinya. Potret

menandai orang yang dipotret, gambar pohon menandai pohon

Gambar wajah Anda, adalah ikon dari diri Anda, ikon printer di

komputer Anda, adalah ikon dari fungsi mencetak, yang akan

dilakukan oleh mesin printer. Tulisan "Print" saja bukanlah ikon,

karena tidak mewakili ciri fisik printer, gambar rokok berasap yang

dicoret dengan garis diagonal, kita pahami sebagai larangan

merokok di sekitar lokasi tersebut.

Tidak mudah menentukan seberapa mirip seharusnya

sebuah ikon terhadap obyek yang diwakilinya. Semakin sering kita

melihat tanda itu, akan menjadi kebiasaan sehingga dengan mudah

dikenali sebagai tanda Ikon. Obyek yang diikonkan juga

mempengaruhi, karena semakin familiar obyek tersebut, semakin

mudah diikonkan, dan dipahami. Tetapi selalu ada konteks budaya

lokal yang akan mempengaruhi, sehingga perlu memeriksa apakah



budaya tertentu memiliki pemahaman yang khusus terhadap sebuah

tanda ikon.

 Indeks

Indeks adalah tanda yang menunjukkan hubungan kausal

(sebab-akibat) antara penanda dan petandanya, misalnya asap

menandai api, alat penanda angin menunjukkan arah angin, kering

yang menandakan kemungkinan kemarau, mendung yang

menandakan adanya hujan, jejak kaki yang menandakan pernah

dilewati orang, luapan sungai di hilir menandakan hujan lebat di

hulu, awan yang gelap dipahami sebagai tanda (indeks) akan

datangnya hujan, bagi ikan, laut atau situasi air yang lebih terang

karena cahaya, menandakan daerah itu lebih hangat (asumsinya,

dekat dengan cahaya matahari), jejak binatang, bisa dipahami para

pemburu sehingga dapat mengenali binatang apa yang baru saja

melewati daerah tersebut dan sebagainya.

Perlu dicatat, bahwa index selalu dipahami berdasarkan

frekuensi kemunculannya. Artinya, untuk memahami tanda-tanda

tersebut, perlu paparan berulang, terutama bagi manusia. Manusia

belajar dari alam mengenai tanda-tanda alam, sehingga semakin

sering suatu tanda muncul dan diikuti oleh peristiwa, atau

kehadiran obyek tertentu, semakin hafal manusia terhadap indeks

tersebut. Sebagian tanda bahkan diciptakan oleh manusia, agar

lebih mudah mengenali suatu peristiwa atau obyek tertentu,



misalnya: Suara dari katel uap, yang menandakan air sudah

mendidih, lampu merah yang menandakan kita harus berhenti

sebelum lampu tersebut.

 Simbol

Simbol adalah hubungan tanda dan acuanya ditentukan

suatu peraturan yang berlaku umum berdasarkan konvensi,

peraturan atau perjanjian yang disepakati bersama yang bersifat

universal dan arbitrer (semau-maunya). Contoh simbol lingkaran

dengan garis marah menyilang ditengahnya merupakan simbol

dilarang merokok, contoh lainya adalah lambang-lambang resmi

yang biasa digunakan perusahaan, produk, lembaga pendidikan,

dan lain-lain merupakan simbol juga atau simbol superman

didadanya dengan huruf “S”. Dalam bahasa, tanda paling banyak

digunakan oleh simbol, contohnya bahasa tulisan (Sobur, 2004:

41-42)

Sebuah tanda melibatkan sebuah proses kognitif di dalam kepala

seseorang dan proses itu dapat terjadi kalau ada representamen, acuan, dan

interpretan. Dengan kata lain, sebuah tanda senantiasa memiliki tiga dimensi

yang saling terkait.

 Hubungan Simbol, Ikon dan Indeks

Ikon, indeks, simbol merupakan perangkat hubungan antara dasar

(bentuk), objek (referent) dan konsep (interpretan atau reference). Bentuk



biasanya menimbulkan persepsi dan setelah dihubungkan dengan objek akan

menimbulkan interpretan.

Representamen (R) sesuatu yang dapat dipersepsi (perceptible), Objek

(O) sesuatu yang mengacu kepada hal lain (referetial), dan (I) sesuatu yang

dapat diinterpretasi (interpretable).

Hubungan itu dapat didasari oleh keterkaitan (indeks), keserupaan

(ikon), atau konvensi (lambang), atau gabungan ketiganya. Jadi, asap (R)

mewakili kebakaran (O). Proses ini belum selesai karena, berdasarkan

hubungan R-O (asap kebakaran), penerima tanda akan melakukan penafsiran

(I). Jadi, dengan melihat asap (R), seseorang menghubungkannya dengan

kebakaran (O), dan dapat menafsirkan bahwa yang terbakar adalah gedung

pertokoan (I).

Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi, oleh Peirce disebut

representamen. Konsekuensinya, tanda (sign/representamen) selalu terdapat

dalam hubungan triadik, yakni representamen, objek, dan interpretan.

Hubungan triadik itu oleh Pierce digambarkan dalam tiga dimensi tanda.

Menurut Pierce, tanda (representamen) ialah sesuatu yang dapat mewakili

sesuatu yang lain dalam batas-batas tertentu. Tanda akan selalu mengacu ke

sesuatu yang lain, oleh Pierce disebut objek (denotatum). Mengacu berarti

mewakili atau menggantikan. Tanda baru dapat berfungsi bila

diinterpretasikan dalam benak penerima tanda melalui interpretant. Jadi

interpretant ialah pemahaman makna yang muncul dalam diri penerima tanda.

Artinya, tanda baru dapat berfungsi sebagai tanda bila dapat ditangkap dan



pemahaman terjadi berkat ground, yaitu pengetahuan tentang sistem tanda

dalam suatu masyarakat.

Menurut Peirce, pada intinya tanda-tanda dasar kognisi, pikiran, dan

bahkan seseorang merupakan semiotika mereka sebuah tanda misalnya.

Pikiran akan mengacu kepada pikiran yang lain dan begitu juga objek pada

sebuah kata, karena ‘semua yang digambarkan memiliki sebuah masa lalu’.

Peirce bahkan pergi jauh-jauhnya untuk menyimpulkan bahwa “kenyataan

yang ada di dalam setiap pikiran itu merupakan sebuah tanda, diterima

bersama dengan kenyataan bahwa hidup merupakan sebuah jalannya pikiran,

membuktikan bahwa seseorang itu adalah tanda” (Winfrid North, 1990: 41)

Segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut

tanda. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada benda. Adanya peristiwa, tidak

adanya peristiwa, struktur yang ditemukan dalam sesuatu, suatu kebiasaan,

semua ini dapat disebut tanda. Sebuah bendera kecil, sebuah isyarat tangan,

sebuah kata, suatu keheningan, suatu kebiasaan makan, sebuah gejala mode,

suatu gerak syaraf, peristiwa memerahnya wajah, suatu kesukaan tertentu,

letak bintang tertentu, suatu sikap, setangkai bunga, rambut uban, sikap diam

membisu, gagap, berbicara cepat, berjalan sempoyongan, menatap, api, putih,

bentuk, bersudut tajam, kecepatan, kesabaran, kegilaan, kekhawatiran,

kelengahan, semuanya itu dianggap sebagai tanda.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa simbol, ikon dan

indeks memiliki hubungan yaitu suatu simbol akan menandakan ikon, dari

ikon akan menandakan indeks atau dengan kata lain suatu hal yang



merupakan (simbol) akan menandakan kesamaan dengan bentuk aslinya,

menyerupai bentuk aslinya atau kemiripan dengan bentuk aslinya (ikon),

adanya kesamaan maupun kemiripan suatu hal tesebut dengan bentuk aslinya

disebabkan oleh adanya hubungan sebab akibat dari penanda dan petandanya.

Contoh:

 Simbol batu adalah ikon dari benda yang sangat keras

 Keras adalah indeks dari sifat yang menandakan kekuatan seseorang

 Simbol kepala adalah ikon dari bagian utama yang terdapat pada

tubuh

 Bagian utama adalah indeks dari penentu arah dalam kehidupan

 Simbol memindahkan adalah ikon berubah tempat suatu benda atau

suatu hal dari tempatnya semula

 Berubah adalah indeks dari perbedaan wujud atau bentuk seseuatau

dari bentuk semula

 Simbol potret adalah ikon dari gambar

 Gambar adalah indeks dari takdir yang telah dialami atau kehidupan

yang pernah terjadi

 Isyarat adalah ikon dari kode atau tanda

 Tanda adalah indeks adari sesuatu yang ingin disampaikan

2.2.2 Berita

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan cerita atau

keterangan mengenai kejadian atau peristiwa. Dalam hubungannya dengan



teks berita, sangat penting untuk dipahami, sebab berita umumnya memiliki

konteks yang spesifik. Konteks sering kali terlupakan, atau tidak sengaja

ditulis secara samar oleh wartawan dalam berita yang ditulisnya (Sobur Alex,

2004:59). Kita tahu bahwa berita pada hakikatnya adalah rekonstruksi tertulis

atas suatu realitas yang ada dalam masyarakat. Namanya saja rekonsrtuksi, ia

tidak mungkin sama dan sebangun dengan apa yang direkonsrtuksikan itu,

yaitu suatu realitas.

2.2.3 Wacana

Menurut (Sobur alex (2001) dalam Darma, Yoce A, 2009 : 3)

mengungkapkan bahwa wacana adalah rangkaian tindak tutur yang

menggungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis,

dalam suatu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun

unsur nonsemental bahasa. Jadi, wacana adalah proses komunikasi

menggunakan simbol-simbol yang berkaitan denga intrepretasai dan

peristiwa-peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Melalui

pendekatan wacana, pesan-pesan komunikasai seperti kata-kata, tulisan

gambar –gambar, dan lain-lain, tidak bersifat neral atau steril. Eksistensinya

ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya, konteks peristiwa yang

berkenaan dengannya, situasi masyarakat luas yang melatarbelakangi

keberadaannya, dan lain-lain. Kesemuanya itu dapat berupa nilai-nilai,

ideologi, emosi, kepentingan-kepentingan dan lain-lain (Darma, Yoce A,

2009 : 49).



Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang

digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu

dapat berupa rangkaian kalimat atau ujaran. Wacana dapat berbentuk lisan

atau tulis dan dapat bersifat transaksional atau interaksional.

Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana

sebagai proses komunikasi antarpenyapa dan pesapa, sedangkan dalam

komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide

atau gagasan penyapa. Disiplin ilmu yang mempelajari wacana disebut

dengan analisis wacana.

Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau

menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bahasa lisan

maupun bahasa tulisan.

2.2.4 Media

Pada dasarnya, studi media massa menakup pencarian peasan dan

makna-makna dalam materinya, karena sesungguhnya semiotika komunikasi,

seperti halnyua basis studi komunikasi, adalah proses komunikasi yang

intinya adalah makna. Dengan kata lain, mempelajari media adalah

mempelajari makna dari makna asalanya, seperti apa, seberapa jauh

tujuannya, bagaimanakah ia memasuki mareri media, dan bagaimanakah ia

berkaitan dengan pemikiran kita sendiri.

Dalam konteks media massa, khususnya media cetak, kajian semiotika

ini juga kebanyakan mengusut ideologi yang melatari pemberitaan,. Sejumlah



pertanyaan yang mungkin adalah seputar: “ Babagaimana pers membicarakan

kelompok ini dan itu?” “Gambaran mengenai kelompok ini dan ituyang

bagaiman yang dibentuk pers?” “Bagaimana perlakuan (pembahasaan) pers

terhadap masalah ini dan itu (Sobur, 2004: 110)

2.2.5 Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja

corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik,

menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai

negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak

wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan

kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

• perbuatan melawan hukum,

• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,

• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),

• penggelapan dalam jabatan,

• pemerasan dalam jabatan,



• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara

negara), dan

• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah

penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk

pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi

berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh

dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan

korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah

kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana

pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk

sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan

kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi,

korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari

masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan

antara korupsi dan kriminalita kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan

antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai

politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di

tempat lain ( http://id.wikipedia.org/wiki/23/04/2013/pengertian-korupsi)



2.2.6 Surat Kabar

Pada awalnya surat kabar sering kali diidentikkan dengan pers, namun

karena pengertian pers sudah luas, dimana media elektronik sekarang ini

sudah dikategorikan dengan media juga.  Untuk itu pengertian pers dalam arti

sempit, pers hanya meliputi media cetak saja, salah satunya adalah surat

kabar.

Menurut Onong Uchjana Effendy, “Surat kabar adalah lembaran

tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri

terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa

saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca”

(Effendy,1993:241).

4.2.7 Opini dan Opini Publik

Pengertian opini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sangatlah

sederhana yaitu pendapat, pikiran, pendirian.

Menurut Dan Nimmo opini publik adalah suatu proses yang

menggabungkan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan usulan-usulan yang

dinyatakan oleh pribadi warga negara terhadap kebijakan yang dibuat oleh

pejabat pemerintah yang bertugas untuk mencapai ketertiban sosial dalam

situasi yang menyangkut konflik, sengketa, dan ketidaksepakatan menganai

apa yang harus dilakukan dan bagaimanana melakukannya

(http://teknologidanpolitikkomunikasi.blogspot.com/2013/04/opini-publik-

dalam-kajian-komunikasi.html).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1  Metode Pengambilan Sample

Penerikan sempel ini dilakukan dengan teknik purposif sempel, yakni

cara penarikan sample yang ditentukan sendiri oleh peneliti sendiri dengan

kebutuhannya (http://www.buatskripsi.com/2013/04/cara-memilih-purposive-

sampel.html)

3.2  Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan beberapa

metode yaitu:

1. Metode Dokumentasi

Merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti

dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Dimulai dengan

menelaah dan mengumpulkna semua seluruh data yang terkumpul

dari sumber yang akan diteliti di berbagai media surat kabar yang

membahas kasus korupsi. Hal yang mendasari memilih berbagai

surat kabar karena kasus korupsi tidak hanya dimuat di satu surat

kabar saja akan tetapi agar masalah yang diteliti tidak melebar maka

penelitian ini hanya meneliti media surat kabar Kompas edisi April

2010. Surat kabar ini dipilih dengan mempertimbangkan unsur

keterkaitan dengan berita atau kasus yang diteliti.



2. Metode Observasi

Memperlihatkan bagian demi bagian dari teks secara struktural

untuk menafsirkannya sesuai perspektif teori yang di pergunakan

dalam penelitian yang sedang dilakukan. Tujuannya adalah untuk

menangkap ide besar yang dikandung dalam naskah berita tersebut.

Observasi yang dimaksud adalah dengan mengamati dan membaca

berita-berita pada surat kabar Kompas edisi April 2010. Hal ini

dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan.

3. Metode Simak

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode simak,

karena cara yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah

menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak tidak hanya

digunakan secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis

misalnya naskah-naskah kuno, teks narasi, bahasa pada media masa,

dan lain-lain (Mahsun, 2011: 132-133)

4. Teknik Pencatatan

Untuk mengetahui edisi yang memuat berita tentang korupsi,

tidak cukup hanya dengan mengamati dan membaca koran tersebut,

tetapi juga dengan mencatat semua kalimat yang menyatakan

pemberitaan tentang kasus korupsi agar data-data atau berita yang

diperoleh langsung dapat diidentifikasi. Mencatat bukti-bukti dalam

naskah atau menunjukkan bagian-bagian dari naskah sebagai temuan

data untuk menjawab permasalahan penelitian.



3.3  Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang menyajikan pemberitaan kasus

korupsi di media surat kabar, data yang terkumpul lalu diklasifikasikan

berdasarkan karakternya. Setelah itu, data dianalisis sesuai dengan teori

semiotika menurut Charles San Peirce, sehingga rumusan masalah yang

dirumuskan dapat dijawab dan tujuan penelitian dapat dicapai oleh peneliti.

3.4  Metode Penyajian Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata atau tulisan dari orang-orang dan prilaku yang amat diamati (Moleong,

2003). Dalam penelitian ini, data disajikan menggunakan metode informal

karena tidak terdapat angka-angka, atau data disajikan melalui kata-kata atau

deskripsi kualitatis.

Hal ini tidak terlepas dari hakekat penelitian kualitatif yang bertujuan

untuk memahami fenomena sosial termasuk penomena kebahasaan yang

tengah diteliti. Oleh karena itu, analisis kualitatif terfokus pada penunjukkan

makna, deskripsi, penjernihan dan pengumpulan data pada konteksnya

masing-masing. Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini

adalahmetode informal. Metode informal adalah penyajian hasli penelitian

dengan melukiskan menggunakan kata-kata atau deskripsi kualitatif (Mahsun,

2011:257).



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Unsur Semiotika

Analisis semiotika dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada diksi atau

pemilihan kata, penekanan, serta gaya penulisannya.

1. Opini  pertama yang berjudul Koruptor Produk Unggulan Indonesia.

Opini tersebut merupakan pendapat dari seorang pembaca bernama

Mukti Slamet. Dalam berita tersebut pembaca mengeluarkan pendapatnya

tentang kasus korupsi di negeri ini. Kalau dilihat lebih jeli menggunakan

kacamata semiotika yang mengkaji tentang tanda-tanda, sebenarnya ada

makana lain yang ingin disampaiakn oleh si penulis opini selaku warga

Negara yang prihatin melihat keadaan negerinya. Hal tersebut terlihat dari

kata-kata yang ia pilih dalam opininya tersebut. Kata – kata tersebut

sebagai berikut:

 Judul

Koruptor Produk Unggulan Indonesia

Dari judul tersebut terdapat diksi yang menggunakan kata yang

memiliki simbol yaitu:

 Koruptor adalah ikon pelaku yang melakukan korupsi

 Pelaku adalah indeks dari manusia yang melakukan suatu

perbuatan dalam hal ini korupsi

 Produk adalah ikon barang jadi yang sudah siap dipakai



 Barang jadi adalah indeks dari barang yang telah selesai diolah

atau dibuat

 Unggulan adalah ikon kebanggaan yang dimilki oleh suatu hal

dibandinngkan dengan hal lain

 Kebanggaan adalah indeks dari kelebihan yang dimiliki oleh

suatu itu sendiri

Dari judulnya saja dapat dilihat bahwa si penulis opini ini sengaja

memilih kata-kata tersebut sebagai wujud dari rasa kecewa dan protesnya

kepada hukum negeri ini yang lemah dalam menangani kasus korupsi yang

mengakibatkan pelaku korupsi atau biasa disebut koruptor semakin banyak

bahkan menjadi produk kebanggaan negeri ini.

 Paragraf pertama

Saya tidak heran dan tidak terkejut melihat seorang anggota DPR
tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus korupsi atau suap.
Kejadian seperti ini sudah biasa. Lihat saja, tidak lama lagi pasti adalagi
yang tertangkap KPK. Namun, yang saya heran kok bisa tertangkap, terus
kira-kira yang tidak tertangkap?
………………………………………………………………………………

Dari paragraf pertama dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Sudah biasa adalah ikon dari suatu hal yang sudah tidak dirasa

asing atau sudah tidak dirasa aneh lagi.

 Tidak aneh adalah indeks dari suatu hal yang sering terjadi dalam

hal ini korupsi

 Tidak lama lagi adalah ikon dari waktu

 Waktu indeks dari saat terjadinya suatu peristiwa



 Kira-kira adalah ikon dari suatu hal yang masih menjadi dugaan

 Dugaan adalah indeks dari suatu hal yang belum bisa dipastikan

 Simbol tanda tanya (?) ikon dari suatu pertanyaan yang belum

terjawab

 Pertanyaan adalah indeks dari keingintahuan seseorang akan

suatu hal

 Paragraf kedua

……………………………………………………………….
Dengan kejadian ini, itu beratri pemerintahan SBY-JK yang sudah
berjalan lima tahun denga slogan “ Bersama Kita Bisa” gagal total.
Pasalnya korupsi masih merajalela di mana-mana dan dilakukan pejabat
pusat hingga daerah.
……………………………………………………………………………

Dari paragraf kedua dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Gagal total adalah ikon tidak bisa mencapai apa yang ditargetkan

 Tidak bisa adalah indeks dari ketidakmampuan seseorang atau

ketidakberdayaan dalam menghadapi seseuatu, dalam hal ini

ketidakmampuan dalam menegakkan hukum dan memberantas

korupsi.

 Paragraf keempat

………………………………………………………………
Saya jadi ragu untuk berpartisipasi dalam pemilu yang akan datang.
Jangan-jangan yang saya pilih jaga koruptor. Ternyata korupsi menjadi
komoditas unggulan Negara kita. Saat KPK gencar memberantas korupsi,
masih saja banyak yang nekat melakukan korupsi. Hukuman terlalu ringan,
sih.
………………………………………………………………………………

Dari paragraf keempat dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:



 Nekat adalah ikon dari berani melakukan sesuatu tanpa berpikir

panjang akan akibatnya

 Berani adalah indeks dari sifat seseorang

Kalau dilihat dari keseluruhan teks tersebu bisa diartikan bahwa

maksud penulis mengganakan kata-kata tersebut adalah sebagai suatu

sikap ketidakpuasan penulis terhadap kinerja KPK sebagai lembaga

pemberantas korupsi serta para pemimpin negeri ini yang masih sangat

lamban dalam menangani kasus korupsi sehingga menimbulkan

pertanayaan di benak masyarakat apakah semua pelaku korupsi bisa

ditangkap, serta ada keinginan dari penulis selaku mesyarakat agar

kedepannya negara ini memiliki pemimpin yang berani mengelola

bangsanya dengan sebaik mungkin serta berani melawan korupsi dengan

memberikan hukum yang dapat memberikan efek jera kepada para

koruptor karena hukum sekarang masih  sangat dirasa ringan sehingga

jumlah koruptor semakin bartambah banyak.

Selain simbol melalui kata-kata yang digunakan, penulis juga

menggunakan simbol gambar untuk semakin memperjelas maksudnya.

Ada pun analisis gambar berdasarka teori semitika sebagai berikut:

 Ilustrasi gambar

 Terdapat seekor tikus yang sedang tersenyum

 Terdapat papan peringkat berwarna kuning dan bertuliskan peringkat

1-3



 Terdapat sepasang kaki terjepit papan peringkat, di mana di salah satu

kaki tersebut terdapat tulisan MORAL yang sengaja ditulis dengan

tinta merah

 Analisis gambar

 Tikus di gambar tersebut adalah ikon dari koruptor. Hal tersebut bisa

disamakan karena adanya kesamaan sifat antara koruptor dengan tikus

yaitu sama-sama senang mengambil suatu hal yang bukan haknya.

 Tikus yang sedang tersenyum tersebut adalah indeks dari kepuasan atau

kemenangan dari si koruptor tersebut karena telah berhasil mencuri

uang negara.

 Papan peringkat adalah ikon dari tingkatan kemenangan, di mana

digambar tersebut tikus atau koruptor menempati peringkat pertama

yang menandakan bahwa ia adalah pemenangnya.

 Warna kuning pada papan tersebut adalah ikon dari keju

 Keju adalah indeks dari makanan yang sangat digemari tikus

 Terdapat simbol kaki yang merupakan ikon dari kekuatan atau hukum

negeri ini

 Terjepit adalah indeks dari ketidakberdayaan hukum di negara ini

dalam menangani kasus korupsi

 Tulisan moral yang sengaja diberi penekanan dengan ditulis

menggunakan huruf kapital serta diwarnai dengan warna merah

kemudian sengaja ditulis di kaki adalah indeks dari rendahnya moral



pejabat atau pemimpin negeri ini yang ditandai dengan banyaknya

kasus korupsi di negeri ini.

Makana gambar secara keseluruhan adalah kurang tegasnya hukum

di Negara ini dalam menangani kasus korupsi serta rendahnya moral para

pejabat kita yang membuat mereka dengan mudahnya mengambil suatu

hal yang bukan haknya (uang rakyat). Setelah mereka mengambil uang

rakyat mereka bisa dengan bebas berkeliaran bahkan bersenag-senang.

Dari kata-kata maupun gambar yang digunakan oleh penulis dalam

menulis opininya. Opini ini mengandung protes keras terhadap hukum di

Negara ini yang masih sangat lemah dalam menagani kasus korupsi yang

berakibat pada kesengsaraan rakyat banyak.

2. Opini Kedua yang Berjudul Penegakkan Hukum dan Penduduk

Kelaparan

Opini tersebut adalah pendapat dari seorang masyrakat bernama

Arif Rahman Hakim. Dalam opini tersebut penulis mengeluarkan

pendapatnya tentang penegak hukum dan derita masyarakat negeri ini.

Kalau dilihat dari kacamata semiotika sebenarnya banyak hal yang ingin

disinggung oleh penullis melalui opininya tersebut. Hal tersebut terlihat

dari beberapa kata yang dipilih dalam menuliskan opininya tersebut. Kata-

kata tersebut sebagai berikut:



 Judul

Penegakan Hukum dan Penduduk Kelaparan

Dari judul tersebut terdapat diksi yang menggunakan kata yang memiliki

simbol yaitu:

 Penegakan adalah ikon dari suatu halyang harus berdiri lurus

 Berdiri lurus adalah indeks dari keadilan atau tidak memihak

 Penduduk adalah ikon dari masyarakat yang mendiami wilayah

tertentu

 Masyarkat adalah indeks dari manusia yang hidup secara

berkelompok dan mendiami suatu wilayah tertentu

 Kelaparan adalah ikon dari kesengsaraan

 Kesengsaraan adalah indeks dari penderitaan yang dialami oleh

seseorang.

Disini sudah terlihat jelas penulis ingin menyinggung tentang

penegakkan hukum negeri ini serta hubungannya dengan penduduk yang

kelaparan. Hukum yang seharusnya berdiri tegak (adil) dalam menangani

semua kasus serta menghukum orang yang seharusnya salah malah justru

memihak kepada para koruptor sehingga hal tersebut berdampak pada

kesengsaraan rakyat seperti terjadinya kelaparan.

 Paragraph Pertama

Belum selesai terbongkarnya kebobrokan Bank Century, republic ini
kembali dikejutkandengan minculnya dugaan kasus pencucian uang yang
dilakukan oleh para mafia / pengusaha hitam yang berkongkalikong
dengan pegawai direktoral jenderal pajak.
………………………………………………………………....



Dari paragraf pertama dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Kebobrokan adalah ikon dari rusaknya suatu hal

 Rusak adalah indeks dari kehancuran dalam hal ini

hancurnya hukum di Indonesia

 Berkongkalikong adalahikon dari adanya kerjasama atau

persekongkolan antara dua orang atau lebih

 Kerjasama adalah indeks dari suatu hal yang telah disepakati

bersama oleh beberapa orang untuk menghasikan keuntungan yang

nantinya akan dibagi untuk kepentingan bersama

 Oknum adalah ikon dari orang atau pelaku yang terlibat di suatu

perkara

 Pelaku adalah indeks dari manusia itu sendiri dalam hal ini

pegawai direktorat jenderal pajak

Dari paragraf tersebut terlihat betapa hancurnya hukum di negeri

ini yang membuat beberapa oknum dalam hal ini pegawai direktorat

jenderal pajak memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan

pencucian uang dengan bekerjasama dengan mafia atau penjahat negara.

 Paragraf kedua

………………………………………………………………….
Dugaan sementara menyebutkan, tingkat kerugian Negara Rp. 25
miliar.lengkap sudah kebobrokan yang dilakukan oleh beberapa oknum
pegawai pemerintah. Sebagai rakyat kecil, hanya bisa menelus dada. Di
tengah kerut-marut penegakan hukum dan masih banyak penduduk
kelaparan, ternyata masih banyak manusia Indonesia yang tegaberbuat
nista mengkhianati republiknya sendiri.
………………………………………………………………………………



Dari paragraf kedua dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Mengelus dada adalah ikon dari kesabaran, kepasrahan, dan

ketidakberdayaan

 Kesabaran dan kepasrahan adalah indeks dari perasaan menyerah

dalam menerima keadaan

 Karut-marut adalah ikon dari kerumitan suatu masalah

 Kerumitan masalah adalah indeks dari sulitnya permasalahan-

permasalahan yang dialami oleh penegak hukum negeri ini di

pecahkan atau diselesaikan

 Mengkhianati adalah ikon dari perilaku curang seseorang

 Perilaku curang indeks dari sikap tidak jujur, atau menipu

 Paragraf keempat

………………………………………………………………….
Slogan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu rupanya hanya lip
service semata. Hukum di republik ini tidak berlaku untuk mereka yang
berduit, mereka yang punya pangkat dan kedudukan, serta mereka yang
berhati iblis. Berapa banyak para penegak hukum yang seharusnya
menjadi panglima, ternyata malah bermain di dalamnya. Termasuk
didalamnya oknum jaksa nakal, oknum hakim curang, dan beberapa
oknum polisi brengsek. Rakyat kecil kebanyakan hanya bisa nelangsa dan
mengelus dada.
………………………………………………………………………………

Dari paragraf keempat dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Pandang bulu adalah ikon dari melihat sesuatu berdasarkan derajat

atau status social



 Status sosial adalah indeks dari kekayaan, kedudukan maupun

pekerjaan

 Berduit adalah ikon dari orang kaya

 Orang kaya dalah indeks dari orang yang memiliki banyak

kekayaan dan dapat berbuat apapun dengan uangnya

 Berhati iblis adalah ikon dari orang yang sudah tidak memiliki hati

nurani

 Tidak memiliki hati nurani adalah indeks dari sifat penjahat negara

(koruptor) yang tidak peduli pada nasib negaranya

 Nelangsa adalah ikon sedih dan menderita

 Menderita adalah indeks dari perasaan tersakiti yang dirasakan

seseorang dalam hal ini rakyat kecil

Dari keseluruhan teks tersebut atau dari keseluruhan penggunaan

kata-kata yang mengandung diksi yang dipilih oleh penulis yang

sekaligus masyarakat ini bisa diartikan bahwa maksud dari penulis adalah

ingin mengkritik buruknya kualitas hukum dinegeri ini yang membuat

para onmumyang tidak bertanggung jawab jusrtu mengambil keuntungan

dengan bekerjasama dengan mafia/penjahat negara. Mereka dengan

mudahnya mengambil uang rakyat. Hukum yang seharusnya tegas

memberantas kejahatan tanpa pandang bulu  tidak bisa berbuat apa-apa.

Hal ini semakin membuat masyarakat yang tidak berdaya dan hanya bisa

pasrah menerima keadaan semakin sengsara bahakan kelaparan.



3. Opini Ketiga yang Berjudul Bubarkan KPK!

Opini tersebut merupakan opini pembaca bernama Ahmad Syafii

Maarif, ia menulis opini ini sebagai suatu reaksiproters atas kinerja KPK

selama ini.kalau dilihat dari kacamata semiotika sebenarnya ada makna

lain yang ingin disampaikan oleh penulis selaku salah satu warga. Hal

tersebut terlihat dari kata-kata yang ia pilih dalam opininya tersebut.

Kata-kata tersebut sebagai berikut:

 Judul:

Bubarkan KPK!

 Bubarkan adalah ikon dari mengakhiri sesuatu

 Mengakhiri adalah indeks dari menyudahi, dalam hal ini

menyudahi KPK

 Penggunaan tanda seru (!) ikon dari suatu perintah

 Suatu perintah adalah indeks dari suatu hal yang harus

dilakukan

Dari judulnya saja dapat dilihat bahwa penulis opini tersebut

sangat ingin KPK dibubarkan hal tersebut terlihat dari penggunaan

simbol tanda seru (!) yang merupakan suatu perintah yang harus

dilakukan.

 Paragraf pertama

Tentu anda terkejut mengapa judul artikel ini demikian kejam:”Bubarkan
KPK!”, padahal pada saat proses pembentukannya saya adalah salah
seorang anggota panitia seleksi bagi lembaga penghalau korupsi itu.



Bahkan, beberapa hari yang lalu, anggota staf di Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menghubungi saya dan
menanyakan apakah saya bersedia masuk dalam panitia seleksi pemilihan
ketua KPK, setelah di tinggal Antasari Azhar yang sarat kabut hitam itu.
………………………………………………………………………………

Dari paragraf pertama dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Terkejut adalah ikon dari kaget

 Kaget adalahindeks dari tidak percaya

 Kejam adalah ikon daritidak menaruh belas kasihan atau tidak

berperikemanusiaan

 Tidak berperikemanusiaan adalah indeks dari sifat manusia

yang didak peduli dengan nasib manusia lain

 Sarat kabut hitam adalah ikon dari mudahnya terkena

permasalahan-permasalahan

 Permasalahan yang terjadi adalah indeks dari korupsi itu

sendiri

Melihat kata-kata yang digunakan dalam paragraf pertama penulis

ingin menyinggung dengan sengaja menggunakan kata “Bubarkan

KPK!” yang berarti harus mengakhiri masa berdirinya lembaga

pemberantasan korupsi tersebut. Hal tersebut dikarenakan penulis yang

dulunya juga merupakan salah seorang panitia seleksi bagi lembaga

penghalau korupsi itu khawatir akan nasib lembaga itu dikemudian hari

yang menurutnya akan rentan dengan berbagai macam persoalan setelah

ditinggalkan oleh ketuanya Antasari Azhar yang kita ketahui sendiri

terlibat kasus suap. Selain itu, dalam tulisan tersebut juga terlihat ada



rasa tidak percaya akan lembaga tersebut, sebab bagaimana lembaga

tersebut basa memberantas korupsi jikalau mantan ketuanya saja

“Antasari Azhar” terlibat kasus suap.

 Paragraf ketiga

………………………………………………………………….
Inilah sesungguhnya yang sangat diharapkan oleh warga negara busuk
yang memeng tidak rela melihat negeri ini menjadi baik sehingga para
koruptor tetap bebas gentayangan untuk membobol pemetang sawah
Republik yang sudah bernapas Senin-Kamis ini.
………………………………………………………………………………

Dari paragraf ketiga dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Warga negara busuk adalah ikon dari orang yang bermoral rusak

dan merekalah yang membuat negara ini semakin hancur

 Oknum adalah indeks pejabat pemerintah atau orang yang

memiliki wewenang akan tetapi menyalahgunakan wewenang

tersebut

 Gentayangan adalah ikon dari berkeliaran atau menghantui

 Menghantui adalah indeks dari menyebabkan rasa takut, khawatir

serta kegelisahan

 Bernapas senin-kamis adalah ikon dari kesengsaraan

 Kesengsaraan adalah indeks dari kesulitan atau permasalahan

yang dialami oleh bangsa ini

Dalam paragraf ketiga penulis sengaja menggunakan warga negara

busuk menyinggung para pejabat atau pihak pemerintah yang berwenang

dalam hal ini para penegak hukum yang justru senang melihat negaranya



semakin hancur. Hal tersebut membuat koruptor semakin banyak dan

bebas berkeliaran untuk mengambil uang negara yang sudah sangat

sengsara.

 Paragraf keenam

………………………………………………………………..
Namun, jika kita mau melihat lebih dalam dan jernih, dalam kultur yang
sudah kumuh, sebenarnya gejala yang serba berlawanan itu tidak ada yang
aneh. Semuanya logis belaka. Bukankah aktor dalam sinetron sering benar
memukau karena memang dilatih untuk berpura-pura? Indonesia tercinta
ini sedang diaktori oleh tipe manusia yang mahir “menanam tebu di bibir,
manis di luar busuk di dalam”.
……………………………………………………………………………...

Dari paragraf keenam dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Berpura-pura adalah  ikon dari berbuat yang tidak sesungguhnya

 Berbuat yang tidak sesungguhnya adalah indeks dari menipu

 Menanam tebu di bibir, manis di luar busuk di dalam adalah ikon

dari munafik

 Munafik adalah indeks dari suatu sikap yang dimiliki oleh

seseorang yang suka berkhianat

Dalam paragraf keenam penulis ingin menyampaikan negara kita

tercinta ini sedang dihadapkan kepada manusia yang perbuatannya palsu

belaka, semua serba pura-pura. Hal itu terlihat dari penggunaan kata

“menanam tebu di bibir, manis di luar busuk di dalam” yang berarti

omongannya tidak bisa dipercaya atau munafik. Mereka yang

menggembar-gemborkan (menyuarakan) untuk memberantas korupsi

tetapi justru mereka yang menjadi pelakunya.



 Paragraf ketujuh

…………………………………………………………………
Untuk beberapa lama lagi situasi menggelisahkan ini harus ditanggungkan
oleh bahu bangsa yang mulai keropos ini, sementara laku kekerasan
semakin marak dimana-mana? Tidak jarang, karena sebab sederhana saja
orang dengan mudah berkuah darah. Jika perlu berlindung di balik komat-
kamit bacaan ayat-ayat suci agar borok laku tidak terlalu kentara.
…………………………………………………………………………….

Dari paragraf keenam dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Bahu bangsa adalah ikon dari bagian tubuh penopang dari

bangsa itu sendiri

 Bagian tubuh penopang adalah indeks dari kekuatan yang

akan menentukan nasib bangsa ini kedepannya

 Mulai Kropos adalah ikon dari mulai tua atau rusaknya

suatu hal

 Rusak adalah indeks dari tidak utuh lagi

 Marak adalah ikon dari ramai terjadi

 Ramai adalah indeks dari seringnya permasalahan itu terjadi

seperti korupsi

 Berkuah darah adalah ikon dari babak belur atau luka parah

 Babak belur adalah indeks dari telah terjadinya perkelahian

 Borok laku adalah ikon dari perilaku cacat atau perilaku

buruk

 Perilaku cacat adalah ineks dari suatu perbuatan tercela atau

perbuatan yang tidak diinginkan



Dalam paragraf ketujuh penulis ingin menyampaikan bahwa ia

prihatin dan ia sudah tidak sabar lagi menunggu beberapa lama lagi

situasi yang sangat menggelisahkan ini harus ditanggung oleh bangsa

yang semakin tua dan perlahan-lahan semakin kehilangan kekuatannya

kemudian pada akhirnya didak berdaya lagi di tengah ramainya terjadi

permasalahan terutama kekerasan.

 Paragraf kedelapan

…………………………………………………………………
Di mana pemimpin? Pemimpin sudah menjadi makhluk langka di negeri
ini. Dari tingkat pusat sampai kelapisan paling bawah, tidak banyak
perbedaan. Yang berkeliaran adalah para penjual obat palsu dengan merek
paten. Lalu, di mana para pemimpin agama yang sering berkhotbah di
masjid, gereja, pura, klenteng dan majelis zikir yang mengundang orang
sering menangis? Ini pun pertanyaan sia-sia.
………………………………………………………………………………

Dari paragraf kedelapan dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Pemimpin adalah ikon dari ketua atau kepala suatu kegiatan,

lembaga, kelompok maupun organisasi

 Kepala adalah indeks dari bagian utama sebagai penentu arah

dalam keberlangsungan suatu kehidupan

 Makhluk langka adalah ikon dari makhluk yang sudah jarang

ada atau hampir punah

 makhluk yang sudah jarang ada adalah indeks dari orang

jujur yang peduli akan permasalahan serta nasib negerinya

 para penjual obat palsu dengan merek paten adalah ikon dari

para pejabat pemerintah atau orang yang berwenang



 para pejabat pemerintah atau orang yang berwenang adalah

indeks dari orang yang memiliki kedududkan yang hanya

bisa mengumbar janji tanpa menepatinya

Dalam paragraf tersebut penulis bertanya di mana pemimpin yang

seharusnya peduli akan nasib bangsa dan rakyatnya serta ada keinginan

untuk mendapatkan pemimpin yang bisa dipercaya. Bukan seperti

pemimpin sekarang yang hanya bisa mengumbar janji palsu tanpa ada ia

tepati dan hanya berpura-pura dalam tingkah lakunya yang tidak dapat di

percaya.

 Paragraf kesembilan

…………………………………………………………………
Dari sekitar 235 juta penduduk indonesia, bibit-bibit baik dengan moralitas
tidak kurang. Saat yang tepat pasti akan tiba bagi giliran mereka
memimpin bangsa yang tak putus dilanda musibah nin. Perlunkesabaran
dengan sikap kritikal yang diperhitungkan. Saat menghadapi suasana yang
parah sekalipun, kendalikan emosi agar anarkisme tidak merajalela, tetepi
pandangan lurus dan tajam ke depan jangan sampai terkapar dalam
perjalanan. Bangsa ini masih bisa diselamatakan selama nurani dan akal
sehat jangan dibiarkan mati suri.
………………………………………………………………………………

Dari paragraf kesembilan dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Bibit-bibit adalah ikon dari bakal calon atau orang yang akan

meneruskan

 Bakal calon adalah indeks dari anak muda negeri ini atau

generasi penerus bangsa

 Emosi adalah ikon dari luapan perasaan yang muncul dan surut

dalam waktu singkat yang mendorong seseorang kesatu bentuk

prilaku tertentu



 Luapan perasaan adalah indeks dari hasrat atau keinginan yang

dimiliki seseorang yang menandakan adanya kehidupan dalam

dirinya

 Terkapar adalah ikon dari tidakberdaya

 Tidak berdaya adalah indeks dari pasrah menerima keadaan

 Akal sehat adalah ikon dari waras

 Waras adalah indeks dari memiliki akal dan bisa memikirkan

sesuatu yang positif dan hidup dengan normal

 Mati suri adalah adalah ikon dari mati yang hanya kelihatanya

saja, sebenarnya masih hidup

 Mati adalah indeks dari tidak bernyawa lagi

Dalam paragraf tersebut penulis masih berharap akan lahirnya

sesososk pemimpin yang akan menyelmatkan bangsa yang sudah tidak

berdaya ini suatu saat nanti. Hal itu bisa terwujud salama dinegeri ini

masih ada orang memiliki hati nurani dan akal sehat serta kepedulian

akan nasib bangsa ini kedepannya.

 Paragraf keduabelas (terakhir)

………………………………………………………………..
Akhirnya, Anda mau tahu posisi saya tentang keberadaan KPK?
Formulanya sangat sederhana: “Upaya membubarkan KPK atau
melemahkannya bisa berujung dalam jangka panjang sama dengan
membiarkan negara ini bubar di tangan anak-anak bangsa yang telah lupa
daratan dan lupa lautan.”
…………………………………………………………………………….
Dari paragraf terakhir dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Bubar adalah ikon dari selesai

 Selesai adalah indeks dari berakhirnya suatu hal



 Anak-anak bangsa adalah ikon dari generasi penerus bangsa

 Generasi penerus bangsa adalah indeks dari para pejabat atau

pemimpin negara ini

 Lupa daratan dan lupa lautan adalah ikon dari sipat tidak tahu diri

 Tidak tahu diri adalah indeks dari tidak sadar akan dampak dari

perbuatan yang telah dilakukannya

Pada paragraf terakhir dari tulisannya penulis ingin menyampaikan

bahwa kekuatan KPK akan hilang atau berakhir seiring dengan waktu

selama belum adanya pemimpin yang tegas dan berani melawan,

memberantas korupsi sampai tuntas. Kalau tidak adanya pemimpin yang

peduli dengan nasib bangsanya maka itu sama saja dengan membiarkan

bangsa ini hancur di tangan para pejabat yang tidak tahu diri yang tidak

sadar akan dampak dari perbuatan korupsinya tersebut yang dapat

menyengsarakan bangsa dan rakyat negeri ini.

Makna keseluruhan dari teks opini terebut sangat sederhana yaitu

penulis kecewa dengan pemimpin, pejabat serta pihak yang berwenang.

Mereka adalah orang yang seharusnya menyelamatkan bangsa ini dari

kehancuran tetapi, justru malah mereklah pelaku kehancuran tersebut.

Akantetapi, penulis tidak berhenti berharap akan munculnya pemimpin

yang jujur dan benar-benar peduli akan nasib bangsa dan rakyatnya

suatu saat nanti selama masih ada hati nurani dan akal sehat pada

masyarakat bangsa ini.



4. Opini Keempat Berjudul Potong Genersi Korupsi

Opini tersebut merupakan opini yang ditulis oleh Halili, ai adalah

seorang pengajar Politik Hokum di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan

dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta dan mahasiswa pasca sarjana

Ham dan Demokrasi Universitas Gajah Mada. Sebagai orang yang

berpendidikan dan mengerti akan keadaan bangsa ini di tengah maraknya

kasus korupsi, ia menulis opini yang berjudul “Potong Generasi Korupsi”

sebagai salah satu protes dan keprihatinannya terhadap hukum negeri ini.

Kalau dilihat lebih seksama menggunakan kacamata semiotika mengkaji

tentang tanda, ada banyak hal yang ingin disampaikan oleh penulis. Hal

tersebut terlihat dari pemilihan kata-kata yang ia gunakan dalam menulis

opininya tersebut. Kata- kata tersebut adalah:

 Judul

Potong Generasi Korupsi

Dari judulnya saja terdapat diksi yang yang bersimbol:

 Potong adalah ikon dari memisahkan bagian satu dengan

bagian yang lainnya

 Memisahkan adalah indeks dari tidak berkumpul atau

bersatu lagi

 Generasi adalah ikon dari penerus, keturunan, atau

pewaris

 Keturunan adalah indeks dari anak



Dari judulnya saja “Potong Generasi Korupsi” penulis sudah

sangat geram akan kasus korupsi yang semakin hari semakin merajalele di

negeri ini seakan tidak ada putusnya dari generasi ke generasi. Oleh sebab

itu perlu dilakukan langkah tegas yakni memotong generasi korupsi

tersebut dengan hukuman yang memberi epek jera sehingga tidak ada

korupsi di generasi berikutnya.

 Paragraf pertama

Perampasan dan penyitaan harta koruptor dan penerapan hukuman
terberat adalah sebagian solusi yang disodorkan sejumlah pakar untuk
memberantas korupsi yang semakin merajalele.
…………………………………………………………………………….

Dari paragraf terakhir dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Perampasan adalah ikon dari mengambil secara paksa

dari pemiliknya

 Mengmbil secara paksa dalah indeks dari merebut atau

mengmbil tanpa persetujuan pemiliknya

 Pakar adalah ikon dari orang yang ahli dibidangnya

 Orang ahli dibidangnya dalah indeks dari pengamat atau

konsultan

 Memberantas adalah ikon dari memusnahkan atau

menghilangkan suatu hal

 Menghilangkan adalah ikon dari meniadakan sesuatu

yang sebelumnya ada dalam hal ini korupsi

 Merajalela adalah ikon dari marak atau banyak



 Banyak adalah indeks dari tidak dapat habis

Dalam paragraf pertama tesebut penulis setuju dengan ususlan

yang di sodorkan oleh sejumlah pakar untuk mengambil pakasa harta

yang merupakan hasil korupsi dari para koruptor sebagai hukum untuk

dapat memberantas korupsi yang semakin banyak.

 Paragraf kedua

…………………………………………………………………
Sebelumnya, ada dorongan untuk menerapkan hukuman mati, seperti
yang disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua
Mahkama Konstitusi mengamini penerapan hukuman mati dan
menawarkan langkah lain, lustrasi, seperti yang diterapkan oleh Latvia
(kompas, 6/4). Bagaimana impelementasinya?
……………………………………………………………………………..
Dari paragraf kedua dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Hukuman mati adalah ikon dari hukuman berupa pembunuhan

 Pembunuhan adalah indeks dari menghilangkan nyawa dari raga

 Dorongan adalah ikon dari hasrat seseorang

 Hasrat adalah indeks dari rasa keinginan seseorang untuk

melakukan sesuatu perbuatan

Dalam paragraf kedua tersebut penulis setuju dengan Menteri

Hukum dan HAM untuk menerapkan hukuman mati atau di bunuh, hal

tersebut dapat membuat pelaku korupsi jera dan menjadi pelajaran bagi

orang lain agar tidak melakukan korupsi. Akan tetapi, tersebut tidak

sepenuhnya disetujui oleh MK. Hal tersebut terlihat dari penawaran lain

yang di ajukan nya yaitu melakukan lustrasi. Akan tetapi, timbul



pertanyaaan dibenak penulis apakah langkah lain tersebut dapat

diterapkan untuk memberantas korupsi di negeri ini.

 Paragraf keempat

……………………………………………………………….
Pada panorama hukum yang pekat mafia, sulit berharap atas penghuman
yang memberikan efek jera (deterence effect). Pendekatan berbasis
negara (state based treatment)- melalui instrumen hukun- dalam
pemberantasan korupsi yang merajalela hanya mungkin dilakukan jika
aparat penegak hukumnya bersih. Hanya aparat hukum yang bersih yang
berani memberi hukuman yang berefek jera dan memiskinkan koroptor.
Di titik inilah tindakan lustrasi amat urgen dipertimbangkan.
…………………………………………………………………………….

Dari paragraf keempat dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Panorama adalah ikon dari pemandangan yang bebas dan luas

 Pemandangan adalah indeks dari suatu ahal yang bisa dilihat oleh

indra mata manusia

 Pekat mafia adalah ikon kental akan ikut campurnya tangan

mafia

 Ikut campur adalah indeks dari ikut melakukan suatu perbuatan

 Jera adalah ikon dari tidak berani berbuat lagi atau kapok

 Tidak berani adalah indeks dari perasaan takut yang dimiliki

manusia

 Bersih adalah ikon dari bebas dari semua jenis kotoran

 Bebas dari kotoran adalah indeks dari tidak terlibat suatu

perbuatan atau perkara (tidak ikut campur)



Dalam paragraf keempat tersebut penulis menyampaikan bahwa

pemendangan hukum negeri ini sulit sekali untuk memberikan hukuman

yang memberikan efek jera bagi pelakunya. Hal tersebut dikarenakan

dari selalunya mafia hukum(penegak hukum) ikut campur dan selalu

memihak kepada pihak yang ia diuntungkan. Sehingga seringkali

koruptor yang seharusnya dijatuhi hukuman berat justru diberikan

hukuman ringan. Pemendangan hukum seperti ini dapat hilang jika

aparat penegak hukum negeri ini bersih atau tidak terlibat dan tidak ikut

campur serta berani mengambil sikap untuk menjatuhi hukuman yang

dapat memberi efek jera kepada pelaku korupsi sehingga korupsi di

negeri ini dapat diberantas.

Makna dari keseluruhan teks opini tersebut adalah penulis ingin

menyampaikan bahwa penerapan hukuman yang dapat memberi efek

jera pada pelaku korupsi di negeri ini harus diterapkan guna memotong

generasi korupsi agar tidak ada lagi generasi selanjutnya yang

melakukan korupsi. Hal tersebut bisa terwujud jika penegak hukum di

negeri ini bisa bersikap bersih dalam menangani kasus korupsi tersebut.

Selain simbol melalui kata-kata yang digunakan, penulis juga

menggunakan simbol gambar untuk semakin memperjelas maksudnya.

 Ilustrasi gambar

 Terlihat orang yang sudah tua yang sedang susah payah mencoba

melepaskan melepaskan bajunya dengan paksa



 Terlahat baju yang memiliki kantong banyak

 Terlihat baju yang tidak memiliki kantong sama sekali

 Terlihat orang tesebut menutup mata dan menutup mulut

 Pemilihan warna abu-abu untuk gambar

 Analisis gambar

 Orang yang sudah tua adalah ikon dari hukum negeri ini yang

sudah tua, tidak berdaya atau tidak mampu berbuat apa-apa dalam

memberantas korupsi di negeri ini

 Hukuman yang sudah tua adalah indeks dari rapuhnya hukum di

negeri ini dalam menengani kasus korupsi

 Kantong adalah ikon dari korupsi

 Banyaknya terdapat kantong adalah indeks dari banyaknya kasus

korupsi yang terjadi di negeri ini.

 Baju yang tidak memiliki kantong adalah ikon dari bersihnya

negeri ini dari kasus korupsi

 Bersih adalah indeks dari terbebasnya dari berbagai kotoran dalam

hal ini korupsi

 Susah payah adalah ikon dari lemahnya hukum di negeri ini akan

tetapi, tetap berjuang untuk memberantas korupsi

 Lemahnya hukum adalah indeks dari kinerja KPK selama ini yang

belum maksimal dalam memberantas korupsi



 Baju yang susah terlepas adalah ikon dari susah atau sulitnya

korupsi tersebut di berantas dari negeri ini

 Diberantas adalah indeks dari dibasmi atau dihilangkan

 Mata tertutup adalah ikon dari tidak melihat

 Tidak melihat adalah indeks dari tidak memihak kepada siapa pun

(adil)

 Mulut tertutup adalah ikon dari tidak berbicara

 Tidak berbicara adalah indeks dari tidak membela siapapun atau

bersikap adil

 Warna abu-abu adalah ikon dari kelam, suram

 Kelam adalah indeks dari kegelapan

Makna yang ingin ditekankan dari gambar tersebut adalah penulis

ingin menyampaikan rasa proter maupun keprihatinanya terhadap hukum

negeri ini yang sudah lemah dalam memberantas korupsi itu terlihat dari

semakin hari semakin maraknya semakin maraknya terjadi kasus

korupsi. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya hukuman yang

tegas atau hukuman yang dapat membuat pelaku korupsi jera untuk

melakukan korupsi. Walaupun demikian hukum yang sudah tua dan

tidak berdaya itu tidak pantang menyerah, ia tetap berusaha dengan

susah payah untuk memberantas kejahatan terhebat di negeri ini yaitu

korrupsi dengan segala kemapuan yang tersisa.

Penggunaan warna abu-abu untuk gambar dimaksudkan untuk

mempertegas akan betapa kelamnya hukum di negeri ini.



5. Opini Kelima yang Berjudul Koruptor Manusia Indonesia.

Opini tersebut merupakan opini yang ditulis oleh seorang pengajar

di sekolah Tinggi Ilmu Teologi Jakarta. Sebagai seorang pengajar atau

orang yang berpendidikan, ia paham betul akan kondisi indonesia saat

sekarang iniyang sangat memprihatikan karena maraknya kasus korupsi.

Oleh sebabitu, ia menulis opini yang berisi tentang penomena korupsi di

Indonesia serta sosiologi korupsi itu sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk

mengkritik semua oknum dalam praktek korupsi tersebut. Kalau dilihat

menggunakan sudut pandang semiotika, ada maksud lain yang ingin

disampaikan oleh penulis melalui opininya tersebut. Hal itu terlihat dari

pilihan kata-kata yang digunakan dalam menulis opininya tersebut kata-

kata tersebut adalah:

 Paragraf kedua

…………………………………………………………………………
Saat bermukim enam bulan di Belanda (1953), pramoedya menulis
roman yang memproyeksikan kenyataan sosial pasca kemerdekaan.
Jadilah sebuah karangan yang mendahului zaman, sebelum korupsi
menggurita dengan makelar kasus dan mafia hukum menjadi sebuah
bagian dari seajarah indonesia. Bakir telah mengabdi 20 tahun sebagai
pegawai negeri dengan posisi terakhir kepala bagian. Namun,
kehidupan dan penampilannya sederhana. Penghasilannya pas-pasan,
tidak mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan orang lain.
Bakirpun kurang dihormati di luar rumah meski di rumah ia menerima
cinta tulus dari istri dan anak.

……………………………………………………………………….....

Dari paragraf kedua dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Bermukim adalah ikon dari berdiam, tinggal atau menetap



 Tinggal atau menetap adalah indeks dari rasa aman dan nyaman

yang di alami seseorang sehingga memilih diam disatu tempat

 Memproyeksikan adalah ikon dari menggambarkan atau gambaran

 Gambaran adalah indeks dari kehidupan yang pernah terjadi

 Menggurita adalah ikon dari marak atau banyak

 Marak adalah indeks dari seringnya suatu hal terjadi

Dari paragraf kedua tersebut penulis sengaja mengankat cerita

tentang sosok Pramoedya yang sedang menulis romannya ketika dia

nyaman bahkan sampai bermukim atau berdiam selama enam bulan di

Belanda. Dalam tulisannya tersebut Pramoedya akan suatu kenyataan

atau kehidupan yang akan terjadi terhadap bangsa indonesia pasca

kemerdekaan. Dari tulisan pramoedya tersebut penulis ingi mengkritik

bangsa ini yang dari awal kemerdekaannya saja praktek korupsi sudah

mengambil bagian dari sejarah bangsa ini kedepannya. Penulis sengaja

menggunakan kata menggurita untuk melambangkan akan banyaknya

korupsi yang akan terjadi di bangsa ini.

 Paragraf ketiga

………………………………………………………………………......
Sebagai manusia Indonesia yang beragama, awalnya Bakir mengalami
pergumulan batin yang berat antara godaan korupsi mengikuti rekan-
rekannyadan mempertahankan integritas. Akhirnya, ia menyerah. Ia
meninggalkan sikap pasif menunggu kenaikan gaji. Ia menggunakan
kemerdekaannya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang
mengkhianati tujuan Indonesia merdeka.

………………………………………………………………………...........
Dari paragraf ketiga dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:



 Godaan ikon dari gangguan atau usikan

 Usikan adalah indeks dari suatu hal yang diaggap mengganggu

pikiran

 Menyerah ikon dari pasrah menerima keadaan yang telah menimpa

 Pasrah indeks dari ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi

sesuatu

 Mengkhianati akon dari mengingkari suatu hal yang sudah menjadi

kesepakatan bersama

 Mengingkari adalah indeks dari prilaku curang seseorang

Dari paragraf ketiga tersebut dijelaskan bahwa dalam cerita roman

yang dibuat oleh Pramoedya. Pramoedya menggambarkan akan sesosok

manusia indonesia yang tidak mampu menahan godaan untuk korupsi

dan pada akhirnya ia pun tidak mampu berbuat apa-apa selain pasrah

menerima kenyataan bahwa ia tidak sanggup hidup tanpa melakukan

korupsi tersebut. Ia pun akhirnya menghiyanati bangsanya sendiri.

Dari paragraf sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sosok yang

digambarkan oleh pramoedya adalah sesosok yang sudah mengapdi

selama puluhan tahun akan tetapi, kehidupannya jauh dari kemewahan.

Keadaan seperti inilah yang membuat sesosok tersebut rela untuk

melakukan pengkhianatan terhadap bangsanya. Kalau dilihat dari alasan

mengapa diawal tulisannya penulis sengaja menggambarkan sosok

pramoedya dan romannya yang menceritakkan tentang seseorang yang

menjadikan keadaan sebagai penyebab orang melakukan korupsi adalah



sebagai wujud protes serta kritik terhadap pejabat bangsa ini yang justru

menajadikan keadaan, kondisi, serta tuntutan kehidupan yang membuat

mereka melakukan korupsi.

 Paragraf kesembilan

………………………………………………………………………......
Maka, penanganan acara internal didahulukan. Penyelesaiaan secara
adat diutamakan. Itu semua untuk memelihara citra. Kalaupun ada
sanksi, biasanya pejabat terkait dimutasi agar yang bersangkutan tidak
terlalu sakit hati dan bernyanyi tentang kebobrokan instansinya. Rekan
sejawat dan atasan saling melindungi. Kultur tahu sama tahu dan
pembiaran menyuburkan prilaku koruptif.

………………………………………………………………………...........
Dari paragraf kesembilan dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Citra adalah ikon dari harga diri atau gambaran yang yang dimiliki

pribadi setiap orang

 Harga diri adalah indeks dari kehormatan atau nama baik yang

bernilai dan tidak bisa diukur dengan apapun

 Bernyanyi adalah ikon dari mengeluarkan suara yang berirama dan

bernada

 Meneluarkan suara adalah indeks dari membuka mulut dalam hal

ini bersaksi tentang pelaku korupsi

 Kebobrokan adalah ikon dari kerusakan

 Kerusakan adalah indeks kehancuran suatu hal sehingga sudah

berubah bentuk dan tidak utuh lagi

Dari paragraf tersebut penulis bermaksud menggambarkan tentang

panorama yang terjadi dalam praktek pemetintahan bangsa ini. Pejabat



lebih memilih menyelamatkan citra instansinya yang sebenarnya telah

rusak oleh prilaku mereka sendiri dengan cara membungkam mulut

anggotanya yang hendak membuka mulut tentang kehancuran

lembaganya karana banyaknya korupsi yang terjadi di tubuh lembaga

tersebut.

 Paragraf kesebelas

………………………………………………………………………......
Negara disandera kawanan koruptor. Sesat logika membuat korupsi
yang dilakukan beramai-ramai menjadi seperti bukan pelanggaran lagi.
Sejawat yang membocorkan kebusukan praktik korupsi di instansinya
akan dicap pengkhiyanat. Penanggung jawab instansi merasa lebih
penting menjaga citra, bukan penguatan lembagadengan birokrasi yang
bersih dan efektif. Warga yang tidak mau melayani kemauan oknum
korup di persulit.

………………………………………………………………………...........
Dari paragraf kesebelas dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Kawanan adalah ikon dari suatu kelompok

 Kelompok adalah indeks dari individu-individu yang bergabung

menjadi satu kesatuan

 Sesat logika adalah ikon dari penyimpangan dari pengetahuan

tentang cara berpikir yang sehat

 Penyimpangan adalah indeks dari suatu hal yang tidak sesuai

dengan aturan yang ada

 Kebusukan adalah ikon dari kejelekan sifat yang dimiliki oleh

seseorang

 Kejelekan sifat adalah indeks dari perilaku buruk yang dilakukan

seseorang yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain



 Pengkhiyanat adalah ikon dari orang yang melanggar atau tidak

menepati janji atau orang yang melakukan kecurangan

 Orang yang tidak menepati janji adalah indeks dari orang yang

munafik

Dari paragraf tersebut penulis ingin menyampaikan wujud

protesnya dengan sengaja membahasa tentang korupsi yang sudah bukan

menjadi hal yang dianggap melanggar melainkan suatu hal yang sudah

biasa. Keadaan seperti inilah yang terjadi dibangsa kita ini. Penulis

sengaja menggunakan kata kawanan untuk melambangkan bahwa

korupsi di bangsa ini sudah tidak dilakukan satu atau dua orang saja

melainkan oleh banyak orangdari pejabat pusat hingga pejabat daerah.

Penulis juga sengaja menggunakan kata seseat logika untuk

melambangkan kondisi moral para pejabat kita yang pada hakekatnya

mereka menyadari bahwa melakukan korupsi adalah salah namun tetap

saja mereka mengkhiyanati nurani mereka hanya untuk memenuhi

keserakahan mereka.

 Paragraf keempatbelas

………………………………………………………………………......
Program remunerasi yang di bangga-banggakan menyedot dana lebih
dari Rp 10 triliun dari pinjaman Bank dunia. Besar pasak dari pada
tiang. Malu kita untuk urusan gaji pegawai harus berutang, sementara
kita memakai uang untuk menyervis pejabat dengan kemewahan yang
tidak perlu. Sebaiknya dana remunerasi diambil dari hasil pengetatan
anggaran belanja untuk servis pejabat, seperti pembelian mobil mewah.
Jika ada teladan dari pejabat yang bergaji puluhan juta untuk sementara
ditunda kenaikkan gajinya agar  negara mampu meningkatkan
kesejahteraan pegawai rendahan lebih baik lagi, niscaya Indonesia akan
dibangun di atas pengorbanan dan cinta negeri. Orang tidak akan
mengorupsi yang dicintainya.

………………………………………………………………………...........



Dari paragraf keempatbelas dalam opini tersebut terdapat diksi yang

menggunakan kata yang memiliki simbol yaitu:

 Besar pasak dari pada tiang adalah ikon dari besar pengeluaran dari

pada pemasukan

 Besar pengeluaran dari pada pemasukan adalah indeks dari

kerugian

 Pengorbanan ikon dari kerelaan hati seseorang

 Kerelaan hati adalah indeks dari kerelaan melakukan sesuatu tampa

mengharapkan pamrih

Dari paragraf tersebut penulis ingin menyampaikan bahwa sistem

negara ini juga ikut ambil bagian menyengsarakan rakyat. Hal itu terlihat

dari banyaknya dana yang harus dikeluarkan hanya untuk memenuhi

kebutuhan hidup mewah pejabat kita. Sehinng bangsa ini harus

menanggung kerugian karena banyaknya pengeluaran tidak sebanding

dengan pemasukan yang menyebabkan negara harus menanggung

banyak hutang.

Dilihat dari keseluruhan teks penulis sengaja menggunakan kata-

kata yang setelah dikaji menggunakan sudut pandang semiotika

menjelaskan maksud lain dari penulis yaitu opini ini di tulis bertujuan

untuk menyampaikan wujud rasa protes, kritikan, serta keprihatinannya

terhadap keadan bangsa maupun manusia Indonesia. Dari awal opininya

ia sengaja mengangkat cerita tentang pejabat yang pada awalnya setia

mengabdi lepada negara tetapi pada akhirnya ia menyerah dengan



kondisi kehidupan yang membuatnya rela mengkhiyanati bangsanya

sendiri dengan melakukan korupsi. Cerita tersebut merupakan cerminan

dari jiwa pejabat bangsa ini yang menjadikan alasan keadaanlah yang

membuat mereka melakukan korupsi, walaupun hal tersebut harus

bertentangan dengan hati nuraninya. Penulis juga memprotes sistem

negara ini yang selalu memanjakan pejabatnya dengan dana yang banyak

sehingga berdampak pada kesengsaraan rakyat bangsa ini.

4.2 Makna yang Ingin Dikedepankan dari Keseluruhan Opini Seputar

Korupsi di Harian Kompas

Makna yang ingin dikedepankan dari semua opini seputar korupsi di

harian kompas tersebut adalah sebagai reaksi protes dan keprihatinan

masyarakat akan penegakan hukum, pemerintah, dan pihak yang berwenang

di negeri ini yang sangat lamban dalam menagani kasus korupsi, serta belum

adanya hukuman yang dapat memberi efek jera kepada pelaku korupsi

sehingga membuat koruptor semakin hari semakin bertambah banyak. Selain

itu, opini tersebut juga ditulis dengan maksud mempengaruhi khalayak

banyak supaya bisa bersama-sama memerangi atau memberantas kejahatan

yang bernama korupsi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan sebelumya, pengkajian semiotika pada wacana seputar

korupsi di opini harian Kompas dapat di simpulkan bahwa:

1. Dalam opini-opini seputar korupsi di harian kompas tersebut sebagian

besar kata-katanya memiliki tanda semiotika. Hal tersebut terlihat jelas

dari banyaknya penggunaan kata-kata dan simbol-simbol seperti,

koruptor, kelaparan, kebobrokan, mengelus dada, pandang bulu, bahu

bangsa, berkuah darah, simbol tanda tanya (?), simbol tanda seru (!),

simbol tikus, simbol papan peringkat, penggunaan warna kuning, simbol

kaki dan lain-lainnya. Simbol-simbol tersebut digunakan untuk

memperjelas akan adanya maksud atau makna lain yang ingin disampaikn

penulis melalui opininya. Tanda semiotika selain terdapat dalam teks opini

juga bisa dilihat dari penggunaan gambar sebagai pendukung opini

tersebut yang jaga memiliki maksud tertentu akan penggunaannya.

2. Makna yang ingin dikedepankan dari semua opini seputar korupsi di

harian kompas tersebut adalah sebagai reaksi protes dan keprihatinan

masyarakat akan penegakan hukum, pemerintah, dan pihak yang

berwenang di negeri ini yang sangat lamban dalam menagani kasus

korupsi, serta belum adanya hukuman yang dapat memberi efek jera

kepada pelaku korupsi sehingga membuat koruptor semakin hari semakin



bertambah banyak. Selain itu, opini tersebut juga ditulis dengan maksud

mempengaruhi khalayak banyak supaya bisa bersama-sama memerangi

atau memberantas kejahatan yang bernama korupsi.

5.2  Saran

Dari hasil penelitian tersebut maka peneliti mengajukan saran dalam rangka

untuk mencapai keberhasilan. Beberapa saran berikut dapat dijadikan bahan

masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lian:

1. Pembaca, dalam membaca sebuah opini maupun berita disurat kabar atau

media massa sebaiknya jangan hanya dibaca secara sekilas saja. Tetapi,

cobalah untuk memehami lebih dalam tentang apa maksud yang ingin

disampaikan oleh penulis oponi tersebut.

2. Pemerintah, opini-opini tersebut merupakan reaksi proter masyarakat akan

kinerja pemerintah selama ini yang dirasa belum maksimal dalam menegani

kasus korupsi di negeri ini. Jadi, peneliti berharap untuk kedepannya

pemerintah bisa meningkatkan kinerjanya agar kotupsi di negeri ini bisa

diberantas.

3. Redaksi atau media massa, peneliti berharap agar kedepannya media massa

selaku media informasi dan media kontrol sosial masyarakat sering

menerbitkan opini-opini dari masyarakat untuk mengetahui reaksi-reaksi

masyarakat akan permasalahan-permasalahan yang dialami nageri ini. Media

massa jaga bisa menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Akmaluddin. 2008. “Analisis Teks Bahasa Pers Lombok Post Dalam Pemberitaan
Kasus Korupsi APBD Tahun 2001-2003 DPRD NTB Dengan Pendekatan
Model Van Dijk”. Skripsi tidak diterbitkan.

Darma, Yoce A. 2009. Analisis Wacana Kritis. Bandung: Yrama Widya.

Effendi, Onong Uchjana. 1993. Dinamika Komunikasi. Bandung: Remaja karya.

Lexy J. Moleong. 2003. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.

Mahsun. 2011. Metode Penelitian Bahasa. Mataram: Rajawali Press.

Putri, Rini Susanti. 2010. “ Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Prita Mulyasari
Dalam Media Okezone”. Skripsi tidak diterbitkan.

Sobur, Alex. 2004. Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana,
Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sobur, Alex. 2004. Semiotika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tim Primapena. ____Kamus Basar Bahasa Indonesia. Yogyakarta:Gita Media Press.

Tyas, Mugi Maryana Maning. 2009. “Kepaduan Bentuk Dan Makna Dalam
Paragraf: Analisis Wacana Kolom Jati Diri Di Jawa Post”. Skripsi tidak
diterbitkan.

http/www.ithasartik91a.blogspot.com, 23/04/2013/pengertian semiotika.html.

http://id.wikipedia.org/wiki/23/04/2013/pengertian-korupsi.html.

http://teknologidanpolitikkomunikasi.blogspot.com/2012/04/opini-publik-dalam-
kajian-komunikasi.html

http://www.buatskripsi.com/2013/04/cara-memilih-purposive-sampel.html



LAMPIRAN







4.






