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Abstract

IN modern lives nowadays the newspaper has become the instrument of power
and even become the power. It records individual or crowd power and at the
same time becomes the power itself. The problem proposed in this writing is what
kind of power formula presented in the newspaper. The discussion uses descriptive
analytics method. The result shows that there are three categories of word
representing the power, namely verb, noun, and modality. The power formula
found on the newspaper was imperative, prohibition, law suit, threats, appeal,
arrest, investigation, prosecution, trial, gorverment, and competence.
Key words: power formula, verb, noun, modality

Abstrak
DALAM kehidupan modern saat ini surat kabar telah menjadi corong atau alat kekuasaan.
Bahkan, surat kabar sendiri juga menjadi bagian dari penguasa itu. Surat kabar telah
menjadi perekam kekuasaan individu atau kelompok dan pada saat yang bersamaan
telah menjadi bagian dari kekuasaan itu. Masalah dalam penelitian ini adalah formula
kuasa yang bagaimana yang ditampilkan oleh surat kabar. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa ada tiga kata yang menjadi representasi kekuasaan, yaitu verba,
nomina, dan modalitas. Formula kuasa yang muncul adalah imperatif, larangan, gugatan,
ancaman, imbauan, penahanan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, pemerintahan, dan
kesanggupan.
Kata kunci: formula kuasa, verba, nomina, modalitas
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1. Pendahuluan

1.3 Tujuan

1.1 Latar Belakang

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan
dan menjelaskan unsur-unsur kebahasaan yang
merepresentasikan kekuasaan dan formula
kuasanya.

Setakat ini peran surat kabar sangat penting
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peran
yang penting itu membawa akibat positif terhadap
jumlah surat kabar. Berdasarkan survei Serikat
Penerbit Surat Kabar, surat kabar cetak, surat
kabar harian, dan tabloid, yang terbit di Jakarta
dan Pulau Jawa, berjumlah 182 media, atau
sekitar 37 %. Sisanya 63 % lainnya tersebar di
luar Pulau Jawa (Susanto, 2012:3).
Peran penting surat kabar itu didasarkan
pada asumsi-asumsi bahwa (i) surat kabar
merupakan industri yang berubah dan
berkembang yang menciptakan lapangan kerja,
barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain
yang terkait, (ii) surat kabar juga merupakan
industri sendiri yang memiliki peraturan dan
norma-norma yang menghubungkan industri
tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial
lainnya, dan (iii) surat kabar merupakan sumber
kekuasaan, yaitu sebagai alat kontrol,
manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang
dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan
atau sumber daya lainnya (Riswandi, 2012:1).
Kekuasaan dalam surat kabar muncul
sebagai bentuk tawar-menawar oposisi biner
antara golongan penguasa dan golongan nirkuasa,
antara laki-laki dan perempuan, antara pemerintah
dan rakyat, antara pengusaha dan buruh, dan
antara surat kabar dan pembacanya.
Representasi kekuasaan dalam surat kabar
hadir dalam berbagai bentuk. Dilihat dari siapa
yang berkuasa, kekuasaan yang hadir dalam surat
kabar dapat berbentuk perorangan atau
kelompok/organisasi. Dari segi pemarkahnya,
kekuasaan itu dapat muncul dalam bentuk pilihanpilihan katanya.
1.2 Masalah
Masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana kekuasaan dan formula kuasanya
dalam surat kabar direpresentasikan dalam unsurunsur kebahasaan?
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1.4 Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif analitis, yang menurut
Djajasudarma (1993:8--9) bertujuan untuk
menggambarkan sesuatu yang benar-benar ada
secara apa adanya dan selanjutnya dianalisis
berdasarkan teks dan konteks yang ada. Hal itu
berarti bahwa terdapat gambaran yang jelas,
sistematis, dan akurat, serta sesuai dengan fakta
yang ada di lapangan.Dalam hal ini gambaran
diperoleh dari semua data yang terkumpul,
karakteristiknya, dan juga hubungannya dengan
semua fenomena yang diteliti.Dengan demikian,
dalam metode ini, interpretasi yang akurat dibuat
dari data yang ada.Oleh karena itu, penelitian ini
juga termasuk penelitian kualitatif, terutama dalam
menemukan data dan menganalisis data tersebut
secara ilmiah.
Metode deskriptif juga berarti data yang
digunakan adalah bahasa alamiah, yakni
pemakaian bahasa surat kabar yang digunakan
saat ini (sinkronis). Penggunaan metode
deskriptif-sinkronis dimaksudkan agar penelitian
ini dapat mendeskripsikan sifat-sifat dan ciri-ciri
bahasa secara alamiah sehingga dapat
menghasilkan pemerian data bahasa yang faktual,
tuntas, dan lengkap (Djajasudarma, 1993:7).

2. Kerangka Teori
Fairclough (1989:2–4) mengatakan bahwa
dalam masyarakat modern praktik kekuasaan
semakin meningkat, yang dicapai melalui ideologi
dan secara khusus dilakukan melalui perantara
bahasa. Sumber kekuasaan itu sangat heterogen,
seperti kekayaan, status sosial, jabatan formal,
organisasi, senjata, jumlah penduduk (Anderson,
1990:21).
Analisis wacana kritis (AWK) dalam
peristiwa komunikasi adalah analisis hubungan
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antara tiga dimensi: analisis teks (dimensi mikro),
analisis praktik wacana (dimensi meso), dan
analisis praktik sosial budaya (dimensi
makro)(Fairclough, 1995: 57).
Analisis dimensi mikro menitikberatkan
perhatian pada teks sebagai peristiwa bahasa,
yang dapat berupa tulisan atau lisan. Analisis
praktik wacana adalah analisis terhadap proses
No.
1.
2.
3.

Level Masalah
Level Analisis
Teks
Mikro
Praktik wacana
Meso
Praktik sosial budaya Makro

Fairclough (1998:96) melihat teks sebagai
hal yang memiliki konteks, baik berdasarkan
proses produksi, proses interpretasi, maupun
praktik sosial budaya. Dengan demikian,
ketiganya harus dipahami secara bersamaan.
Mengingat pembatasan halaman, tulisan ini
hanya akan menyajikan analisis dengan dimensi
mikro (analisis dimensi teks). Analisis dimensi teks
mengamati dan menganalisis teks berdasarkan
aspek kebahasaannya, yaitu bentuk dan pilihan
kata, frasa, bentuk kalimat, atau bentuk-bentuk
idiom yang digunakan.
Dalam hal ini teks tidak dipandang sebagai
sesuatu yang alamiah dan netral, tetapi merupakan
bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep
kekuasaan yang dimaksud adalah salah satu kunci
hubungan antara wacana dan masyarakat
(Fairclough, 1998: 42—50).
Teori kekuasaan yang dipakai dalam
penelitian ini mengacu pada pendapat Thomas
(1999). Menurut Thomas (1999:157), ada tiga
jenis kekuasaan: (1) kekuasaan yang sah
(legitimate power), yaitu kekuasaan yang
disebabkan oleh status, peran, atau umur; (2)
kekuasaan rujukan (referent power), yaitu
kekuasaan yang disebabkan dia jadi idola atau
dikagumi; dan (3) kekuasaan keahlian (expert
power), yaitu kekuasaan yang disebabkan
keahliannya.
Dalam kaitannya dengan pembahasan
kekuasaan pada tulisan ini, teori kekuasaan Thomas
(1999) dapat membantu menjelaskan berbagai
jenis kekuasaan yang diperlihatkan oleh surat
kabar, seperti tampak pada pembagian berikut.

produksi teks dan bagaimana konsumsi teks oleh
pembaca. Analisis praktik sosial budaya adalah
analisis terhadap aspek sosial budaya saat
komunikasi (peristiwa bahasa) berlangsung yang
mempengaruhi teks secara keseluruhan.
Tahapan Analisis Wacana Kritis Fairclough
(1998:98) dapat digambarkan dalam tabel
berikut.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik catat
Wawancara dengan pemimpin redaksi dan pembaca
Penelusuran referensi

1.

2.

3.

4.

Kekuasaan yang dimiliki oleh polisi,
kejaksaan, KPK, hakim, presiden, dan
TNI merupakan jenis kekuasaan yang sah
(legitimate power) karena statusnya
sebagai alat negara.
Kekuasaan yang ditunjukkan para
pengusaha dan organisasi juga disebabkan
statusnya sebagai kelompok yang
mempunyai peran dalam menghidupkan
perekonomian bangsa.
Kekuasaan yang dimiliki oleh surat kabar
juga disebabkan oleh perannya, yaitu
sebagai wahana komunikasi dan pembentuk
opini publik.
Kekuasaan yang ditunjukkan oleh pakar dan
lembaga survei merupakan kekuasaan
keahlian (expert power). Mereka
menunjukkan kekuasaannya sesuai dengan
keahlian mereka.

3. Hasil dan Pembahasan
Analisis teks dapat digunakan untuk
menunjukkan jenis-jenis kekuasaan yang
ditampilkan surat kabar melalui bentuk dan pilihan
kata, frasa, bentuk kalimat, dan bentuk-bentuk
idiom yang digunakan. Berikut ini akan diuraikan
hasil analisis dan pembahasan terhadap data yang
ada.
3.1 Verba
Kekuasaan dalam surat kabar dapat dilihat
dari pemilihan kata, terutama jenis verba yang
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digunakan. Verba merupakan unsur utama di
dalam kalimat sehingga pemilihan verba dan
bentuk verba di dalam sebuah kalimat sangat
menentukan pula kekuasaan seperti apa yang
disampaikan. Berikut ini penulis sampaikan
beberapa jenis verba yang ditampilkan di dalam
surat kabar.
a.

Verba Tipe 1

Verba Tipe 1 meliputi verba seperti
memerintahkan, tegakkan, terbitkan yang
menandai adanya pihak yang memerintah dan pihak
yang diperintah. Pihak yang memerintah adalah
pihak yang berkuasa atau merasa berkuasa.
Pada contoh (1) bentuk TEGAKKAN dan
memerintahkan adalah representasi kekuasaan
personal SBY. Personal yang menggunakan
bentuk tegakkan dan memerintahkan adalah
personal yang mempunyai kekuasaan atau
menganggap dirinya berkuasa. Dengan demikian,
verba-verba itu di dalam pemakaian berkolokasi
dengan makna ‘kekuasaan’.
(1)
SBY:TEGAKKAN HUKUM
PRESIDEN IKUTI PERKEMBANGAN
BENTROK DI SUKOREJO
JAKARTA, KOMPAS – Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono memerintahkan
Polri untuk selalu berupaya menenggakkan
hukum. Jangan biarkan kelompok mana pun,
termasuk FPI, melakukan kekerasan.
(Kompas, 22/07/2013)
Contoh lain verba Tipe I adalah verba
terbitkan pada contoh (2) berikut. Pada contoh
(2) verba perintah terbitkan disampaikan oleh
Pikiran Rakyat setelah merangkum pendapat
dari berbagai sumber.
(2)
Jangan Sampai Berbenturan dengan UU
Otonomi Daerah
Terbitkan UU Megapolitan
DEPOK, (PR),- Dewan Perwakilan Rakyat
harus membuat kembali undang-undang baru
sebagai payung hukum apabila konsep
megapolitan akan diwujudkan. (Pikiran
Rakyat,12/2/2014)
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Verba Tipe I juga dapat berupa verba dasar
yang digunakan untuk mengawali kalimat, seperti
tampak pada contoh (3) berikut. Verba perintah
usut pada (3) berikut menunjukkan kekuasaan
SBY.
(3)
Status Anas Urbaningrum Masih
Menunggu Gelar Perkara
SBY: Usut Kebocoran Dokumen
JAKARTA (PR),- Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono meminta KPK mengusut tuntas
kasus bocornya dokumen yang diduga surat
perintah penyidikan atas nama Anas
Urbaningrum. (Pikiran Rakyat,14/02/
2013)
b.

Verba Tipe 2

Verba Tipe 2 adalah verba yang menyatakan
larangan, yang ditandai oleh kata jangan, tidak
boleh,seperti tampak pada frasa jangan main
tunjuk,jangan biarkan, tidak boleh diam
pada contoh (4), (5), dan (6) berikut. Pada contoh
(4) bentuk jangan main tunjuk menunjukkan
kekuasaan personal Adnan Buyung Nasution.
(4)
Hakim Mahkamah Konstitusi
Buyung Nasution: Presiden Jangan Main
Tunjuk
JAKARTA, KOMPAS — Mantan
anggota Dewan Pertimbangan Presiden,
Adnan Buyung Nasution, mengkritik cara
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menunjuk mantan Menteri Hukum dan HAM
Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi.
(Kompas,01/08/2013)
Pada contoh (5) terdapat frasa jangan
biarkan dan pada (6) terdapat frasa jangan
diam dan tidak boleh diam yang menunjukkan
kekuasaan SBY.
(5)
SBY:TEGAKKAN HUKUM
PRESIDEN IKUTI PERKEMBANGAN
BENTROK DI SUKOREJO
JAKARTA, KOMPAS – Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono memerintahkan Polri
untuk selalu berupaya menegakkan hukum.
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Jangan biarkan kelompok mana pun,
termasuk FPI, melakukan kekerasan.
(Kompas,22/07/2013)
(6)
PKS: Jangan Diam, SBY Harus Bantu
Mesir!
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Komisi
I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq
mendesak Presiden SBY untuk segera
merespons konflik berdarah yang terjadi di
Mesir.Ia mengatakan, Presiden SBY tidak
boleh diam. (KOMPAS, 16/08/2013)
c.

VerbaTipe 3

Verba Tipe 3 adalah verba yang
menunjukkan pemakainya mempunyai
kekuasaan. Yang termasuk dalam kelompok ini,
antara lain, verba mengancam, menggugat,
seperti tampak pada contoh (7) dan (8) berikut.
Dalam contoh (7) bentuk Pengusaha Ancam
Hengkang, mengancam hengkang, dan
mengancam mengurangi jumlah karyawan
merupakan representasi kekuasaan kelompok
pengusaha. Dalam contoh (8) bentuk ancam
gugat dan mengancam akan menggugat
merupakan representasi kekuasaan dari Apindo.
(7)
Besaran Upah Dinilai Memberatkan
Pengusaha Ancam Hengkang
BANDUNG, (PR),- Kalangan pengusaha
di sejumlah daerah mengaku keberatan atas
upah minimum yang telah ditetapkan
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan,
Kamis (21/11/2013) malam. Sebagai
respons, sejumlah perusahaan mengancam
hengkang ke daerah lain, beberapa lainnya
berencana mengurangi jumlah
karyawan. (Pikiran Rakyat,23/11/2013)
(8)
Apindo Ancam Gugat PLN
Industri Keluhkan Pemadaman Listrik
BANDUNG,- Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Jawa Barat mengancam akan
menggugat PT PLN terkait pemadaman
listrik bergilir. (Koran Sindo, 02/04/2013)

d.

Verba Tipe 4

Verba Tipe 4 adalah jenis verba atau frasa
verba yang menunjukkan pemakainya sedikit
banyak mempunyai kekuasaan atau merasa punya
kekuasaan. Verba Tipe 4 antara lain: harus
membuat, seharusnya memperlakukan, dan
wajib.Pada dua frasa verbal harus membuat dan
seharusnya memperlakukan, nuansa makna
‘kekuasaan’ terletak pada kata harus dan
seharusnya. Pada contoh (9) berikut harus
membuat menunjukkan kekuasaan pakar
kebijakan publik dari Univeritas Indonesia, Yuyun
Rahmawati. Sebagai pakar, dia (merasa)
mempunyai kekuasaanuntuk “mengharuskan”
DPR membuat undang-undang megapolitan.
(9)
Jangan Sampai Berbenturan dengan UU
Otonomi Daerah
TerbitkanUU Megapolitan
DEPOK, (PR),- Dewan Perwakilan Rakyat
harus membuat kembali undang-undang
baru sebagai payung hukum apabila konsep
megapolitan akan diwujudkan. (Pikiran
Rakyat,12/2/2014)
Pada contoh (10) bentuk seharusnya
memperlakukan sama semua pihak dan
seharusnya bersikap adil menunjukkan
kekuasaan personal Gubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan.
(10)
Joko Widodo Dinyatakan Lakukan
Pelanggaran Administratif
Panwaslu Dituding tak Adil
CIBINONG (PR),- Penetapan Bupati
Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka
karena diduga melanggar aturan saat
Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013,
menuai reaksi dari Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan dan Partai Persatuan
Pembangunan. Menurut Heryawan, Panitia
Panwaslu
Pemilu
seharusnya
memperlakukan sama semua pihak.
Panwaslu seharusnya, kata Heryawan,
bersikap adil....(Pikiran Rakyat,15/03/
2013)
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Pada contoh (11) berikut penggunaan verba
wajib menunjukkan representasi kekuasaan
Konvensi Imigrasi Perserikatan Bangsa-BangsaTahun
1951.
(11)
Diplomasi Sekoci Perkeruh Hubungan
RI – Australia
JAKARTA-... Deputi Menkopolkan
Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi,
dan Aparatur Marsekal Muda Agus R.
Barnas, mengatakan, menurut Konvensi
Imigrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun
1951 tentang pencari suaka, negara tujuan
wajib menerima imigrasi itu. (Koran Tempo,
6/2/ 2014)
e.

Verba Tipe 5

Verba Tipe 5 adalah verba yang mempunyai
komponen makna utama ‘menilai’. Sebuah
penilaian, sekecil apa pun, selalu mengandung unsur
kekuasaan. Yang termasuk verba Tipe 5, antara
lain, mengkritik, menilai, dan mengecam.
Pada contoh (12) berikut judul berita DPR
Tak Berjuang untuk Rakyat,Tingkat
Kepercayaan Publik Semakin Rendah telah
menunjukkan bagaimana media menjadi corong
kekuasaan lembaga survei. Pada awal berita juga
menunjukkan hal yang sama: Menurut
responden, DPR tidak menjalankan fungsinya,
sekaligus tidak mengawasi pemerintah dengan
baik. Penggunaan kata menilai juga
menunjukkan nuansa makna kekuasaan karena
dalam kognisi masyarakat Indonesia selama ini,
pihak yang dapat atau boleh menilai adalah pihakpihak yang mempunyai kekuasaan.
(12)
DPR Tak Berjuang untuk Rakyat
No.
1.

Diksi
Verba Tipe 1:
Tegakkan
Terbitkan
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Makna Leksikal
‘perintah untuk
menegakkan’
‘perintah untuk
menerbitkan’

Tingkat Kepercayaan Publik Semakin
Rendah
JAKARTA, (PR)—Hasil survei Cirus
memperlihatkan sebanyak 53,6% responden
menilai anggota DPR periode 2009-2014
tidak memperjuangkan anggaran kepentingan rakyat. (Pikiran Rakyat,06/01/2014)
Pada contoh (13) berikut verba mengkritik
merepresentasikan kekuasaan Adnan Buyung
Nasution.
(13)
Hakim Mahkamah Konstitusi
Buyung Nasution: Presiden Jangan
Main Tunjuk
JAKARTA, KOMPAS — Mantan
anggota Dewan Pertimbangan Presiden,
Adnan Buyung Nasution, mengkritik cara
Presiden SBY menunjuk mantan Menteri
Hukum dan HAM Patrialis Akbar sebagai
hakim konstitusi. (Kompas,01/08/2013)
Pada contoh (14) berikut Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menunjukkan kekuasaannya dengan cara mengecam kinerja menteri yang
menangani masalah kenaikan harga daging sapi.
(14)
HARGA DAGING SAPI
Presiden: Penanganan Lambat dan Tak
Tuntas
JAKARTA, KOMPAS – PRESIDEN
Susilo Bambang Yudhoyono mengecam
kinerja menteri yang menangani masalah
kenaikan harga daging sapi. (Kompas,14/
07/2013)
Dari segi makna leksikal, makna konteks,
dan formula kuasa yang diembannya, Verba Tipe
1 sampai dengan Verba Tipe 5 di atas dapat
diringkas dalam tabel berikut.
Makna Konteks
‘SBY meminta Polri
menegakkan hukum’
‘Pakar kebijakan publik UI,
Yuyun Rahmawati,
memerintahkan DPR
menerbitkan UU
megapolitan’

Formula Kuasa
imperatif
imperatif
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No.

2.

3.

Diksi
memerintahkan

Verba Tipe 2
Jangan main tunjuk ‘larangan main tunjuk’

Jangan biarkan

‘larangan membiarkan’

Tidak boleh diam

‘larangan mendiamkan’

Verba Tipe 3
Mengancam

Menggugat

4.

Verba Tipe 4
harus membuat

seharusnya
memperlakukan
Wajib

5.

Makna Leksikal
‘menyuruh orang lain
melakukan sesuatu’

Verba Tipe 5
Menilai

Makna Konteks
‘SBY memerintahkan Polri
menegakkan hukum’

Formula Kuasa
imperatif

‘Adnan Buyung mengkritik Larangan
SBY yang main tunjuk hakim
konstitusi’
‘SBY melarang FPI
Larangan
membiarkan kelompok mana
pun termasuk FPI melakukan
kekerasan
‘PKS melarang SBY diam
Larangan
melihat konflik di Mesir’

‘menyatakan maksud
untuk melakukan sesuatu
yang merugikan atau
menyusahkan orang lain’
‘mendakwa, menuntut’

‘Pengusaha menyatakan
Ancaman
akan hengkang karena upah
minimum dinilai
memberatkan’
‘Apindo akan menuntut PLN Gugatan
akibat pemadaman listrik
bergilir’

‘semestinya,
sepantasnya
menciptakan’

‘Pakar kebijakan publik UI,
Imbauan
Yuyun Rahmawati, menyeru
kepada DPR untuk membuat
UU megapolitan.’
‘Gubernur Jabar, Ahmad
Imbauan
Heryawan, menyeru
Panwaslu bersikap adil’
‘Konvensi Imigrasi PBB 1951 Imbauan
mewajibkan negara tujuan
untuk menerima imigran atau
pencari suaka’

‘semestinya,
sepantasnya
menganggap’
‘harus dilaksanakan’

‘memberi/menentukan
nilai’

Mengkritk

‘mengemukakan kritik,
mengecam’

Mengecam

‘mengkritik, mencela’

3.2 Nomina
Kata-kata yang menunjukkan kekuasaan
juga dapat berupa nomina, terutama nominanomina yang merepresentasikan jabatan, seperti

‘Hasil survei Cirus menilai
Penilaian
anggota DPR tidak
memperjuangkan anggaran
kepentingan rakyat.’
‘Adnan Buyung Nasution
Penilaian
mengkritik Presiden SBY soal
penunjukan Patrialis Akbar
sebagai Menteri Hukum dan
HAM.’
‘PRESIDEN Susilo Bambang Penilaian
Yudhoyono mengecam
kinerja menteri yang
menangani masalah kenaikan
harga daging sapi.’

polisi, KPK, kejaksaan, hakim, presiden, dan
TNI. Nomina polisi, KPK, kejaksaan, dan
hakim karena tugasnya di bidang penegakan
hukum mempunyai kekuasaan yang melekat
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padanya.Presiden mempunyai kekuasaan yang
melekat padanya karena jabatannya yang
memimpin negara dan pemerintahan.TNI
mempunyai kekuasaan yang melekat padanya
karena tugasnya sebagai penjaga kedaulatan
negara.Berikut ini contoh-contoh yang
menunjukkan kekuasaan jabatan-jabatan itu.
Pada contoh (15) berikut polisi dengan
kekuasaannya memblokir 10 rekening,
sedangkan pada (16) dengan kekuasaannya KPK
menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Setyabudi di Bandung.
(15)
Polisi Blokir 10 Rekening Terkait
Pejabat Bea-Cukai
Kepolisian berlomba cepat dengan
tersangka.
JAKARTA – Badan Reserse Kriminal
Markas Besar Kepolisian RI memblokir
10 rekening bank yang terkait dengan aliran
dana antara bekas Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea-Cukai
Entikong, Kalimantan Barat, Langen Projo,
dengan pemilik PT Kencana Lestari, Hery
Liwoto. (Koran Tempo,3/2/ 2014)
(16)
BARU DIBERI Rp 150 JUTA DARI
JANJI Rp 1 MILIAR
Wakil Ketua PN Bandung Ditangkap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menangkap Wakil Ketua Pengadilan
Negeri (PN) Bandung Setyabudi
Tedjocahyono menerima suap di ruang
kerjanya.(Koran Sindo,23/03/2013)
Pada contoh (17) berikut dengan
kekuasaannya Kejaksaan Agung mengeksekusi
denda terhadap Asian Agri Group dan pada
contoh (18) juga hakim dengan kekuasaannya
membuat pernyataan bahwa mantan manajer
pajak Asian Agri, Suwir Laut, melanggar
Undang-Undang Perpajakan.
(17)
Asian Agri Jaminkan Aset Sitaan ke Bank
Kejaksaan diminta mengakuisisi aset
produktif Asian Agri.
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JAKARTA – ...Upaya Kejaksaan
Agungmengeksekusi denda terhadap Asian
Agri Group, yang dihukum dalam kasus
penggelapan pajak, terganjal.(Koran
Tempo,4/12/2013)
(18)
Asian Agri Jaminkan Aset Sitaan ke
Bank
Kejaksaan diminta mengakuisisi aset
produktif Asian Agri.
JAKARTA – Majelis hakim kasasi
Mahkamah Agung dalam putusannya pada
18 Desember 2012 menyatakan Asian Agri
telah menggunakan surat pemberitahuan dan
keterangan palsu dalam pembayaran pajak.
Ketua majelis hakim Djoko Sarwoko
menyatakan mantan manajer pajak Asian
Agri, Suwir Laut, melanggar UndangUndang Perpajakan.Suwir divonis 2 tahun
penjara dengan masa percobaan 3 tahun.
(Koran Tempo,4/12/2013)
Pada contoh (19) berikut Presiden SBY
dengan kekuasaannya menyatakan bahwa
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) 2014 tidak boleh dibuat atau
dipengaruhi kepentingan politik.
(19)
RAPBN Jangan Dipengaruhi Politik
JAKARTA, (PR),-Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) 2014 tidak boleh dibuat atau
dipengaruhi kepentingan politik.
Kalaupun terjadi perubahan dalam
pembahasan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) nanti, haruslah untuk
menghadirkan APBN yang tepat dan
sesuai prioritas yang telah ditetapkan.
(Pikiran Rakyat,17/07/2013)
(20)
BOM SISA LATIHAN
GABUNGAN TNI MELEDAK,
DUA TEWAS
Markas Besar TNI menuding
korban masuk wilayah terlarang.
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SITUBONDO- Dua orang tewas
akibat ledakan bom di dekat lokasi
Pusat Latihan Tempur (Puslatpur)
Karangtekok, Situbondo, pada pukul
09.15 WIB kemarin. (Koran
Tempo,05/05/2013)
No.

Diksi

Makna Leksikal

1.

Polisi

2.

KPK

3.

Jaksa

4.

Hakim

‘lembaga pemerintah yang
bertugas menjaga
ketertiban dan keamanan
masyarakat, menyidik, dan
mengajukan berkas
penuntutan’
‘lembaga pemerintah yang
bertugas menangani
masalah korupsi’
‘pejabat pemerintah yang
bertugas menuntut suatu
perkara di pengadilan’
‘pejabat yang mengadili
perkara di pengadilan’

5.

Presiden

6.

TNI

‘kepala negara dan kepala
pemerintahan’
‘lembaga yang bertugas
menjaga keutuhan dan
kedaulatan NKRI’

Dari segi makna leksikal, makna konteks,
dan formula kuasa yang diembannya, nominanomina tersebut dapat diringkas dalam tabel
berikut.

Makna Konteks
Polisi Blokir 10 Rekening Terkait
Pejabat Bea Cukai

Formula Kuasa
Penertiban,
penahanan,
penyidikan perkara

KPKmenangkap Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Bandung

Penyadapan,
penahanan,
penyidikan
Kejaksaan Agung mengeksekusi denda Penahanan,
terhadap Asian Agri Group
penuntutan
Ketua majelis hakim Djoko Sarwoko
menyatakan mantan manajer pajak
Asian Agri, Suwir Laut, melanggar
Undang-Undang Perpajakan
Presiden SBY mengatakan bahwa
RAPBN jangan dipengaruhi politik
Markas Besar TNI menuding korban
masuk wilayah terlarang.

3.3 Modalitas
Kelompok kata lain yang juga menunjukkan
adanya makna ‘kekuasaan’ adalah kata-kata
dalam kelompok modalitas dinamik,
sepertimampu, bisa, dan dapat.Ketiga kata itu
mempunyai makna ‘kesanggupan’. Makna
‘kesanggupan’ sedikit banyak berkolokasi dengan
makna ‘kekuasaan’.
(21)
Polisi Tembak Mati Tiga Demonstran
Demonstrasi Buruh Garmen di
Kamboja Berakhir Bentrok
PHNOM PENH –Industri garmen di
Kamboja identik dengan gaji rendah dan
minim aspek keselamatan. ... Sektor garmen
mampu menyerap lebih dari 650.000 orang
dan menjadi sumber pemasukan yang sangat
besar bagi Kamboja.(Koran Sindo, 04/01/
2014)

pengadilan,
pemutusan perkara
pemerintahan,
legislasi bersama DPR
Pertahanan negara

(22)
7 Tokoh Kendalikan Konvensi
Jakarta, (PR).
....
Dengan begitu, hasil konvensi Partai
Demokrat diharapkan mampu menelurkan
calon pemimpin Indonesia berdasarkan
harapan publik. (Pikiran Rakyat, 10/07/
2013)
(23)
Mereka Baru Terduga, Mengapa
Dibunuh?
Jakarta, (PR)...”Artinya, Polri bisa
menangkap mereka hidup-hidup, setidaknya
tidak semua mati agar bisa dijadikan sebagai
bahan penyelidikan lebih lanjut. Tidak semua
dibunuh di tempat.Kalau mau dihancurkan
semua di tempat, tidak perlu waktu
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dan pengkajian yang dilakukan Pertamina
dan kementerian terkait diharapkan dapat
menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di
tengah situasi ekonomi dunia yang masih
belum bersahabat.(Koran Sindo, 06/01/
2014)

penyerbuan yang panjang sampai 13
jam.Lima menit pun selesai,” kata Wakil
Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin
saat dihubungi di Jakarta, Kamis (2/1/2014).
(Pikiran Rakyat,03/01/2013)
(24)
Politik Bisa Menimbulkan Perpecahan
BANDUNG, (PR)... “Kondisi kondusif di
Jawa Barat sewaktu-waktu bisa meledak
akibat kepentingan elite politik,” ujar Guru
Besar Hukum Tata Negara Universitas
Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf
dalam Dialog dan Silaturahmi Budaya
Deudeuh ka Lembur, Selasa (31/12/2013),
di Jalan Dago Timur, Kota Bandung.
(Pikiran Rakyat, 02/01/2014)
(25)
Menyikapi Kebijakan Elpiji
...Dengan keputusan pemerintah ini, evaluasi
Makna Leksikal

No.

Diksi

1.

Mampu

‘kuasa, sanggup
melakukan sesuatu’

2.

Bisa

‘mampu (kuasa
melakukan sesuatu);
dapat’

3.

Dapat

‘mampu; sanggup;
bisa;boleh; mungkin’

(26)
Publik Menanti dan Bertumpu kepada
Calon Presiden Ideal
...Undang-undang pilpres masih
mensyaratkan bahwa capres harus diusung
oleh parpol peserta pemilu. Tidak ada
kendaraan lain yang dapat mengantarkan
para tokoh muda ini yang notabene bukanlah
elite-elite parpol. (Pikiran Rakyat, 06/01/
2014)
Dari segi makna leksikal, makna konteks,
dan formula kuasa yang diembannya, modalitasmodalitas di atas dapat diringkas dalam tabel
berikut.
Makna Konteks

Formula Kuasa

Sektor garmen mampu menyerap lebih dari
650.000 orang dan menjadi sumber pemasukan
yang sangat besar bagi Kamboja.
Partai Demokrat diharapkan mampu menelurkan
calon pemimpin Indonesia berdasarkan harapan
publik.
Polri bisa menangkap mereka hidup-hidup,
setidaknya tidak semua mati agar bisa dijadikan
sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut.
Kondisi kondusif di Jawa Barat sewaktu-waktu bisa
meledak akibat kepentingan elite politik.
Evaluasi dan pengkajian yang dilakukan Pertamina
dan kementerian terkait diharapkan dapat menjaga
stabilitas ekonomi.
Tidak ada kendaraan politik yang dapat mengantar
para tokoh muda yang bukan elite parpol.

kesanggupan

4. Penutup

2.

4.1 Simpulan
Dari uraian di atas dapat ditarik simpulan
sebagai berikut.
1. Kekuasaan dalam surat kabar merepresentasikan oposisi biner antara pihak
penguasa dan pihak nirkuasa.
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3.

kesanggupan

kesanggupan
kesanggupan

kesanggupan

Kekuasaan dan formula kuasanya termanisfestasikan dalam bentuk-bentuk kata, yaitu
verba, nomina, dan modalitas.
Formula kuasa yang muncul dalam surat
kabar adalah imperatif, larangan, gugatan,
ancaman, imbauan, penahanan, penyidikan,
penuntutan, pengadilan, pemerintahan, dan
kesanggupan.
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4.2 Saran
Penelitian terhadap bahasa surat kabar
dengan pendekatan AWK Fairclough dapat
dilanjutkan dengan meneliti dua dimensi yang lain,

yaitu dimensi meso dan dimensi makro. Dengan
demikian, sebuah berita dalam surat kabar dapat
dilihat secara utuh.
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