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News is the facts that occurred in societies that are reconstructed by the mass 

media, but never identical with the reality. There are many factors that affect these 

facts in the reconstruction process, both internal and external factor. This is due to 

the reason that journalists themselves are part of certain social classes in the 

community who have their own views and values. Therefore, it is possible to 

make a conscious or unconscious bias; there are parties who will be marginalized. 

This might be due to the role of dominant power over need.  Considering that the 

majority of Indonesian people who serve as industrial and migrant labor, they 

sometimes become the subject of a discourse in print media (newspapers).  

 

The labor’s welfare issue still arises to this day that is still being strived by the 

labor themselves. Since the law number 13 in the year 2003 about manpower 

which regulates the labor employment has been legalized, it is proven that it is not 

able to promote the labor’s welfare. The law itself regulates contract system which 

finally creates the term labor outsourcing. This system, furthermore, brings about 

disadvantages for the labors as commodity traded by the recruitment agencies to 

the companies that need them. The labor are paid low with no protection and 

welfare guarantee for them, because they could turn out to be unemployed when 

the company does not need them anymore. 

 

It is still often to occur the violations of labor’s normative rights. The government 

policy that legalizes labor employment that is regulated by the open market has 

caused weak role of a country in protecting the labor’s rights. If industrial conflict 



occurs, labor as the weak party tends to experience marginalization of law. This 

clearly shows that the system of outsourcing has created an unbalanced working 

circumstance between workers and entrepreneurs, in which entrepreneurs take an 

advantage over the labors. This shows that the government fails to promote 

Indonesian people welfare in general, and labors in particular. 

 

It is often in the news, that labors become the object of news report that they 

sometimes tend to be marginalized.  This is also not apart from the capitalism 

system which drives almost of all economics sector including mass media. News 

text is performed in a profit-oriented; accommodate the favorable party in terms 

of political economy. This is the reason why I conduct this research. This research 

aims to find out the marginalization in the news concern with the labor 

employment in the daily newspaper Kompas period of May 2009. 

 

The method used in this research is a qualitative analysis by analyzing the text 

discourse through critical linguistics approach Theo Van Leeuwen. The primary 

data collection is then collected by documentation technique, while secondary 

data is obtained through searching an article from Kompas newspaper which is 

related to the labor matters around May 2009- April and June 2009- and also from 

other supporting evidences.  

 

The Results showed that the marginalization was found through language which is 

constructed in the news text concerns with the relation of labor employment in the 

daily newspaper Kompas on may 2009 based on the analysis theory Theo Van 

Leeuwen. It is hoped that readers would be more critical when reading the issue of 

labor in the newspaper. This research hopefully is beneficial for media literacy 

learning.  
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Berita merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat yang direkonstruksi oleh 

media massa, namun tidak akan pernah identik dengan realitas sesungguhnya. 

Ada banyak faktor yang ikut mempengaruhi dalam proses rekonstruksi fakta 

tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Karena para jurnalis sendiri 

merupakan bagian dari kelas-kelas sosial tertentu dalam masyarakat yang 

memiliki pandangan dan nilai-nilai tertentu pula. Oleh sebab itu, ada 

kemungkinan untuk melakukan bias yang baik disadari atau tidak, ada pihak yang 

akan termarjinalkan. Hal ini tidak lepas dari berbagai pengaruh kekuatan dominan 

yang didasari oleh kepentingan. Wacana perburuhan turut menjadi pemberitaan di 

media cetak (koran), mengingat mayoritas masyarakat indonesia berprofesi 

sebagai buruh baik sebagai buruh industri maupun buruh migran. 

 

Masalah kesejahteraan buruh masih menjadi isu yang terus diperjuangkan buruh. 

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Hubungan kerja peruburuhan terbukti 

belum mampu mewujudkan kesejahteraan buruh. Dimana dalam undang-undang 

tersebut mengatur sistem kontrak yang akhirnya menimbulkan istilah buruh 

outsourcing. Sistem ini sangat merugikan buruh, karena menjadikan buruh 

sebagai komoditas yang diperdagangkan oleh agen penyalur tenaga kerja kepada 

perusahaan yang membutuhkan tenaga mereka. Tenaga buruh dihargai dengan 

upah rendah serta tidak ada perlindungan dan jaminan kesejahteraan yang pasti 

bagi buruh, karena sewaktu-waktu buruh dapat diPHK secara sepihak oleh 

perusahaan bila sudah tidak membutuhkan tenaga mereka lagi. 

 



Masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak normatif buruh. 

Kebijakan pemerintah telah melegalkan buruh diatur oleh pasar terbuka 

menyebabkan lemahnya peran negara dalam melindungi buruh. Bila terjadi 

konflik industrial, buruh sebagai pihak yang lemah sering kali mengalami 

marjinalisasi hukum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sistem outsourcing telah 

melahirkan hubungan kerja yang tidak sehat, karena disatu sisi pengusaha 

diuntungkan dan disisi lain buruh yang lebih banyak dirugikan. Ini menunjukan 

kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya 

kaum buruh. 

 

Dalam pemberitaan pun buruh sering kali menjadi objek pemberitaan yang 

terkadang mereka cenderung termarjinalkan. Hal ini juga tidak lepas dari sistem 

kapitalisme yang menggerakkan hampir semua segi perekonomian termasuk 

institusi media massa. Teks berita dikemas dengan versi yang profit oriented, 

mengakomodir kepentingan yang menguntungkan dari segi ekonomi politik media 

bersangkutan. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian 

ini. Tujuannya adalah untuk menemukan marjinalisasi dalam pemberitaan 

mengenai hubungan kerja perburuhan pada surat kabar harian Kompas periode 

Mei 2009. 

 

Metode yang digunakan adalah analisa data secara kualitatif dengan cara analisis 

wacana pendekatan critical linguistics Theo Van Leeuwen. Pengumpulan data 

primer dilakukan dengan teknik dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh 

dari penelusuran artikel berita pada kompas yang ada kaitannya dengan masalah 

perburuhan sekitar Mei 2009, yakni April dan Juni 2009 serta dari beberapa 

sumber pendukung lainnya. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan marjinalisasi melalui bahasa 

yang dikonstruksi dalam teks berita mengenai hubungan kerja perburuhan pada 

SKH Kompas Mei 2009 berdasarkan teori analisis wacana Theo Van Leeuwen. 

Semoga khalayak pembaca lebih kritis ketika membaca berita mengenai isu 

perburuhan di media cetak. Diharapkan penelitian ini berguna bagi pembelajaran 

kecerdasan media (media literacy). 

 

 

Kata Kunci: analisis teks media, analisis wacana kritis, buruh, hubungan kerja 

perburuhan 
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I.       PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Analisis wacana dalam pemberitaan berusaha menemukan dan menelisik makna 

implisit yang terdapat dalam teks pemberitaan. Karena teks merupakan bentuk 

dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. (Eriyanto, 2001: 13). 

Pada dasarnya kegiatan jurnalistik menggunakan bahasa sebagai representasi. 

Bahasa merupakan representasi dari praktik ideologi, membangun karakter dan 

citra. Melalui bahasa pula misrepresentasi ditampilkan dalam pemberitaan. Berita 

merupakan realitas yang direproduksi oleh media, dimana dalam proses 

pemaknaan realitas tersebut disusupi kepentingan yang dikemas melalui agenda 

setting dan pembingkaian realitas sosial.  

Menurut Seno G.Ajidarma, makna adalah medan perjuangan berbagai konotasi 

ideologis, baik dalam penulisan maupun pembacaan atas tulisan tersebut 

(Kompas, edisi 31/01/2010). Kata yang sama akan memiliki penafsiran makna 

yang berbeda bahkan bertentangan dalam artikulasi wacana, konteks sosial 

historis dan kepentingan politik kelompok yang berbeda pula. Bias berita terjadi 

karena media berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai 

kepentingan, konflik dan fakta yang kompleks dan beragam (Sobur, 2001:30). 

Terkadang keberpihakan terjadi tanpa disadari oleh wartawan itu sendiri. Dari 



keberpihakan tersebut akan menimbulkan simpati dan sentimen, dimana dasarnya 

adalah kepentingan. Kepentingan mana yang cenderung diprioritaskan akan 

melahirkan simpati, sebaliknya kepentingan yang diabaikan akan menimbulkan 

sentimen.  

Menurut Dedy N. Hidayat, basis sistem produksi media digerakkan oleh dinamika 

never-ending circuit  of capital accumulation (sirkuit money-commodity-more 

money). Suprastruktur produksi teks merupakan hasil dari kombinasi antara 

rasionalitas formal dengan rasionalitas substantif. Artinya, rasionalitas yang 

berdasarkan pada tujuan maksimalisasi keuntungan dan akumulasi modal, dan 

bisa dengan mudah terisi oleh ideologi patriarki dan berbagai sentimen rasialisme 

dan primordialisme (Eriyanto, 2001: viii). 

Fakta dikemas jadi versi pemilik modal yang profit oriented (Kompas, 

13/02/2010) dengan mempertimbangkan pasar. Mengutamakan kepentingan 

pemilik modal demi tujuan profit, baik dari segi politis maupun ekonomis. 

Keberpihakan media tergantung pada kepentingan mana yang lebih 

menguntungkan bagi mereka, maka akan ada ruang untuk itu. Media yang 

digerakkan oleh sistem kapitalisme, secara perlahan akan menggeser 

profesionalisme bila tidak ada keseimbangan antara tanggung jawab sosial dengan 

kepentingan. 

Wacana perburuhan turut menjadi pemberitaan di media cetak (koran), mengingat 

mayoritas masyarakat indonesia berprofesi sebagai buruh baik sebagai buruh 

industri maupun buruh migran. Namun, nasib buruh sangat memprihatinkan, 

kesejahteraan buruh masih dalam angan dan buruh sebagai kaum marginal sering 



mengalami marjinalisasi. Hubungan kerja peruburuhan dalam sistem outsourcing 

sangat merugikan kaum buruh. Menurut Budiman, Ini merupakan akibat dari 

kerjasama antara pemilik modal dan pemerintah sehingga muncul kebijakan-

kebijakan pemerintah yang menguntungakan kapitalis dan borjuis lokal dengan 

mengorbankan kepentingan rakyat banyak negara tersebut (Arief Budiman, 2000) 

Terjadinya hubungan yang tidak sehat disatu sisi pengusaha diuntungkan dan 

dilain sisi buruh dirugikan. Menurut Komang Priambada (2008 : 31), pihak 

pengusaha berpendapat bahwa ”Dari mana pekerja itu direkrut, bagaimana 

datangnya dan lain-lain adalah bukan urusan kita sebagai pemakai”. Inilah satu 

kondisi yang memperlihatkan bahwa pekerja adalah komoditas dan outsourcing 

tidak lain hanyalah triffiking yang dilegalkan. Dalam pemberitaan pun buruh 

sering menjadi objek pemberitaan yang cenderung termarjinalkan. Hal ini sebagai 

akibat dari sistem kapitalisme yang menggerakkan hampir semua segi 

perekonomian termasuk institusi media massa. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana model Theo Van Leeuwen 

yang memusatkan analisis pada aspek bahasa yang dikonstruksi dalam teks 

pemberitaan. Hal ini dimaksudkan untuk memeriksa bagaimana aktor sosial 

ditampilkan dalam pemberitaan, menggunakan strategi wacana apa, bagaimana 

masing-masing kelompok direpresentasikan dalam teks.  

 

Kemudian hasil dari analisis tahap mikro (teks) dikaitkan dengan analisis tahap 

makro (sosial), yakni analisis kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat, 

termasuk ekonomi maupun politik media, seperti kapitalisme media. Penulis 

cenderung menganalisis dari segi ekonomi politik media kaitannya dengan salah 



satu sistem dominan dalam masyarakat yakni kapitalisme. Analisis tahap ini pada 

dasarnya ingin menggambarkan bagaimana kekuatan-kekuatan dominan yang ada 

dalam masyarakat turut menentukan wacana yang dikembangkan dan disebarkan 

kepada khalayak pembaca. 

Alasan pemilihan surat kabar harian Kompas sebagai objek penelitian, karena 

Kompas merupakan koran nasional terkemuka di Indonesia, terbukti dengan 

banyaknya pembaca koran ini yang mencapai 2,25 juta orang di seluruh Indonesia 

(wikipedia). Kompas juga merupakan koran yang selalu menjadi leading isue 

dalam wacana pemberitaan. Selain itu, sesuai dengan mottonya, Kompas memiliki 

visi agar mampu mengemban amanat hati nurani rakyat. Yang artinya, Kompas 

ingin berkembang sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan, 

meninggalkan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Periode Mei dipilih 

karena pada bulan tersebut bertepatan dengan momen peringatan hari buruh 

sedunia (May Day), tepatnya tanggal 1 Mei.  

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin mengetahui apakah ada proses 

marjinalisasi terhadap kelompok atau golongan tertentu atau tidak dalam 

pemberitaan mengenai hubungan kerja perburuhan pada SKH Kompas Mei 2009, 

berdasarkan analisis wacana pendekatan critical linguistics Theo Van Leeuwen. 

 

 



I.2.  Rumusan Masalah 
 

 

Rumusan masalah yang akan diteliti yakni, “apakah ada marjinalisasi melalui 

bahasa yang digunakan dalam pemberitaan mengenai hubungan kerja perburuhan 

pada SKH Kompas Mei 2009, berdasarkan teori analisis wacana Theo Van 

Leeuwen. 

 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan marjinalisasi dalam pemberitaan 

mengenai hubungan kerja perburuhan pada surat kabar harian Kompas periode 

Mei 2009, dengan menganalisis bahasa yang dikonstruksi dalam pemberitaan 

tersebut berdasarkan teori analisis wacana Theo Van Leeuwen”. 

 

 

I.4. Kegunaan Penelitian 

 

 

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian analisis wacana  pada 

teks pemberitaan media cetak, khususnya koran. 

2. Menjadi masukan dan kajian bagi pembelajaran kecerdasan media (Media 

Literacy) 

3. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis. 

  



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

II.1.     Media Massa 

 

 

Media massa merupakan media komunikasi massa, yang meliputi: media cetak 

(surat kabar, majalah, buletin) dan media elektronik (radio, televisi, internet).  Ada 

empat keunggulan media massa (Setiati, 2005: 68), yakni sebagai berikut: 

1. Media berfungsi sebagai issue intensifier. Artinya, media berpotensi 

memunculkan isu atau konflik dan mempertajamnya. Dengan posisinya 

sebagai intensifier, media dapat mem-blow up realita menjadi isu sehingga 

dimensi isu menjadi transparan. 

 

2. Media berfungsi sebagai conflict diminisher. Media dapat menenggelamkan 

suatu isu atau konflik. Secara sengaja, media juga dapat meniadakan isu 

tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, entah itu 

kepentingan ideologis atau lainnya. 

 

3. Media menjadi pengarah conflict resolution. Media menjadi mediator dengan 

menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang 

bertikai pada penyelesaian konflik. 

 

4. Media massa sebagai pembentuk opini publik. 

 



II.1.1.     Peran Media Massa 

 

 

Menurut Denis McQuail dalam bukunya Mass Communication Theories, ada 

enam perspektif dalam melihat peran media, yaitu: 

1. Windows of events and experience.  Media dipandang sebagai jendela yang 

memungkinkan khalayak melihat apa yang terjadi, media merupakan 

sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. 

2. A mirror of events in society and the world, implying of  faithful reflection. 

Merupakan cerminan berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan 

dunia, yang berusaha merefleksikan apa adanya. 

3. Memandang media masa sebagai filter atau gatekeeper yang menyeleksi 

berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. 

4. Media massa sering kali dipandang sebagai guide atau interpreter yang 

menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian atau 

alternatif yang beragam. 

5. Melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai 

informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan 

terjadinya tanggapan dan umpan balik. 

6. Media massa sebagai interlocutor yang tidak hanya sekedar tempat berlalu 

lalangnya informasi, tetapi juga partner informasi yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi yang interaktif  (JISK, 2001:10-11). 

 

Berdasarkan peran media massa di atas seharusnya media memuat berita secara 

berimbang dan mengedepankan fakta yang menyangkut kepentingan masyarakat, 

bukan malah sebaliknya, hanya mengakomodir kepentingan dominan dan 



memuaskan kepentingan kapital. Berita yang disebarkan seharusnya mampu 

memberi pencerahan kepada publik terhadap suatu peristiwa, bukan melahirkan 

kesadaran palsu yang membuat pembaca menerima saja suatu ketimpangan sosial. 

 

 

II.1.2     Peran Media Massa dilihat dari Perspektif Kritis 

 

 

Peran media massa dalam perspektif kritis memandang media sebagai alat 

hegemoni kekuatan dominan (Antonio Gramsci). Melihat peran media yang 

begitu besar, membuat kelompok dominan menggunakan media massa untuk 

memuaskan kepentingan, mengukuhkan pengaruh dengan cara menguasai media 

agar dapat mengontrol media dan meminggirkan kelompok marginal. 

Media massa menghasilkan berita yang diproduksi oleh wartawan, dimana 

wartawan itu sendiri merupakan bagian dari suatu struktur sosial dalam 

masyarakat, menempati kelas-kelas tertentu dan memiliki nilai dan pandangan 

tertentu. Hal ini mempengaruhi pada saat merekonstruksi suatu realitas. Hasil 

liputan wartawan akan mencerminkan ideologi yang diwakilinya dan kepentingan 

sosial, ekonomi, atau politik tertentu. Lewat penggunaan bahasa menunjukan 

bagaimana kelompok yang diwakilinya lebih baik daripada kelompok lain. 

Media massa menentukan realitas melalui penggunaan kata-kata yang dipilih 

sehingga melahirkan makna. Namun ada kekuatan dominan yang mengontrol dan 

menentukan dalam pemberian pemaknaan terhadap suatu peristiwa. Hal ini 

dilakukan dengan konsep hegemoni, dimana kelompok dominan memiliki akses 

mengendalikan media untuk dapat mengontrol kelompok marginal. Oleh sebab 

itulah, media bukanlah suatu entitas yang netral. 



Seperti pemberitaan mengenai konflik masalah perburuhan, antara pengusaha 

dengan buruhnya. Para buruh merasa sikap perusahaan yang memberi upah 

rendah dan memPHK sepihak sangat merugikan buruh. Sehingga mendorong 

mereka untuk melakukan aksi demo atau mogok kerja untuk dapat menyuarakan 

tuntutan mereka sebagai protes terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh 

pengusaha. Sementara pihak pengusaha menganggap apa yang dilakukan sesuai 

dengan prosedur, tidak melanggar undang-undang ketenagakerjaan. 

Media massa memang merupakan tempat bagi masing-masing pihak menyuarakan 

pendapat mereka, namun dalam kenyataanya media massa sendiri dikuasai oleh 

kelompok dominan. Sehingga pertarungan wacana selalu dimenangkan oleh 

kelompok dominan. Pihak perusahaan lebih unggul dari buruh dalam hal kekuatan 

baik secara politis maupun ekonomis. Pengusaha dapat dengan mudah 

mengundang wartawan untuk melakukan jumpa pers. Sedangkan buruh, mereka 

hanya melakukan aksi demo agar dapat mengundang wartawan untuk meliput 

mereka, terlebih lagi bila aksi mereka diwarnai kericuhan. 

 

 

II.2.    Media Cetak 

 

 

Media cetak merupakan media komunikasi massa pertama yang dikenal manusia 

sebagai media yang memenuhi ciri-ciri komunikasi massa (satu arah, melembaga, 

umum dan serempak). Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, 

gambar atau foto dalam tata warna dan halaman putih. Jadi media cetak adalah 

suatu dokumen atas segala hal yang dikatakan orang lain atau peristiwa yang 

ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata atau teks, gambar, foto 



dan sebagainya.  Media massa cetak memilki ciri-ciri sebagai berikut (Abede, 

2002 : 103) : 

1. Daya tampungnya tinggi ( memilki peluang untuk menambah halaman). 

2. Daya dokumentasinya tinggi ( sangat mudah disimpan atau diperbanyak). 

3. Jaringan distribusinya terbatas (karena sifatnya yang literer). 

 

 

II.2.1  Surat Kabar 

 

 

Menurut Kurniawan dalam ensiklopedia pers Indonesia, surat kabar merupakan 

sebutan bagi penerbitan pers yang masuk dalam media massa tercetak, berupa 

lembaran berisi berita-berita dan iklan yang diterbitkan secara berkala, bisa 

harian, mingguan, bulanan, serta diedarkan secara umum.  Isinya harus aktual, 

juga bersifat universal, maksudnya pemberitaannya harus bersangkut paut dengan 

manusia dari berbagai golongan dan kalangan.  Menurut jenisnya, surat kabar 

dapat dibagi menjadi surat kabar harian, surat kabar berkala (mingguan, bulanan, 

dan sebagainya), serta juga dapat digolongkan menjadi surat kabar khusus dan 

surat kabar umum.  (Junaedhi, 1995: 257) 

 

Surat kabar merupakan salah satu media komunikasi massa yang mempunyai 

fungsi dan sifat yang idealnya cukup penting dalam kehidupan manusia.  Menurut 

Denis McQuail (1979: 53) ada beberapa fungsi surat kabar, yaitu: 

1. Sebagai jendela pengalaman yang meluaskan pandangan kita dan meyakinkan 

kita mampu memahami apa yang terjadi di sekitar kita, tanpa campur tangan 

pihak lain atau sikap memihak. 



2. Sebagai juru bahasa yang menjelaskan dan memberi makna terhadap peristiwa 

atau hal yang terpisah dan kurang jelas. 

3. Pembawa atau pengantar informasi dan pendapat. 

4. Jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dengan penerima melalui 

berbagai macam umpan balik. 

5. Sebagai papan penunjuk jalan yang secara aktif menunjukan arah, 

memberikan bimbingan atau instruksi. 

6. Penyaring yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian 

khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik secara sadar dan 

sistematis maupun tidak. 

7. Cermin yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri; 

biasanya pantulan citra itu mengalami perubahan (distorsi) karena adanya 

penonjolan terhadap segi yang ingin dilihat oleh para anggota masyarakat atau 

sering kali pula segi yang ingin mereka hakimi atau cela. 

8. Sebagai tirai atau penutup yang menutupi kebenaran demi pencapaian tujuan 

propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan (escapism). 

 

Sedangkan sifat-sifat yang dimiliki oleh surat kabar sebagai media komunikasi 

massa menurut Onong Uchjana Effendy (1984: 155) yaitu : 

1. Terekam. Bahwa berita-berita yang disiarkan oleh surat kabar tersusun dalam 

alinea, kalimat dan kata-kata yang terdiri dari huruf-huruf yang dicetak pada 

kertas.  Dengan demikian, setiap peristiwa atau hal yang diberitakan terekam 

sedemikian rupa, sehingga dapat dibaca setiap saat dan dapat dikaji ulang, bisa 

dijadikan dokumentasi. 



2. Menimbulkan perangkat mental secara aktif karena menggunakan bahasa 

dengan huruf tercetak “mati” diatas kertas, pembaca harus menggunakan 

perangkat mentalnya secara aktif agar maknanya dapat dimengerti.  Oleh 

karena itu, wartawan yang menulis berita harus menggunakan bahasa yang 

umum. 

 

 

II.2.2.     Surat Kabar Harian 

 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian surat kabar harian 

adalah surat kabar atau koran yang terbit tiap-tiap hari (1998 : 298).   Sedangkan 

menurut Mohamad Ngafenan, pengertian surat kabar adalah salah satu bentuk 

media tercetak yang tidak terjilid, dalam ukuran normal tiap halaman terdiri dari 9 

kolom, ada juga yang terbit 8 halaman dan 16 halaman dengan sirkulasi 

penerbitan setiap hari (daily news) dan atau seminggu sekali (weekly news).  Dari 

beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

surat kabar harian adalah suatu media komunikasi, berupa cetakan yang tidak 

terjilid, memuat teks dan ilustrasi (baik dalam bentuk foto, lukisan maupun 

karikatur), dan memiliki skala terbit rutin setiap hari. 

 

 

II.3     Berita 

 

 

News (berita) mengandung kata new yang berarti baru, secara singkat sebuah 

berita adalah sesuatu yang baru yang disebarkan kepada khalayak pembaca atau 

pendengar.  Dengan kata lain, news adalah apa yang dicetak surat kabar atau 

majalah atau apa yang disiarkan oleh para penyiar.  Berita terdiri dari unsur fakta, 



namun tidak setiap fakta adalah berita.  Berita adalah tentang apa yang terjadi di 

dunia namun hanya serpihan kecil fakta yang dilaporkan (Brian S. Brook, 1985).   

 

Dalam menulis berita, setidaknya mengandung unsur pokok berita yang terdiri 

dari 5W+1H (Romli, 2000 : 6) yakni: 

What      : Apa yang terjadi. 

Where   : Dimana peristiwa tersebut terjadi. 

When    : Kapan peristiwa itu terjadi. 

Why      : Kenapa/mengapa peristiwa itu terjadi. 

Who      : Siapa saja pelaku dalam peristiwa tersebut. 

How      : Bagaimana peristiwa tersebut terjadi. 

  

 

Adapun jenis-jenis berita menurut Asep Syamsul, yakni: 

1. Straight News : berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. 

2. Indepth News : berita mendalam, dikembangkan dengan penelusuran fakta 

secara mendalami hal-hal yang ada dibawah permukaan. 

3. Investigation News : berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau 

penyelidikan dari berbagai sumber 

4. Interpretative News : berita yang dikembangkan dengan sudut pandang atau 

penilaian penulisnya/wartawan. 

5. Opinion News : merupakan berita yang berisikan opini seseorang, biasanya 

ditulis oleh para cendekiawan, tokoh, ahli dan sebagainya (Romli, 2000: 8). 

 



II.3.1    Struktur Berita 

 

 

Menurut Joni Widodo (2000: 1) dalam makalahnya “Berita dan Cara Menulisnya” 

struktur berita dibagi menjadi : 

1. Lead, berupa kalimat atau paragraf yang mengajak atau mengusik pembaca 

agar melanjutkan membaca. 

 

2. Tubuh berita, berisi fakta-fakta atau kutipan yang mendukung lead, 

termasuk menyebutkan (atribution) sumber informasi. 

 

3. Penutup (ending), umumnya berisi kutipan sumber yang menyimpulkan isi 

dari keseluruhan penjelasan mengenai tindakan selanjutnya atau fakta 

tambahan lainnya. 

 

 

II.3.2     Struktur Teks Berita 

 

 

Teks dalam berita merupakan satu kesatuan utuh yang akan membentuk makna 

berita.  Menurut Van Dijk struktur teks (Eriyanto, 2001: 227) terdiri dari: 

1. Struktur makro: makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari 

topik/tema yang diangkat oleh suatu teks. 

 

2. Super struktur: kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup 

dan kesimpulan. 

 

3. Struktur mikro: makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan 

kata, kalimat dan gaya yang dipakai oleh suatu teks. 

 



II.3.3   Kriteria/Nilai Berita (News value) 

 

 

Setidaknya ada 7 (tujuh) kriteria berita, yakni: 

1. Audience.  Karena karakteristik audience yang heterogen, tersebar, dan 

anonim, maka biasanya wartawan akan mempertimbangkan aspek kultural, 

sosial, dan ekonomi masyarakat. 

 

2. Impact.  Seberapa banyak orang terpengaruh dan seberapa serius mereka 

terpengaruh akan suatu berita, menentukan betapa pentingnya berita tersebut. 

 

3. Proximity.  Kejadian yang dekat dengan pembaca (unsur geografis dan 

emosional). Biasanya suatu kejadian bisa menjadi berita lebih besar jika 

terjadi di sekitar kita daripada peristiwa/kejadian yang jaraknya lebih dari 

1000 km dari kita. 

 

4. Timeliness.  Berita harus aktual (sedang berlangsung/hangat).  Berita hari ini 

akan “basi” pada keesokan hari.  Karena cepatnya pelaporan berita, maka surat 

kabar lebih fokus mengenai berita bagaimana dan mengapa peristiwa terjadi, 

kurang memberi tempat pada apa yang telah terjadi.  Namun hal ini bisa 

disiasati dengan feature. 

 

5. Prominence.  Tidak semua orang/peristiwa bernilai berita.  Orang yang 

memiliki pengaruh atau terkenal akan lebih bernilai berita, name make news. 

 

6. Unusualness. Hal yang tidak biasa atau menyimpang dari 

kelaziman/kewajaran dari suatu budaya masyarakat akan bernilai berita. 

 



7. Conflict.  Konflik membuat berita menjadi menarik dan keingintahuan orang 

akan akhir suatu konflik mendorong orang ingin mengetahui berita tersebut. 

 

Dari penjelasan karakteristik berita di atas, maka nilai sebuah berita yang layak 

dibaca atau diketahui pembaca tergantung dari kriteria tersebut di atas.  Untuk 

menentukan mana berita yang akan menjadi berita utama atau berita biasa 

tergantung dari pertimbangan aspek tersebut. Wartawan akan lebih senang 

meliputaksi buruh yang diwarnai kericuhan dibandingkan aksi yang biasa-biasa 

saja. Karena bila demo ricuh akan memiliki nilai berita yang bisa dijual, ada 

sesuatu yang akan ditonjolkan sebagai bahan dramatisasi. 

Wartawan lebih cenderung menyoroti aksi buruh ricuh daripada harus bersusah 

payah mengorek-ngorek ketidak adilan pengusaha terhadap buruh. Selain berisiko 

juga membutuhkan penyelidikan mendalam, sehingga memakan waktu dan 

terbentur deadline. Sedangkan aksi ricuh buruh lebih kasat mata dan pelaku dapat 

diwawancarai langsung dilapangan. Sehingga peristiwa demo ricuh menjadi objek 

pemberitaan yang lebih ditonjolkan. 

 

 

II.4.     Bahasa Jurnalistik 

 

 

Bahasa jurnalistik merupakan salah satu ragam bahasa kreatif yang digunakan 

kalangan pers (wartawan Indonesia) di dalam penulisan berita di media massa.  

Bahasa jurnalistik atau yang biasa disebut bahasa pers memiliki karakter yang 

berbeda, sesuai dengan jenis berita. Misalnya, untuk berita investigasi wartawan 

menggunakan bahasa jurnalistik reportase, sedangkan untuk penulisan artikel 

tokoh atau tulisan ringan biasanya menggunakan bahasa jurnalistik features. 



Menurut Setiati, bahasa adalah alat bagi wartawan untuk membawa pesan (berita 

yang ditulisnya) agar sampai ke khalayak pembaca (2005: 86). Dalam proses 

komunikasi, bahasa tidak hanya sebagai medium penyampai pesan tetapi juga 

memiliki arti penting terhadap proses pemaknaan suatu peristiwa. 

 

Menurut JS. Badudu (1988) bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat khas yaitu 

singkat, padat, sederhana, jelas, lugas dan menarik serta tetap berpedoman pada 

kaidah bahasa Indonesia baku. Seperti, dalam penggunaan kosakata, struktur 

kalimat dan sintaksis. Bahasa jurnalistik harus bisa dipahami oleh pembaca 

berintelektual rendah. Jadi, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan 

kalangan pers dalam menulis berita dan memilki sifat khas yaitu, singkat, padat, 

sederhana, lugas, menarik, lancar dan jelas. 

 

Berikut penjelasan beberapa ciri yang harus dimiliki bahasa jurnalistik yakni: 

1. Singkat, artinya bahasa jurnalistik harus menghindari penjelasan yang panjang 

dan bertele-tele. 

2. Padat, artinya bahasa jurnalistik yang singkat itu sudah mampu 

menyampaikan informasi yang lengkap. Semua yang diperlukan pembaca 

sudah tertampung didalamnya. Mengandung unsur 5W+1H, membuang kata-

kata mubazir dan menerapkan ekonomi kata. 

3. Sederhana, artinya bahasa pers sedapat mungkin memilih kalimat tunggal dan 

sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit, dan kompleks.  

Kalimat yang efektif, praktis, sederhana, dan tidak berlebihan. 



4. Lugas, artinya bahasa jurnalistik mampu menyampaikan pengertian atau 

makna informasi secara langsung dengan menghindari bahasa yang berbunga-

bunga. 

5. Menarik, artinya dengan menggunakan diksi atau pilihan kata yang hidup, 

tumbuh, dan berkembang agar menarik ketika dibaca. 

6. Jelas, artinya informasi yang disampaikan jurnalis dengan mudah dapat 

dipahami oleh khalayak umum (pembaca). Struktur kalimatnya tidak 

menimbulkan penyimpangan atau pengertian makna yang berbeda, 

menghindari ungkapan bersayap atau bermakna ganda (ambigu). 

 

 

II.5 Ideologi Media dan Kepentingan 

 

 

Menurut James Lull, ideologi adalah pemikiran yang terorganisir, kumpulan nilai-

nilai, orientasi, kecenderungan membentuk perspektif ide yang diungkapkan 

melalui komunikasi dan termediasi secara teknologi. Ideologi sendiri dipengaruhi 

oleh sumber asalnya yakni di bawah naungan institusi yang dipengaruhi oleh 

berbagai kepentingan dan tujuan-tujuan tertentu. Istilah ideologi disini lebih 

mengacu pada hubungan antara informasi dan kekuatan sosial dalam konteks 

ekonomi-politik. Manipulasi informasi secara terus-menerus dan gambaran publik 

akan mengonstruksi sebuah ideologi dominan yang kuat yang akan menjaga 

kepentingan-kepentingan kultural dan material. 

  

Menurut Stuart Hall ideologi tidak hanya otoritas ekonomi, tapi membentuk dan 

menjaga pengelompokan kelas sosial  dan masyarakat kapitalis lainnya. 

Sedangkan menurut John B. Thompson ideologi hanya dapat dipahami dengan 



baik sebagai ideologi dominan di mana bentuk-bentuk simbolik digunakan oleh 

orang-orang yang memiliki kekuatan untuk membangun dan menjaga relasi 

(sosial asimetris) dominasi. Contohnya, para elit sosial ekonomi dapat memenuhi 

masyarakat dengan agenda-agenda ideologi mereka, karena mereka menguasai 

institusi yang memberikan bentuk simbolik komunikasi, seperti media massa. 

 

Ideologi dilegitimasi dan disampaikan secara persuasif oleh media kepada 

khalayak. Karena media memiliki kemampuan untuk menyampaikan, 

mendramatisir, dan mempopulerkan bagian budaya dan potongan-potongan 

informasi. Manipulasi informasi tersebut berlangsung secara rutin, sehingga akan 

terbentuk persepsi masyarakat. Proses produksi dan reproduksinya berada di 

tangan penguasa budaya, politik, dan ekonomi masyarakat, dimana informasi 

terpilih membentuk konsep ideologi yang mewakili kepentingan kelompok 

dominan dan meminggirkan kepentingan kelompok lainnya. 

 

 

II.5.1     Ideologi Kapitalisme di Media Surat Kabar 

 

 

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital (modal), 

yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan 

dalam produksi barang lainnya (Bagus, 1996). Menurut Karl Marx, kapitalisme 

adalah suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai 

sumber daya produksi vital, dan mereka itu sebagai kaum borjuis (Sanderson, 

1993: 169). Kapitalisme media, menjadikan hasil produksi mereka sebagai suatu 

komoditas yang bertujuan untuk akumulasi modal. Menilai semua hal dari 

keuntungan dan melihat wartawan menjadi sekadar angka (Kompas, 13/02/2010). 



Artinya, segala sesuatu (hasil produksi dan SDM nya) dijadikan komoditas untuk 

kepentingan kapital yang profit oriented. 

 

Peran kapitalisme dalam konstruksi sosial di media surat kabar, membuat media 

tersebut dipenuhi oleh berbagai kepentingan kapital. Media surat kabar sebagai 

medium representasi, yang akan mendorong pembaca menerima wacana dominan 

yang dikembangkan dengan konsep hegemoni media. Hegemoni media 

merupakan konsep yang menyatakan bahwa gagasan golongan yang dominan 

dalam masyarakat mengendalikan media, yang membantu golongan itu dalam 

menggunakan kekuasaannya atas seluruh masyarakat lainnya (Sallach, 1974); 

Gramsci (dalam Gamson et al., 1992) menyebutkan bahwa “struktur pemikiran 

rutin, taken for granted, memberikan kontribusi kepada struktur kekuasaan”. 

(Warner J.Severin-James W.Tankard,jr : 349) 

 

Asumsi dasar yang melatar belakangi media massa untuk memahami posisi media 

massa dalam sistem kapitalis ada dua yakni: Pertama, institusi media 

menyelenggarakan produksi, reproduksi dan distribusi pengetahuan dalam 

pengertian serangkaian simbol yang mengandung acuan makna tentang 

pengalaman dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini media massa berperan dalam 

proses transformasi pengetahuan. Asumsi dasar kedua ialah media masa memiliki 

peran mediasi antara realitas sosial yang objektif dengan pengalaman pribadi. 

Media massa menyelenggarakan kegiatannya dalam lingkungan publik. 

 

Menurut Denis McQuail dalam buku terjemahan Teori Komunikasi Massa 

(1987:40), terdapat ciri-ciri khusus institusi media massa antara lain: 



1) Memproduksi dan mendistribusi “pengetahuan” dalam wujud informasi, 

pandangan dan budaya upaya tersebut merupakan respons terhadap 

kebutuhan sosial kolektif dan permintaan individu. 

 

2) Menyediakan saluran untuk menghubungkan orang tertentu dengan orang 

lain, dari pengirim ke penerima, dari khalayak kepada anggota khalayak 

lainnya. 

 

3) Media meyelenggarakan sebagian besar kegiatannya dalam lingkungan 

publik. 

 

4) Partisipasi anggota khalayak dalam institusi pada hakikatnya bersifat 

sukarela, tanpa adanya keharusan atau kewajiban sosial. 

 

5) Institusi media dikaitkan dengan industri pasar karena ketergantungannya 

pada imbalan kerja, teknologi dan kebutuhan pembiayaan. 

 

6) Meskipun institusi media itu sendiri tidak memiliki kekuasaan, namun 

institusi ini selalu berkaitan dengan kekuasaan negara karena adanya 

kesinambungan pemakaian media dengan mekanisme hukum. 

 

Diantara ciri-ciri media massa di atas, salah satunya adalah mengenai keterikatan 

media massa dengan industri pasar secara lebih luas kaitannya dengan sistem 

kapitalis. Sistem kapitalis sebagai sistem yang dominan, baik di negara maju dan 

berkembang, mengalami suatu perkembangan yang pesat dengan segala 

konsekuensinya. Secara umum, seperti yang dialami negara-negara kapitalis, 



sistem kapitalis modern pada dasarnya mengandung kontradiksi-kontradiksi 

internal yang menyangkut peran media. 

 

Media surat kabar mengalami kontradiksi sebagai institusi kapitalis yang 

berorientasi pada keuntungan dan akumulasi modal. Karena mediasurat kabar 

harus berorientasi pada pasar dan sensitif terhadap dinamika persaingan pasar, ia 

harus berusaha untuk meyajikan produk informasi yang memiliki keunggulan 

pasar antara lain informasi politik dan ekonomi. Di sisi lain media surat kabar 

juga sering dijadikan alat atau menjadi struktur politik negara yang menyebabkan 

media massa tersubordinasikan dalam mainstream negara. 

 

Media massa berkembang diantara titik tolak kepentingan masyarakat dan negara 

sebelum akhirnya terhimpit di antara kepentingan pemilik modal dan kekuasaan. 

Penguasaan terhadap media massa adalah aspek utama penguasaan politik dan 

ekonomi. Ketika modal dan kekuasaan menggenggam media massa, kalangan 

industri media massa cenderung menyerupai “pedagang”, mengendalikan pers 

dengan memanfaatkan kepemilikan saham atau modal untuk mengontrol isi 

media. Itulah kenapa objektivitas dan netralitas media harus selalu dipertanyakan. 

 

 

II.6     Analisis Teks Berita 

 

 

Analisis teks berita merupakan upaya untuk menganalisis dari susunan teks atau 

wacana yang ada di dalam sebuah pemberitaan (Eriyanto, 2001). Tujuannya, 

untuk menemukan makna implisit dalam teks pemberitaan tersebut. Melihat 

kemungkinan terjadi marjinalisasi dalam pemberitaan terhadap kelompok 

marginal. Paradigma kritis melihat bahwa media bukanlah saluran yang bebas dan 



netral, karena telah tercampur dengan berbagai kepentingan.  Media dijadikan 

oleh pihak dominan untuk mendominasi kelompok marginal yang berlandaskan 

kepentingan kapital dan melanggengkan eksistensi mereka. Oleh karena itu, 

kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat, seperti sistem kapitalis pada 

media juga menentukan dalam proses pemaknaan realitas (berita). 

 

 

II.6.1     Karakteristik Analisis Teks 

 

 

Tingkatan analisis teks menurut model Theo Van Leeuwen ada 2 yakni: pertama, 

analisis mikro (teks), yang diamati adalah unsur bahasa yang digunakan.  Kedua 

analisis makro (sosial), yakni analisis dalam konteks sosial.  Analisis ini pada 

dasarnya ingin menggambarkan bagaimana kekuatan-kekuatan dominan yang ada 

dalam masyarakat juga menentukan wacana yang dikembangkan. Ada keterkaitan 

antara teks dengan sistem dominan dalam masyarakat, seperti kapitalisme media. 

 

 

II.6.2     Analisis Wacana 

 

 

Istilah wacana dipakai sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yakni discourse.  

Berikut ini beberapa definisi wacana (Eriyanto, 2001:2-3) diantaranya : 

1. Wacana : 1.  Komunikasi verbal, ucapan, percakapan;  2.  sebuah 

perlakuan dari subjek dalam ucapan atau tulisan;  3.  sebuah unit teks yang 

digunakan oleh linguis untuk menganalisis satuan lebih dari kalimat.  

(collins Concise English Dictionary, 1988). 

 



2. Wacana adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik 

pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang masuk didalamnya; 

kepercayaan disini mewakili pandangan dunia; sebuah organisasi atau 

representasi dari pengalaman.  (Roger Fowler, 1977). 

 

3. Wacana : kadang kala sebagai bidang dari semua pernyataan (statement), 

kadang kala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, kadang 

kala sebagai praktik regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan.  

(Facoult, 1972). 

 

Jadi, wacana (discourse) merupakan proses komunikasi yang menggunakan 

simbol-simbol, yang berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa, di 

dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Melalui pendekatan wacana pesan-pesan 

komunikasi, seperti kata-kata, tulisan, gambar-gambar, dan lain-lain, tidak bersifat 

netral atau steril. Eksistensinya ditentukan oleh:  

 orang-orang yang menggunakannya,  

 konteks peristiwa yang berkenaan dengannya,  

 situasi masyarakat luas yang melatarbelakangi keberadaannya, dan lain 

sebagainya.  

Kesemuanya itu dapat berupa nilai-nilai, ideologi, emosi, kepentingan-

kepentingan, dan lain-lain.  

 

 

 

 



II.6.3     Sudut Pandang Analisis Wacana 

 

 

Analisis wacana melihat ada keterkaitan antara bahasa dengan kekuasaan, 

terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang 

terdapat dalam masyarakat  (Eriyanto, 2001 : 6). Bahasa sebagai faktor penting, 

yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan sosial yang terjadi 

dalam masyarakat. Karena bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan 

dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana maupun strategi wacana 

tertentu. 

 

Teks merupakan hasil dari proses wacana media (media discourse). Dimana, 

dalam proses pemaknaan, turut serta nilai-nilai, ideologi dan kepentingan media. 

Media tidaklah netral dalam mengkonstruksi realitas, karena mengikutsertakan 

perspektif dan cara pandang wartawan dalam proses pemaknaan  realitas sosial. 

Baik kepentingan internal maupun eksternal juga ikut tercampur dalam proses 

pemaknaan realitas. 

 

Dalam proses memilih realitas sosial, untuk menentukan aspek-aspek mana yang 

ditonjolkan maupun dihilangkan. Menentukan struktur berita yang sesuai dengan 

kehendak mereka, dari sisi mana peristiwa yang ada disoroti, bagian mana dari 

peristiwa yang didahulukan atau dilupakan. Bagian mana dari peristiwa yang 

ditonjolkan atau dihilangkan dan siapakah yang diwawancarai untuk menjadi 

sumber berita, dan lain-lain. Media itu bukanlah suatu entitas yang netral dan 

bebas dari berbagai kepentingan baik internal maupun eksternal perusahaan 

media. Berita bukanlah representasi dari peristiwa semata, akan tetapi di 



dalamnya memuat juga nilai-nilai lembaga media yang membuatnya. (Gaye 

Tuchman, 1978).  

 

 

II.6.4     Karakteristik Analisis Wacana 

 

 

Wacana tidak dipahami semata sebagai studi bahasa, tetapi dihubungkan dengan 

konteks. Artinya, bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di 

dalamnya praktik kekuasaan dan atau praktik ideologi. Wacana dilihat sebagai 

bentuk dari praktik sosial (Fairclough dan Wodak). Menggambarkan wacana 

sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis diantara peristiwa 

diskursif tertentu dengan situasi, institusi dan struktur sosial yang membentuknya.  

Praktik wacana bisa menampilkan ideologi tertentu karena dapat memproduksi 

dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kelas sosial, 

laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas.   

 

 Menurut Bimo Nugroho, wacana merupakan kuasa untuk membentuk cara 

berpikir, bertindak, dan oleh sebab itu wacana diperebutkan berbagai kelompok 

kaum dan golongan, siapa yang memenangkan wacananya, maka pikiran dan 

tindakannya akan diterima oleh publik sebagai sesuatu yang benar.  (Tempo, 

1/10/2000:83). Analisis wacana menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok 

sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing.  

Berikut ini dijelaskan karakteristik penting dalam analisis wacana menurut 

Fairclough dan Wodak (Eriyanto, 2001: 13): 

1. Tindakan.  Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action).  Dengan 

pemahaman semacam ini, wacana dipandang sebagai sesuatu yang 



bertujuan dan sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan 

terkontrol. 

 

2. Konteks.  Analisis wacana mempertimbangkan konteks dari wacana itu 

sendiri, seperti latar, situasi, kondisi, dan peristiwa.  Wacana diproduksi, 

dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. 

 

3. Historis.  Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan 

menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. 

 

4. Kekuasaan.  Analisis wacana juga mempertimbangkan elemen kekuasaan 

(power) dalam analisisnya.  Setiap wacana yang muncul dalam bentuk 

apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral 

tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. 

 

5. Ideologi.  Teks, percakapan dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi 

atau pencerminan dari ideologi tertentu.  Wacana dalam pendekatan ini 

dipandang sebagai medium melalui mana kelompok yang dominan 

mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada khalayak produksi 

kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki, sehingga tampak absah dan 

benar. 

 

 

II.6.5     Tinjauan Analisis Bahasa Kritis (critical linguistics) 

 

 

Critical Linguistics dibangun oleh sekelompok pengajar di Universitas East 

Anglia pada tahun 1970-an.  Pendekatan wacana yang dipakai banyak dipengaruhi 

oleh teori sistematik tentang bahasa yang diperkenalkan oleh Halliday.  Critical 



Linguistics memusatkan analisis wacana pada bahasa dengan melihat gramatika 

dan menghubungkannya dengan sistem dominan dalam masyarakat yang 

mempengaruhi dalam proses pemaknaan, termasuk institusi media itu sendiri. 

Ekonomi politik media dapat diidentifikasi dari visi misi, gaya bahasa dan 

tampilan yang mencerminkan karakter dari media tersebut. Intinya adalah melihat 

bagaimana gramatika bahasa membawa posisi dan makna ideologi tertentu. 

 

Ideologi itu dalam taraf yang umum menunjukkan bagaimana satu kelompok 

berusaha memenangkan dukungan publik, dan bagaimana kelompok lain berusaha 

dimarjinalkan lewat pemakaian bahasa dan struktur gramatika tertentu. Karena 

bahasa adalah suatu sistem kategorisasi,  dimana pemilihan kosakata tertentu akan 

menimbulkan makna tertentu pula (Eriyanto, 2001). 

 

Dalam penelitian ini penulis menghubungkan analisis teks pemberitaan buruh 

dengan analisis dalam konteks sosial, menganalisis sistem dominan dalam 

masyarakat seperti kapitalisme media dalam menentukan wacana perburuhan 

yang berkembang di masyarakat.  Terdapat kaitan antara teks dengan sistem 

dominan yang juga menentukan dalam pengembangan wacana yang kemudian 

disebarkan kepada pembaca. Aspek ini diamati dengan melihat pilihan gaya 

bahasa dan struktur tata bahasa yang dipakai, kemudian analisis dikaitkan dengan 

interpretatif penulis mengenai kapitalisme media. 

 

 

II.6.6     Model Analisis Wacana Theo Van Leeuwen 

 

 

Proses marjinalisasi pemberitaan menurut Theo Van Leeuwen dapat diamati dari 

struktur bahasa yang digunakan dalam pemberitaan tersebut dan 



menghubungkannya dengan struktur sosial, ekonomi, politik dominan dalam 

masyarakat, termasuk ekonomi politik media. Theo Van Leeuwen 

memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti 

bagaimana satu kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu 

wacana.  Bagaimana satu kelompok dominan lebih memegang kendali dalam 

menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya, sementara kelompok lain yang 

posisinya rendah cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemaknaan. 

Kelompok buruh bukan hanya secara riil tidak mempunyai kekuatan dan 

kekuasaan, tetapi juga mereka sering kali digambarkan secara buruk, tidak 

berpendidikan, mengganggu ketentraman karena sering melakukan demo dan 

sering bertindak anarkis. Ini merupakan wacana yang dibangun dalam 

pemberitaan perburuhan.  Disini ada kaitan antara wacana dengan kekuasaan.   

 

Kekuasaan bukan hanya beroperasi lewat jalur-jalur formal, hukum dan institusi 

negara (dengan kekuasaannya untuk melarang dan menghukum) tetapi juga lewat 

serangkaian wacana (untuk mendefinisikan sesuatu atau suatu kelompok sebagai 

tidak benar atau buruk).  Setelah terbentuk wacana bahwa demonstrasi dan 

pemogokan buruh itu menimbulkan kerugian perusahaan, keonaran, kemacetan 

lalu lintas dan pengrusakan, sering kali tindakan legal formal menimpa buruh. 

Disini terlihat bagaimana wacana beroperasi untuk mendefinisikan sesuatu, 

membenarkan sesuatu dan menyalahkan sesuatu. 

Media tidak dianggap sebagai saluran yang netral dan lepas dari berbagai 

kepentingan. Sulit sekali media independen, karena secara keuangan bergantung 

pada pemilik modal. Sehingga sulit pula menghadirkan berita apa adanya yang 



bebas dari kepentingan kapital. Lewat pemberitaan yang terus-menerus 

ditampilkan, media secara tidak langsung membentuk pemahaman dan kesadaran 

di pikiran khalayak mengenai sesuatu.  Wacana yang dibuat oleh media itu bisa 

jadi melegitimasi suatu hal atau kelompok dan mendelegitimasi dan 

memarjinalkan kelompok lain. 

 

Model analisis Theo Van Leeuwen dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa 

dan aktor-aktor sosial tersebut ditampilkan dalam pemberitaan dan bagaimana 

suatu kelompok yang tidak punya akses menjadi pihak yang dimarjinalkan.  

Marjinalisasi bisa terjadi dengan menghilangkan maupun menampilkan aktor 

sosial dalam pemberitaan yang akan menimbulkan makna pengucilan terhadap 

kelompok tertentu.  Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita memeriksa 

aktor sosial dalam pemberitaan menurut model analisis wacana Theo Van 

Leeuwen yakni: 

1. Proses Pengeluaran (eksklusi).  Apakah dalam suatu teks berita, ada kelompok 

atau aktor yang dikeluarkan atau disembunyikan dalam pemberitaan.  

Kemudian strategi wacana apa yang dipakai untuk itu.  Hal ini dapat 

melindungi subjek atau pelaku dalam suatu proses pemberitaan.  Dimana 

proses ini secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khalayak akan 

suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Eksklusi meliputi: 

 

- Pasivasi. Salah satu cara klasik adalah dengan membuat kalimat dalam bentuk 

pasif. Dengan kalimat pasif, aktor dapat hilang dalam teks, dimana hal ini 

tidak akan terjadi dalam bentuk kalimat aktif. Seperti contoh kalimat berikut 

ini: 



Aktif 
Polisi menembak salah seorang buruh yang berdemonstrasi hingga 

tewas. 

Pasif Seorang buruh tewas tertembak. 

 

Dalam kalimat pertama, berita disajikan dalam bentuk kalimat aktif. Aktor 

pelaku (polisi) disajikan dalam teks. Sebaliknya, dalam kalimat kedua, aktor 

pelaku hilang dalam pemberitaan. Sebab yang lebih ditekankan dalam 

pemberitaan adalah objek (korban penembakan). Pola semacam ini akan 

berakibat: pertama, pelaku hilang dari pemberitaan. Hal ini berarti, wartawan 

dan pembaca akan lebih fokus memperhatikan korban daripada pelaku. 

Padahal, pelaku seharusnya penting untuk diketahui oleh pembaca. Selain itu 

bentuk kalimat pasif yang menghilangkan pelaku juga bisa membuat khalayak 

pembaca tidak kritis. Orang hanya terpikir kepada korban daripada pelaku. 

Akibatnya pelaku dapat bersembunyi, karena tidak mendapat perhatian yang 

memadai. 

 

- Nominalisasi: Strategi ini berhubungan dengan mengubah kata kerja (verba) 

menjadi kata benda (nomina). Biasanya dilakukan dengan memberi imbuhan 

“pe-an”. Nominalisasi dapat menghilangkan aktor/subjek dalam pemberitaan, 

karena ada hubungannya dengan transformasi dari bentuk kalimat aktif. 

Dalam struktur kalimat yang berbentuk aktif, selalu membutuhkan subjek dan 

selalu berbentuk kata kerja, yang menunjuk pada apa yang dilakukan (proses) 

oleh subjek. Misalnya, jika memakai kata “menembak” selalu membutuhkan 

dua aktor, yakni siapa yang menembak dan siapa yang ditembak. Kedua hal 

tersebut harus ada dalam kalimat, agar bisa berbunyi dan mempunyai arti.  



Sebaliknya kata benda tidak membutuhkan subjek, karena ia bisa hadir 

mandiri dalam kalimat. Seperti, kata “penembakan” tidak membutuhkan 

kehadiran subjek untuk dapat berbunyi dan mempunyai arti untuk 

menerangkan buruh yang meninggal. Nominalisasi bukan hanya bisa 

menghilangkan posisi subjek yang melakukan penembakan, tetapi juga dapat 

mengubah makna kalimat ketika diterima oleh khalayak. Karena kata 

“penembakan” tidak membutuhkan subjek, akibatnya peristiwa tersebut juga 

bisa dimaknai tidak dilakukan secara sengaja. Karena pelaku tidak 

ditampilkan dalam teks, tidak direpresentasikan melakukan suatu tindakan 

tertentu (secara sengaja) terhadap objek (buruh). 

Contoh kalimat: 

Verba 
Polisi menembak seorang buruh yang demonstrasi hingga 

tewas. 

Nominalisasi Seorang buruh tewas akibat penembakan saat demonstrasi. 

 

- Penggantian anak kalimat: Penggantian subjek dapat dilakukan dengan 

memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor. 

Dalam pemberitaan mengenai demonstrasi, dengan memakai anak kalimat 

“untuk mengendalikan demonstrasi”, maka aktor (polisi) bisa disembunyikan 

atau dihilangkan dalam teks. Contoh kalimat: 

Tanpa anak kalimat Polisi menembak seorang buruh yang demonstrasi 

hingga tewas. 

Anak kalimat Untuk mengendalikan demonstrasi, tembakan 

dilepaskan. Akibatnya seorang buruh tewas. 

 



2. Proses Pemasukan (inklusi).  Bagaimana masing-masing pihak atau kelompok 

yang terlibat dalam peristiwa direpresentasikan dalam teks. Ada beberapa 

macam strategi wacana yang dilakukan ketika sesuatu, seseorang atau 

kelompok ditampilkan dalam teks pemberitaan, diantaranya sebagai berikut: 

 

- Diferensiasi-indiferensiasi: Suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa 

ditampilkan dalam teks secara mandiri, sebagai suatu peristiwa yang unik atau 

khas, tetapi bisa juga dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor 

lain dalam teks. Diferensiasi ini, sering kali menimbulkan prasangka tertentu. 

Terutama dengan membuat garis batas antara pihak “kita” dan “mereka”. Kita 

baik sementara mereka buruk. Menurut Van Leeuwen, penggambaran kita dan 

mereka itu adalah strategi wacana tertentu untuk menampilkan kenyataan 

bagaimana lewat strategi wacana tertentu satu kelompok dikucilkan, 

dimarjinalkan dan dianggap buruk. 

 

- Objektivasi-abstraksi: Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan 

apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan 

dengan memberi petunjuk yang konkret, ataukah yang ditampilkan adalah 

abstraksi. Misalnya, mendeskripsikan peristiwa demonstrasi buruh sedemikian 

ricuhnya atau menjelaskan bahwa jalanan macet total. Makna yang diterima 

khalayak akan berbeda, karena dengan membuat abstraksi peristiwa atau aktor 

yang sebetulnya biasa saja, dengan abstraksi dikomunikasikan seakan sangat 

luar biasa. 

 



- Nominasi-kategorisasi: Dalam suatu pemberitaan mengenai aktor atau 

(seseorang/kelompok) atau mengenai suatu permasalahan, sering kali terjadi 

pilihan apakah aktor tersebut ditampilkan apa adanya atau kategori dari aktor 

sosial tersebut. Kategori ini bisa berupa agama, status, bentuk fisik, dan 

sebagainya. Kategori itu sebenarnya tidaklah penting, karena umumnya tidak 

akan mempengaruhi arti yang ingin disampaikan kepada khalayak. 

 

- Nominasi-identifikasi: Strategi ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni 

bagaimana suatu, kelompok, peristwa atau tindakan tertentu didefinisikan. 

Bedanya dalam identifikasi, proses pendefinisian itu dilakukan dengan 

memberi anak kalimat sebagai penjelas. Pemberian penjelas ini mensugestikan 

makna tertentu karena umumnya berupa penilaian atas seseorang, kelompok, 

atau tindakan tertentu. Ini merupakan strategi wacana dimana satu orang, 

kelompok atau tindakan diberi penjelasan yang buruk sehingga ketika diterima 

oleh khalayak akan buruk pula. 

 

- Determinasi-indeterminasi: dalam pemberitaan sering kali aktor atau peristiwa 

disebutkan secara jelas, tetapi sering kali juga tidak jelas (anonim). 

Anonimitas ini bisa jadi karena wartawan belum mendapatkan fakta yang 

cukup untuk menulis, sehingga lebih aman untuk menulis anonim. Bisa juga 

karena ada ketakutan struktural kalau kategori yang jelas dari seorang aktor 

sosial tersebut disebut dalam teks. Apa pun alasannya, dengan membentuk 

anonimitas ini, ada kesan yang berbeda ketika diterima oleh khalayak. 

Menurut Van Leeuwen, hal ini karena anonimitas justru membuat suatu 

generalisasi, tidak spesifik. 



- Asimilasi-individualisasi: Strategi wacana ini berhubungan dengan 

pertanyaan, apakah aktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas 

kategorinya ataukah tidak. Asimilasi terjadi ketika dalam pemberitaan bukan 

kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut dalam berita tetapi komunitas 

atau kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada. 

 

- Asosiasi-disosiasi: strategi ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah aktor 

atau suatu pihak ditampilkan sendiri ataukah ia dihubungkan dengan 

kelompok lain yang lebih besar. Kelompok sosial disini menunjuk pada 

dimana aktor tersebut berada, tetapi persoalannya apakah disebut secara 

eksplisit atau tidak dalam teks. 

 

Baik eksklusi maupun inklusi tersebut menggunakan strategi wacana dengan 

memakai kata, kalimat, informasi atau susunan bentuk kalimat tertentu, dan cara 

bercerita tertentu, masing-masing kelompok direpresentasikan dalam teks.  

 

Setelah melakukan analisis teks, kemudian dihubungkan dengan analisis sistem 

sosial, ekonomi, politik dan budaya dominan dalam masyarakat. Penulis 

menekankan pada melihat keterkaitan teks dengan sistem dominan kapitalisme 

media. Penulis berupaya mengaitkan analisis teks dengan analisis makro untuk 

menelisik makna apakah ada marjinalisasi terhadap kelompok tertentu atau tidak. 

Analisis wacana Theo Van Leeuwen, berusaha menelisik teks dan menemukan 

makna implisit yang terkandung di dalamnya.  

 



II.6.7     Kesimpulan Model Analisis Wacana Theo Van Leeuwen 

 

 

Dari uraian di atas, jelas bahwa Theo Van Leeuwen ingin mendeteksi dan meneliti 

bagaimana satu kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu 

wacana.  Van Leeuwen meletakkan analisisnya bukan pada kosakata, sintaksis 

atau tata bahasa yang dipakai dalam teks. Namun secara lebih luas, Van Leeuwen 

melihat teks itu sebagai suatu strategi wacana, bagaimana penafsiran atas realitas, 

penggambaran seseorang atau kelompok dalam masyarakat itu bukan hanya 

terjadi pada pemakaian kosakata atau kalimat tetapi juga pada elemen wacana 

lain. 

 

Dengan melihat struktur gramatika yang dikonstruksi dalam pemberitaan dan 

menghubungkannya dengan analisis sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya 

dominan dalam masyarakat. Dalam hal ini, penulis menekankan pada sistem 

dominan kapitalisme media.  Hal ini dimaksudkan untuk mengaitkan teks dengan 

kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat yang mana menentukan wacana 

yang akan dikembangkan kepada pembaca. Kerangka analisis model Van 

Leeuwen digambarkan sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Kerangka Analisis Model Theo Van Leeuwen 

 

Tingkat Analisis Yang ingin dilihat Metode 

1. Mikro (teks) : Analisis pada 

teks pada aspek unsur 

bahasa yang dipakai dalam 

pemberitaan. Ada 2 strategi 

yakni: 

 

Bagaimana masing-

masing aktor sosial atau 

pihak-pihak terkait 

direpresentasikan dalam 

teks. Strategi wacana apa 

yang digunakan, seperti 

Critical discourse 

(bahasa kritis) 



 

 

 

a. Exclusion :  Pasivasi, 

nominalisasi, dan 

penggantian anak kalimat 

 

 

 

 

 

 

b. Inclusion : diferensiasi-

indiferensiasi, objektivasi-

abstraksi, nominasi-

kategorisasi, nominasi-

identifikasi, dterminasi-

indeterminasi, asimilasi-

individualisasi, asosiasi-

disasosiasi. 

 

pemilihan kata, cara 

bercerita dan susunan 

kalimat tertentu. 

a. Apakah ada aktor 

(seseorang atau 

kelompok sosial) 

yang dihilangkan 

atau disembunyikan 

dalam pemberitaan. 

Kemudian 

bagaimana strategi 

untuk penghilangan 

aktor sosial 

tersebut. 

 

b. Dari aktor sosial 

yang disebut dalam 

berita, bagaimana 

mereka ditampilkan 

dan dengan strategi 

apa pemarjinalan 

atau pengucilan itu 

dilakukan? 

 

2. Makro : Analisis konteks 

sosial. Dimana struktur 

Sosial, politik, ekonomi, 

budaya dominan dalam 

masyarakat mempengaruhi 

wacana yang berkembang 

di masyarakat.  Dalam 

penelitian ini yang lebih 

ditekankan adalah melihat 

keterkaitan teks dengan 

sistem kapitalisme media. 

Bagaimana kekuatan 

dominan seperti sistem 

kapitalisme menentukan 

wacana perburuhan yang 

dikembangkan pada 

pembaca 

Interpretatif 

penulis 

 

 

 



II.7     Struktur Sosial 

 

 

Menurut Soerjono Soekanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara  

posisi-posisi dan peranan-peranan sosial. Struktur sosial merupakan susunan atau 

konfigurasi dari unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat, yaitu 

kelompok,  kelas sosial,  nilai dan norma sosial, dan lembaga sosial, susunannya 

bisa vertikal atau horizontal. Struktur sosial identik dengan struktur peluang hidup 

(life chance), semakin tinggi posisi dalam struktur sosial, semakin baik peluang 

hidupnya. Terdapat dua macam parameter yang dapat digunaan untuk 

menganalisis struktur sosial, yaitu: 

1) Parameter Graduated/berjenjang, meliputi antara lain: kekuasaan, 

keturunan/kasta, tingkat pendidikan, kekayaan, usia, dan sebagainya. 

2) Paramater Nominal/tidak berjenjang, meliputi antara lain: sukubangsa, ras, 

golongan/kelompok, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. 

Konfigurasi atau pemilahan struktur sosial berdasarkan parameter-parameter  

graduated disebut stratifikasi sosial (diferensiasi rank/tingkatan). Sedangkan, 

konfigurasi atau pemilahan struktur sosial berdasarkan parameter nominal disebut 

diferensiasi sosial (diferensiasi fungsi, dan adat). Disini yang akan penulis 

jelaskan mengenai stratifikasi sosial dalam kaitannya dengan kemudahan 

mendapatkan akses media. 

Stratifikasi sosial merupakan konfigurasi atau pemilahan struktur sosial 

menggunakan parameter graduated/berjenjang. Hasilnya adalah dalam 

masyarakat terdapat kelas-kelas sosial. Kriteria yang digunakan dapat berupa 



kriteria (1) sosial, (2) ekonomi, dan (3) politik. Kriteria sosial meliputi: 

pendidikan, profesi atau pekerjaan, dan keturunan atau keanggotaan dalam kasta 

dan kebangsawanan. Kriteria ekonomi meliputi pendapatan/penghasilan dan 

pemilikan/kekayaan. Kriteria politik meliputi kekuasaan. 

Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi  

Kriteria ekonomi yang digunakan sebagai dasar stratifikasi sosial dapat meliputi 

penghasilan dan  pemilikan atau kekayaan. Apabila dipilah menggunakan kriteria 

ekonomi, maka masyarakat digolongkan ke dalam kelas-kelas secara 

bertingkat/hierarkis, digambarkan pada piramid (Soerjono Soekanto, 2000: 283) 

di bawah ini:  

 

1. Kelas atas (upper class), yaitu orang-orang yang karena penghasilan atau 

kekayaannya  dengan leluasa dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan  

hidupnya. Termasuk golongan ini adalah pengusaha, orang-orang kaya atau 

orang yang memiliki penghasilan besar (relatif). 

Upper class 

Middle class 

Lower class 



 

2. Kelas menengah (middle class), yaitu orang-orang yang karena penghasilan 

dan kekayaannya dapat leluasa memenuhi kebutuhan hidup mendasarnya, 

tetapi tidak leluasa untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang termasuk 

golongan ini seperti pegawai kantor, petani pemilik lahan dan pedagang. 

 

3. Kelas bawah (lower class), yaitu orang-orang yang dengan sumberdaya 

ekonominya hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mendasarnya, tetapi 

tidak leluasa, atau bahkan tidak mampu untuk itu. Terdiri dari buruh dan 

budak. 

Jika dilihat dari stratifikasi sosial berdasarkan ukuran ekonomi, pengusaha dan 

buruh tidak berada di level yang sama. Pengusaha termasuk golongan high class 

sedangkan buruh termasuk ke dalam lower class. Buruh bukan hanya secara riil 

tidak memiliki kekuasaan dan finansial yang baik untuk dapat memapankan posisi 

mereka. Dalam segi akses media, pengusaha memiliki peluang lebih untuk dapat 

memapankan eksistensi mereka. Ketimpangan ini menjadi indikasi betapa sangat 

memungkinkan kaum marginal menjadi objek eksploitasi dan marjinalisasi. 

 

 

II.8     Tinjauan Mengenai Hubungan Kerja 

 

 

Menurut Dedi Nurfalaq, Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah dan perintah. Bentuk-bentuk hubungan kerja terdiri dari: 

1. Pekerjaan Waktu Tertentu (kontrak) 

Jenis dan sifat Pekerjaan :  



- Pekerjaan yang sekali selesai, yang sifatnya sementara. 

- Pekerjaan yang diperkirakan selesai paling lama 3 (tiga) tahun. 

- Pekerjaan yang bersifat musiman. 

- Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan. Menurut 

Sarmidi, ketua Serikat buruh Lampung (SBL) saat ini, sisitem kontrak 

inilah yang melemahkan posisi buruh. 

 

2. Pekerjaan Waktu tidak Tertentu (tetap) 

Dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.  

Dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah 

minimum yang berlaku.  Perjanjian kerja dibuat tertulis, jika dibuat secara 

lisan pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh 

yang bersangkutan. Surat pengangkatan tersebut sekurang-kurangnya 

memuat keterangan seperti: nama dan alamat pekerja/buruh, tanggal mulai 

bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah. 

 

3. Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) 

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 

perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 

penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Syarat-syarat 

yang harus dipenuhi : 

- Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. 

- Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 

pekerjaan. 



- Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. 

- Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 

 

4. Magang 

Merupakan bentuk pelatihan kerja, bukan mekanisme atau modus bekerja 

yang sesungguhnya.  Dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan 

antara peserta dengan pengusaha.  Dimana perjanjian tersebut memuat 

ketentuan hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan dan jangka 

waktu pemagangan. 

 

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban.  

Sedangkan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk 

antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari 

unsur pengusaha, para pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-

nilai pancasila dan UUD 1945.  

  

Syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh yang diatur 

dalam peraturan perundangan.  Syarat kerja terdiri dari: memiliki kemampuan dan 

atau kompetensi yang diperlukan perusahaan, cakap secara hukum, kesediaan 

untuk mentaati perjanjian kerja. (http://slideshare.net/ pendidikan dan pelatihan 

dasar bagi anggota kspi  diakses pada 3 November 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

http://slideshare.net/


II.8.1     Tinjauan Mengenai Masalah Perburuhan di Indonesia 

 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perburuhan adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan urusan, pekerjaan, dan keadaan kaum buruh. Buruh pada 

dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk 

mendapatkan balasan berupa pendapatan baik secara jasmani maupun rohani.  

Pada dasarnya buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar, yakni: Buruh profesional 

(biasa disebut buruh kerah putih, menggunakan tenaga dan otak dalam bekerja) 

dan buruh kasar (biasa disebut buruh kerah biru, menggunakan tenaga otot dalam 

bekerja).  Buruh pada dasarnya hanya menunjuk kepada tenaga kerja di bidang 

industri dan jasa. 

 

Banyak anak-anak usia sekolah telah bekerja untuk mencari uang, ada sebagian 

berperan sebagai buruh bangunan dan sebagai penjual ditoko pakaian, terlepas dia 

mendapat izin orang tua atau tidak, kasus ini melanggar peraturan 

ketenagakerjaan.  Selain itu marjinalisasi hukum juga masih menjadi persoalan di 

Indonesia. Pekerja Indonesia masih sebagai kalangan yang termarjinalkan 

terutama dalam hal perlakuan hukum.  Dalam hal ini, tenaga kerja Indonesia tidak 

memperoleh perlindungan hukum secara baik. 

 

Saat ini pemberlakuan hukum PPHI (penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial) belum terlihat hasilnya. Sementara di lapangan, penegakan hukum 

ketenagakerjaan justru semakin lemah. Akibatnya, kalangan pekerja yang 

posisinya lebih lemah, yang menjadi korban. Misalnya, berbagai kasus PKWT 

(pekerja kontrak waktu terbatas) dan tenaga outsourcing, yang masih terus 

berlangsung, tanpa ada kepastian penegakan hukum.  Dengan dalih tidak ada delik 



aduan (sesuai dengan hukum acara PPHI), aparat penegak hukum 

ketenagakerajaan terkesan membiarkan saja hal tersebut berlangsung. 

 

Berbagai pelanggaran-pelanggaran normatif, seharusnya secara langsung bisa 

ditindak oleh penegak hukum ketenagakerjaan. Tak hanya pegawai pengawas 

Disnakertrans, tapi polisi sebagai koordinator pengawas, bisa melakukan itu.  

Seperti kasus perusahaan di Cimahi (PT. Korin) yang sekalipun terbukti bersalah 

tidak mau membayar upah buruhnya, tak sedikitpun ditindak aparat.  Jika buruh 

berunjuk rasa, gaji mereka untuk bulan depan tidak dibayarkan.  Itu sebabnya 

ribut-ribut terus berlangsung di perusahaan tersebut.  Belum lagi kasus perusahaan 

besar yang menggelapkan uang iuran Jamsostek dengan cara memberi laporan 

upah tidak benar, juga tidak kunjung ditindak. Sekalipun sudah dua tahun 

dilaporkan, sampai saat ini belum juga ada penyelesaian.  Banyak lagi sebenarnya 

kesulitan yang menjadi mimpi buruk pekerja Indonesia yang harus dihadapi yaitu 

mulai dari kekerasan, skors, hingga tuduhan kriminal (Pewarta Indonesia, 

09/11/2009). 

 

 

II.8.2    Jaringan Perburuhan 

 

 

Situasi kebijakan yang memberlakukan praktek buruh kontrak dan outsourcing 

melalui UU 13/2003 menjadi agenda utama jaringan-jaringan buruh yang di masa 

ini lebih banyak digerakkan oleh serikat. Strategi aksi massa untuk menolak 

praktek hubungan kerja yang sangat merugikan buruh itu dilakukan oleh berbagai 

jaringan buruh tidak saja di Jakarta tetapi juga di kota-kota lain. Peringatan 1 Mei 

menjadi saat yang selalu digunakan untuk mengangkat isu ini. Isu ini juga 



menyatukan buruh dari berbagai serikat dan dari berbagai sektor termasuk sektor 

jasa dan kerah putih yang selama ini tidak menjadi anggota jaringan.  

Dimasa ini muncul tanda-tanda serikat menjadi semakin solid setidaknya dengan 

dilakukannya aksi massa yang menggabungkan hampir semua kelompok serikat 

buruh.  Pada 1 Mei 2006 gerakan buruh berhasil membatalkan rencana pemerintah 

untuk melakukan revisi terhadap UU 13/2003. Aksi ini seperti mengulang 

keberhasilan aksi jaringan yang menolak UU 25/1997. 

Dengan melihat jaringan-jaringan yang pernah ada dalam periode ini, dapat 

dikatakan bahwa dibandingkan pada periode sebelumnya, meski aktornya relatif 

tetap, jumlah jaringan yang terbentuk makin menyusut.  Dalam jaringan-jaringan 

di periode ini, peran serikat buruh makin besar sementara peran LSM makin 

berkurang.  Isu upah masih terus menjadi isu jaringan, sementara isu perempuan 

masih tetap marginal dan sulit untuk sinergi dengan isu yang dominan. 

Perkembangan terakhir menunjukkan sedang mulai terjadinya kristalisasi 

kekuatan serikat di tengah fragmentasi yang masih terus terjadi.  Kristalisasi 

serikat terjadi dengan dibentuknya jaringan antar serikat dari keempat kelompok 

yang berusaha menyatukan agenda aksi untuk memberikan artikulasi yang lebih 

kuat terhadap persoalan-persoalan perburuhan yang paling meresahkan dan harus 

menjadi prioritas. (Tim Peneliti Perburuhan AKATIGA: Indrasari Tjandraningsih 

dan Rina Herawati diakses di http://akatiga.org/index.php/penelitian/perburuhan 

pada 3 November 2009). 

 

  

http://akatiga.org/index.php/penelitian/perburuhan%20pada%203%20November%202009
http://akatiga.org/index.php/penelitian/perburuhan%20pada%203%20November%202009


II.9     Kerangka Pikir 

 

 

Masalah perburuhan di Indonesia selama rentang tahun 2009 adalah mengenai 

banyaknya perusahaan yang memPHK buruh dengan alasan krisis finansial global 

hingga dugaan ke arah pemberangusan serikat pekerja. Terlihat dari banyaknya 

buruh yang aktif di serikat pekerja yang menjadi korban PHK.  Hal ini merupakan 

akibat dari penerapan sistem kerja kontrak (outsourcing) yang membuat 

pengusaha dapat dengan mudah memPHK pekerja untuk menghindari kerugian 

perusahaan. Pesangonnya pun tidak besar, karena masa kerjanya selalu terhitung 

maksimal 2 tahun sesuai dengan masa kontrak, walaupun si buruh sudah bekerja 

di perusahaan tersebut selama 10 tahun. 

 

PHK sering dilakukan pengusaha untuk menyegarkan keuangan perusahaan dan 

menghindari pengangkatan pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Karena 

biasanya maksimal kontrak selama dua tahun lalu setelah masa kontrak habis 

perusahaan akan selalu punya alasan untuk dapat memPHK pekerja kontrak yang 

telah habis masa kontrak. Lalu bila pekerja tersebut tidak bermasalah dengan 

pihak perusahaan, mereka akan dipekerjakan kembali, begitu seterusnya. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari pengangkatan pekerja kontrak menjadi pekerja 

tetap. 

 

Sistem outsourcing  memberikan cela terhadap pelangaran-pelanggaran terhadap 

hak normatif buruh. Namun dilain pihak, pengusaha dapat berkilah untuk 

menghindari tuntutan-tuntutan hukum terhadap pelangaran undang-undang 

ketenagakerjaan. Pemerintah telah melegalkan buruh diatur oleh pasar terbuka 

(outsourcing) sehingga membuat  lemahnya pengawasan oleh pemerintah alih-alih 



campur tangan terhadap suatu perusahaan. Akibatnya, pelanggaran-pelanggaran 

normatif terhadap buruh sering terjadi, buruh menjadi pihak yang terus-menerus 

dirugikan. Masalah kesejehteraan buruh juga sulit terwujud karena rendahnya 

upah buruh serta tidak ada jaminan masa depan untuk buruh di hari tua. 

 

Ini merupakan bukti bahwa, kebijakan pemerintah belum mampu mewujudkan 

kesejahteraan buruh. Undang-undang ketenagakerjaan dirasa perlu direvisi 

kembali, seperti UU no 13 yang melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing. 

Sistem kerja kontrak jelas merugikan dan melemahkan buruh. Karena dengan 

sistem kontrak, sewaktu-waktu mereka dapat diPHK bila perusahaan tidak 

membutuhkan tenaga mereka lagi. 

 

Pengusaha sering melanggar peraturan dengan memPHK sepihak dengan alasan 

krisis finansial dan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Padahal, 

dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan bisa 

melakukan PHK apabila mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut atau 

tutup. Selanjutnya pada Pasal 165 dijelaskan, PHK bisa dilakukan apabila 

perusahaan ditetapkan pailit oleh pengadilan niaga. 

Posisi buruh semakin lemah, akibat dari kebijakan pemerintah yang telah 

melegalkan buruh di atur oleh pasar terbuka. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, dimana pada pasal 64 menyatakan bahwa “ Perusahaan 

dapat menyerahkan sebagian pelaksana pekerjaaan atau penyediaan jasa pekerja 

secara tertulis”. Dalam prakteknya ketentuan tentang penyediaan jasa pekerja 

yang diatur dalam undang-undang tersebut akhirnya memunculkan istilah 

outsourcing (penggunaan tenaga kerja/buruh dari pihak di luar perusahaan). 



Dengan melegalkan praktek outsourcing terlihat bahwa peran negara semakin 

terpinggirkan dalam upaya perlindungan buruh. 

Buruh sebagai kaum marginal sering kali menerima ketidakadilan baik dihadapan 

hukum maupun pemberitan-pemberitaan media massa yang sering menjadikan 

buruh sebagai objek pemberitaan yang terkadang cenderung memarjinalkan 

buruh. 

 

Berdasarkan model analisis wacana pendekatan critical linguistics Theo Van 

Leeuwen, maka peneliti akan meneliti teks pemberitaan mengenai hubungan kerja 

perburuhan sesuai dengan strategi wacana Van Leeuwen.  Mendeteksi dan 

mengungkapkan bagaimana peristiwa dan pihak-pihak atau aktor sosial (bisa 

seseorang atau kelompok) ditampilkan dalam pemberitaan.  Ada dua strategi yang 

perlu diperhatikan ketika menganalisis untuk memeriksa aktor sosial dalam 

pemberitaan  yakni: 

 

1. Eksklusi.  Apakah dalam suatu teks berita, ada peristiwa atau seseorang yang 

dikeluarkan atau disembunyikan dalam pemberitaan.  Kemudian strategi 

wacana apa yang dipakai untuk itu.  Hal ini dapat melindungi subjek atau 

pelaku dalam suatu proses pemberitaan.  Dimana proses ini secara tidak 

langsung bisa mengubah pemahaman khalayak akan suatu isu dan 

melegitimasi posisi pemahaman tertentu. 

 

2. Inklusi. Bagaimana masing-masing pihak atau kelompok yang terlibat dalam 

peristiwa ditampilkan lewat pemberitaan. 

 



Baik eksklusi maupun inklusi tersebut menggunakan apa yang disebut sebagai 

strategi wacana. Dengan memakai kata, kalimat, informasi atau susunan bentuk 

kalimat dan cara bercerita tertentu, masing-masing kelompok direpresentasikan 

dalam teks.   

 

Ada dua tingkatan analisis dalam model Theo Van Leeuwen, yakni: analisis mikro 

dan analisis makro. Analisis mikro (teks) yakni analisis pada teks pemberitaan 

mengenai hubungan kerja perburuhan, meneliti bagaimana masing-masing aktor 

sosial ditampilkan atau dikeluarkan dari teks, dengan melihat unsur bahasa yang 

dipakai seperti pilihan kata, struktur kalimat dan cara bercerita tertentu. 

 

Sedangkan analisis tahap makro (sosial) yakni analisis konteks sosial. Analisis ini 

pada dasarnya ingin menggambarkan bagaimana kekuatan-kekuatan dominan 

yang ada dalam masyarakat yang menentukan wacana yang dikembangkan dan 

disebarkan kepada pembaca. Dalam hal ini, penulis lebih menekankan pada 

analisis sistem dominan dalam masyarakat, yakni mengenai kapitalisme, 

kaitannya dengan sistem media. 

 

Model Theo Van Leeuwen menganalisis keterkaitan antara analisis di tingkat 

mikro (teks) dengan analisis di tingkat makro (sosial). Menurut Theo Van 

Leeuwen, ideologi dan kekuasaan itu tercermin dan terekspresikan lewat teks. 

Teks dipandang mencerminkan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Wacana 

adalah alat bagi kelompok yang mempunyai kekuasaan lebih besar untuk 

mendikte kelompok marginal. Adapun bagan dari kerangka pikir analisis tersebut 

adalah sebagai berikut:  



Bagan 1.  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Kerangka pikir di atas, diharapkan dapat membantu memetakan penelitian, 

sehingga dapat memudahkan peneliti untuk fokus dan tidak melenceng dari tujuan 

penelitian. 

Teks pemberitaan mengenai 

hubungan kerja perburuhan 

pada SKH Kompas Mei 2009 

Analisis wacana Theo Van 

Leeuwen 

Analisis Mikro (Teks) 

 

Menganalisis strategi 

wacana yang digunakan 

dalam pemberitaan. 

Bagaimana peristiwa dan 

aktor-aktor sosial 

digambarkan dalam teks. 

 

Kesimpulan: Ada peristiwa atau pihak yang 

dimarjinalkan atau tidak dengan penggambaran 

tertentu lewat teks, berdasarkan analisis wacana 

Theo Van Leeuwen. 

Analisis Makro (sosial) 

Menganalisis secara 

interpretatif dari konteks 

sosial, mengenai kekuatan 

dominan yang turut 

menentukan wacana 

perburuhan yang berkembang 

di masyarakat. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

III.1.     Metode Penelitian 

 

 

Metode penelitian ini bersifat analisis kualitatif dengan teknik analisis wacana 

model Theo Van Leeuwen. Penelitian kualitatif bertujuan kepada upaya 

mengungkapkan fakta atau suatu permasalahan sebagaimana adanya, penelitian 

ini tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Jalaludin Rakhmat, 2007: 24).  

Menurut Kirk dan Miller dalam buku metode penelitian kualitatif (moleong, 2000: 

3) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-

orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.   

 

Model Theo Van Leeuwen memusatkan analisis pada tahap mikro yakni, analisis 

teks pemberitaan mengenai hubungan kerja perburuhan pada surat kabar harian 

Kompas Mei 2009 yang berdasarkan hasil pembacaan teks berita secara 

keseluruhan, mengamati dengan cermat kalimat-kalimat yang ada dalam teks 

tersebut untuk dianalisis sesuai dengan teori critical linguistics Theo Van 

Leeuwen. Kemudian analisis pada tahap makro (analisis sosial) yakni analisis 

pada kekuatan-kekuatan dominan di masyarakat, dalam penelitian ini, penulis 

menekankan pada analisis mengenai keterkaitan antara teks dengan kapitalisme. 



Setelah teks pemberitaan mengenai hubungan kerja perburuhan selesai dianalisis 

sesuai dengan tahapan analisis wacana model Theo Van Leeuwen, kemudian akan 

didapat kesimpulan. Tentang bagaimana orientasi media Kompas dalam 

pengembangan wacana perburuhan. Apakah terdapat indikasi yang mengarah 

pada marjinalisasi terhadap pihak buruh atau tidak dalam pemberitaan. 

 

 

III.1.1      Prosedur Kerja 

 

 

Prosedur kerja berisikan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan 

penelitian, mulai dari tahap mengumpulkan data primer, mengolah data, analisis 

tahap mikro dan tahap makro hingga kesimpulan. Gunanya untuk memudahkan 

peneliti dalam melakukan analisis wacana model theo van leeuwen. 

Adapun tabel prosedur kerja penelitian, yakni sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2. Prosedur Kerja 

 

No Kegiatan Tujuan Hasil 

1 Mengumpulkan artikel berita 

mengenai hubungan kerja 

perburuhan pada SKH 

Kompas Mei 2009 dan Sekitar 

Mei 2009 

Untuk data primer dan 

data sekunder 

Jumlah artikel pada 

- Kompas  Mei 

2009 ada 5 

Artikel berita 

- Sekitar Mei 2009 

ada 5 artikel 

berita 

2 Memeriksa kembali data 

primer yang telah terkumpul 

Untuk mengecek 

kelengkapan dan 

kelayakan data 

Semua data tersebut 

lengkap dan layak, 

sesuai dengan yang 

diperlukan untuk 

dianalisis. 



3 Analisis wacana pada tahap 

mikro, yakni analisis teks 

pemberitaan perburuhan  pada 

SKH Kompas   

- Sekitar Mei 2009: 5 artikel 

- Mei 2009: 5 artikel 

 

Dimulai dengan mencari 

kalimat atau pernyataan untuk 

dianalisis sesuai dengan  

analisis wacana pendekatan 

critical linguistics Theo Van 

Leeuwen 

Untuk memeriksa aktor 

sosial dalam 

pemberitaan, bagaimana 

masing-masing pihak 

yang terlibat dalam 

pemberitaan 

direpresentasikan 

Hasil analisis Mikro 

(teks)  

4 Analisis wacana tahap makro, 

yakni analisis konteks sosial, 

bagaimana kekuatan-kekuatan  

dominan dalam masyarakat 

menentukan wacana yang 

berkembang di masyarakat.  

Melihat keterkaitan teks 

dengan salah satu sistem 

dominan dalam 

masyarakat, yakni 

kapitalisme 

Hasil analisis Makro 

(sosial) 

5 Menyimpulkan  hasil analisis 

wacana Theo Van Leeuwen 

Untuk mengetahui 

apakah ada marjinalisasi 

terhadap kelompok 

marginal atau tidak 

dalam pemberitaan. 

 

Kesimpulan 

 

 

III.2.     Definisi Konsep variabel 

 

 

Definisi konsep merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan pedoman 

dalam penelitian, sehingga tujuan dan arah penelitian ini dalam menafsirkan 

konsep-konsep yang ada sehingga tidak menyimpang.  Maka dalam penelitian ini 

dirumuskan definisi konseptual sebagai berikut: 

1. Analisis teks berita 



Analisis teks berita merupakan upaya untuk menganalisis dari susunan teks 

atau wacana yang ada dalam sebuah pemberitaan. 

 

2. Teks pemberitaan mengenai hubungan kerja perburuhan 

Peneliti mengklasifikasikan berita masalah perburuhan yang akan diteliti 

adalah mengenai hubungan kerja perburuhan. Teks pemberitaan mengenai 

hubungan kerja perburuhan pada SKH Kompas periode Mei 2009 dianalisis 

menggunakan teknik analisis wacana pendekatan critical linguistics Theo 

Van Leeuwen. 

3. Analisis wacana model Theo van Leeuwen 

Yang dimaksud dengan analisis wacana adalah analisis yang dimaksudkan 

sebagai upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subyek (penulis) yang 

mengemukakan suatu pernyataan.  Model analisis  wacana Theo Van 

Leeuwen ini memusatkan analisis pada aspek bahasa, yakni melihat struktur 

gramatika yang digunakan dalam teks pemberitaan. Hal ini dimaksudkan 

untuk memeriksa aktor-aktor sosial yang terlibat dalam pemberitaan.  

 

Bagaimana masing-masing aktor tersebut ditampilkan (inklusi) ataupun 

dikeluarkan (eksklusi) dari pemberitaan (representasi masing-masing aktor 

sosial yang terlibat dalam pemberitaan). Kemudiaan teks tersebut 

dihubungkan dengan analisis makro (sosial), yakni analisis konteks sosial. 

Bagaimana kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat menentukan 

wacana yang berkembang di masyarakat. Analisis tahap ini berupa 

interpretasi peneliti mengenai keterkaitan antara teks dengan salah satu 

sistem dominan dalam masyarakat yakni, kapitalisme. Dimana wacana yang 



berkembang di masyarakat sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem dominan 

tersebut. 

 

 

III.3.     Sumber data penelitian 

 

 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer didapat dari dokumentasi artikel berita mengenai 

perburuhan pada surat kabar harian Kompas Mei 2009.  Berita yang dipilih 

yang berkaitan dengan hubungan kerja perburuhan. Semua berita tersebut 

terdapat pada beberapa rubrik seperti: nasional, metropolitan, bisnis dan 

keuangan. 

 

2. Sumber data sekunder 

Untuk data sekunder, peneliti mendapatkannya dengan melakukan 

penelusuran artikel berita pada kompas yang ada kaitannya dengan 

masalah perburuhan sekitar Mei 2009, yakni April dan Juni 2009. Serta 

dari sumber pendukung lainnya. Data yang didapat, akan dijadikan bahan 

interpretasi pada BAB IV, yakni gambaran umum objek penelitian. 

 

 

III.4.     Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu 

merupakan data yang diperoleh dengan mencari, mengumpulkan artikel berita 

mengenai masalah perburuhan pada SKH Kompas sesuai dengan edisi yang 

ditentukan, yakni Mei 2009 dan sekitar Mei 2009. 

 



III.5.     Teknik Pengolahan Data 

 

 

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan 

data tersebut, dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Editing 

Pada tahap ini dimaksudkan untuk memeriksa, melengkapi kembali data 

yang telah diperoleh sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.  

Editing data dilakukan pada seluruh berita yang terkumpul. Berita yang 

ada diperiksa kelengkapan dan kelayakan untuk diteliti secara konteks dan 

fisik.  

 

2. Tahap Interpretasi dan Analisis Data 

Setelah tahap editing dilaksanakan, dan data teks berita mengenai 

perburuhan telah didapat secara utuh dan lengkap, teks berita tersebut  

kemudian dianalisa dimulai dengan mencari kalimat/pernyataan dalam 

teks berita untuk diinterpretasikan dan ditafsirkan sesuai dengan analisis 

wacana pendekatan critical linguistics Theo Van Leeuwen. 

 

  



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

  

 

 

IV.1    Masalah Hubungan Kerja Perburuhan di Indonesia Sekitar Mei 2009 

 

 

Sejak disahkannya Undang-undang nomor 13 tahun 2003, buruh sangat dirugikan 

dalam hal kebijakan sistem kerja kontrak (outsourcing). Dimana sistem ini telah 

melegalkan buruh diatur oleh pasar terbuka dan lemahnya pengawasan dari 

pemerintah. Akibatnya, sistem ini memberi keleluasaan bagi pengusaha untuk 

memPHK pekerja sewaktu-waktu bila sudah tidak membutuhkan tenaga mereka, 

dengan pesangon rendah, karena biasanya masa kerja selalu terhitung maksimal 2 

tahun sesuai dengan masa kontrak, walaupun si buruh sudah bekerja di 

perusahaan tersebut selama bertahun-tahun. Tidak ada kenaikan posisi/jabatan 

bagi buruh, walaupun mereka sudah bekerja lama untuk perusahaan. 

Masalah hubungan kerja perburuhan di Indonesia sekitar Mei 2009 adalah PHK 

sepihak yang dilakukan pengusaha dengan alasan dampak dari krisis finansial 

global. Selain itu, tuntutan dari buruh untuk penghapusan sistem kontrak dan  

outsourcing, serta jaminan kesejahteraan buruh yang masih belum terpenuhi. 

Hasil Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industrial (PPHI) atau Mekanisme 

alternatif penyelesaian konflik juga belum membawa keadilan bagi buruh. 

Sejumlah peraturan ketenagakerjaan hanya tinggal peraturan, dimana dalam 

praktiknya masih banyak sekali pelanggaran yang dilakukan pengusaha terkait 



masalah hak normatif buruh, seperti kelayakan upah buruh, sistem pesangon, serta 

kebebasan pekerja untuk berserikat yang dirasa masih ada intervensi pihak 

perusahaan dan lain sebagainya. Kepastian hukum yang tidak jelas dalam 

melindungi hak buruh. 

Seperti, permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di PT. Frans 

Putratex, Serang Banten. Penolakan rencana merumahkan 30 % buruh dengan 50 

% upah tetap di PT. Frans Putratex berujung dengan pemutusan hubungan kerja 

kepada 73 orang buruh. Sebagian besar buruh yang di-PHK adalah buruh yang 

juga aktif dalam serikat pekerja. Salah satunya adalah Maya Agung Dewandaru 

yang dipidanakan dengan alasan menggelapkan uang koperasi karyawan PT. 

Frans Putratex (sumber: Lembaga Informasi Perburuhan Sedane). Selain itu, 

masih banyak lagi perusahaan yang melakukan PHK massal terhadap pekerjanya 

dengan alasan perusahaan sepi order akibat krisis finansial global. 

 

Berdasarkan data dan informasi dari krisis center Depnakertrans, sampai dengan 

01 Mei 2009, buruh yang mengalami PHK sebanyak 51.355 orang. Ironisnya, 

beberapa perusahaan yang menjadikan krisis finansial global sebagai alasan untuk 

melakukan PHK massal, terutama pekerja yang berstatus pekerja tetap. Ini 

merupakan strategi pengusaha untuk penyegaran keuangan perusahaan dan 

meminimalkan biaya operasional, dengan merekrut pekerja baru berstatus kontrak 

dengan sistem outsourcing. Padahal, dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003, perusahaan bisa melakukan PHK apabila mengalami kerugian 

selama dua tahun berturut-turut atau tutup. Selanjutnya pada Pasal 165 dijelaskan, 

PHK bisa dilakukan apabila perusahaan ditetapkan pailit oleh pengadilan niaga. 



Permasalahan perburuhan di atas, merupakan akibat dari kebijakan pemerintah 

yang telah melegalkan buruh di atur oleh pasar terbuka. Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana pada pasal 64 menyatakan bahwa “ 

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksana pekerjaaan atau penyediaan 

jasa pekerja secara tertulis”. Dalam prakteknya ketentuan tentang penyediaan jasa 

pekerja yang diatur dalam undang-undang tersebut akhirnya memunculkan istilah 

outsourcing (penggunaan tenaga kerja/buruh dari pihak di luar perusahaan).  

Dengan melegalkan praktek outsourcing terlihat bahwa peran negara semakin 

terpinggirkan dalam upaya perlindungan buruh. Meskipun dalam pasal 59 UU 

tersebut jelas mensyaratkan bahwa outsourcing hanya pada pekerja waktu tertentu 

(PKWT), namun dalam prakteknya sistem kerja yang demikian telah diberlakukan 

pada setiap jenis pekerjaan terutama di perusahaan perkebunan.  

Beberapa pengamat menyatakan, hal ini muncul sebagai konsekuensi dari 

perdangangan bebas, termasuk sektor ketenagakerjaan baik di tingkat regional 

maupun internasional, yang dikenal dengan strategi labour flexibility.  William 

Douglas dalam “Labour Market Flexibility versus Job Security Why Versus?” 

menyatakan bahwa yang berlaku sekarang bukan lagi Labour Flexibility (LF) 

karena LF membutuhkan pekerja yang multi skill yang bisa dipindah-pindah. 

Sekarang ini yang sedang berlaku adalah Labour Expendability atau buruh sekali 

pakai karena LMF itu sesungguhnya adalah kebebasan memecat buruh (A.Sastro 

Ma’ruf dalam artikel yang berjudul “Labour Market Flexibility: Menangguk 

Untung di Atas Penderitaan Buruh”. Voice of Human Rights). 



Argumen yang dikemukakan adalah bahwa strategi ini menguntungkan buruh 

karena memberi kesempatan kerja yang lebih luas dengan menciptakan sistem 

paruh kerja. Strategi ini juga dianggap memudahkan negosiasi antara buruh-

majikan yang fleksibel, buruh dapat bernegosiasi langsung dengan perusahaan 

tanpa perantaraan pihak lain. Tapi kenyataannya, meskipun kesempatan kerja 

terbuka luas, namun dari segi kualitas justru menyengsarakan buruh. Di tingkat 

implementasi, penerapan fleksibilitas tersebut telah menciptakan perubahan status 

kerja buruh (Jurnal Analisis Sosial “Perdebatan Konseptual Tentang Kaum 

Marginal”, 2005) berdasarkan: 

1. Jangka waktu kontrak: buruh yang semula berdasarkan kontrak kerja 

waktu tak tertentu (buruh tetap) menjadi buruh dengan kontrak kerja 

waktu tertentu (buruh kontrak). 

2. Proses kerja: menghasilkan dikotomi buruh subkontrak dan outsourcing. 

3. Sistem pengupahan: menghasilkan dikotomi buruh harian dan buruh 

borongan. 

4. Tempat kerja: menghasilkan dikotomi buruh pabrik dan buruh rumahan. 

Akibat perubahan status kerja tersebut membawa dampak yang harus dialami 

buruh, meliputi: 

1. Kesejahteraan buruh tidak terjamin oleh peraturan ketenagakerjaan. 

2. Fungsi perlindungan negara terhadap buruh berkurang karena mengecilnya 

intervensi pemerintah terhadap warga negara mengurangi tingkat 

pengawasan terhadap implementasi hak-hak buruh yang ada dalam 

peraturan ketenagakerjaan. 



3. Posisi tawar buruh terhadap pengusaha dan negara lemah (Notulensi 

pertemuan LIPS-Yawas, 2003). 

Dikotomi buruh di atas, menunjukkan berubahnya karakter buruh dan 

meningkatnya heterogenitas atau keberagaman buruh. Kondisi tersebut 

merupakan dampak langsung dari fleksibilitas produksi. Selain meningkatkan 

keberagaman buruh, juga menyebabkan kepentingan dan tuntutan buruh menjadi 

kurang sesuai untuk disampaikan secara kolektif. Fleksibilitas produksi tersebut 

mengancam kolektivitas buruh, karena hubungan secara emosional dan 

profesional di antara mereka semakin dijauhkan melalui penciptaan karakter 

buruh yang semakin individual lewat proses produksi yang semakin 

terfragmentasi dan desentralistik. 

Stategi labour fleksibility jelas lebih menguntungkan pihak perusahaan. Salah satu 

akibat pelonggaran hubungan majikan-buruh menempatkan posisi tawar yang 

sangat rendah, seperti mudahnya perusahaan melakukan pemutusan hubungan 

kerja. hal ini mempermudah perusahaan karena dapat mengakumulasi modalnya 

tanpa terbebani oleh biaya produksi yang tinggi serta tanggung jawab sosial 

tenaga kerja (buruh), dengan cara pemindahan perselisilihan atau konflik 

perburuhan keluar dari arena perusahaan. Pihak perusahaan lebih memilih 

memperkerjakan karyawan yang berstatus kontrak, karena tidak terbebani dengan 

urusan pesangon. Beberapa perusahaan melakukan pemecatan massal atau 

penawaran pensiun dini terhadap buruh yang berstatus tetap dengan alasan 

bangkrut atau relokasi. Ini merupakan strategi untuk merekrut buruh baru yang 

kemudian mempekerjakan mereka dengan status kontrak. 



Hingga awal Mei 2009 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Depnakertrans) mencatat sudah puluhan ribu tenaga kerja terkena PHK. Total 

jumlah tenaga kerja yang murni diPHK mencapai 51.355 orang dari total 121.003 

orang tenaga kerja yang masuk dalam rencana PHK dan rencana dirumahkan per 

1 Mei 2009. Jumlah tersebut merupakan hasil pendataan yang diperoleh dari 

sekitar 239 perusahaan di berbagai sektor industri, seperti manufaktur pengolahan, 

transportasi, elektronik, pertambangan dan perkebunan (Krisis Center 

Depnakertrans). 

 

 

IV.2   Masalah Hubungan Kerja Perburuhan di Indonesia Sekitar Mei 2009 

Yang Diliput Oleh SKH Kompas 

 

 

Masalah hubungan kerja perburuhan di Indonesia sekitar Mei 2009 turut menjadi 

pemberitaan pada harian Kompas. Selama rentang waktu April-Juni 2009, 

Kompas memuat 10 artikel berita yang berkaitan dengan masalah hubungan kerja 

perburuhan. Pada April ada 1 Artikel, Mei 2009 sebanyak 5 artikel dan Juni ada 4 

artikel berita yang mengupas masalah hubungan kerja perburuhan. Diantaranya 

mengenai masalah pemutusan hubungan kerja terhadap buruh dan TKI, serta 

masalah jamsostek. Adapun daftar artikel berita mengenai perburuhan yang 

dimuat pada surat kabar harian Kompas April dan Juni 2009, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



Tabel 3. Daftar Artikel berita Mengenai Perburuhan pada SKH Kompas 

April dan Juni 2009 

 

No Edisi Judul Berita Klasifikasi Berita 

1 17 April 2009 
“Buruh KBN Unjuk Rasa Tuntut 

Dana Jamsostek” 

Mengenai masalah 

karut marut dana 

jamsostek 

2 3 Juni 2009 
“Korban PHK Malaysia Tuntut 

Klaim Asuransi” 

Mengenai masalah 

TKI yang diPHK 

3 3 Juni 2009 
“Buruh Berkemah Menuntut 

Keadilan” 

Mengenai aksi buruh 

terhadap PHK di 

PT.Frans Putratex 

4 5 Juni 2009 “Pengusaha dan Buruh Bersikukuh” 

Mengenai mekanisme 

penyelesaian konflik 

industrial, terkait 

masalah PHK di 

PT.Frans Putratex 

5 18 Juni 2009 
“Demo Buruh Ricuh, Mobil 

Tahanan Disandera” 

Mengenai aksi 

solidaritas buruh 

mendukung rekan 

sesama buruh yang 

dituduh melakukan 

penggelapan uang 

koperasi karyawan 

PT Frans putratex. 

Diduga ini 

merupakan upaya 

kriminalisasi 

terhadap serikat 

pekerja. 

 

Sumber:   http://kompas.com/ 

 

 

http://kompas.com/


IV.3 Teori Analisis Wacana Pendekatan Critical Linguistics Theo Van 

Leeuwen Pada Media Surat Kabar 

 

 

Salah satu agen utama dalam membentuk wacana dan mendefinisikan suatu 

kelompok adalah media. Lewat pemberitaan, media secara tidak langsung 

membentuk pemahaman dan kesadaran khalayak pembaca mengenai sesuatu. 

Wacana yang dibangun media, bisa jadi memarjinalkan seseorang atau suatu 

kelompok. Analisis Wacana Theo Van Leeuwen dapat digunakan untuk 

menganalisis wacana pemberitaan suatu teks berita, mendeteksi kemungkinan 

marjinalisasi atau pengucilan aktor (seseorang atau kelompok) dalam 

pemberitaan. 

Analisis model Van Leeuwen secara umum menggambarkan bagaimana aktor 

sosial ditampilkan dalam pemberitaan. Untuk meneliti bagaimana suatu kelompok 

atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. Bagaimana suatu 

kelompok dominan dapat mengontrol media dalam menafsirkan suatu peristiwa 

dan pemaknaannya. Sedangkan di lain pihak, kelompok marginal cenderung 

sebagai objek pemaknaan dan digambarkan secara buruk. Dalam wacana 

pemberitaan, kelompok buruh sering digambarkan sebagai orang yang tidak 

berpendidikan, mengganggu kenyamanan dan ketentraman umum karena sering 

melakukan demonstrasi  dan sering bertindak anarkis. 

Terdapat kaitan antara wacana dengan kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya 

beroperasi secara legal formal melalui institusi negara, tetapi juga beroperasi 

lewat serangkaian wacana untuk mendefinisikan sesuatu atau suatu kelompok 

sebagai tidak benar atau buruk. Buruh yang berdemonstrasi ditindak bahkan 



secara represif, setelah terbentuk wacana bahwa demonstrasi dan pemogokan 

buruh hanya menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan sering kali menimbulkan 

keonaran dan kemacetan. Terlihat bahwa wacana dibentuk untuk mendefinisikan 

sesuatu, membenarkan sesuatu dan menyalahkan yang lain. 

Karena wacana dapat dimanipulasi oleh kelompok dominan atau kelas yang 

berkuasa dalam masyarakat untuk memperbesar kekuasaannya. Mengingat dalam 

proses pemaknaan realitas media bukanlah suatu yang netral dan steril dari 

pengaruh berbagai kepentingan, pengaruh ekonomi-politik dan ideologi media. 

Hal ini akan tercermin dari pemakaian kosakata, kalimat dan tata bahasa tertentu 

yang menimbulkan makna tertentu pula. 

Dalam analisis wacana, bahasa dipakai sebagai unit pengamatan utama. Bahasa 

dianggap bukan hanya sebagai medium pesan yang netral tetapi terkandung 

makna implisit yang mengandung makna tertentu. Theo Van Leeuwen membuat 

suatu model analisis yang bisa dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dan 

aktor sosial ditampilkan dalam media surat kabar, dan bagaimana suatu kelompok 

marginal yang tidak punya akses media menjadi pihak yang termarjinalkan. Theo 

Van Leeuwen sangat peka dengan kemungkinan marjinalisasi atau pengucilan 

seseorang atau kelompok dalam pemberitaan. Menurut Van Leeuwen, ada dua hal 

yang perlu diperhatikan ketika memeriksa aktor sosial dalam pemberitaan. 

Pertama, eksklusi, apakah dalam teks berita itu aktor sosial dihilangkan atau 

disembunyikan dalam pemberitaan dan bagaimana strategi yang dilakukan media 

dalam melindungi aktor sosial tersebut. Karena penghilangan aktor sosial dapat 

berakibat melindungi subjek/pelaku dalam pemberitaan peristiwa kejahatan.  



Secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khalayak akan suatu isu dan 

melegitimasi posisi pemahaman tertentu. 

Kedua, inklusi, bagaimana masing-masing aktor yang terlibat dalam suatu 

peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan. Meskipun aktor tidak dihilangkan, 

proses marjinalisasi seseorang atau kelompok tertentu tetap bisa dilakukan. 

Elemen wacana Theo Van Leeuwen menerangkan bagaimana strategi wacana 

dipakai sedemikian rupa sehingga mempengaruhi makna yang sampai ke tangan 

pembaca. 

Pendekatan Theo Van Leeuwen memusatkan analisis pada keterkaitan antara 

analisis di tingkat mikro dengan analisis di tingkat makro. Bagaimana peristiwa 

dan aktor-aktor sosial digambarkan dalam teks. Bagaimana teks mempunyai 

keterkaitan yang erat dengan praktik sosial, ekonomi, politik yang terjadi dan 

tercipta dalam masyarakat.  

Van Leeuwen melihat teks itu sebagai strategi wacana, bagaimana penafsiran atas 

realitas, penggambaran seseorang atau kelompok dalam masyarakat itu bukan 

hanya terjadi pada pemakaian kosakata atau kalimat tetapi juga pada elemen 

wacana lain. Teks dipandang mencerminkan kekuasaan yang ada dalam 

masyarakat. Wacana adalah alat bagi kelompok yang mempunyai kekuasaan lebih 

besar untuk mendikte dan mendefinisikan kelompok marginal seperti buruh. 

Secara tidak sadar wartawan memproduksi dan mereproduksi praktik pemaknaan 

realitas yang dipengaruhi oleh kelompok dominan, dimana cenderung berpihak 

pada kepentingan kapital. Media akan sulit bertahan bila tidak ada pemilik modal 

ataupun sponsor, itulah kenapa media sulit independen. 



IV.4  Aplikasi Teori Analisis Wacana Pendekatan Critical Linguistics Theo 

Van Leeuwen Pada Media Surat Kabar Kompas Dalam Pemberitaan 

Masalah Perburuhan Sekitar Mei 2009 

 

 

Analisis wacana Theo Van Leeuwen meneliti bagaimana suatu kelompok atau 

sesorang dimarjinalkan posisisnya dalam suatu wacana. Pendekatan Theo Van 

Leeuwen sangat relevan sekali digunakan untuk menganalisis teks pemberitaan 

mengenai masalah perburuhan. Karena elemen wacana Theo Van Leeuwen kritis 

terhadap pengucilan kaum marjinal dalam suatu teks pemberitaan, yakni strategi 

eksklusi dan inklusi. Model Van Leeuwen berusaha mendeteksi dan meneliti 

bagaimana masing-masing aktor sosial direpresentasikan melalui teks, karena 

bahasa itu sendiri dipahami sebagai representasi dari ideologi dan kekuasaan. 

Dalam teori Theo Van Leeuwen, strategi wacana tersebut dapat berupa 

penghilangan aktor sosial dalam pemberitaan dan marjinalisasi pun bisa dilakukan 

tanpa menghilangkan aktor, yakni tergantung dari bagaimana masing-masing 

aktor direpresentasikan melalui teks, melalui pemilihan kosakata tertentu, struktur 

kalimat, cara bercerita tertentu dan lain sebagainya. Ada dua strategi yakni, 

eksklusi (pasivasi, nominalisasi, dan penggantian anak kalimat) dan inklusi 

(diferensiasi-indiferensiasi, objektivasi-abstraksi, nominasi-kategorisasi, 

nominasi-identifikasi, determinasi-indeterminasi, asimilasi-individualisasi, 

asosiasi-disosiasi). 

Kemudian dalam analisis wacana model Theo Van Leeuwen, terdapat kaitan 

antara teks analisis dalam konteks sosial. Hal ini dimaksudkan, untuk melihat 

keterkaitan antara sistem atau kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat 

dalam mempengaruhi wacana perburuhan yang berkembang di masyarakat. 



Peneliti mencoba mengaitkan dengan salah satu sistem dominan dalam 

masyarakat yakni, kapitalisme. 

Dalam stratifikasi sosial, dilihat dari segi ekonomi, kelompok buruh dan 

pengusaha berbeda kelas. Buruh termasuk dalam tingkat lower class sedangkan 

pengusaha masuk ke dalam golongan upper class. Ini juga mempengaruhi dalam 

akses media, dimana mudah bagi pengusaha untuk menjalin hubungan harmonis 

dengan media. Kelompok buruh bukan hanya secara riil tidak mempunyai 

kekuatan dan kekuasaan, tetapi juga dalam wacana pemberitaan sering 

digambarkan secara buruk, merugikan perusahaan ketika melakukan mogok kerja, 

mengganggu kepentingan umum ketika berdemonstrasi, dan lain sebagainya. 

Disini ada kaitan antara wacana dengan kekuasaan. Tindakan kekuasaan itu 

muncul ketika terbentuk wacana bahwa mogok kerja hanya mendatangkan 

kerugian bagi perusahaan dan demonstrasi mengganggu kepentingan karena 

membuat kemacetan.  

Buruh merupakan suatu komoditas bagi kapitalis untuk tujuan akumulasi modal, 

dimana pihak buruh lebih banyak dirugikan. Hak-hak normatif buruh sering kali 

diabaikan oleh pengusaha, kebijakan pemerintah dirasa masih belum mampu 

mensejahterakan buruh. Hal inilah yang menjadi dasar pemicu konflik hubungan 

industrial. Sehingga wacana perburuhan pun tak luput menjadi salah satu 

pemberitaan media. Namun mengingat bahasa bukanlah suatu entitas yang netral 

melainkan representasi dari kekuasaan dan ideologi, maka bias dalam pemberitaan 

pun dapat terjadi baik disadari atau tidak oleh wartawan itu sendiri. 



Model Theo Van Leeuwen ini dapat diaplikasikan dalam contoh teks berita 

mengenai masalah perburuhan sekitar Mei 2009 yang dikutip dari Kompas.com 

April dan Juni 2009 berikut ini: 

Berikut ini adalah artikel berita mengenai masalah jamsostek yang dimuat 

Kompas, 17 April 2009: 

Ketenagakerjaan 

Buruh KBN Unjuk Rasa Tuntut Dana Jamsostek 

Jumat, 17 April 2009 | 03:01 WIB 

Jakarta, kompas - Sekitar 500 buruh kontrak PT Karina Tata Busana di Blok D32, 

Jalan Belitung, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara, 

berunjuk rasa damai di kompleks perusahaan mereka, Kamis (16/4). 

Persoalannya, setelah upah mereka dipotong untuk Jamsostek setiap bulan selama 

empat tahun, kini ketika masa kontrak berakhir malah dananya tidak ada. 

Unjuk rasa dimulai pukul 09.00. Saat itu mereka berhamburan ke luar pabrik 

dan menggelar aksi duduk-duduk di halaman pabrik. Tidak ada spanduk 

kecuali mereka berteriak-teriak meminta investor dan manajemen untuk 

berdialog. Namun, tak ada satu pun perwakilan investor atau manajemen yang 

menemui mereka. 

Menurut buruh, sejak empat tahun silam, upah mereka selalu dipotong 

setiap bulan sebesar Rp 22.000 untuk dana Jamsostek. Ketika sebagian besar 

dari mereka menanyakan dana asuransi tenaga kerja yang harus 

dikembalikan kepada pekerja itu karena masa kontraknya sudah berakhir, 

dana sudah berkurang, bahkan nihil. 

Rosdiana (37), warga RT 006 RW 02 Marunda, Cilincing, yang sudah empat 

tahun bekerja, menyatakan kekecewaannya. Dia menerima upah sesuai besar 

standar upah minimum DKI Jakarta dengan upah tahun terakhir Rp 1.100.000 per 

bulan. Sejak awal dia bekerja, perusahaan selalu memotong upahnya sebesar Rp 

22.000 per bulan. 

Jumlah dana Jamsostek yang dia setor selama empat tahun atau 48 bulan itu 

adalah Rp 1.056.000. ”Tentu saja jumlah itu belum termasuk hasil pengembangan 

selama empat tahun itu. Tetapi, ketika saya menanyakan kepada bagian keuangan, 

saldo dana Jamsostek saya malah hanya Rp 120.000,” katanya. 



Sambil berlinang air mata, Rosdiana menuding oknum tertentu di perusahaan 

telah menggelapkan dana Jamsostek-nya. ”Saya bingung. Suami saya di rumah 

sakit hingga lumpuh. Belum lagi uang untuk anak-anak sekolah. Kami 

pertanyakan, ke mana uang Jamsostek kami? Ada yang tidak beres,” katanya. 

Koordinator aksi unjuk rasa buruh, H Asmarius, mengatakan, pihaknya sedang 

bernegosiasi dengan pihak manajemen dan investor. Selain hendak menuntut 

kejelasan dana Jamsostek yang menjadi hak mereka, para pekerja itu juga 

mengharapkan manajemen segera memperpanjang masa kontrak mereka. 

Aksi bubar setelah beberapa perwakilan menyerahkan daftar buruh kontrak 

berikut tuntutan ke bagian personalia pada pukul 12.00. Selain menuntut kejelasan 

tentang dana Jamsostek, para buruh juga menuntut kejelasan status mereka dan 

uang kebijakan yang tidak pernah diberikan kepada para buruh selama bekerja. 

PT Karina Tata Busana merupakan salah satu industri garmen dan penanaman 

modal asing Korea Selatan. Perusahaan itu menampung 700 pekerja, yakni 500 

orang berstatus buruh kontrak dan 200 karyawan tetap. Tidak ada satu pun 

perwakilan manajemen yang bersedia diwawancarai wartawan terkait aksi buruh 

itu. 

Buruh tekstil di Serang 

Sementara itu, ratusan buruh pabrik tekstil di Serang, Banten, gagal mendapatkan 

uang pesangon sesuai dengan peraturan. Kamis kemarin, gugatan para buruh 

pabrik itu ditolak majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Serang. 

Majelis hakim yang diketuai Naomi Manggalutung menilai, materi gugatan yang 

diajukan buruh PT Panca Plaza Indo itu tidak jelas. Materi gugatan tidak 

mencantumkan lokasi kejadian dan rincian pesangon yang harus dibayarkan pihak 

perusahaan. 

Para buruh mengaku kecewa karena awalnya putusan PHI Serang itu akan 

digunakan untuk mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung yang 

sebelumnya menolak permohonan pailit yang mereka ajukan. 

”Kami akan perbaiki materi gugatan dan akan diajukan lagi dua minggu ke 

depan,” kata Ronald, Ketua Serikat Pekerja PT Panca Plaza Indo, seusai sidang. 

(CAL/NTA) 

Sumber: http://Kompas.com/buruh-kbn-unjuk-rasa-tuntut-dana-jamsostek/ 

 

Analisis 

 

Dalam berita di atas, disebutkan bahwa buruh KBN berunjuk rasa menuntut 

kejelasan dana jamsostek. Teks berita tersebut secara umum, menggambarkan 

http://kompas.com/buruh-kbn-unjuk-rasa-tuntut-dana-jamsostek/


mengenai aksi buruh terkait persoalan dana jamsostek yang tidak jelas 

pengelolaannya oleh pihak perusahaan. Namun tidak ada penjelasan sama sekali 

dari pihak perusahaan terkait persoalan tersebut dalam pemberitaan. Mungkin 

karena dari pihak manajemen perusahaan tidak bersedia memberikan penjelasan 

kepada wartawan. Sehingga isi pemberitaan hanya gambaran mengenai unjuk rasa 

itu sendiri. Disini inklusi perilaku buruh dan suasana unjuk rasa yang lebih 

ditekankan dalam pemberitaan. Sehingga ini akan membuat pembaca lebih 

concern terhadap aksi unjuk rasanya ketimbang pelanggaran yang dilakukan pihak 

perusahaan terhadap buruhnya. Akibatnya, pembaca menjadi kurang kritis 

menghadapi isu ini. 

 

Seperti dalam kalimat: “Saat itu mereka berhamburan ke luar pabrik dan 

menggelar aksi duduk-duduk di halaman pabrik”. Dengan strategi abstraksi, yakni 

pada kata “berhamburan” yang membawa makna bahwa begitu banyaknya massa 

buruh yang seolah-olah bagaikan suatu benda ukuran kecil dalam jumlah yang 

banyak tumpah ruah berhamburan dan tidak teratur. Kemudian pada kalimat 

selanjutnya, “Tidak ada spanduk kecuali mereka berteriak-teriak meminta investor 

dan manajemen untuk berdialog”. Kalimat tersebut dibentuk dengan strategi 

nominasi-identifikasi, wacana ini melihat bagaimana tindakan kelompok buruh 

didefinisikan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas. 

 

Dalam kalimat tersebut ada dua proposisi, dimana proposisi kedua penjelas dari 

proposisi pertama. Proposisi pertama yakni, tidak ada spanduk kemudian ada 

penjelasan kecuali mereka berteriak-teriak meminta investor dan manajemen 

untuk berdialog. Kalimat tersebut mensugestikan makna bahwa buruh 



menyampaikan tuntutan mereka dengan cara tidak santun, yakni berteriak-teriak. 

Seolah-olah buruh tidak bisa berbicara secara baik-baik dalam penyelesaian 

masalah hubungan industrial dengan pihak manajemen perusahaan. 

 

Mereka seakan digambarkan sangat emosiaonal dan gragasan. Ini dapat 

membangun persepsi pembaca bahwa buruh memiliki attitude yang buruk, tidak 

santun dan seakan buruh tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan kepala 

dingin. Unjuk rasa buruh dilakukan dengan tidak tertib dengan gambaran 

berhamburan yang menggambarkan banyaknya massa dan ketidakteraturan 

kemudian diperjelas dengan kata berteriak-teriak dalam kalimat selanjutnya. 

Dimana kata berteriak-teriak tersebut mensugestikan makna yang tidak santun 

ketika berbicara dengan orang lain. 

 



Dibawah ini ada 3 artikel berita mengenai masalah Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) oleh PT. frans Putratex yang dimuat Kompas Juni 2009: 

Buruh Berkemah Menuntut Keadilan 

Rabu, 3 Juni 2009 | 03:42 WIB 

Puluhan buruh perempuan dan laki-laki duduk bergerombol di bawah tenda yang 

didirikan di depan pabrik tekstil PT Frans Putratex di Jalan Cikande-Kopo, 

Kabupaten Serang, Selasa (2/6). Beberapa di antaranya terlihat sedang tidur di 

atas tikar, sementara satu-dua lainnya tengah makan siang. 

Sudah lebih dari satu pekan, para buruh itu menginap di depan pabrik yang 

terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Mereka 

mendirikan tenda tepat di depan pintu gerbang pabrik sejak 25 Mei lalu. 

Sejak saat itu, para buruh lebih banyak beraktivitas di tenda-tenda tersebut. 

Mereka tidur, memasak, dan makan di sana. Bahkan, tidak sedikit buruh 

yang membawa serta anak-anak mereka untuk tinggal di tenda. 

Hanya sesekali buruh pulang ke rumah untuk mandi. Setelah itu, mereka kembali 

ke tenda. 

Aksi puluhan buruh PT Frans Putratex ini bukanlah yang pertama kali. 

Sebelumnya pada 6-13 Mei lalu mereka menginap di kantor Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang. 

Saat itu, para buruh nekat bermalam karena Disnakertrans tak juga 

mencabut anjuran yang mereka putuskan. Disnakertrans menganjurkan PT 

Frans Putratex memberhentikan 73 buruh dan memberikan uang pesangon 

satu kali ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Merasa tak ditanggapi, pada 13 Mei para buruh mendirikan tenda di depan 

Pendapa Bupati Serang. Setelah bernegosiasi seharian penuh, Bupati Serang 

Taufik Nuriman mempertemukan perwakilan buruh dengan manajemen 

perusahaan. 

Hasilnya, perusahaan memutuskan untuk mempekerjakan kembali tiga buruh yang 

sedang hamil serta salah satu dari lima pasangan suami-istri. Sementara 65 buruh 

lainnya tetap terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan akan diberikan 

pesangon satu kali ketentuan. 

 

 



Menolak PHK 

Setelah sepuluh hari berpikir-pikir, para buruh sepakat untuk menolak tawaran 

perusahaan karena dinilai tidak adil. Mereka pun kembali berunjuk rasa dan 

menginap di depan pintu masuk PT Frans Putratex. 

Mereka menuntut agar perusahaan membatalkan rencana PHK dan kembali 

mempekerjakan 73 buruh. Mereka menilai keputusan PHK terhadap 73 buruh itu 

dianggap tidak prosedural. 

Pasalnya, PHK dilakukan saat perusahaan masih buka, bahkan masih berproduksi 

dengan baik. Padahal, Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

mengatur, perusahaan bisa melakukan PHK apabila mengalami kerugian selama 

dua tahun berturut-turut atau tutup. Selanjutnya pada Pasal 165 dijelaskan, PHK 

bisa dilakukan apabila perusahaan ditetapkan pailit oleh pengadilan niaga. 

”Sekarang ini, perusahaan masih terus produksi. Pesanan juga masih banyak,” 

kata beberapa buruh. 

Selain itu, para buruh juga menilai perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk 

menyelesaikan sengketa tersebut. ”Buktinya, manajemen bilang kepada kami, 

pemberian pesangon jangan sampai mengganggu keuangan perusahaan. Itu bisa 

diartikan pesangon akan diberikan dengan cara dicicil,” ujar Ketua Serikat Pekerja 

Nasional (SPN) PT Frans Putratex Arry Rosman Taher. 

Tuntutan lain adalah pembayaran uang skorsing bagi 73 buruh, yang 

diberhentikan sepihak sejak bulan Maret lalu. Besaran uang skorsing yang harus 

diberikan perusahaan sama dengan nilai gaji pokok per bulan. 

Bukan hanya itu, buruh juga menuntut agar Maya Agung Dewandaru, salah 

seorang buruh korban PHK, segera dibebaskan. Pengurus SPN PT Frans Putratex 

itu ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang pada 14 Mei, satu hari setelah 

memimpin unjuk rasa di Pendapa Bupati Serang. 

Pihak PT Frans Putratex belum bersedia ditemui Kompas untuk menjelaskan 

persoalan-persoalan yang membuat buruh perusahaan ini harus nekat berkemah 

berhari-hari dengan alasan demi keadilan. (NTA) 

Sumber: http://Kompas.com/buruh-berkemah-menuntut-keadilan/ 

 

Analisis 

 

Dalam berita tersebut disebutkan, gambaran mengenai aksi buruh ditempatkan 

diawal pemberitaan, sedangkan gambaran perilaku pihak perusahaan diletakkan 

diakhir berita. Penempatan tersebut dapat mempengaruhi makna yang timbul 

http://kompas.com/buruh-berkemah-menuntut-keadilan/


karena akan menunjukkan bagian mana yang lebih ditonjolkan kepada pembaca. 

Disini gambaran mengenai aksi buruh lebih donjolkan sehingga akan 

mengaburkan ketidakadilan yang dilakukan perusahaan terhadap buruh. Pembaca 

disuguhi dengan gambaran aksi buruh sedangkan pelaku ketidakadilan tersebut 

kurang ditonjolkan. 

Pada kalimat “Sejak saat itu, para buruh lebih banyak beraktivitas di tenda-tenda 

tersebut”, memunculkan makna bahwa buruh memindahkan segala aktivitas 

mereka di perkemahan yang mereka buat yakni di depan pintu masuk PT.Frans 

Putratex. Kemudian pada kalimat selanjutnya “mereka tidur, memasak, dan 

makan di sana. Bahkan, tidak sedikit buruh yang membawa serta anak-anak 

mereka untuk tinggal di tenda”. Dari abstraksi dalam menggambarkan aksi buruh 

itu sudah sedemikian serius, mereka pun ikut melibatkan anak-anak mereka dalam 

aksi tersebut. 

Strategi abstraksi juga terdapat pada kalimat  “aksi puluhan buruh PT Frans 

Putratex ini bukanlah yang pertama kali”. Ini menegaskan bahwa buruh telah 

tidak hanya kali ini saja melakukan aksi tersebut namun telah melakukan aksi 

serupa sebelumnya. Kata “bukanlah yang pertama kali” menggambarkan buruh 

secara buruk, karena setiap ada perselisihan buruh lebih memilih aksi ketimbang 

dialog dan perundingan dengan pihak perusahaan. Buruh digambarkan tidak 

dewasa menyikapi permasalahan dan selalu melakukan aksi massa hingga 

merepotkan perusahaan. 

 



Strategi lain adalah dengan diferensiasi dan Asosiasi. Pada kalimat “Saat itu, para 

buruh nekat bermalam karena Disnakertrans tak juga mencabut anjuran yang 

mereka putuskan. Disnakertrans menganjurkan PT Frans Putratex 

memberhentikan 73 buruh dan memberikan uang pesangon satu kali ketentuan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Kalimat 

pertama menjelaskan kenekatan buruh sedangkan pada kalimat kedua 

menjelaskan bahwa disnakertrans telah melakukan hal yang prosedural sesuai 

dengan ketentuan ketenagakerjaan. 

 

Sedangkan strategi asosiasi ada pada keterhubungan antara anjuran memPHK 

dengan pemberian uang pesangon sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-undang ketenagakerjaan. Kalimat tersebut membawa makna bahwa 

anjuran disnakertrans untuk memPHK 73 buruh dengan pemberian pesangon 

sesuai ketentuan diaanggap sudah tepat dan baik bagi kedua belah pihak, baik 

perusahaan maupun buruh. Padahal alasan pemutusan hubungan kerja yang 

dilakukan PT. Frans Putratex tidaklah tepat. Berdasarkan Pasal 164 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur, perusahaan bisa melakukan PHK 

apabila mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut atau tutup. 

Selanjutnya pada Pasal 165 dijelaskan, PHK bisa dilakukan apabila perusahaan 

ditetapkan pailit oleh pengadilan niaga 

 

PHK yang dilakukan kepada 73 orang buruh PT. Frans Putratex dengan alasan 

mengalami penurunan order akibat krisis finansial global.  Dengan alasan itu pula, 

pihak perusahaan menghindar dari kewajibannya untuk menaikkan upah pekerja, 

yang telah mengorbankan seluruh tenaga dan keringatnya selama bertahun-tahun. 



Faktanya, ketika masalah PHK 73 buruh tersebut masih berlangsung PT. Frans 

Putratex sedang membuka lowongan kerja. Hal tersebut menguatkan dugaan 

bahwa, PHK yang terjadi di PT. Putra Tex ini adalah pembenaran dan mencari 

alasan agar terjadi penyegaran dan mengurangi biaya anggaran pekerja. Selain itu, 

keuntungan  bagi PT. Putratex dengan adanya PHK tersebut adalah merekrut 

pekerja baru dengan sistem outsourcing (tenaga kontrak) yang lebih murah dan 

terampil. Tetapi dalam pemberitaan di atas, yang lebih ditonjolkan penulis berita 

secara keseluruhan adalah mengenai aksi buruh saja, sedangkan informasi 

mengenai perlakuan buruk pihak perusahaan terhadap buruh tidak diinformasikan 

secara jelas. 

 

Pengusaha dan Buruh Bersikukuh 

Jumat, 5 Juni 2009 | 03:19 WIB 

Serang, Kompas - Sengketa antara buruh dan perusahaan tekstil PT Frans Putratex 

belum juga berakhir. Pengusaha bersikukuh melaksanakan anjuran Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang untuk memberhentikan 

73 buruh, tetapi buruh tetap menolaknya. 

Hingga hari Kamis (4//6), puluhan buruh masih berunjuk rasa di depan pabrik di 

Jalan Cikande-Kopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Cikande, Serang. Rencananya, 

para buruh akan terus menginap di depan pabrik hingga tanggal 8 Juni. 

Dalam unjuk rasa yang digelar sejak 25 Mei lalu, para buruh menolak anjuran 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Serang. Mereka menolak 

anjuran pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 73 buruh pabrik. Selain itu, 

mereka juga menuntut agar perusahaan membayar uang skorsing, mengubah 

manajemen, dan membebaskan Maya Agung Dewandaru, salah seorang korban 

PHK yang ditahan karena dituduh menggelapkan uang sisa hasil usaha (SHU) 

koperasi. 

Prosedural 

Sikap yang sama ditunjukkan pihak perusahaan. Mereka menilai, langkah yang 

diambil pihak perusahaan sudah sesuai dengan prosedur. 



Manajer Sumber Daya PT Frans Putratex Arief Budiono menjelaskan, 

perusahaan sudah menempuh seluruh mekanisme penyelesaian sengketa. 

Perusahaan juga sudah meminta mediasi dari Disnakertrans yang hasilnya 

PHK bagi 73 buruh, dengan pesangon satu kali ketentuan. 

Dia juga menegaskan, perusahaan siap membayar pesangon, uang penghargaan, 

serta ganti rugi yang mencapai Rp 1,8 miliar. ”Kami juga tidak akan memberikan 

dengan cara mencicil seperti dugaan mereka,” katanya. 

Selain itu, PHK terhadap 73 buruh dilakukan karena kondisi keuangan perusahaan 

yang sedang sulit. Pesanan dari luar negeri menurun semenjak bulan Oktober 

tahun lalu. Jika sebelumnya perusahaan bisa menjual empat peti kemas bahan 

pakaian per bulan ke Turki, kini hanya satu peti kemas. Padahal, kata Arief, Turki 

merupakan satu-satunya negara luar yang menjadi pelanggan perusahaan. 

Manajemen perusahaan juga mempertanyakan sikap buruh yang baru 

bereaksi setelah Disnakertrans mengeluarkan anjuran. Padahal, saat 

diumumkan akhir Februari belum ada buruh yang memprotes kebijakan itu. 

Mereka menerima PHK asalkan mendapatkan hak sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. (NTA) 

Sumber: http://Kompas.com/pengusaha-dan-buruh-bersikukuh/ 

 

Analisis 

 

Dalam berita di atas ada kalimat, “Pengusaha bersikukuh melaksanakan anjuran 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang untuk memberhentikan 

73 buruh, tetapi buruh tetap menolaknya”. Disini menggunakan kalimat 

diferensiasi. Yakni dengan menginklusi pengusaha dan buruh namun ditampilkan 

secara kontras. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata hubung tetapi. Kalimat 

tersebut secara tidak langsung  membedakan antara sikap buruh dengan 

pengusaha. 

 

Kalimat itu menyudutkan posisi buruh dengan menampilkan seakan para buruh 

tidak menghargai hasil perundingan tripartit, yang melibatkan dinas tenaga kerja 

dan transmigrasi, yakni anjuran disnaker memPHK 73 buruh. Pihak pengusaha 

merasa sudah menjalani mekanisme penyelesaian sengketa sesuai prosedur. 

http://kompas.com/pengusaha-dan-buruh-bersikukuh/


Keputusan memPHK buruh pun  dengan argumen bahwa keputusan untuk 

memPHK 73 buruh atas anjuran depnakertrans atas pertimbangan dan kebaikan 

kedua belah pihak dan sesuai prosedur. Menurut pengusaha, keputusan tersebut 

diambil karena pihak perusahaan mengalami sepi order akibat dampak dari krisis 

finansial global.  

 

Disini yang lebih ditekankan bahwa buruh tidak menerima anjuran yang diyakini 

merupakan kebaikan di kedua belah pihak yakni antara pengusaha dan buruh. 

Padahal, fakta nya adalah pihak perusahaan menggunakan dalih sepi order akibat 

krisis finansial global adalah tidak tepat, karena 80% hasil produksi dipasarkan 

untuk lokal dan 20% ke timur tengah. Selain itu perusahaan juga membuka 

lowongan kerja per Mei 2009 (Press Releases Lembaga Informasi Perburuhan 

Sedane Atas Penangkapan Maya Agung Dewandaru Dalam Aksi Protes Anti-

PHK). 

 

Menurut Van Leeuwen, penghadiran kelompok atau peristiwa lain secara tidak 

langsung ingin menunjukan bahwa salah satu kelompok tidak bagus dibandingkan 

kelompok lain. Ini merupakan strategi wacana bagaimana satu kelompok 

disudutkan dengan menghadirkan kelompok atau wacana lain yang dipandang 

lebih dominana atau lebih bagus. 

 

Strategi lain adalah dengan menginklusi pihak manajemn perusahaan yang 

merupakan pembenaran atas keputusan yang di ambil. Hal ini tergambar pada 

kalimat “Manajer Sumber Daya PT Frans Putratex Arief Budiono menjelaskan, 

perusahaan sudah menempuh seluruh mekanisme penyelesaian sengketa. 

Perusahaan juga sudah meminta mediasi dari Disnakertrans yang hasilnya PHK 



bagi 73 buruh, dengan pesangon satu kali ketentuan”. Seakan perusahaan telah 

melakukan segala cara dalam penyelasaian perselisihan hubungan kerja sesuai 

prosedur. Padahal faktanya, para aktivis serikat pekerja nasional PT. frans 

Putratex telah mencoba untuk berdialog mengenai rencana merumahkan 30% 

pekerja, namun yang terjadi adalah dijawab dengan PHK 73 buruh. Dimana 

sebagian adalah aktivis serikat pekerja yang aktif menentang PHK sepihak. Tidak 

hanya itu, diduga ada upaya mengkriminalkan aktivis serikat pekerja yang 

meresahkan perusahaan. 

 

Demo Buruh Ricuh, Mobil Tahanan Disandera 

Kamis, 18 Juni 2009 | 04:21 WIB 

Serang, Kompas - Unjuk rasa ratusan buruh di depan Pengadilan Negeri Serang, 

Rabu (17/6), diwarnai kericuhan. Para buruh sempat menyandera mobil tahanan 

yang melintas di depan pengadilan dan menempeli kaca mobil dengan 

menggunakan uang kertas pecahan Rp 1.000. 

Para buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten 

mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Serang di Jalan KH Abdul Hadi sekitar 

pukul 10.00. 

Mereka berorasi menuntut agar Maya Agung Dewandaru, salah seorang aktivis 

buruh yang ditahan karena dituduh menggelapkan uang sisa hasil usaha (SHU) 

anggota koperasi karyawan PT Frans Putratex sebesar Rp 1,8 juta, dibebaskan. 

Kericuhan berawal saat buruh memaksa masuk ke halaman kantor 

pengadilan dengan mendorong pagar besi yang dijaga puluhan polisi. 

Mereka juga mencegat mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Serang yang 

akan masuk pengadilan. 

Hal itu membuat arus lalu lintas di Jalan KH Abdul Hadi terganggu. Kericuhan 

baru bisa dihentikan setelah polisi dibantu koordinator buruh menenangkan 

massa. Mereka pun mengakhiri penyanderaan sehingga mobil tahanan berhasil 

masuk ke halaman pengadilan. 

Sementara itu, pada waktu yang sama, Maya Agung mengikuti persidangan 

dengan agenda pembacaan eksepsi atau pembelaan terdakwa. Dalam sidang itu, 

Maya membantah dakwaan jaksa bahwa ia telah menggelapkan uang SHU milik 



75 karyawan. Menurut dia, potongan uang SHU sebesar Rp 25.000 per karyawan 

itu merupakan hasil rapat bersama anggota SPN. Rencananya, uang tersebut akan 

digunakan untuk membiayai upaya advokasi dan unjuk rasa karyawan korban 

pemutusan hubungan kerja. 

”Yang dipotong hanya anggota koperasi yang tercatat juga sebagai anggota SPN. 

Jumlahnya ada 75 orang. Anggota lainnya tidak dipotong,” kata Maya Agung. 

Selain itu, terdakwa juga mengaku tidak pernah menikmati uang hasil 

pemotongan SHU sebesar Rp 1,8 juta. Pasalnya, uang pungutan yang sedianya 

akan digunakan untuk biaya advokasi sekarang masih disimpan bendahara 

koperasi. 

Dalam sidang kemarin, majelis hakim yang diketuai Sutjahyo mengabulkan 

permintaan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga Maya Agung dan 

SPN Banten. Hakim mengubah status terdakwa dari tahanan kurungan menjadi 

tahanan kota. 

”Karena itu, kami meminta jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan 

terdakwa dari rutan,” kata Sutjahyo. 

Hakim meminta terdakwa dan keluarganya untuk tidak mempersulit jalannya 

persidangan. Atas permintaan itu, kuasa hukum terdakwa, Hermawanto, berjanji 

akan menghadirkan terdakwa dalam setiap persidangan. 

Seusai sidang, Maya Agung mendapat ucapan selamat dari para pengunjuk rasa. 

Mereka kemudian berkonvoi mengikuti mobil tahanan yang membawa Maya 

Agung ke rutan dan menunggu pembebasannya. 

Sementara itu, Wakil Ketua SPN Banten Puji Santoso mengatakan, pihaknya akan 

terus mengawal sidang perkara penggelapan tersebut. 

”Selama Agung belum dibebaskan, kami akan terus berunjuk rasa,” katanya. 

(NTA) 

Sumber: http://Kompas.com/demo-buruh-ricuh-mobil-tahanan-disandera/ 

 

Analisis 

 

Dalam berita di atas, disebutkan bahwa demonstrasi buruh diwarnai kericuhan. 

Teks berita tersebut secara umum menggambarkan sikap buruh yang buruk, 

membuat kericuhan dan mengganggu arus lalu lintas. Dalam wacana yang 

dikembangkan oleh berita tersebut, para buruh membuat kericuhan dengan 

http://kompas.com/demo-buruh-ricuh-mobil-tahanan-disandera/


memaksa masuk ke halaman kantor pengadilan negeri serang, dimana sedang 

berlangsung persidangan rekan buruh mereka yakni Maya Agung atas tuduhan 

penggelapan uang sisa hasil usaha (SHU) anggota koperasi karyawan PT Frans 

Putratex. Tindakan buruh tersebut telah mengganggu kepentingan pengguna jalan 

yang hendak melintas di depan pengadilan dan mengganggu ketertiban umum. 

Teks tersebut menyudutkan buruh dengan strategi inklusi, yakni menampilkan 

kelakuan para buruh yang berdemonstrasi dan membuat rusuh suasuana di luar 

pengadilan. Teks berita tersebut menampilkan (inklusi) Perilaku buruk buruh 

dengan membuat kericuhan. Proses inklusi ini diantaranya dengan menggunakan 

kategorisasi yang terdapat pada kalimat : “Kericuhan berawal saat buruh memaksa 

masuk ke halaman kantor pengadilan dengan mendorong pagar besi yang dijaga 

puluhan polisi”. Kata “memaksa” dikomunikasikan seakan para buruh tidak 

memiliki hak untuk masuk ke pengadilan dalam rangka mendukung rekan sesama 

buruh (Maya Agung) yang sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan di 

persidangan. 

Kategorisasi lain juga terdapat dalam kalimat selanjutnya yakni “Mereka juga 

mencegat mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Serang yang akan masuk 

pengadilan”. Kata “mencegat” mengakibatkan pemaknaan yang kasar. Karena 

secara ideologis dikomunikasikan bahwa apa yang dilakukan buruh itu tidak benar 

bahkan dipandang telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dengan 

mengganggu kinerja institusi kejaksaan. 

Sebaliknya, teks berita ini mengeluarkan (eksklusi) pihak PT. Frans Putratex yang 

telah menuduh Maya Agung melakukan penggelapan uang dari pemberitaan. Dari 



teks tersebut dikatakan bahwa, Uang tersebut masih disimpan oleh bendahara 

koperasi. Berdasarkan hasil rapat bersama anggota SPN, rencananya, uang 

tersebut akan digunakan untuk membiayai upaya advokasi dan unjuk rasa 

karyawan korban pemutusan hubungan kerja. Disini jelas sekali, Maya Agung 

merupakan salah satu tipikal buruh yang meresahkan bagi pihak perusahaan. 

Tidak ada penjelasan mengenai ketidakadilan pihak perusahaan terhadap buruh. 

Dalam konteks ini, Maya Agung Dewandaru merupakan buruh yang aktif 

menolak PHK sepihak dan anjuran PHK dari Disnaker Serang. PHK yang 

dilakukan kepada 73 orang buruh PT. Fransputratex dengan alasan mengalami 

penurunan order akibat krisis finansial global. Padahal menurut aktivis dari SPN 

bahwa sebagian besar order pemesanan industri tekstil PT. Putra Tex  ini adalah 

80 % tujuan lokal dalam negeri dan 20% tujuan Timur Tengah. Ini merupakan 

kriminalisasi terhadap serikat pekerja / serikat buruh. 

Keterkaitan antara teks dengan sistem dominan dalam masyrakat terlihat dari, arah 

pemberitaan yang lebih menekankan pada perilaku buruk buruh dalam unjuk rasa 

ketimbang perilaku pihak perusahaan yang telah menggunakan tindakan 

sewenang-wenang menuduh salah seorang aktivis buruh melakukan penggelapan 

uang SHU yang belum terbukti kebenarannya. Malah ini lebih terlihat sebgai 

konspirasi perusahaan untuk mengkriminalkan serikat pekerja dan kecenderungan 

untuk perekrutan pekerja kontrak, karena dari 73 burh yang diPHK adalah aktivis 

serikat pekerja dan pekerja tetap. 

Pemunculan karakter buruh lebih banyak dibandingkan dengan sikap perusahaan 

yang luput dari pemberitaan sama sekali. Hal ini bisa menyamarkan kesewenang-



wenangan perusahaan terhadap buruh. Pemilihan diksi seperti memaksa, 

mencegat, menggelapkan, penyanderaan yang dilakukan buruh, dikomunikasikan 

kepada khalayak pembaca. Kategori kata demikian mengakibatkan pemaknaan 

yang buruk. Kata-kata tersebut mensugestikan kepada pembaca bahwa yang 

dilakukan oleh buruh tersebut dilakukan secara kasar, tanpa kompromi, anarkis, 

dan bagaikan penjahat yang melakukan penyanderaan terhadap mobil kejaksaan.  

Pemberitaan yang dimuat oleh Kompas tersebut cenderung melindungi posisi 

perusahaan. Pembaca digiring untuk menerima wacana bahwa unjuk rasa buruh 

ricuh, mengganggu kenyamanan kepentingan pengguna jalan, dan merepotkan 

aparat keamanan yang harus bekerja keras untuk mengamankan jalannya 

persidangan. 

Judul “Demo Buruh Ricuh, Mobil Tahanan Disandera”, dimaksudkan untuk 

menambah greget pembaca. Karena bila judul nya ditulis “demo buruh 

berlangsung tidak tertib” dirasa kurang menjual. Ini ada kaitannya dengan pasar 

yang tujuannya agar pembaca tertarik untuk tahu dan membeli. Itulah kenapa, 

kaum marginal sedikit dieksploitasi dalam pemberitaan akan lebih menarik, 

mengingat budaya pembaca yang lebih menyukai hal-hal yang dramatisir. 



Berikut ini artikel berita mengenai masalah PHK TKI di Malaysia yang dimuat 

Kompas pada 3 Juni 2009: 

  

Korban PHK Malaysia Tuntut Klaim Asuransi 

Rabu, 3 Juni 2009 | 02:55 WIB 

Jakarta, Kompas - Sedikitnya 59 tenaga kerja Indonesia korban pemutusan 

hubungan kerja di Malaysia menuntut klaim asuransi mereka segera dibayar. 

Mereka juga menuntut pemerintah memperjuangkan sebagian hak pesangon yang 

belum dibayar pengusaha. 

Demikian disampaikan wakil TKI, Risti Ariani dan Bariah, di Jakarta, Selasa 

(2/6). Mereka didampingi Nur Harsono dari Migrant CARE, lembaga swadaya 

masyarakat yang memperjuangkan hak buruh migran. 

Kedua TKI tersebut merupakan bagian dari 400 TKI korban PHK dari pabrik 

magnet di kawasan Shah Alam, Selangor, sekitar 43 kilometer dari Kuala 

Lumpur, Malaysia. Krisis global membuat industri manufaktur di seluruh dunia 

guncang sejak akhir 2008. 

”Kami butuh uang asuransi dan pesangon itu. Saya dan teman-teman akan 

membangun usaha sendiri,” kata Risti yang juga Ketua Ikatan Pekerja Migran 

Kebumen. Mereka berhak atas klaim asuransi minimal Rp 10 juta per orang. 

Risti dan 58 temannya direkrut PT Mutiara Karya Mitra Cabang Yogyakarta lewat 

bursa kerja khusus yang diselenggarakan sekolah menengah kejuruan di 

Kebumen. 

PT Mutiara Karya Mitra Cabang Yogyakarta, yang berkantor pusat di Medan, 

menempatkan mereka di pabrik magnet di Shah Alam. Risti mendapat kontrak 

kerja dua tahun, tetapi baru menjalaninya 16 bulan. Krisis global membuat pabrik 

itu mengurangi pekerja sejak 13 Maret 2009. 

Risti dan kawan-kawannya mendapat pesangon 900 ringgit atau sekitar Rp 2,7 

juta per orang. Perusahaan itu menolak mengakui sisa masa kerja sesuai dengan 

kontrak saat menghitung pesangon. 

Menurut Bariah, mereka sudah mencoba mengurus hak mereka tersebut ke Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia serta Fraksi 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR. Namun, belum ada jawaban. 

Pada Senin, mereka menemui Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi I Gusti 

Made Arka. 



Saat dikonfirmasi lewat telepon, Arka menegaskan, pihak asuransi wajib 

membayarkan klaim TKI korban PHK. Pembayaran harus segera dilakukan begitu 

verifikasi administrasi selesai. 

”Kami minta (TKI) supaya bersabar karena masih dalam proses. Kan baru 

kemarin (Senin) berkasnya diserahkan (ke pihak asuransi),” kata Arka. (ham) 

Sumber: http://Kompas.com/korban-phk-malaysia-tuntut-klaim-asuransi/ 

 

Analisis 

 

Berita di atas, menjelaskan bahwa PHK terjadi karena imbas dari krisis global 

yang membuat industri manufaktur di seluruh dunia guncang sejak akhir 2008. 

Secara eksplisit mengungkapkan bahwa PHK TKI di malaysia adalah hal yang 

wajar. Lagi-lagi tenaga kerja kontrak yang menjadi korban. Mereka dengan 

mudahnya diPHK bila perusahaan tidak menginginkan jasa mereka lagi. Tidak 

ada jaminan kepastian untuk hari-hari berikutnya, hari ini si A diPHK mungkin 

esoknya si fulan yang mendapat giliran PHK. 

Melihat urutan beritanya, poin penting diletakkan di akhir. Seperti kalimat 

“Perusahaan itu menolak mengakui sisa masa kerja sesuai dengan kontrak saat 

menghitung pesangon”. Disini pihak perusahaan sebagai pelaku yang menahan 

uang asuransi dan pesangon malah dimuat di akhir-akhir pemberitaan, bukan di 

awal. Bila melihat cara menulis berita berdasarkan piramida terbalik, berarti 

pelaku yang memPHK dan menahan hak normatif buruh (TKI) dianggap kurang 

penting untuk ditonjolkan, sehingga pembaca akan lebih concern terhadap korban 

PHK dibandingkan pihak perusahaan yang menahan hak normatif buruh. Cara 

bercerita dalam pemberitaan tersebut, pihak perusahaan sebagai pelaku 

pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh terlewatkan atau luput oleh 

pembaca. 

http://kompas.com/korban-phk-malaysia-tuntut-klaim-asuransi/


 

 

 

 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

5.1      Penyajian Hasil Penelitian  

 

 

5.1.1    Berita Mengenai Hubungan Kerja Perburuhan pada SKH Kompas 

Mei 2009 

 

 

Hasil pengamatan penulis, terhadap berita mengenai hubungan kerja perburuhan 

pada SKH Kompas, yakni media tersebut memuat 5 artikel berita periode Mei 

2009. Klasifikasi berita terdapat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4. Daftar Artikel berita Mengenai Hubungan Kerja Perburuhan pada 

SKH Kompas Mei 2009 

No Edisi Judul Berita Rubrik Halaman 

1 2 Mei 2009 “Hapus Kerja Kontrak” Nusantara 22 

2 4 Mei 2009 “TKI Kontrak Mengeluh” 
Bisnis dan 

Keuangan 
18 

3 5 Mei 2009 “Buruh Menagih Janji” Nusantara 22 

4 8 Mei 2009 “Sopir Taksi Blue Bird Demo” Metropolitan 26 

5 14 Mei 2009 
“Tak Ditanggapi, Buruh Bermalam 

di Depan Pendapa” 
Metropolitan 25 



Dari 5 berita yang memuat mengenai hubungan kerja perburuhan, kategori berita 

sebagai berikut: dua berita membahas mengenai sistem kontrak (outsource) dan 

tiga berita membahas mengenai demonstrasi buruh menolak pemutusan hubungan 

kerja. 

 

 

5.1.2   Analisis Wacana Tahap Mikro (Teks) dengan pendekatan Critical 

Linguistics Theo Van Leeuwen pada Berita Mengenai Hubungan Kerja 

Perburuhan yang dimuat oleh SKH Kompas Mei 2009 

 

 

Penelitian yang dilakukan terhadap pemberitaan mengenai hubungan kerja 

perburuhan selama bulan Mei 2009, penulis menganalisis teks dengan teknik 

analisis wacana Theo Van Leeuwen. Penulis melakukan analisis teks dengan 

maksud, memeriksa aktor-aktor sosial yang terlibat dalam pemberitaan untuk 

mengetahui bagaimana masing-masing aktor sosial direpresentasikan dalam 

pemberitaan. Dengan strategi apa masing-masing aktor sosial ditampilkan, seperti 

dari susunan atau urutan berita dalam bercerita, bagian mana yang lebih 

ditonjolkan, dan pilihan kata (diksi) tertentu yang dipilih. Berikut Analisa 5 artikel 

berita mengenai hubungan kerja perburuhan yang dimuat Kompas Mei 2009, 

berdasarkan analisis wacana pendekatan critical linguistics Theo Van Leeuwen, 

yakni: 



1. Judul Berita : Hapus Kerja Kontrak 

Hari Buruh Diperingati di Jakarta dan Sejumlah 

Daerah 

 Terbit  : 2 Mei 2009 

 

 

JAKARTA, KOMPAS — Ribuan buruh di sejumlah daerah dan Jakarta 

turun ke jalan memperingati Hari Buruh Sedunia, Jumat (1/5). Aksi buruh 

juga digelar di sejumlah daerah. Salah satu tuntutan yang banyak 

disuarakan adalah penghapusaan sistem kerja kontrak (outsourcing) yang 

merugikan buruh. 

 

Buruh juga menolak segala macam bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK) 

termasuk PHK secara sepihak, menuntut upah layak nasional, dan menjadikan 1 

Mei sebagai hari libur nasional. 

 

Aksi buruh di daerah antara lain berlangsung di Sidoarjo, Solo, Pontianak, 

Palembang, Makassar, Bandung, dan Yogyakarta. 

 

Di Jakarta, bekasi, dan sekitarnya sedikitnya 5000 buruh berunjuk rasa memenuhi 

sebagian ruas jalan. Selain berunjuk rasa di perusahaan tempat mereka bekerja, 

para buruh juga berkumpul di bundaran Hotel Indonesia (HI) dan di depan Istana 

Negara. 

 

Para buruh mulai masuk wilayah Jakarta sejak pukul 08.30. buruh juga beraksi di 

Tugu Proklamasi serta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Sekitar 6.000 buruh dari Kawasan berikat Nusantara juga menggelar aksi damai di 

depan Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Jakarta Utara. 

 

Di Sidoarjo, Jawa Timur, sekitar 100 buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh 

Sidoarjo (ABS) berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Koordinator ABS, Fakhur 

Khakam, diantaranya menyatakan, selama ini nasib buruh kerap dirugikan pemilik 

modal. Salah satu contohnya adalah sistem kontrak yang banyak diterapkan. 

 

“Sistem kontrak mengakibatkan nasib buruh senantiasa berada dalam 

ketidakjelasan. Buruh selalu dihantui pemutusan kontrak sewaktu-waktu dari 

pihak perusahaan,” katanya. 

 



Di Bandung, Jawa Barat, sekitar 2.000 buruh berunjuk rasa di depan Gedung sate. 

Dalam aksi itu buruh meminta pemilihan umum presiden dapat meningkatkan 

kesejahteraan mereka. 

 

Tak konfrontatif 

Memperingati Hari Buruh di tengah suasana krisis ekonomi global, Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono meyakini, kesulitan dapat diatasi jika pekerja dan 

manajemen bekerja sama lebih erat serta melepas sikap konfrontatif. Saat ini 

pemerintah juga mengarahkan beragam kebijakan ekonomi untuk 

mempertahankan kinerja sektor riil dan mencegah pemutusan hubungan kerja 

lebih luas. 

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan itu dalam kunjungan ke 

pabrik PT.Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) di Jakarta Timur. Di 

lingkungan pabrik ini, presiden antara lain bersantap siang bersama pekerja di 

kantin pabrik. 

 

Kunjungan ke pabrik pada Hari Buruh menjadi “tradisi” Presiden 

Yudhoyono. Pada 2008, Presiden berkunjung ke pabrik New Armada di 

Magelang. 

(EKI/ROW/APO/WAD/ELD/BAY/WHY/ART/WER/NEL/CAL/DAY) 

 

 

Analisis Penulis 

 

Dalam berita tersebut disebutkan bahwa peringatan hari buruh sedunia di peringati 

oleh buruh di sejumlah daerah di Indonesia. Mereka menyuarakan tuntutan 

penghapusan kerja kontrak dan menolak segala bentuk PHK. Teks berita ini 

secara umum menggambarkan aksi buruh yang diperingati di berbagai daerah di 

Indonesia. Dalam wacana yang dikembangkan oleh berita tersebut adalah ribuan 

buruh di berbagai daerah di Indonesia tetap turun ke jalan untuk memperingati 

hari buruh meski di tengah suasana krisis finansial global. 

 



Secara umum teks berita ini menampilkan (inklusi) aksi buruh di berbagai daerah 

dengan berbagai tuntutan. Disini hanya menggambarkan momen peringatan hari 

buruh dan wacana yang dikembangkan adalah aksi tersebut dilakukan secara 

damai mengingat momen hari buruh tahun ini diperingati di tengah suasana krisis 

finansial global. Secara sekilas, berita ini tidak mengucilkan buruh. Namun, mari 

kita analisis wacana berdasarkan teori critical linguistics Theo Van Leeuwen, 

sebagai berikut: 

 

Berita di atas terjadi penghilangan (eksklusi) subjek dengan cara membentuk 

pasivasi dan nominalisasi, seperti pada kalimat: 

Pasivasi dan Nominalisasi: 

“Salah satu tuntutan yang banyak disuarakan adalah penghapusaan sistem kerja 

kontrak (outsourcing) yang merugikan buruh”. 

Kalimat di atas dibentuk dengan menggabungkan bentuk pasif dan nominalisasi. 

Dengan membentuk kalimat pasif, pelaku dapat hilang dalam teks. Sedangkan 

nominalisasi, mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina), biasanya 

dibentuk dengan memberi imbuhan “pe-an”. Seperti pada kata: Penghapusan. 

Dengan membentuk kalimat nominalisasi tersebut, dapat menghilangkan aktor 

atau subjek dalam pemberitaan. Ini ada hubungannya dengan transformasi dari 

bentuk kalimat aktif. 

 

Dalam struktut kalimat yang berbentuk aktif, selalu membutuhkan subjek dan 

selalu berbentuk kata kerja (verba) yang menunjukkan apa yang dilakukan 

(proses) oleh subjek. Sedangkan kalimat nomina tidak membutuhkan subjek, 



karena kata benda dapat hadir mandiri dalam kalimat. Kalimat di atas berbentuk 

pasif, sehingga dapat menghilangkan demonstran buruh sebagai subjek pelaku 

yang mengajukan tuntutan dalam demonstrasi tersebut. Serta dengan nomina 

(pada kata “penghapusan), pihak yang dituntut untuk menghapus sistem kerja 

kontrak (outsourcing) juga hilang dari kalimat tersebut. Pelaku penuntut dan yang 

dituntut hilang. Meski wartawan beranggapan, pembaca mengetahui siapa pelaku 

penuntut dan siapa pihak yang dituntut untuk menghapus sistem kontrak, namun 

tetap saja dengan strategi tersebut, secara tidak langsung membuat pembaca lebih 

fokus terhadap materi tuntutan nya saja. Sehingga inti pembicaraan ada pada 

materi tuntutan dan akan menguap begitu saja berbarengan dengan berakhirnya 

momen peringatan hari buruh sedunia. Tidak terjadi penekanan terhadap pihak 

pemerintah untuk segera menanggapi tuntutan buruh tersebut. 

 

Berita di atas menampilkan (Inklusi) pihak-pihak terkait dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Abstraksi, Seperti yang terdapat pada kalimat: 

“Ribuan buruh di sejumlah daerah dan Jakarta turun ke jalan 

memperingati Hari Buruh Sedunia, Jumat (1/5).” 

Dengan menggunakan kata ribuan, terkesan demonstrasi tersebut diikuti oleh 

massa buruh dengan jumlah yang banyak sekali. Makna yang diterima khalayak 

akan berbeda, karena dengan membuat abstraksi peristiwa atau aktor yang 

sebenarnya secara kuantitatif dapat dihitung dengan angka yang konkret akan 

terasa berjumlah banyak sekali. 

 



Menurut Van Leeuwen, sering kali ini bukan disebabkan oleh ketidaktahuan 

wartawan akan jumlah yang pasti peserta demo namun Ini ada hubungannya 

dengan strategi wartawan untuk menampilkan sesuatu. Kata “ribuan” dipakai 

untuk menggambarkan demonstrasi tersebut terjadi secara besar-besaran dengan 

diikuti oleh sedemikian besar jumlah massa buruh. Hal ini, bisa menimbulkan 

kekhawatiran keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan akibat kemacetan 

yang ditimbulkan dari aksi buruh tersebut. 

 

2. Identifikasi, seperti yang terdapat pada kalimat: 

“Kunjungan ke pabrik pada Hari Buruh menjadi “tradisi” Presiden 

Yudhoyono. Pada 2008, Presiden berkunjung ke pabrik New Armada di 

Magelang.” 

 

Disini wartawan terkesan ingin mendefinisikan peristiwa kunjungan yang 

dilakukan presiden tersebut. Proses pendefinisian tersebut dilakukan dengan 

memberi anak kalimat sebagai penjelas. Disini, ada dua proposisi, dimana 

proposisi kedua adalah penjelas atau keterangan dari proposisi pertama. Anak 

kalimat “Pada 2008, Presiden berkunjung ke pabrik New Armada di Magelang”, 

sebagai penjelas dari kalimat sebelumnya, yang menjelaskan “tradisi” Presiden 

Yudhoyono.” Makna dari kalimat di atas seakan ingin menampilkan sosok 

Presiden yang terkesan menyatu dengan buruh, dekat dan perduli buruh dengan 

ikut bersama-sama memperingati hari buruh sedunia. 

 



2. Judul  : TKI Kontrak Mengeluh  

  Malaysia Siapkan Program Pengampunan bagi TKI 

Terbit  : Senin, 4 Mei 2009  

 

Kuala Lumpur, Kompas - Sejak Desember 2008 sudah 285.000 tenaga kerja di 

Malaysia terkena pemutusan hubungan kerja. Sebagian besar adalah mereka 

yang bekerja di sektor manufaktur. Dari jumlah tersebut, sekitar 10.000 orang 

adalah tenaga kerja Indonesia  

Sebagian besar tenaga kerja Indonesia yang terkena PHK di Malaysia adalah yang 

berstatus pekerja kontrak (outsource). 

Sejumlah TKI berstatus pekerja kontrak yang ditemui Kompas di kawasan Chow 

Kit, Kuala Lumpur, dan Shah Alam, sekitar 45 kilometer di barat Kuala Lumpur, 

Sabtu (2/5), mengeluhkan posisi mereka. 

Para TKI itu, selain menjadi sasaran PHK, mendapat perlakuan sewenang-wenang 

dari agen. Agen penempatan TKI di Malaysia kerap memindahkan mereka ke 

perusahaan lain tanpa dasar yang jelas. Saat ini ada 233 perusahaan pemasok 

tenaga kerja kontrak di Malaysia. 

Menurut Alex Ong dari Migrant Care Kuala Lumpur, sikap perusahaan pemasok 

pekerja kontrak sangat tidak manusiawi. Mereka memindahkan TKI sesuka hati 

dan memotong gaji TKI kontrak. Padahal, perusahaan pemasok itu menerima 

komisi relatif besar dari perusahaan penerima jasa. ”Ini terjadi di mana-mana 

karena belakangan banyak TKI yang masuk ke Malaysia jadi pekerja 

outsourcing. Pemerintah Indonesia harus segera bertindak,” katanya. Saat ini 

70.000 TKI berstatus pekerja kontrak. 

Elvida (28), TKI kontrak asal Medan, menuturkan, dia hanya menerima gaji 300-

an ringgit per bulan atau sekitar 19 ringgit per hari. Padahal, manajemen JVC, 

tempat dia bekerja, membayar tenaga Elvida 50 ringgit per hari kepada 

perusahaan pemasok pekerja kontrak JR Joint. 

Terkait hal itu, Wakil Duta Besar RI di Malaysia Tatang B Razak mengaku telah 

menerima banyak keluhan dari TKI korban PHK. Ia menjelaskan banyak TKI 

kontrak korban PHK tidak ingin lagi bekerja karena kualitas fasilitas dari 

perusahaan penempatan mereka tidak layak. 



Namun, lanjut Tatang, perusahaan penempatan menolak memulangkan 

mereka, tetapi malah meminta para TKI kontrak itu membayar penalti 

ribuan ringgit untuk sisa kontrak yang belum dijalani. 

”Kami memanggil perusahaan outsourcing tersebut dan meminta supaya TKI 

yang masih mau bertahan disediakan tempat yang layak. Bagi yang ingin pulang, 

perusahaan outsourcing harus memfasilitasi, tanpa penalti, karena kondisi ini di 

luar kemauan pekerja,” kata Tatang. 

Dijelaskan, Pemerintah Malaysia menyiapkan program pengampunan bagi 

TKI tanpa dokumen lengkap yang ingin pulang. Pemerintah Malaysia 

menunjuk satu agen yang mengurus pemulangan. TKI hanya membayar 700 

ringgit per orang. 

Menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI 

Mohammad Jumhur Hidayat, pemulangan TKI terjadi karena penurunan 

kapasitas produksi. ”Tidak ada deportasi massal. Mereka yang kehilangan 

pekerjaan pulang seperti biasa.” (Hamzirwan dari Kuala Lumpur)  

 

Analisis Penulis 

Dalam berita mengenai masalah buruh migran di atas, disebutkan bahwa telah 

terjadi PHK terhadap 10.000 TKI yang bekerja di sektor manufaktur di Malaysia. 

Namun alasan PHK massal tidak dijelaskan dalam berita tersebut. Kemudian 

dalam kalimat selanjutnya, TKI digambarkan dengan menggunakan kategorisasi. 

Yakni pada kalimat “Sebagian besar tenaga kerja Indonesia yang terkena PHK di 

Malaysia adalah yang berstatus pekerja kontrak (outsource)”. Kalimat tersebut 

menggunakan strategi inklusi dalam bentuk kategorisasi. Buruh yang diPHK 

adalah buruh yang masuk dalam kategori pekerja kontrak (outsource). 

 

Pengkategorian ini akan menjelaskan bahwa, begitu banyaknya TKI kontrak yang 

diPHK adalah hal yang dianggap wajar bila perusahaan memang harus 

mengurangi pekerja demi menghindari kerugian perusahaan. Status mereka yang 



diPHK pun adalah pekerja kontrak. Pekerja kontrak adalah pekerja yang kapan 

saja dengan mudah diPHK, bila perusahaan tidak lagi membutuhkan jasa mereka 

akibat sebab-sebab yang mengharuskan perusahaan mengurangi jumlah 

karyawannya demi kelangsungan perusahaan, misalnya akibat krisis dan lain 

sebab lainnya. 

 

Inklusi mengenai sikap agen outsourcing terhadap buruh yang di PHK, juga 

ditampilkan dengan strategi wacana asosiasi. Seperti pada kalimat “Ini terjadi di 

mana-mana karena belakangan banyak TKI yang masuk ke Malaysia jadi pekerja 

outsourcing”. Kejadian ini dihubungkan dengan kejadian serupa lainnya, 

walaupun dilakukan oleh agen outsourcing yang berbeda. Mengingat begitu 

banyaknya TKI yang bekerja di Malaysia melalui agen penyalur tenaga kerja. 

Namun, tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Sikap perusahaan 

pemasok TKI yang memotong gaji dan menempatkan TKI semena-mena juga 

ditampilkan. Namun, keteledoran pihak KBRI dan BNP2TKI yang seharusnya 

memberikan perlindungan TKI dan melakukan pengawasan tidak ditampilkan. 

 

Dalam berita tersebut, buruh juga ditampilkan dengan strategi wacana identifikasi 

Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni bagaimana suatu 

kelompok, peristiwa, atau tindakan tertentu didefinisikan. Bedanya, dalam 

identifikasi, proses pendefinisian dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai 

penjelas. Strategi inklusi identifikasi ini terdapat pada kalimat “Dijelaskan, 

Pemerintah Malaysia menyiapkan program pengampunan bagi TKI tanpa 

dokumen lengkap yang ingin pulang”. TKI yang bermasalah diidentifikasi dengan 

kata “TKI tanpa dokumen lengkap”. 



Secara umum teks berita di atas banyak menampilkan (inklusi) TKI sebagai 

korban PHK dan kesewenang-wenangan agen penyalur tenaga kerja (outsourcing) 

dalam menempatkan TKI dan memotong gaji TKI. Namun, lembaga yang 

bertugas memberikan perlindungan dan pihak-pihak yang telah lalai dalam 

pengawasan tidak banyak ditampilkan dalam teks. Padahal hal ini terjadi juga 

akibat penerapan peraturan yang melegalkan buruh diatur oleh paasar terbuka, 

sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan pemerintah. Sebaliknya berita di 

atas mengeksklusi pihak perusahaan yang memPHK. Tidak diceritakan dalam teks 

dan tidak ditampilkan pula mengenai apakah hak-hak normatif buruh terpenuhi, 

seperti pesangon dan lain sebagainya. 

 

Berikut ini penjelasan rinci mengenai artikel berita di atas berdasarkan teori 

critical linguistics Theo Van Leeuwen: 

 

Berita di atas terjadi penghilangan (eksklusi) subjek dengan cara membentuk 

pasivasi, seperti pada kalimat: 

Pasivasi : 

“Sejak Desember 2008 sudah 285.000 tenaga kerja di Malaysia terkena 

pemutusan hubungan kerja.” 

Dengan membentuk kalimat pasif, yakni menggunakan kata “terkena”, sehingga 

pelaku pemutusan hubungan kerja tidak ditampilkan dalam kalimat tersebut, yang 

lebih ditonjolkan hanya TKI yang menjadi korban PHK. Dengan bentuk kalimat 

pasif, dapat membuat pelaku hilang dari fokus pembicaraan. Yang menjadi 

pertanyaan selanjutnya adalah apakah pelaku yang memPHK tersebut memenuhi 

kewajibannya dalam urusan hak normatif TKI yang bekerja padanya? Bila pelaku 



tidak ditampilkan, maka persoalan pemenuhan hak juga akan luput dari 

pembicaraan teks tersebut. 

 

Selain menggunakan kalimat pasiv, penghilangan salah satu pihak juga dilakukan 

dengan membentuk nominalisasi. Seperti pada kalimat: “Menurut Kepala 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Mohammad Jumhur 

Hidayat, pemulangan TKI terjadi karena penurunan kapasitas produksi”. 

kalimat di atas, dibentuk dengan pola nominalisasi. Kalimat tersebut 

mengeksklusi pelaku PHK dan kinerja buruk BNP2TKI yang menyebabkan 

masalah TKI, mulai dari PHK sampai dengan penganiayaan TKI. Dengan 

menggunakan kata “penurunan kapasitas produksi” yang menggantikan kata 

pemutusan hubungan kerja (PHK), maka pihak-pihak tertentu dapat dihilangkan 

atau disembunyikan dalam teks berita.  

 

Berita di atas menampilkan (Inklusi) pihak-pihak terkait dengan cara sebagai 

berikut: 

Berita di atas  menggunakan strategi kategorisasi seperti pada kalimat: “TKI legal 

dan ilegal itu dipulangkan karena mengalami beragam persoalan, seperti terkena 

PHK dan izin kerja habis”. Dengan memberi keterangan legal dan ilegal, maka 

ada penggolongan TKI berdasarkan legalitas formal. Padahal tanpa memberi 

keterangan legal dan ilegal, tetap saja semua TKI yang dipulangkan adalah TKI 

yang mengalami berbagai macam persoalan, seperti terkena PHK dan berakhirnya 

izin kerja. 

 



Namun semua TKI yang terkena PHK baik legal maupun ilegal, tetap harus 

diperhatikan hak normatifnya, apakah mereka telah menerima pesangon sesuai 

ketentuan atau kah telah terjadi pelanggaran terhadap hak normatif mereka. 

Sebenarnya, hal ini jauh lebih penting untuk ditonjolkan. 

 

Asosiasi, seperti yang terdapat pada kalimat: 

”Ini terjadi di mana-mana karena belakangan banyak TKI yang masuk ke 

Malaysia jadi pekerja outsourcing.” 

 

Kalimat di atas menceritakan bahwa, kesewenang-wenangan perusahaan agen 

pemasok TKI di malaysia terjadi dimana-mana. Kata “dimana-mana” 

mensugestikan makna yang sedemikian parahnya kasus tersebut. Begitu 

banyaknya agen pemasok yang berlaku demikian, namun tentu tidak semua 

perusahaan pemasok bersikap sewenang-wenang seperti itu. Penggunaan kata 

dimana-mana akan membawa efek generalisasi terhadap agen pemasok TKI. 

Padahal tidak semua agen melakukan tindakan memotong gaji sesuka hati 

terhadap seluruh TKI kontrak di Malaysia. 

 

Dengan strategi asosiasi, membuat makna menjadi besar (glorifikasi), karena 

asosiasi membuat pembaca membayangkan dan menghubungkan secara imajiner 

antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Kasus PHK dihubungkan dengan 

kasus kesewenag-wenangan perusahaan pemasok TKI, tentu hal ini tidak ada 

kaitan secara langsung dengan apa yang menjadi penyebab terjadinya PHK, tetapi 

dengan asosiasi dapat dibuat hubungan imajiner diantara kedua kasus tersebut 

sehingga berhubungan. 



Secara umum, artikel berita di atas banyak menampilkan keburukan-keburukan 

agen pemasok TKI. Diantaranya dengan strategi diferensiasi. 

Diferensiasi, seperti pada kalimat berikut ini: 

“Namun, lanjut Tatang, perusahaan penempatan menolak memulangkan mereka, 

tetapi malah meminta para TKI kontrak itu membayar penalti ribuan ringgit untuk 

sisa kontrak yang belum dijalani.” 

 

Kalimat tersebut, menyudutkan agen pemasok TKI dengan cara menampilkan 

agen tersebut melalui statement pihak ketiga. Disini agen pemasok ditampilkan 

melalui penjelasan yang diberikan oleh oleh wakil duta besar RI untuk Malaysia, 

Tatang B. Razak. Disini ada upaya menciptakan kesan bahwa KBRI telah 

melakukan tugas dengan benar sedangkan agen pemasoklah yang membuat TKI 

sengsara dengan perlakuan sewenang-wenang agen terhadap TKI. 

 

Fakta mengenai mengapa kesewenang-wenangan agen tersebut dapat terjadi 

hingga berlarut-larut bahkan diketahui oleh pihak KBRI tidak dibahas. Padahal 

telah terjadi keteledoran secara sistemik mengenai perlindungan dan pengawasan 

TKI di Malaysia, sehingga permasalahan-permasalahan terus terjadi dan yang 

dirugikan adalah TKi bahkan penderitaan mereka tidak hanya secara fisik namun 

juga gaji yang mereka terima tidak sesuai dengan nominal yang semestinya.  

 

Disini penggunaan strategi diferensiasi secara tegas membedakan antara siapa 

yang benar siapa yang salah, siapa yang baik dan siapa yang buruk. Agen 

pemasok TKI lebih di kucilkan dalam berita di atas terlihat dari banyaknya 

statement-statement yang buruk mengenai agen pemasok tersebut. 



3. Judul  : Buruh Menagih Janji 

  Gubernur Jabar dituntut Realisasikan Kontrak Politik 

Terbit  : 5 Mei 2009 

 

BANDUNG, KOMPAS — Sekitar 5.000 buruh yang tergabung dalam Aliansi 

Pekerja Jawa Barat, Senin (4/5), berunjuk rasa di halaman Gedung Sate, 

Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bandung. Mereka menuntut 

pembatalan program sejuta lapangan kerja yang dicanangkan Gubernur 

Ahmad Heryawan karena dinilai membohongi buruh. 

 

Aksi dimulai sekitar pukul 10.15. Buruh melakukan konvoi dengan sepeda motor 

dan mobil bak terbuka dari sejumlah kawasan industri di Kabupaten Bandung. 

Menurut koordinator aksi dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jabar, Ristadi, 

sempat ada imbauan kepada para pekerja di dalam pabrik untuk keluar dan 

berunjuk rasa. Namun, hal itu tidak berujung anarki. 

 

Dalam orasinya, Ristadi menuturkan, Ahmad Heryawan telah menyepakati 

perjanjian dengan PT.Jamsostek untuk menggunakan dana perseroan dalam 

penyerapan tenaga kerja baru. Kesepakatan itu menyalahi kontrak politik yang 

dibuat Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Wakil Gubernur Jabar) saat kampanye 

pilkada setahun lalu. Mereka saat itu berjanji mengutamakan kesejahteraan 

pekerja. 

 

“Dana Jamsostek seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

karyawan. Namun, saat ini justru digunakan untuk kepentingan politik, 

yaitu program sejuta lapangan kerja yang digulirkan pemerintah provinsi 

untuk meningkatkan citra gubernur,” ucap Ristadi. 

 

Selain itu, lanjutnya, program sejuta lapangan kerja ternyata belum mampu 

mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Bahkan, upah minimum 

regional (UMR) karyawan yang sudah disahkan gubernur belum 100 persen 

diterima buruh. 

Tertulis 

“Padahal, secara tertulis saat kampanye pada 23 Maret 2008, Ahmad Heryawan-

Dede Yusuf pernah menandatangani kontrak politik dengan perwakilan kami 

untuk melindungi hak-hak buruh. Menjelang setahun masa kepemimpinan 

mereka, belum ada satu pun yang ditepati,” kata Ristadi. 



Wakil Ketua DPC SPN Banten Selatan Ayi Sumarna menambahkan, pekerja 

secara tegas juga menuntut gubernur-wakil gubernur menindak tegas pelaku 

pungutan liar di dunia usaha. Beban pengusaha itu akan dialihkan kepada buruh. 

 

Aliansi buruh yang berasal dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat 

Pekerja Nasional (SPN), serta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 

itu pun menuntut Pemprov Jabar membentuk tim pemantau yang bertugas 

merealisasikan kontrak politik itu. 

 

“Dulu Ahmad Heryawan pernah berjanji segera membentuk tim asistensi ini 

setelah penandatanganan kontrak politik. Namun, hingga kini tidak ada respons, 

kami sangat kecewa.” Ujar Ristadi. 

 

Selain meminta gubernur memenuhi kontrak politik, buruh tetap bersikeras 

meminta sistem kontrak segera dihapus. 

 

Perwakilan buruh tidak berhasil menemui gubernur karena yang bersangkutan 

sedang di luar kota. Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jabar Mustopa 

Djamaludin akhirnya menemui perwakilan buruh. Ahmad Heryawan melalui 

asisten pribadinya, seperti dikatakan Ristadi, memberi kesempatan buruh 

berdialog Rabu malam di gedung Pakuan, Bandung. (GRE/ELD) 

 

Analisis Penulis 

 

Teks berita di atas, secara umum menggambarkan jalannya aksi buruh, masing-

masing pihak yang terlibat ditampilkan tidak ada pihak yang dikeluarkan dari 

pembicaraan. 

 

Berikut ini penjelasan mengenai artikel berita di atas berdasarkan teori critical 

linguistics Theo Van Leeuwen: 

 

Berita di atas menampilkan (Inklusi) pihak-pihak terkait dengan strategi 

sebagai berikut: 

Objektivasi, seperti yang terdapat pada kalimat: 



“Sekitar 5.000 buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Jawa Barat, Senin 

(4/5), berunjuk rasa di halaman Gedung Sate, Kantor Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat, Bandung.” 

 

Kalimat di atas menggunakan strategi objektivasi, ditandai dengan jumlah buruh 

secara kuantitatif ditulis dengan angka yang pasti, yakni 5000 buruh. Kalimat 

tersebut menyebutkan secara jelas berapa jumlah buruh yang berunjuk rasa. pesan 

tersebut dikomunikasikan secara jelas sehingga tidak menimbulkan makna yang 

berbeda mengenai jumlah buruh yang berunjuk rasa.  

 

Kemudian pada kalimat selanjutnya, “Mereka menuntut pembatalan program 

sejuta lapangan kerja yang dicanangkan Gubernur Ahmad Heryawan karena 

dinilai membohongi buruh. Disini, Gubernur Ahmad Heryawan ditampilkan 

sebagai pelaku yang membohongi buruh dengan memanfaatkan dana jamsostek 

untuk kepentingan politiknya, yakni program sejuta lapangan kerja. Secara umum, 

teks berita di atas objektif dan tidak mengucilkan pihak-pihak tertentu. 

 

Selain menggunakan objektivasi, aktor sosial ditampilkan dengan menggunakan 

strategi diferensiasi, seperti pada kalimat: 

“Dana Jamsostek seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

karyawan. Namun, saat ini justru digunakan untuk kepentingan politik, yaitu 

program sejuta lapangan kerja yang digulirkan pemerintah provinsi untuk 

meningkatkan citra gubernur,” ucap Ristadi.” 

Kalimat di atas jelas dikatakan bahwa, dana jamsostek untuk kesejahteraan 

karyawan. Sementara dalam kalimat kedua, ditampilkan fakta mengenai sikap 



pemprov yang menggunakan dana tersebut untuk kepentingan politik yakni, dana 

tersebut digunakan untuk program sejuta lapangan kerja dengan maksud 

meningkatkan citra Gubernur. Kalimat tersebut, secara tidak langsung 

membedakan antara yang seharusnya dan yang tidak seharusnya di lakukan oleh 

Pemprov Jawa Barat terhadap dana jamsostek tersebut. 

 

4. Judul  : Sopir Taksi Blue Bird Demo 

Terbit  : Jumat, 8 Mei 2009 

 

Jakarta, Kompas - Merasa pihak manajemen melakukan pemutusan hubungan 

kerja sepihak dan tanpa alasan kuat, puluhan pengemudi yang tergabung dalam 

Serikat Karyawan Blue Bird Indonesia atau SKBBI melakukan aksi protes di 

kantor Pusat PT Blue Bird, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Timur, Kamis (7/5). 

Mereka menggelar aksi damai di halaman kantor pukul 13.00-15.00. Dalam 

tuntutannya, para pengemudi mendesak pihak manajemen menghentikan PHK 

secara sepihak dan memberikan pesangon kepada mereka yang terkena PHK. 

Apalagi, sebagian besar pengemudi yang di-PHK telah bekerja di perusahaan 

tersebut selama 10 sampai 15 tahun. 

Para pengemudi yang terkena PHK mengaku tidak mendapat pesangon dan 

tunjangan hari tua (THT) dari perusahaan dan setoran uang THT kepada 

perusahaan sebesar Rp 650 per hari. 

Ardi Adnan, pengemudi yang dipecat, mengatakan, dia tidak pernah diangkat 

menjadi karyawan meski telah 15 tahun mengabdi di perusahaan itu. ”Rata-rata 

pengemudi yang sudah puluhan tahun bekerja di sini hanya dijadikan pekerja 

saja,” ujar Ardi yang juga Ketua SKBBI. 

Ardi dipecat karena tak bersedia membuat pernyataan tertulis bahwa dia 

akan memenuhi setoran Rp 425.000 per hari. ”Penumpang sepi sehingga sulit 

memenuhi setoran. Tetapi, perusahaan tak mau mengerti kondisi di lapangan,” 

ujarnya. 

Lain lagi dengan Supriyadi yang sudah 10 tahun mengabdi. Dia dipecat karena 

kasus taksi yang dikemudikannya ditabrak kendaraan lain. ”Setelah kejadian, saya 



disuruh istirahat dua minggu. Begitu masuk kerja, saya mendapat surat 

pemecatan.” 

HRD Manager PT Blue Bird Kristan membenarkan PHK sejumlah 

pengemudi yang bukan karyawan tetap perusahaan karena kesalahan yang 

telah dilakukan berulang kali. Mengenai THT, perusahaan hanya memberikan 

uang itu kepada pengemudi dan karyawan yang bekerja sampai mencapai usia 58 

tahun. 

”Uang THT yang disetor pengemudi sebesar Rp 2.000 per bulan itu menjadi hak 

mereka dan harus diberikan kepada pengemudi,” ujar Kristan. (PIN) 

 

Analisis Penulis 

 

Teks berita di atas secara umum menggambarkan tentang aksi damai para 

pengemudi Blue Bird yang terkena PHK sepihak oleh pihak manajemen PT. Blue 

Bird. Dalam berita tersebut lebih banyak menginklusi mengenai aksi damai para 

pengemudi dan penjelasan dari pengemudi yang menjadi korban PHK. Sedangkan 

tanggapan dari perwakilan pihak perusahaan Blue Bird ditampilkan di akhir 

berita. Disini tanggapan dari pihak Blue Bird menggunakan strategi abstraksi. 

Seperti pada kalimat: “HRD Manager PT Blue Bird Kristan membenarkan PHK 

sejumlah pengemudi yang bukan karyawan tetap perusahaan karena kesalahan 

yang telah dilakukan berulang kali”.  Dengan membuat sesuatu yang abstrak 

seperti kata “berulang kali”, pembaca akan mempersepsikan lain antara yang 

disebut secara jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstraksi. 

penyebutan “berulang kali” bisa membawa makna bahwa kesalahan yang 

dilakukan pengemudi Blue Bird sedemikian sering sekali, sehingga pihak 

manajemen pantas memberi sanksi PHK. Padahal hal ini tidaklah benar 

berdasarkan keterangan beberapa pengemudi, mereka di PHK karena tekanan dari 



perusahaan yang memaksa membuat pernyataan tertulis bahwa akan memenuhi 

setoran Rp 425.000 per hari. Argumen penjelas yang menguatkan lainnya ada 

pada kalimat: “Lain lagi dengan Supriyadi yang sudah 10 tahun mengabdi. Dia 

dipecat karena kasus taksi yang dikemudikannya ditabrak kendaraan lain. ”Setelah 

kejadian, saya disuruh istirahat dua minggu. Begitu masuk kerja, saya mendapat 

surat pemecatan.” 

Berikut ini penjelasan rinci mengenai artikel berita di atas berdasarkan teori 

critical linguistics Theo Van Leeuwen: 

 

Berita di atas terjadi penghilangan (eksklusi) subjek dengan cara membentuk 

pasivasi, seperti pada kalimat: “Ardi dipecat karena tak bersedia membuat 

pernyataan tertulis bahwa dia akan memenuhi setoran Rp 425.000 per hari.” 

Dengan membentuk kalimat pasif, pihak manajemen perusahaan sebagai pelaku 

pemecatan dapat hilang dalam teks. Walaupun baik wartawan maupun pembaca 

tahu siapa pelakunya, namun tetap saja penulisan dalam bentuk pasif, dapat 

membuat pelaku hilang sehingga pelaku kurang mendapat fokus perhatian 

pembaca. Karena pelaku sama pentingnya dengan korban, sihingga seharusnya 

mendapatkan porsi yang sama agar informasi yang diterima pembaca tidak 

terpotong-potong. Hal inilah, terkadang yang membuat pembaca kurang kritis 

terhadap suatu wacana. 

Berita di atas menampilkan (Inklusi) pihak-pihak terkait dengan cara sebagai 

berikut: 

Abstraksi, seperti yang terdapat pada kalimat: 



“HRD Manager PT Blue Bird Kristan membenarkan PHK sejumlah 

pengemudi yang bukan karyawan tetap perusahaan karena kesalahan yang 

telah dilakukan berulang kali.” 

Abstraksi berhubungan dengan pertanyaan, apakah informasi mengenai suatu 

peristiwa atau pihak-pihak terkait (aktor sosial) ditampilkan dengan memberi 

petunjuk yang konkret atau menampilkan abstraksi. Makna yang diterima 

pembaca juga akan berbeda, karena dengan membuat abstraksi peristiwa atau 

aktor yang sebetulnya secara kuantitatif dapat dihitung dan berjumlah kecil, 

dengan abstraksi dikomunikasikan seakan berjumlah banyak atau peristiwa 

tersebut sering sekali terjadi. 

pada kalimat di atas, kata berulang kali mensugestikan makna, bahwa kesalahan 

yang dilakukan oleh sopir telah dilakukan sering sekali, sehingga wajar bila pihak 

manajemen perusahaan memecatnya. Pembaca akan mempersepsikan lain antara 

yang disebut secara jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstraksi. Kata 

“berulang kali” dipakai untuk menggambarkan kesalahan yang dilakukan 

karyawan tersebut telah sering sekali sehingga sulit bagi perusahaan untuk 

mentolerir kesalahan yang dilakukan berulang kali tersebut. Selain itu, dengan 

kesalahan yang berulang kali tersebut, perusahaan juga banyak dirugikan dalam 

hal biaya operasional. Oleh karena itu, pembaca akan menganggap wajar bila 

karyawan yang melakukan kesalahan berulang kali diPHK oleh perusahaannya. 



5. Judul  : Tak Ditanggapi, Buruh Bermalam di Depan Pendapa 

Terbit  : 14 Mei 2009  

 

SERANG, KOMPAS — Setelah tujuh malam menginap di kantor Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, hari Rabu (13/5) puluhan buruh pabrik tekstil bermalam 

di depan pendapa Bupati Serang, Banten. Para buruh nekat berkemah karena 

tuntutan pencabutan anjuran pemutusan hubungan kerja tidak juga 

ditanggapi. 

Puluhan buruh PT Frans Putratex berjalan kaki dari kantor Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Serang di bilangan Ciceri ke depan 

Pendapa Bupati di Jalan Veteran, sekitar pukul 13.00. Para buruh berjalan kaki 

dengan membawa serta beberapa anak mereka. 

Tiba di depan pendapa, para buruh langsung berorasi meminta Bupati Serang 

Taufik Nuriman mencabut anjuran PHK yang dikeluarkan Disnakertrans, akhir 

April lalu. Beberapa buruh sempat marah saat melihat semua pintu gerbang 

Pendapa Bupati ditutup dengan  kawat berduri. Bahkan, seorang buruh 

menangis histeris saat melihat beberapa petugas satuan Polisi Pamong Praja 

menertawakan para buruh. 

Mereka mengaku kecewa karena rencana untuk beraudiensi dengan dewan 

perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Serang batal dilakukan. “Kami sudah janjian 

untuk bertemu DPRD, tetapi malah dihalang-halangi dengan kawat berduri,” kata 

Maya Agung Dewandaru, buruh PT Frans Putratex yang juga aktif dalam 

kepengurusan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten serang. 

Hingga pukul 19.30, para pengunjuk rasa masih berada di depan pendapa. Buruh 

masih menunggu hingga Bupati Taufik Nuriman atau anggota DPRD bersedia 

menemui mereka. 

Cabut anjuran 

Para buruh terpaksa menginap karena tuntutan mereka agar Bupati mencabut 

anjuran PHK yang dikeluarkan Disnakertrans belum dikabulkan. Selain 

menganjurkan PHK 73 buruh, Disnakertrans juga menganjurkan PT Frans 

Putratex membayar hak satu kali ketentuan pesangon, penghargaan masa kerja, 

dan uang ganti rugi. Total hak yang harus dibayarkan perusahaan mencapai Rp 

1,8 miliar. 

Anjuran itu ditolak karena seharusnya perusahaan membayar dua kali ketentuan. 

Pasalnya, buruh diberhentikan bukan karena pabrik tutup ataupun pailit, tetapi 

untuk efisiensi. 



Sementara itu, secara terpisah, Bupati Taufik mengatakan, pihaknya hanya mau 

menerima 10 perwakilan buruh. “Saya tak mau menemui karena mereka semua 

mau ikut masuk,”katanya. 

Taufik menegaskan sulit untuk mencabut anjuran Disnakertrans karena tak 

mau dianggap tidak konsisten. Apalagi menurut laporan mediator, 

perusahaan sudah mengalami kerugian miliaran rupiah. Dia juga menyatakan 

persoalan PHK menjadi wewenang perusahaan. Bupati mempersilakan 

menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Hubungan Industrial. (NTA) 

 

Analisis Penulis 

 

Berita di atas menyebutkan bahwa buruh melakukan aksi kemah di depan 

pendapa, karena tuntutan pencabutan anjuran pemutusan hubungan kerja tidak 

ditanggapi oleh depnakertrans. Teks berita ini secara umum menggambarkan aksi 

nekat buruh atas kekecewaan mereka terhadap pihak depnakertrans dan bupati 

Serang yang tidak menanggapi tuntutan mereka. Dalam wacana yang 

dikembangkan oleh berita tersebut, buruh nekat berkemah dan mengajak anak 

mereka untuk turut serta dalam aksi tersebut. 

Secara umum, teks berita ini menampilkan (inklusi) sikap emosional buruh, yang 

direpresentasikan dengan kata-kata “kecewa”, “marah” dan “menangis”. 

Sebaliknya, teks berita ini mengeluarkan (eksklusi) pelaku PHK yakni pihak 

perusahaan. Dalam teks berita itu, tidak tergambar, misalnya, apa saja yang telah 

dilakukan oleh PT Frans Putratex, bagaimana ketika perusahaan masih aktif 

produksi bahkan membuka lowongan pekerjaan per Mei 2009, malah memPHK 

73 buruhnya. Selain itu pihak Depnakertrans sebagai mediator yang membuat 

anjuran PHK tersebut juga di eksklusi dari pemberitaan. 



Proses eksklusi ini diantaranya dilakukan dalam teks dengan membentuk pasivasi. 

Seperti dalam kalimat: ”Para buruh nekat berkemah karena tuntutan pencabutan 

anjuran pemutusan hubungan kerja tidak juga ditanggapi”. Kalimat tersebut 

mengeksklusi peranan depnakertrans sebagai pihak yang telah menganjurkan 

PHK 73 buruh PT Frans Putratex. Dengan bentuk pasivasi ini, maka tindakan 

depnakertrans yang membuat anjuran dengan alasan yang dinilai kurang logis 

dapat dihilangkan atau disembunyikan dalam teks berita. Karena dalam Pasal 164 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan bisa melakukan PHK apabila 

mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut atau tutup. Selanjutnya pada 

Pasal 165 dijelaskan, PHK bisa dilakukan apabila perusahaan ditetapkan pailit 

oleh pengadilan niaga. Padahal per Mei 2009, PT Frans Putratex membuka 

lowongan pekerjaan, ini merupakan strategi perusahaan untuk merekrut buruh 

kontrak yang terampil dan murah. Alasan PHK dinilai hanya untuk efisiensi 

perusahaan. 

Selain itu, strategi nominalisasi juga terdapat pada kalimat: “Beberapa buruh 

sempat marah saat melihat semua pintu gerbang Pendapa Bupati ditutup dengan  

kawat berduri.” Kalimat ini mengeksklusi pelaku yang mencoba menghalangi 

buruh untuk masuk dengan cara menutup akses masuk dengan kawat berduri. 

Padahal, buruh sudah membuat janji untuk bertemu dengan bupati, namun 

kedatangan mereka bukan disambut melainkan tidak diterima bupati. Sikap Bupati 

yang menolak kedatangan para buruh dirasa tidak tepat, karena beliau telah 

mengingkari janji yang telah disepakati. Selain itu, buruh yang berorasi di depan 

pendapa hanya dalam hitungan puluhan orang saja, namun pengamanan yang 

dilakukan sedemikian defensif dengan memasang kawat berduri. Subjek pelaku 



diganti dengan kata kawat berduri, sehingga bupati yang membatalkan janji 

pertemuan dengan buruh teralihkan dengan pola kalimat nominalisasi. Apalagi, 

buruh juga sudah memiliki janji untuk bertemu dengan bupati, tetapi mengapa 

para buruh malah dihalangi dengan kawat berduri. 

Kalau tindakan PT Frans Putratex dapat disembunyikan (eksklusi) dalam 

pemberitaan, tidak demikian halnya dengan tindakan para buruh. Tindakan buruh 

yang nekat berkemah di depan depnakertrans kemudian dilanjutkan ke depan 

pendapa bupati Serang bukan hanya ditampilkan dalam pemberitaan tetapi juga 

digambarkan secara buruk. Inklusi ini dilakukan dengan strategi wacana tertentu. 

Pertama, membuat kategorisasi. Seperti pada kalimat: “Para buruh berjalan kaki 

dengan membawa serta beberapa anak mereka”. Kalimat tersebut seakan 

membentuk efek generalisasi. Aksi tersebut tidak hanya dilakukan buruh tetapi 

juga melibatkan anak-anak mereka. Ini akan menimbulkan pemaknaan bahwa, 

tega sekali para buruh mengikutsertakan anak mereka untuk turun ke jalan dan 

berjalan kaki dalam aksi tersebut. 

Kedua, strategi identifikasi. Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, 

yakni bagaimana suatu kelompok, peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan. 

Seperti pada kalimat: “Beberapa buruh sempat marah saat melihat semua pintu 

gerbang Pendapa Bupati ditutup dengan  kawat berduri. Bahkan, seorang buruh 

menangis histeris saat melihat beberapa petugas satuan Polisi Pamong Praja 

menertawakan para buruh”. Kalimat pertama, dikatakan buruh sempat marah 

ketika melihat kawat berduri yang menghalangi pintu gerbang. Disini 

menggambarkan bahwa buruh mudah sekali terpancing amarah. Kemudian pada 



kalimat kedua menyebutkan buruh menangis histeris saat melihat beberapa 

petugas satpol PP menertawakan buruh. Dikomunikasikan seakan para buruh 

mempunyai karakter yang emosional, selain gampang tersulut amarah juga mudah 

menangis bahkan secara histeris, padahal hanya karena soal ditertawakan. 

Berikut ini penjelasan rinci mengenai artikel berita di atas berdasarkan teori 

critical linguistics Theo Van Leeuwen: 

Berita di atas terjadi penghilangan (eksklusi) subjek dengan cara membentuk 

pasivasi, seperti pada kalimat: 

”Para buruh nekat berkemah karena tuntutan pencabutan anjuran 

pemutusan hubungan kerja tidak juga ditanggapi.” 

Dalam kalimat pasif di atas, pihak depnakertrans dan bupati serang sebagai 

mediator yang menganjurkan PHK di PT. Frans Putratex dikeluarkan dari teks. 

Sebab yang lebih ditonjolkan dalam pemberitaan adalah objek, yakni para korban 

PHK. Akibat buruk dari pola kalimat pasif ini adalah, ada pihak yang hilang dari 

pembicaraan. Akibatnya, pembaca akan lebih memperhatikan dan tertarik untuk 

memikirkan korban daripada pelaku yang menganjurkan PHK dan pihak 

perusahaan yang memPHK. Dimana alasan PHK tersebut tidak sesuai dengan 

undang-undang ketenagakerjaan. Karena dalam Pasal 164 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa, perusahaan bisa melakukan PHK 

apabila mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut atau tutup. 

Selanjutnya pada Pasal 165 dijelaskan, PHK bisa dilakukan apabila perusahaan 

ditetapkan pailit oleh pengadilan niaga. 



Selain menggunakan strategi pasivasi, penghilangan subjek atau pelaku juga 

dilakukan dengan membentuk nominalisasi seperti yang terdapat pada kalimat:  

“Beberapa buruh sempat marah saat melihat semua pintu gerbang Pendapa 

Bupati ditutup dengan  kawat berduri.” 

Kalimat di atas, mengeksklusi sikap Bupati yang telah ingkar terhadap janji yang 

telah disepakati bersama dengan buruh. Buruh yang datang untuk bertemu dengan 

Bupati dalam rangka untuk membicarakan masalah anjuran depnakertrans untuk 

memPHK 73 buruh PT.Frans Putratex. Namun kedatangan buruh tidak diterima, 

melainkan dihalangi dengan cara memasang kawat berduri. Disini, dengan 

membentuk nominalisasi, yang lebih ditekankan adalah objek pemberitaan, yakni 

para buruh. Sedangkan sikap bupati yang tidak perduli dengan permasalahan 

buruh dan terkesan mendukung anjuran Depnakertrans, lebih memihak keputusan 

perusahaan yang telah menyengsarakan buruh, malah hilang dari teks. Pola seperti 

ini akan membuat pembaca hanya fokus terhadap objek pemberitaan, dan 

sebaliknya pihak-pihak yang menganjurkan PHK tersebut luput dari fokus 

pembaca. Dimana hal ini, dapat melindungi pihak-pihak tersebut. 

Disini wacana  yang dikembangkan adalah kenekatan buruh berkemah dengan 

membawa dan melibatkan anak mereka dalam aksi tersebut. Buruh juga 

digambarkan sebagai orang yang mudah tersulut amarah dan tidak memiliki 

kedewasaan dalam menerima keputusan PHK terhadap mereka. Dengan dalih 

krisis finansial global, perusahaan menganggap keputusan untuk memPHK 

karyawannya adalah cara yang tepat untuk dapat menyelamatkan perusahaan dari 



kebangkrutan. Pemberitaan di atas seakan menganggap PHK adalah keputusan 

tepat. Inilah wacana yang coba dibangun oleh berita di atas. 

Berita di atas menampilkan (Inklusi) pihak-pihak terkait dengan cara sebagai 

berikut: 

Kategorisasi, seperti yang terdapat pada kalimat: 

“Para buruh berjalan kaki dengan membawa serta beberapa anak mereka.” 

 

Kalimat di atas menggunakan strategi kategorisasi yang mana maknanya akan 

mendefinisikan bahwa apa yang dilakukan buruh adalah tidak benar. Karena 

dengan melibatkan anak-anak dalam aksi dan dilakukan dengan berjalan kaki 

dengan jarak yang jauh. Apa yang dilakukan buruh tersebut didefinisikan sebagai 

sosok yang hanya memikirkan diri mereka tanpa memikirkan keselamatan dan 

ketahanan fisik anak-anak yang mereka ajak dalam aksi tersebut. 

 

Kalimat tersebut juga membawa efek generalisasi, yang seakan semua buruh yang 

berunjuk rasa membawa serta anak-anak mereka. Dengan menggunakan kata para 

buruh, membawa makna semua buruh yang ikut melakukan aksi unjuk rasa 

tersebut membawa anak. Padahal tidak semua buruh yang membawa anak, hanya 

bebrapa saja. Kata “beberapa” di atas mensugestikan makna bahwa anak yang ikut 

aksi tersebut lebih dari satu. Sehingga kalimat tersebut menimbulkan makna 

bahwa, semua buruh yang melakukan aksi tersebut membawa anak-anak mereka. 

 

Pembaca akan merasa bahwa kondisi tersebut sangat memprihatinkan, tidak 

seharusnya buruh mengajak anak-anak mereka untuk ikut dalam aksi tersebut, 

apalagi dengan berjalan kaki dan berkemah di tempat yang tidak seharusnya. 



Disini buruh akan dianggap sebagai orang tua yang tidak bijak dan tega 

melibatkan anak-anak dalam aksi tersebut. 

Teks berita di atas juga menampilkan buruh dengan strategi identifikasi. Strategi 

identifikasi. Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni 

bagaimana suatu kelompok, peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan. Seperti 

pada kalimat: “Beberapa buruh sempat marah saat melihat semua pintu 

gerbang Pendapa Bupati ditutup dengan  kawat berduri. Bahkan, seorang 

buruh menangis histeris saat melihat beberapa petugas satuan Polisi Pamong 

Praja menertawakan para buruh”. Kalimat pertama, dikatakan buruh sempat 

marah ketika melihat kawat berduri yang menghalangi pintu gerbang. Disini 

membawa makna bahwa, buruh mudah sekali terpancing amarah, tidak 

mengutamakan lobi ataupun dialog, buruh lebih reaksional dan emosional dalam 

menyikapi masalah. 

 

Kemudian pada kalimat selanjutnya, menyebutkan buruh menangis histeris saat 

melihat beberapa petugas satpol PP menertawakan buruh. Kalimat tersebut 

dikomunikasikan seakan para buruh mempunyai karakter yang emosional, selain 

gampang terpancing amarah juga cengeng bahkan hanya karena ditertawakan, 

buruh menangis secara histeris. Tindakan buruh didefinisikan dengan 

menggunakan strategi identifikasi. Ini merupakan strategi wacana dimana 

tindakan kelompok buruh  didefinisikan dengan memberi penjelasan yang buruk 

sehingga ketika pesan tersebut dikomunikasikan, makna yang akan diterima 

pembaca akan buruk pula. 

 



 Identifikasi juga terdapat pada kalimat: “Taufik menegaskan sulit untuk 

mencabut anjuran Disnakertrans karena tak mau dianggap tidak konsisten. 

Apalagi menurut laporan mediator, perusahaan sudah mengalami kerugian 

miliaran rupiah.” 

 

Dengan identifikasi diatas, menimbulkan makna bahwa apa yang dilakukan pihak 

perusahaan, yakni keputusan memPHK 73 buruh sudah tepat mengingat 

perusahaan telah mengalami kerugian miliaran rupiah. Hal ini dilakukan juga 

sesuai prosedur karena telah melibatkan pihak mediator (Depnakertrans) dan 

menghasilkan anjuran PHK untuk menyelamatkan perusahaan. 

 

Namun anjuran tersebut telah merugikan buruh apalagi alasan memPHK dianggap 

tidak logis oleh para buruh. Dengan alsan krisis keuangan dan sepi order, 

perusahaan memPHK buruh. Namun realitasnya, produksi masih stabil dan 

perusahaan juga membuka lowongan kerja untuk merekrut pekerja baru terhitung 

awal Mei 2009. Kebanyakan yang diPHK juga buruh yang aktif dalam serikat 

pekerja nasional. Ini artinya, ada dugaan pemberangusan serikat pekerja (union 

busting). 

 

 

5.1.3   Analisis Wacana Tahap Makro (Konteks Sosial) Pada Berita 

Mengenai Hubungan Kerja Perburuhan Pada SKH Kompas Mei 2009 

 

 

Pada tahap makro ini, penulis ingin menganalisis dari konteks sosial mengenai 

bagaimana wacana tentang perburuhan yang berkembang di masyarakat. Karena 

menurut Van Leeuwen, ada keterkaitan antara teks dengan kekuatan dominan 

dalam masyarakat. Pada tahap ini, penulis berusaha menganalisis keterkaitan 



tersebut dengan cara mengaitkan teks dengan salah satu sistem dominan dalam 

masyarakat, yakni sistem kapitalisme. Karena objek penelitian ini menggunakan 

media massa, maka penulis akan menganalisis keterkaitan antara teks dengan 

kapitalisme media secara interpretatif. Berikut ini analisis peneliti pada tahap 

makro: 

Analisis Penulis 

Mengingat mayoritas penduduk di Indonesia bekerja sebagai buruh baik sektor 

industri, agrari, maupun sebagai buruh nelayan, maka isu mengenai masalah 

perburuhan juga turut menjadi pemberitaan dan mendapat perhatian masyarakat 

khususnya buruh, pengusaha, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan LSM 

yang concern terhadap perburuhan juga masyarakat umum lainnya. Isu 

perburuhan merupakan isu yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Dimana 

keadaan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi kehidupan perburuhan. Media massa merupakan agen yang 

berperan dalam membentuk wacana dan kemudian disebarkan kepada khalayak 

pembaca. 

Namun dalam konstruksi sosial media massa, sulit untuk menghadirkan fakta apa 

adanya, karena media massa itu sendiri bukanlah suatu entitas yang netral 

(Eriyanto, 2001). Ada faktor internal maupun eksternal perusahaan media yang 

juga turut berperan dalam rekonstruksi sosial. Faktor internal misalnya: ideologi 

dan kebijakan perusahaan termasuk kepentingan pemegang saham, kepentingan 

wartawannya dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal misalnya: 

kepentingan pihak-pihak dominan yang memiliki kepentingan terhadap suatu isu, 



kepentingan kolega perusahaan (mitra kerja), dan lain sebagainya. Oleh sebab 

itulah, media massa sulit independen. Karena kemasan fakta tercampur dengan 

berbagai kepentingan yang profit oriented. 

Melihat sistem kapitalisme media yang menggerakkan sistem produksi media 

massa saat ini, dimana produk teks (koran) dan sumber daya manusianya 

merupakan suatu komoditas bagi perusahaan media. Sehingga melihat segala 

sesuatunya atas dasar pertimbangan pasar dan berorientasi pada uang (profit 

oriented). Isu mengenai masalah perburuhan terutama mengenai konflik hubungan 

kerja antara buruh dan pengusaha akan menarik menjadi pemberitaan dengan 

sedikit mengeksploitasi konflik. Umumnya ini dilakukan untuk membuat greget 

suatu berita dan mengundang keingintahuan pembaca untuk mengetahui berita 

tersebut. Namun, hal ini baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan 

mengeksploitasi kaum marginal dalam pemberitaan, wartawan tersebut telah 

melakukan bias dan mengarah pada marjinalisasi. 

Wacana perburuhan yang berkembang di masyarakat merupakan hasil dari 

konstruksi sosial mengenai isu perburuhan yang dibangun oleh media. Ini dapat 

dilihat dari banyaknya pemberitaan-pemberitaan mengenai masalah perburuhan 

yang dimuat di SKH Kompas sepanjang tahun 2009. Aksi-aksi kelompok yang 

concern terhadap perburuhan di Indonesia juga marak dalam menyuarakan 

aspirasi dan tuntutan mereka terutama dalam momen seperti Hari Buruh Sedunia 

(May Day). Aksi solidaritas buruh juga dilakukan bila terjadi konflik perburuhan 

dimana hak-hak buruh terabaikan. Hal ini pun turut menjadi pemberitaan di media 

massa. 



Dilihat dari struktur sosial, terdapat beberapa klasifikasi kelas sosial, salah satu 

diantaranya lapisan kelas sosial yang terbentuk berdasarkan tingkat ekonomi. 

Dimana menurut Soerjono Soekamto, bila diklasifikasikan berdasarkan tingkat 

ekonomi, lapisan kelas sosial terbagi menjadi 3 golongan kelas, yakni: upper 

class, middle class, dan lower class. Melihat perbedaan tingkat penghasilan, 

buruh dan pengusaha berada pada tingkatan kelas sosial yang berbeda. Dimana 

pengusaha masuk ke dalam upper class, sedangkan buruh masuk ke dalam 

golongan lower class. Perbedaan secara finansial inilah yang membuat buruh 

secara riil tidak memiliki kekuatan untuk eksistensi dan memapankan posisi 

mereka terutama dalam hal akses media. 

Dari 105 juta angkatan kerja, sebanyak 67 juta di antaranya bergulat di sektor 

informal, yakni berwirausaha, menjadi buruh migran, atau buruh tani dengan 

penghasilan yang minim. Hanya 37 juta orang menjadi pekerja formal. Namun, 

dari para pekerja formal itu, kurang dari 3 juta orang yang berpenghasilan lebih 

dari Rp 4 juta per bulan (Kompas, 4/5 2009). 

Secara finansial, pengusaha lebih unggul dari buruh. Hal ini baik secara langsung 

maupun tidak langsung menjadikan pengusaha lebih mudah menunjukkan 

eksistensi mereka dan menjalin hubungan harmonis dengan media. Pengusaha 

lebih memilki ruang untuk mendapatkan akses media dengan mudah 

dibandingkan dengan buruh. Jadi, menurut pemikiran peneliti, bila terjadi konflik 

industrial antara buruh dan pengusaha, akan sangat memungkinkan fakta dikemas 

menjadi versi pengusaha, atau setidaknya dapat melindungi pengusaha. Hal ini 

dapat dilakukan dengan representasi atau penggambaran aktor-aktor sosial yang 



terlibat dalam pemberitaan. Dimana kepentingan pihak dominan (pengusaha) yang 

dituruti akan mendatangkan simpati sedangkan kepintangan pihak lain yang 

terkucilkan akan menjadi sentimen. Hal ini bisa saja terjadi, melihat dalam sistem 

kapitalisme, uang memilki kuasa dan dapat memegang kendali. 

 

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dilihat dari penyajian hasil penelitian di atas, maka penulis membahas hasil 

penelitian sesuai dengan analisis wacana pendekatan critical linuistics Theo Van 

Leeuwen. Dimana analisis wacana model Theo Van Leeuwen terbagi menjadi dua 

tahap yakni: analisis tahap mikro (teks) dan analisis tahap makro (konteks sosial).  

Analisis tahap mikro (teks) merupakan analisis pada dimensi teks yang bertujuan 

untuk memeriksa dan mengetahui bagaimana aktor-aktor atau pihak-pihak terkait 

ditampilkan dan digambarkan dalam pemberitaan. Apakah dari representasi 

tersebut ada aktor-aktor atau pihak-pihak terkait yang cenderung direpresentsikan 

secara baik dan pihak lain direpresentasikan secara buruk. Hal tersebut diamati 

dari strategi wacana yang digunakan dalam pemberitaan. Bisa dengan pilihan 

kata, susunan kalimat dan cara bercerita tertentu, yang menunjukan bagaimana 

masing-masing pihak digambarkan dalam teks. 

Sedangkan analisis pada tahap makro (sosial) merupakan analisis dari konteks 

sosial mengenai bagaimana kekuatan dominan dalam masyarakat mempengaruhi 

wacana yang berkembang di masyarakat. Wacana mengenai masalah perburuhan 

tidaklah turun dari langit dengan sendirinya, melainkan ada agen yang berperan 

dalam membentuk dan menyebarkan wacana tersebut. Agen penting tersebut 



adalah media, yang menjadi pertanyaan adalah apakah rekonstruksi fakta sosial 

mengenai masalah perburuhan murni dan terjamin objektivitas dan netralitasnya 

ataukah unsur kepentingan juga ikut tercampur dalam kemasan fakta tersebut? 

Menurut peneliti, sulit mengharapkan fakta apa adanya karena banyak sekali 

faktor-faktor yang ikut berperan dalam pengemasan fakta tersebut, selain faktor 

kepentingan dan lain-lain, termasuk juga faktor dari wartawan itu sendiri misalnya 

pengetahuan dan pandangan wartawan, nilai-nilai tertentu, maupun kepentingan 

wartawan itu sendiri terhadap suatu fakta sosial yang akan ditulisnya. Sehingga 

terkadang tanpa disadari, telah terjadi bias. 

Hal ini telah terbukti lewat penelitian penulis, bahwa SKH Kompas dalam 

pemberitaan mengenai perburuhan masih ditemui ada penggambaran aktor sosial 

atau pihak-pihak terkait yang direpresentasikan secara baik dan ada juga pihak 

yang digambarkan secara buruk. Representasi tersebut melalui proses eksklusi 

(pengeluaran) dan inklusi (ditampilkan). Menurut Theo Van Leeuwen, dengan 

proses eksklusi dan inklusi tersebut, kita dapat melihat bagaimana masing-masing 

akotr sosial atau pihak terkait direpresentasikan dalam teks pemberitaan. Dimana 

dari penggambaran tersebut kita dapat melihat apakah ada pihak yang dilindungi 

dengan proses eksklusi ataupun melalui proses inklusi. 

Dengan proses inklusi pun marjinalisasi dapat dilakukan dengan menampilkan 

pihak tertentu dan menyudutkan pihak lainnya dengan strategi wacana yang 

digunakan. Selain itu dalam pemberitaan mengenai masalah perburuhan yang 

dimuat SKH Kompas, masih terdapat eksploitasi untuk keperluan dramatis 

peristiwa dan juga efek generalisasi (dapat dilihat pada analisis tahap mikro (teks) 



di penyajian hasil penelitian). Dimana menurut penulis, hal tersebut dilakukan 

karena untuk menambah greget terhadap berita tersebut, agar pembaca tertarik 

untuk membacanya. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk kepentingan 

pasar. 

  



 

 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN 

 

 

 

 

VI.1    Kesimpulan 

 

 

Setelah melakukan analisis wacana terhadap bahasa yang digunakan dalam 

pemberitaan mengenai hubungan kerja perburuhan pada SKH Kompas Mei 2009, 

ditemukan marjinalisasi terhadap kelompok buruh. Berdasarkan analisis tahap 

mikro (teks), ada beberapa kalimat yang memarjinalkan kelompok buruh. Buruh 

cenderung digambarkan secara buruk dibandingkan pihak pengusaha yang 

cenderung dilindungi dengan cara dikeluarkan dari pembicaraan atau lebih sedikit 

ditampilkan dalam teks. Terutama dalam artikel berita yang membahas mengenai 

PHK di PT.Frans Putratex. Berikut ini kalimat-kalimat dalam kelima artikel berita 

yang menunjukkan adanya marjinalisasi sesuai dengan teori Theo Van Leeuwen 

yang meliputi eksklusi dan inklusi, yakni: 

 

1. Eksklusi 

 Kalimat dalam bentuk pasivasi : 

1. Sejak Desember 2008 sudah 285.000 tenaga kerja di Malaysia terkena 

pemutusan hubungan kerja. 

2. Ardi dipecat karena tak bersedia membuat pernyataan tertulis bahwa 

dia akan memenuhi setoran Rp 425.000 per hari. 



3. Para buruh nekat berkemah karena tuntutan pencabutan anjuran 

pemutusan hubungan kerja tidak juga ditanggapi. 

 

 Kalimat dalam bentuk nominalisasi : 

1. Menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI 

Mohammad Jumhur Hidayat, pemulangan TKI terjadi karena 

penurunan kapasitas produksi. 

2. Beberapa buruh sempat marah saat melihat semua pintu gerbang 

pendapa Bupati ditutup dengan kawat berduri. 

 

 

2. Inklusi 

 Kalimat dalam bentuk abstraksi : 

1. Ribuan buruh di sejumlah daerah dan Jakarta turun ke jalan 

memperingati Hari Buruh sedunia. 

2. HRD Manager PT. Blue Bird, Kristan membenarkan PHK sejumlah 

pengemudi yang bukan karyawan tetap perusahaan karena kesalahan 

yang telah dilakukan berulang kali. 

3. Apalagi menurut laporan mediator, perusahaan sudah mengalami 

kerugian miliaran rupiah. 

 

 Kalimat dalam bentuk kategorisasi : 

1. TKI legal dan ilegal itu dipulangkan karena mengalami beragam 

persoalan, seperti terkena PHK dan izin kerja habis. 

 

 

 



 Kalimat dalam bentuk identifikasi : 

1. Para buruh berjalan kaki dengan membawa serta beberapa anak 

mereka. 

2. Taufik menegaskan sulit untuk mencabut anjuran Disnakertrans 

karena tak mau dianggap tidak konsisten. Apalagi menurut laporan 

mediator, perusahaan sudah mengalami kerugian miliaran 

rupiah. 

 

Berdasarkan analisis tahap makro (sosial), SKH Kompas cenderung mengemas 

fakta dengan pertimbangan pasar terlihat dari kemasan berita yang lebih 

mengeksploitasi konflik perburuhan dengan dramatis. Sehingga pembaca akan 

teralihkan dari sikap pengusaha yang menyengsarakan buruh serta pelanggaran 

hak normatif buruh, namun lebih fokus terhadap aksi buruh saja. 

 

Dalam mengemas fakta, kelompok buruh sering dijadikan sebagai objek, 

misalnya, dalam berita tersebut yang lebih banyak dibicarakan mengenai aksi dan 

sikap buruh. Sedangkan pelanggaran hak normatif yang dilakukan pengusaha 

terhadap buruh kurang ditonjolkan. 

 

Secara keseluruhan, dari 5 artikel berita mengenai hubungan kerja perburuhan 

pada SKH Kompas periode Mei 2009, hanya 1 berita yang tidak menggunakan 

strategi eksklusi (penghilangan aktor sosial), yakni pada berita yang berjudul 

“Buruh Menagih Janji.” Dalam berita tersebut, masing-masing pihak ditampilkan, 

tidak ada pihak yang dikeluarkan dari pembicaraan. 
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