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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Analisis Pemberitaan Pembongkaran Pungkruk pada Surat Kabar Suara 

Merdeka Edisi 3 Agustus sampai 16 Oktober 2015  

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan pada 

teks berita. Mengenai berita, yang perlu diingat adalah bahwa berita 

merupakan salah satu produk jurnalistik dalam bentuk laporan  informasi 

mengenai hal atau peristiwa yang baru saja terjadi dan menyangkut 

kepentingan umum yang dipublikasikan oleh media massa. Berita juga 

merupakan bentuk dari komunikasi massa karena ditujukan untuk masyarakat 

luas dan menggunakan media massa dalam mempublikasikannya.  

Media massa dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu media 

cetak, media elektronik, dan media online.
1
 Sedangkan media dengan nama 

Suara Merdeka yang peneliti analisis ini merupakan media cetak, yaitu media 

yang menggunakan teks-teks tertulis untuk menyampaikan laporan 

informasinya. Media cetak banyak bentuknya, diantaranya adalah surat kabar, 

tabloid serta majalah,
2
 dan Suara Merdeka merupakan salah satu media yang 

berbentuk surat kabar (koran).  

Penelitian yang dilakukan terhadap surat kabar Suara Merdeka dalam 

skripsi ini adalah berbentuk deskriptif kualitatif, yakni penelitian dengan cara 

memaparkan objek yang didasarkan pada kenyataan dan fakta-fakta yang 

tampak pada objek tersebut. Sehingga untuk menganalisis data yang telah 

                                                           
1
 Mondry, Dasar-Dasar Jurnalistik, (Malang: Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 13. 

2
 Ibid. 
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dikumpulkan digunakan bentuk analisis deskriptif kualitatif yaitu 

menganalisis data dengan mengacu pada fenomena-fenomena yang kemudian 

dikaitkan dengan teori atau pendapat yang telah ada. 

Berkaitan dengan penelitian terhadap pemberitaan pembongkaran 

Pungkruk pada surat kabar Suara Merdeka ini, peneliti menggunakan analisis 

framing dengan pendekatan Robert. N. Entman. Secara garis besar perangkat 

framing dapat digambarkan sebagai Seleksi isu: aspek yang berhubungan 

dengan pemilihan fakta dari realitas yang kompleks dan beragam, sehingga 

melalui seleksi dipilih satu isu yang layak  untuk ditampilkan; dan penonjolan 

aspek tertentu dari isu: aspek yang berhubungan dengan penulisan fakta. 

Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, 

kemudian aspek tersebut ditulis dalam bentuk berita dengan memberikan 

penekanan pada aspek tertentu dari isu yang dipilih.  Hal ini sangat berkaitan 

dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan 

pada khalayak.
3
 Sedangkan teknik analisis framing Robert. N. Entman terdiri 

dari empat aspek, yaitu: pertama, identifikasi masalah (problem 

identification), yaitu masalah yang ada didefinisikan dan diidentifikasi, 

kemudian dapat diketahui peristiwa atau masalah tersebut dilihat sebagai apa, 

dan dengan nilai positif atau negatif; kedua, identifikasi penyebab masalah 

(causal interpretation), yaitu menganalisis apa penyebab dari suatu masalah, 

siapa yang dianggap penyebab masalah, serta siapa atau apa yang banyak 

diliput; ketiga, evaluasi moral (moral evaluation), yaitu menganalisis nilai 

                                                           
3
 Eriyanto, Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media), (Yogyakarta: LkiS, 2002), 

hlm. 187. 
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moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah, nilai moral apa yang 

dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan; dan 

keempat, saran penanggulangan masalah (treatment recommendation), yaitu 

menganalisis penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi masalah, 

misalnya dilihat dari sektor ekonomi, dan sektor sosial masyarakat.
4
 

Berikut ini adalah hasil analisis satu persatu berita fenomena 

pembongkaran Pungkruk yang disajikan dan dipublikasikan oleh surat kabar 

Suara Merdeka mulai edisi 3 Agustus sampai 16 Oktober 2016 dengan 

menggunakan teknik analisis framing Robert. N. Entman. 

1. Judul Berita: Menunggu Jepara Memiliki Perda soal Usaha Karaoke 

(Senin 3 Agustus 2015)  

 

                                                           
4
Alex Sobur, Analisis Teks Media ,Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotika,dan Analisis Framing,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 172.  
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Gambar 02 

 



88 

 

 

 
Gambar 03 

 

Jepara- Suara musik dangdut terdengar jelas dari jalan yang 

melintasi kawasan Pungkruk. Sumber suara berasal dari beberapa tempat 

karaoke yang sudah mulai buka pada sore hari, akhir pekan kemarin. 

 Jalan itu menjadi satu-satunya penghubung antara Dukuh Krajan 

dan Dukuh Jubel Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo. Karena satu-

satunya, anak-anak SD selalu melintasi jalan itu sewaktu berangkat dan 

pulang sekolah, atau juga saat bermain. Mau tak mau, mereka sudah akrab 

dengan suasana pusat karaoke di Jepara itu. Mulai dari tamu menyanyikan 

lagu dangdut, hingga pemandu karaoke (PK) yang hilir mudik. 

Khawatir dengan perkembangan anak-anak itu yang membuat 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengeluarkan kebijakan 

penutupan usaha karaoke di Jepara. Khusus kawasan Pungkruk, diberikan 

kebijakan berlapis. Tidak hanya ditutup, tapi bangunan karaoke akan 

diratakan dengan tanah. Pasal yang diberikan ganda. Selain moralitas, juga 

karena bangunan karaoke menempati tanah Pemkab. Pungkruk akan ditata 

ulang dan dikembalikan fungsinya sebagai pusat wisata kuliner. 

Kekuatan Hukum 

Sayangnya, penegakkan aturan penutupan tempat karaoke itu tak 

didasari kekuatan hukum jelas dan tegas. Tak seperti Kabupaten Kudus 

dan Pati yang telah membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) 

pengaturan usaha karaoke pada Juli kemarin, Jepara belum memilikinya. 

Jepara hanya mengandalkan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk 

menjalankan kebijakan itu. 

Adapun SK Bupati itu didasarkan setidaknya atas tiga Perda yang 

sudah dimiliki. Yakni Perda Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan (K3), 
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Perda minuman keras, dan Perda tentang prostitusi. Ketiga Perda itu tak 

ada yang tegas menyebut pelarangan pendirian usaha karaoke. 

Lemahnya dasar ini membuat pengusaha karaoke di Jepara gusar, 

dan tentu saja melakukan pembelaan. Usaha karaoke yang dituduh sebagai 

biang prostitusi dan penyebaran miras tentu dibantah. Yang menohok 

mereka mempertanyakan dasar SK itu. Dengan ketiadaan aturan khusus, 

maka pendirian usaha karaoke bagi mereka tidak dilarang dan tidak 

dianjurkan. 

Ada niatan dari pengusaha untuk memenuhi perizinan sehingga 

legal. Tapi tak dipenuhi Pemkab sebab tak ada aturan. Alasan ini yang 

membuat pengusaha karaoke terus membuka usahanya. Termasuk di 

kawasan Pungkruk. Pengusaha karaoke di Pungkruk pun bertekad 

melawan. 

Pemkab Jepara harus iri dengan Kudus. Tanpa adanya pusat 

karaoke di Kota Kretek itu, mereka punya Perda yang mengatur usaha 

karaoke. salah satu isinya, usaha karaoke boleh ada tapi hanya sebagai 

pelengkap usaha lain. Tidak boleh berdiri sendiri (Suara Merdeka, 28/7). 

Di Jepara ada aturan itu, tapi hanya berupa SK dan instruksi-instruksi 

lanjutan. 

Dengan tegasnya aturan usaha karoke di Pati dan Kudus, maka 

potensi perpindahan PK kedua wilayah itu ke Jepara tinggi. Hal ini 

didukung sujumlah pengusaha karaoke mengaku kekurangan PK. 

Sedangkan kebijakan Pemkab Jepara dinilai masih tarik ulur. 

Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung), Mulud 

mengaku potensi PK banyak berdatangan ke Jepara memang besar. Sebab 

PK yang selama ini bekerja di Pungkruk banyak yang pulang kampung 

dan bekerja di lokasi lain, setelah adanya kebijakan penutupan karaoke di 

Jepara. 

Tapi yang berbahaya, justru di tempat karaoke lain. Sebab tidak 

terfokus satu tempat jadi tak terkontrol. Kemungkinan PK akan lebih 

banyak bermigrasi ke lokasi-lokasi karaoke di luar Pungkruk. 

Ketidaktegasan Pemkab ini sempat dikritik oleh DPRD Jepara. 

Bahkan Pemkab dituding melakukan pembiaran. Ya, kita layak menunggu 

keberanian dan keseriusan Pemkab hingga menelurkan Perda sejenis 

dengan yang ada di kedua daerah tetangganya itu. (Adi Purnomo-44) 

  

Teks berita ini memberitakan kekhawatiran Pemkab Jepara terhadap 

perkembangan moral anak-anak yang tinggal disekitar tempat karaoke 

Pungkruk, sehingga Pemkab Jepara mengeluarkan kebijakan untuk menutup 

dan menghancurkan bangunan karaoke di Pungkruk dan berencana untuk 

menjadikan kawasan Pungkruk murni tempat wisata kuliner. Akan tetapi 
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kebijakan tersebut tidak didasari kekuatan hukum yang jelas seperti halnya 

Perda yang telah dimiliki oleh Kabupaten Pati dan Kudus.  

Teks berita tersebut juga telah memperlihatkan ketegangan antara 

pihak Pemkab dengan para pengusaha. Sebagaimana telah dijelaskan dalam 

teks berita tersebut bahwa pihak pengusaha mempertanyakan dasar SK Bupati 

tentang pembongkaran tersebut. Sehingga para pengusaha karaoke berani 

melakukan pembelaan. Sementara pihak DPRD Jepara mengkritik Pemkab 

melakukan pembiaran terhadap pengusaha karaoke. 

Terdapat beberapa definisi masalah (define problems) yang 

dikembangkan wartawan dalam berita tersebut. Definisi masalah disini adalah 

masalah yang ingin digambarkan oleh wartawan dengan memberikan nilai 

tertentu. 

Pertama, mengenai akibat yang ditimbulkan oleh tempat karaoke di 

Pungkruk terhadap perkembangan moral  anak-anak yang sering berlalu 

lalang di sekitar tempat tersebut. Kedua, belum adanya Perda yang dimiliki 

Pemkab untuk menindak lanjuti keputusan untuk menutup tempat karaoke di 

Jepara khususnya di Pungkruk. Ketiga, kekhawatiran Mulud sebagai Wakil 

Ketua Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) terhadap penyebaran PK 

di Jepara yang tidak terkontrol apabila tidak terdapat lokalisasi. 

Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian 

akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari 

munculnya masalah tersebut. Wartawan memunculkan dua aktor yang lebih 

dominan dalam berita tersebut yaitu orang yang terdapat dan terlibat aktivitas 
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di dalam tempat karaoke serta anggota Pemkab, sementara yang lain hanya 

sebagai pelengkap. Wartawan menggambarkan kedua aktor tersebut sebagai 

penyebab masalah, dimana tempat karaoke Pungkruk beserta oknum di 

dalamnya dapat merusak moral anak-anak sedangkan Pemkab belum 

memiliki Perda yang jelas untuk menindak lanjuti hal tersebut. 

Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks 

berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun 

mendelegitimasi suatu tindakan. Pertama, kerusakan moral anak-anak sebagai 

generasi penerus bangsa ditampilkan sebagai akibat tidak dibongkarnya 

tempat karaoke di Pungkruk. Kedua, perlawanan dari pemilik tempat karaoke 

ditampilkan sebagai akibat tidak adanya Perda yang jelas mengenai usaha 

karaoke di Jepara. Ketiga, penyebaran PK yang identik dengan prostitusi akan 

semakin tidak terkontrol ditampilkan sebagai akibat tidak terdapatnya 

lokalisasi di luar Pungkruk. 

Pada paragraf terakhir dari teks berita tersebut terdapat treatment 

recommendation yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi 

masalah yang digambarkan. Secara tidak langsung wartawan menghimbau 

Pemkab untuk segera membentuk Perda tentang usaha karaoke. 

Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis 

besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan 

penekanan aspek yang digunakan untuk menojolkan isu yang dipilh. Pertama, 

dalam teks berita tersebut wartawan memilih dan lebih menonjolkan ketidak 

pastian Pemkab dalam memberantas usaha karaoke yang dinilai akan merusak 
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moral penerus bangsa. Wartawan Suara Merdeka mencoba untuk melakukan 

penggiringan publik dengan memunculkan isu bahwa Pemkab akan 

melakukan pembongkaran tempat karaoke di Pungkruk karena keberadaannya 

akan merusak moralitas anak dan remaja. Kemudian wartawan memunculkan 

kesan ketidak seriusan Pemkab atas kebijakan tersebut, dengan ditandai 

belum adanya Perda yang jelas untuk menindak lanjuti keputusan tersebut. 

Sehingga secara tidak langsung wartawan ingin menggiring pembaca agar 

menuntut Pemkab segera membuat Perda tentang usaha karaoke tersebut. 

Sementara mengenai isu kekhawatiran Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha 

Pungkruk, Mulud mengenai penyebaran PK yang tidak terkontrol di luar 

lokalisasi Pungkruk yang wartawan masukkan dalam teks tersebut, terkesan 

hanya sebagai pelengkap.  

Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu 

yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan 

pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu 

yang dipilih. Bagian awal penulisan berita yang dilakukan oleh wartawan 

Suara Merdeka dalam teks berita ini dapat dikategorikan sebagai berita 

features dengan menekankan aspek humant interest, yaitu aspek yang dapat 

memunculkan sisi emosional pembaca, dengan memberikan penggambaran 

kondisi moral yang akan dialami oleh anak-anak di sekitar tempat karaoke 

Pungkruk. Dengan demikian wartawan juga memunculkan citra negatif 

terhadap keberadaan tempat karaoke tersebut.  
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Penekanan juga dilakukan wartawan melalui bahasa dan kalimat yang 

digunakan untuk menggambarkan ketidak seriusan Pemkab dalam 

memberantas usaha karaoke, yaitu terletak di paragraf keempat “Sayangnya, 

penegakkan aturan penutupan tempat karaoke itu tak didasari kekuatan 

hukum jelas dan tegas. Tak seperti Kabupaten Kudus dan Pati yang telah 

membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) pengaturan usaha 

karaoke pada Juli kemarin, Jepara belum memilikinya. Jepara hanya 

mengandalkan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk menjalankan kebijakan 

itu”.  

Wartawan juga menggunakan kalimat persuasif untuk membuat kesan 

penekanan agar Pemkab segera membentuk Perda tentang usaha karaoke, ini 

terletak pada paragraf ketujuh “Pemkab Jepara harus iri dengan Kudus. Tanpa 

adanya pusat karaoke di kota kretek itu, mereka punya Perda yang mengatur 

usaha karaoke”. Kalimat ini mensugestikan kepada pembaca, bahwa Pemkab 

harus segera membuat Perda tentang usaha karaoke.  

2. Judul Berita: Gugatan Class Action Tak Pengaruhi kebijakan (7 

Agustus 2015) 
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Gambar 04 

Jepara- Pemkab Jepara diminta untuk tak tergesa-gesa terkait 

dengan pelaksanaan kebijakan pembongkaran bangunan karaoke di 

kawasan Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo. Pemkab diminta 

untuk menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Pengadilan 

Negeri (PN) Jepara. 

Hal itu disampaikan sejumlah warga Desa Mororejo yang 

mengikuti audiensi dengan DPRD Jepara, Kamis (6/8). Salah satu 

perwakilan warga, Arif Hasan menyampaikan, warga Mororejo 

menginginkan agar lahan tersebut dikelola sendiri oleh warga. Sebab 

berdasarkan riwayat yang ada, lahan tersebut sebenarnya milik desa. 

Warga pula yang mengelola lahan itu sehingga bisa dimanfaatkan seperti 

sekarang ini. 

“Dulu tak termanfaatkan. Kami mengelolanya. Tapi setelah itu 

tiba-tiba ada yang mengaku memilikinya. Beberapa tahun kemudian, 

Pemkab menguasainya,” papar Arif. 

Menurutnya, warga menuntut kawasan Pungkruk “kembali” 

dikelola oleh warga sebab lokasi itu menjadi satu-satunya aset desa yang 

bisa dimanfaatkan bagi warga. Warga bisa mengelolanya dengan berbagai 

macam usaha, sehingga kesejahteraan warga bisa terangkat. 
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Tidak Berpengaruh 

“Dengan alasan ini warga menggugat Pemkab Jepara melalui class 

action di Pengadilan Negeri (PN) Jepara. Hanya saja proses ini kerap tak 

diindahkan Pemkab sebab beberapa kali tak hadir dalam sidang,” 

ungkapnya. 

Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Hukum Setda Jepara, 

Nursinwan menandaskan, gugatan class action yang dilakukan warga 

Mororejo tidak berpengaruh dengan pemberlakuan kebijakan penataan 

kawasan Pungkruk yang berimbas pada perobohan bangunan yang ada. 

Pasalnya, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002, 

gugatan class action  hanya ditujukan untuk permintaan ganti rugi. 

“Sifatnya perwakilan karena, kasus yang digugat sama. Hanya saja, 

tak ada satu pasal pun yang menyatakan Pemkab atau pihak tertentu tak 

bisa melakukan apa pun terhadap lahan yang digugat dengan class action 

tersebut,” papar dia. (adp-44) 

 

Teks berita ini memberitakan warga desa Mororejo yang 

melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemkab Jepara untuk 

mengambil alih dan mengelola tanah di kawasan Pungkruk. Warga 

mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jepara. Warga 

meminta agar tanah tersebut diserahkan dan dikelola sendiri oleh warga. 

Menurut para warga, yang diwakili oleh Arif Hasan tanah itu adalah milik 

desa dan warga berhak mengelolanya. Akan tetapi gugatan tersebut tidak 

mempengaruhi keputusan Pemkab untuk mengelola dan menjadikan tanah 

tersebut sebagai pusat wisata kuliner. Hal tersebut dijelaskan oleh 

Nursinwan yang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Jepara. 

Nursinwan juga menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 tahun 2002 gugatan class action hanya ditujukan untuk 

permintaan ganti rugi.  



96 

 

 

Terdapat dua definisi masalah (define problems) yang dikembangkan 

wartawan dalam berita tersebut. Definisi masalah disini adalah masalah yang 

ingin digambarkan oleh wartawan dengan memberikan nilai tertentu. 

Pertama, warga Mororejo mengajukan gugatan class action untuk 

menggugat tanah di kawasan pantai Pungkruk yang berdasarkan riwayatnya 

lahan itu adalah milik desa, namun tiba-tiba diakui sebagai tanah milik 

Negara. Kedua, Pemkab tetap tidak ingin menunda pembongkaran bangunan 

yang ada di lahan tersebut dan menata kembali sebagai pusat wisata kuliner, 

meskipun lahan telah digugat dengan class action. 

Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian 

akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari 

munculnya masalah tersebut. Wartawan memunculkan dua aktor yang 

dominan dalam berita tersebut yaitu warga Mororejo dan Pemkab Jepara. 

Wartawan menggambarkan kedua aktor tersebut terlibat dalam konflik 

dimana posisi Pemkab Jepara lebih kuat sementara warga Mororejo 

dirugikan. 

Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks 

berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun 

mendelegitimasi suatu tindakan. Pertama, perebutan secara sepihak 

kepemilikan tanah oleh Pemkab Jepara serta ketidak taatannya terhadap 

hukum ditampilkan sebagai nilai yang digunakan untuk menjelaskan 

keputusan Pemkab untuk melakukan pembongkaran bangunan Pungkruk dan 

menata kembali meskipun kawasan yang akan dibongkar sedang digugat 
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class action. Kedua, perjuangan warga untuk mempertahankan hak 

kepemilikan tanah ditampilkan sebagai nilai yang digunakan untuk 

menjelaskan tindakan warga mengajukan gugatan class action yang 

digambarkan oleh wartawan.  

Teks berita yang ditulis wartawan tersebut tidak terdapat treatment 

recommendation yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi 

masalah yang digambarkan. Wartawan hanya sekedar menggambarkan suatu 

peristiwa. 

Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis 

besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan 

penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. 

Pertama, realitas yang dipilih wartawan dalam teks berita tersebut lebih 

menonjolkan Pemkab Jepara dinilai merebut secara sepihak dan tidak 

menghormati hukum, karena meskipun warga telah mengajukan gugatan 

class action di Pengadilan Negeri (PN) Jepara, Pemkab tetap tidak menunda 

rencana pembongkaran bangunan di kawasan Pungkruk. Kemudian wartawan 

memunculkan penjelasan  dari Kepala Bagian Hukum Jepara Nursinwan yang 

mengatakan bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 

2002, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan Pemkab atau pihak manapun 

tidak bisa melakukan apapun terhadap lahan yang digugat dengan class 

action. Penjelasan tersebut menggambarkan begitu  kuatnya posisi dan 

kebijakan yang dimiliki Pemkab untuk merobohkan bangunan di Pungkruk 
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dan mengambil alih lahan tersebut sebagai tanah milik Negara, sekalipun 

lahan tersebut telah digugat dan masih dalam proses hukum.      

Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu 

yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan 

pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu 

yang dipilih. Penekanan dilakukan wartawan pada kata “kembali” dalam 

kalimat yang terdapat pada paragraf keempat, “Menurutnya, warga menuntut 

kawasan Pungkruk kembali dikelola oleh warga sebab lokasi itu menjadi 

satu-satunya aset desa yang bisa dimanfaatkan bagi warga”. Dalam kalimat 

tersebut kata “kembali” ditulis dengan menggunakan tanda kutip. Hal itu 

menegaskan bahwa sebelumnya lahan tersebut telah ada yang memiliki dan 

mengelolanya, namun secara tiba-tiba lahan tersebut diakui oleh Pemkab 

sebagai tanah Negara. Hal ini menggambarkan bahwa Pemkab telah merebut 

lahan yang selama ini dikelola oleh warga.  

Wartawan juga menggunakan kalimat koherensi yang 

membandingkan dua peristiwa yang saling berlawanan. Hal ini digunakan 

oleh wartawan dalam menjelaskan tindakan Pemkab yang tidak 

memperdulikan gugatan class action yang telah diajukan oleh warga 

Mororejo. Seperti kalimat yang dikutip dari Arif: “Dengan alasan ini warga 

menggugat Pemkab Jepara melalui class action di Pengadilan Negeri (PN) 

Jepara. Hanya saja proses ini kerap tidak diindahkan Pemkab sebab beberapa 

kali tak hadir dalam sidang”. Kalimat ini mensugestikan kepada pembaca 
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bahwa  Pemkab tidak perduli dengan gugatan dan proses hukum yang sedang 

berjalan. 

Untuk mengimbangi penilaian atas tindakan Pemkab Jepara yang 

digambarkan dalam teks, wartawan juga menggunakan kutipan dari 

Nursinwan Ketua Bagian Hukum Setda Jepara: “ Sifatnya perwakilan karena, 

kasus yang digugat sama. Hanya saja, tak ada satu pasal pun yang 

menyatakan Pemkab atau pihak tertentu tak bisa melakukan apa pun terhadap 

lahan yang digugat dengan class action tersebut”. Kalimat ini mensugestikan 

bahwa kebijakan Pemkab memiliki posisi serta dasar yang kuat dan tidak ada 

yang bisa merubah keputusannya meskipun melalui jalur hukum.  

3. Judul Berita: Pengusaha Tak Diundang Rapat Terakhir (10 Agustus 

2015) Pembongkaran Tempat Karaoke Pungkruk 
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Gambar 05 

 

Jepara- Pemkab Jepara tak mengundang pengusaha karaoke 

maupun kuliner di kawasan Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan 

Mlonggo dalam rapat terakhir soal rencana penggusuran banguna karaoke 

di kawasan tersebut, Senin, (10/8). Pemkab beralasan, rapat tersebut sudah 

membahas soal tataran teknis pembongkaran. 

“Karena ini rapat teknis pembongkaran, dan bukan agenda 

audiensi, maka kami merasa tak perlu mengundang pengusaha Pungkruk. 

Pada dasarnya kami sudah tahu apa yang diinginkan pengusaha,” papar 

Kepala Satpol PP Jepara, Trisno Santoso, Minggu (9/8). 

Pihaknya mengaku sudah mengetahui aspirasi para pengusaha 

Pungkruk. Terlebih pada Kamis (6/8) kemarin, para pengusaha telah 

menyampaikan keinginan mereka kembali, serta menyampaikan respons 

apa yang bakal dilakukan ketika kebijakan pembongkaran itu dilakukan. 

“Semua sudah kami catat. Kami pastikan akan menyampaikannya saat 

rapat,” tegas dia. 

Dalam rapat nanti, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 

(Forkopinda) dipastikan akan diundang, beserta sejumlah dinas terkait. 

Khususnya dari Kodim, Polres serta DPRD. Pasalnya, dalam audiensi 

kemarin, Dewan meminta agar dilibatkan dalam rapat tersebut guna 

memberi saran dan usulan terkait kebijakan tersebut. 

“Kami juga mengundang Ormas. Hal ini dilakukan untuk 

menampung saran-saran soal kebijakan pembongkaran bangunan karaoke 

yang rencananya tetap akan dilaksanakan pada 19 Agustus mendatang,” 

ujarnya. 

Situasi Terbaru 

Dalam rapat itu, kata Trisno, akan dibahas teknis pembongkaran, 

konsep penataan hingga jadwal penataan kawasan. Hanya saja, hal itu 

bergantung pada informasi dan situasi terbaru di kawasan Pungkruk. 

“Kami sudah menerima banyak laporan tentang situasi di Pungkruk. Kami 

akan sampaikan kepastian dan detail pembongkaran nanti, bergantung 
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pada rapat itu. Sejauh ini belum ada jadwal perubahan rapat. 

Kemungkinan tetap akan dilakukan Senin (hari ini),” paparnya. 

Soal tidak diundangnyya pengusaha pada rapat tersebut berbeda 

dengan rekomendasi dari DPRD Jepara, saat audiensi dengan pengusaha 

Pungkruk, kamis (6/8) kemarin. Agar kebijakan tidak merugikan salah 

satu pihak, Dewan meminta agar pengusaha diikutkan dalam rapat 

tersebut. 

Ketua Komisi A, Junarso dalam audiensi itu berpesan agar segala 

aspirasi dari pengusaha ditampung. “Pengusaha ingin kejelasan detail 

penataan, kapan mulai dibangun, bentuknya seperti apa, selesainya kapan. 

Ada rasa kekhawatiran jika pengalihan usaha itu justru akan merugikan 

pengusaha,” papar dia. (adp-44) 

 

Teks berita ini memberitakan penjelasan Trisno Santoso sebagai 

Kepala Satpol PP Jepara mengenai rencana rapat terakhir yang akan 

membahas teknis pembongkaran Pungkruk. Berita tersebut juga memuat 

penjelasan Trisno mengenai siapa saja yang akan diundang untuk 

menghadiri rapat tersebut, dan alasan kenapa para pengusaha karaoke 

maupun kuliner di Pungkruk tidak diundang dalam rapat tersebut. 

Selain memuat keterangan Trisno, berita tersebut juga 

menyinggung permintaan Dewan pada rapat sebelumnya. Dewan meminta 

agar pengusaha diundang dalam rapat terakhir. Selain itu, dalam paragraf 

terakhir teks berita tersebut memuat pesan Ketua Komisi A. Junarso, yaitu 

agar segala aspirasi dari pengusaha dapat ditampung. 

Terdapat dua definisi masalah (define problems) yang dikembangkan 

wartawan dalam berita tersebut. Definisi masalah disini adalah masalah yang 

ingin digambarkan oleh wartawan dengan memberikan nilai tertentu. 

Pertama, pengusaha Pungkruk tidak diundang saat rapat terakhir oleh 

pihak Pemkab Jepara, karena rapat sudah membahas tentang teknis 

pembongkaran. Kedua, berlainan dengan keputusan Pemkab, pada rapat 
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sebelumnya DPRD meminta agar pengusaha juga diikutkan dalam rapat 

terakhir. 

Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian 

akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari 

munculnya masalah tersebut. Wartawan memunculkan dua aktor yang 

dominan dalam berita tersebut yaitu Pemkab Jepara dan DPRD. Wartawan 

menggambarkan kedua aktor tersebut memiliki pendapat yang berbeda, 

dimana Pemkab merasa tidak perlu mengundang pengusaha pada saat rapat 

terakhir, sementara DPRD ingin agar pengusaha diundang dalam rapat 

tersebut. Walaupun terdapat penggambaran tindakan Pemkab yang tidak 

sesuai dengan permintaan DPRD, namun aktor yang lebih ditonjolkan adalah 

Pemkab dibuktikan dengan pemberian ruang lebih dalam pemberitaan 

sementara posisi DPRD hanya sebagai pelengkap. 

Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks 

berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun 

mendelegitimasi suatu tindakan. Pertama, klarifikasi atas tindakan Pemkab 

yang tidak mengundang pengusaha saat rapat terakhir merupakan nilai moral 

yang ingin disampaikan dari kutipan penjelasan-penjelasan Pemkab yang 

diwakili oleh Trisno Santoso, Kepala Satpol PP Jepara. Kedua, kurangnya 

koordinasi antara Pemkab dengan DPRD merupakan nilai yang digunakan 

wartawan untuk menjelaskan perbedaan pendapat antara Pemkab dengan 

DPRD mengenai keikut sertaan pengusaha dalam rapat terakhir.  
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Teks berita yang ditulis wartawan tersebut tidak terdapat treatment 

recommendation yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi 

masalah yang digambarkan. Wartawan hanya sekedar menggambarkan suatu 

peristiwa. 

Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis 

besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan 

penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. 

Pertama, realitas yang dipilih wartawan dalam teks berita tersebut lebih 

menonjolkan tentang klarifikasi Pemkab Jepara karena tidak mengundang 

pihak pengusaha Pungkruk pada rapat terakhir. Walaupun pada akhir paragraf 

wartawan memunculkan kutipan dari DPRD yang berisi permintaan DPRD 

untuk mengikut sertakan pihak pengusaha dalam rapat tersebut, namun secara 

keseluruhan isi dari teks berita tersebut adalah kutipan kutipan dari Trisno 

Susanto, sebagai Kepala Satpol PP Jepara mengenai alasan  ketidak ikut 

sertaan pengusaha dan mekanisme rapat yang akan dilakukan.  

Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu 

yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan 

pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu 

yang dipilih. Penekanan dilakukan wartawan dengan memuat beberapa 

kutipan dan keterangan dari Trisno Susanto sebagai Kepala Satpol PP Jepara 

sebanyak enam paragraf dari delapan paragraf yang wartawan tulis. 

Sementara dua paragraf lainnya diletakkan di akhir teks, berisi tentang 

kutipan dari DPRD yang menyarankan agar pengusaha diikut sertakan dalam 
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rapat dan Ketua Komisi A yang menyarankan agar aspirasi pengusaha 

ditampung. Dengan penempatan dua paragraf yang berisi kutipan dari DPRD 

dan Ketua Komisi pada akhir teks, memberikan kesan bahwa permintaan 

DPRD dan Ketua Komisi A menjadi tak penting lagi. Karena paragraf 

sebelumnya yang berisi kutipan-kutipan dari Trisno telah menjawab 

permintaan tersebut. Seperti kalimat dalam kutipan ini, “Karena ini rapat 

teknis pembongkaran, dan bukan agenda audiensi, maka kami merasa tak 

perlu mengundang pengusaha Pungkruk. Pada dasarnya kami sudah tahu apa 

yang diinginkan pengusaha.” Kalimat ini mensugesti pembaca bahwa 

memang kehadiran pengusaha Pungkruk sudah tidak diperlukan lagi dalam 

rapat tersebut. Sugesti itu semakin diperkuat dengan kutipan ini “Semua 

sudah kami catat. Kami pastikan akan menyampaikan saat rapat”. Kalimat ini 

semakin memperkuat alasan Pemkab bahwa kehadiran pengusaha Pungkruk 

tidak lagi diperlukan dalam rapat tentang teknis pembongkaran tersebut.  

4. Judul Berita: Hari Ini Pungkruk Dibongkar (19 Agustus 2015) 

Ratusan Aparat Gabungan Disiagakan 
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Gambar 06 

 

Jepara- Aparat yang ditugaskan untuk membongkar bangunan 

karaoke di kawasan Pungkruk Desa Mororejo pada Rabu (19/8) ini tetap 

akan diberangkatkan. 

Pasalnya, koordinasi tak hanya dilakukan pada jajaran Forkopinda 

(Kodim dan polres), tapi juga Satpol PP Provinsi. Puluhan personel Satpol 

PP provinsi bakal diterjunkan dalam pembongkaran tempat yang bakal 

digunakan sebagai pusat kuliner itu. 

Hanya saja, proses eksekusi tersebut tidak akan berjalan mulus 

lantaran Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) secara resmi 

mengajukan gugatan terhadap kebijakan pembongkaran itu. Gugatan 

secara resmi telah dilayangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Semarang, Selasa (18/8). 

Wakil Ketua Papepung, Mulud menyampaikan, pihaknya nekat 

menggugat kebijakan ini melalui jalur hukum lantaran merasa tak 

mendapat keadilan. Sebab bangunan tersebut merupakan aset yang 

dibangun sendiri. 

Selain itu, tidak ada solusi yang jelas dan tepat dari pemkab untuk 

mengganti usaha. 
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“Solusi yang ditawarkan pemkab pun kami ragu terlaksana. 

Kalaupun terlaksana, butuh waktu  lama. Sedangkan kami harus mencari 

nafkah dimana,” tegas dia. 

Adapun nomor register gugatan tersebut adalah 

No.050/E/2015/PTUN. Menurut prosedur hukum, lanjut dia, jika 

kebijakan digugat, maka tidak boleh dilaksanakan. 

“Ini bukti kami taat hukum. Tapi jika langkah ini tetap diterabas 

dan Pemkab tetap melakukan eksekusi, maka kami akan melawan,” tegas 

dia. 

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab jepara Hadi priyanto 

mengatakan, berdasarkan informasi terakhir, jumlah personel Satpol PP 

Provinsi yang bakal membantu proses pembongkaran sebanyak 30 

personel. Penerjunan tersebut merupakan bentuk antisipasi. 

Tujuannya untuk menegakkan Perda dan memastikan 

pembongkaran bisa berjalan lancar. Dia menampik jika penerjunan 

bantuan personel penegak Perda itu didasarkan pada isu pengerahan 

ratusan massa yang untuk melawan aparat. “Antara isu itu dengan 

pengerahan bantuan personel itu tidak ada hubungannya,” tegasnya. 

Dengan demikian personil yang bakal dikerahkan dalam proses 

pembongkaran bangunan karaoke itu terdiri dari Polres Jepara sebanyak 

100 personil, Kodim 0719 Jepara 20 personil, Satpol PP Jepara 48 

personil, dan Satpol PP Provinsi Jateng 30 personil. Total personil yang 

bakal turun dalam proses penataan bangunan karaoke sejumlah 198 orang. 

“Kepastian skema pembongkaran akan dijelaskan saat apel jelang 

pemberangkatan. Hanya saja untuk perlengkapan, kami akan tetap 

menggunakan dua unit back hoe dari Dinas Ciptaruk dan DBMPESDM,” 

terang dia. (adp-44) 

 

Teks berita ini memuat konflik yang mengiringi rencana proses 

pembongkaran bangunan di Pungkruk. Walaupun pihak aparat yang telah 

ditugaskan untuk membongkar bangunan karaoke telah disiapkan, namun 

rencana pembongkaran tidak akan berjalan lancar. Karena Paguyuban 

Pengusaha Pungkruk secara resmi mengajukan gugatan terhadap kebijakan 

pembongkaran dengan nomor register No. 050/E/2015/PTUN di 

Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun begitu, Kabag Humas Pemkab 

Jepara Hadi Priyanto tetap akan menerjunkan aparat untuk memastikan 

pembongkaran tersebut tetap berlangsung. 
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Terdapat dua definisi masalah (define problems) yang dikembangkan 

wartawan dalam berita tersebut. Definisi masalah disini adalah masalah yang 

ingin digambarkan oleh wartawan dengan memberikan nilai tertentu. 

Pertama, Pemkab Jepara telah menyiapkan aparat gabungan yang 

ditugaskan untuk membongkar bangunan karaoke di kawasan Pungkruk. 

Kedua, pengusaha Pungkruk telah mengajukan gugatan terhadap kebijakan 

pembongkaran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, karena 

merasa Pemkab tidak memiliki solusi yang jelas untuk mengganti usaha dan 

aset yang mereka bangun sendiri. 

Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian 

akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari 

munculnya masalah tersebut. Wartawan memunculkan dua aktor yang 

dominan dalam berita tersebut yaitu Pemkab Jepara yang diwakili oleh Kabag 

Humas Pemkab Jepara, Hadi Priyanto dan Wakil Ketua Paguyuban 

Pengusaha Pungkruk, Mulud. Dalam berita ini Wartawan memberikan ruang 

yang sama terhadap dua aktor yang dimunculkan, hanya saja wartawan 

menggambarkan Mulud sebagai penghalang atas tindakan yang akan 

dilakukan oleh Pemkab . 

Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks 

berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun 

mendelegitimasi suatu tindakan. Pertama, konsistensi Pemkab Jepara untuk 

menegakkan Perda dan membongkar bangunan di Pungkruk merupakan nilai 

moral yang ingin disampaikan wartawan atas penggambaran persiapan 
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Pemkab mensiagakan aparat gabungan untuk merobohkan bangunan 

Pungkruk. Kedua, salah satu bentuk pelawanan terhadap kebijakan Pemkab 

merupakan nilai yang digunakan wartawan untuk menggambarkan tindakan 

pengusaha mengajukan gugatan terhadap kebijakan Pemkab ke Pengadilan 

Tata Usaha Negara Semarang.  

Teks berita yang ditulis wartawan tersebut tidak terdapat treatment 

recommendation yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi 

masalah yang digambarkan. Wartawan hanya sekedar menggambarkan suatu 

peristiwa. 

Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis 

besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan 

penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. 

Pertama, realitas yang dipilih wartawan dalam teks berita tersebut lebih 

menonjolkan tentang kesiapan Pemkab Jepara untuk membongkar bangunan 

di kawasan Pungkruk dengan penjelasan mengenai aparat gabungan yang 

telah disiagakan oleh Pemkab Jepara, kemudian wartawan menggambarkan 

adanya perlawanan dari pihak pengusaha dengan memasukkan penjelasan 

Mulud mengenai gugatan yang dilayangkan pengusaha di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Semarang sebagai cara untuk menghentikan pembongkaran.  

Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu 

yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan 

pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu 

yang dipilih. Penekanan dilakukan wartawan pada kalimat yang terdapat di 
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paragraf awal, “aparat yang ditugaskan untuk membongkar bangunan karaoke 

di kawasan Pungkruk Desa Mororejo pada Rabu (19/8) ini tetap akan 

diberangkatkan”. Pada penggalan kalimat “tetap akan diberangkatkan” 

menjelaskan bahwa walaupun Pemkab Jepara mengetahui pihak pengusaha 

melayangkan gugatan atas kebijakan Pemkab membongkar bangunan di 

Pungkruk, Pemkab tetap konsisten pada tujuan utama yaitu melakukan 

pembongkaran.  

Penekanan juga diberikan pada kalimat ini, “hanya saja, proses 

eksekusi tersebut tidak akan berjalan mulus lantara Paguyuban Pengusaha 

Pungkruk (Papepung) secara resmi mengajukan gugatan terhadap kebijakan 

pembongkaran itu.” Kalimat ini mensugesti pembaca bahwa pengusaha 

Pungkruk telah menghalangi proses pembongkaran tersebut. Perlawanan dari 

pengusaha juga digambarkan wartawan melalui kalimat yang dikutip dari 

Mulud:  “ini bukti kami taat hukum. Tapi jika langkah ini tetap diterabas dan 

Pemkab tetap melakukan eksekusi, maka kami akan melawan.” 

5. Judul Berita: Pengusaha dan Pekerja Bakar Ban (20 Agustus 2015) 

Bangunan Karaoke di Pungkruk Dibongkar 
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Gambar 07 
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Gambar 08 

 

Jepara- Pemkab akhirnya membongkar bangunan karaoke di 

kawasan Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Rabu (19/8). 

Hanya saja, hingga kemarin baru empat bangunan yang 

dirobohkan. 

Dua bangunan yang diratakan dengan tanah merupakan bangunan 

yang sudah lama tak terpakai. Dua bangunan lain hanya dirusak pada 

bagian atap depan. Adapun bangunan masih berdiri kokoh. 

Proses pembongkaran yang dipimpin Wakil Bupati Jepara Subroto, 

Komandan Kodim 0719 Letkol Inf Adek Chandra Kurniawan, serta 

Kapolres Jepara, AKBP Fajar Budianto tersebut baru berlangsung saat 

tengah hari, empat jam setelah aparat gabungan tiba di lokasi. 

Pembongkaran dilakukan pada bangunan yang berdiri di sisi selatan 

kawasan Pungkruk. Khususnya yang tepat berdiri di lambiran pantai. 

Keputusan pembongkaran hanya sejumlah bangunan tersebut 

dilakukan usai dilakukan pembicaraan antara Subroto, Dandim, Kapolres, 

dengan pengusaha yang didukung Petinggi Mororejo, Kusripah. 

Subroto manandaskan, pembongkaran bangunan dilakukan karena 

akan ditata secara lebih baik. Sebab, selain melanggar IMB dan 

menempati tanah negara, karaoke yang dibangun juga mengakibatkan 

peredaran miras dan prostitusi terselubung. 

“Jika hanya dipakai untuk bangunan karaoke, yang menikmati 

lahan Pemkab itu hanya segelintir orang. Sedangkan jika dibangun tempat 

wisata, maka akan bisa dinikmati 1,2 juta penduduk Jepara,” terang 

Subroto, saat berdialog. 
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Dia menyampaikan, sudah memberikan solusi bagi pengusaha 

karaoke. Sebab, mereka akan diprioritaskan akan menempati usaha kuliner 

yang juga akan dibangun melengkapi fasilitas pariwisata. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jepara, Imam Ghozali 

menyampaikan, pembongkaran bisa saja dilakukan asal disediakan tempat 

untuk pengusaha dan warga tetap tinggal serta pengganti usaha. Sebab, 

warga tidak bisa tinggal dan mencari nafkah jika bangunan langsung 

dibongkar tanpa ada bangunan lain. 

“Jangan sampai nasib Pungkruk sama dengan nasib pembangunan 

infrastruktur lainnya,” katanya. 

Dilanjutkan 

Mengenai proses eksekusi yang hanya membongkar empat 

bangunan itu, Pemkab Jepara menampik jika tak konsisten. Kabag Humas 

Setda Jepara, Hadi priyanto menjelaskan, sesuai hasil pembicaraan internal 

lanjutan dengan pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres, serta pengusaha, 

memang hari ini hanya dilakukan pembongkaran beberapa bangunan. 

Pasalnya, dari hasil survei, masih banyak perlengkapan di dalam 

bangunan. 

“Semua bangunan tetap akan dibongkar. Situasi hari ini memang 

tidak sesuai gambaran. Selain ada perlawanan, juga banyak bangunan 

yang belum dibongkar sendiri, maupun beberapa barang yang masih ada di 

dalam. Secara internal, kami akan melakukan rapat kembali menangani hal 

ini,” katanya. 

Hanya saja, dia menandaskan, selama waktu jedah ini, pengusaha 

dilarang membuka usaha karaoke, serta mencicil membongkar bangunan 

sendiri. “Sebab bangunan pasti akan dibongkar. Rapat nanti hanya 

pembicaraan teknis pembongkaran lanjutan,” imbuhnya. 

Di lapangan, proses pembongkaran memang tak berlangsung 

mulus. Ratusan personel yang datang di lokasi Pungkruk sekitar pukul 

09.00 usai apel di Alun-alun Jepara tak bisa langsung melakukan eksekusi. 

Di gerbang masuk kawasan Pungkruk, pengusaha dan pekerja di usaha 

karaoke yang didominasi pemandu karaoke (PK) membakar ban dan kayu. 

(adp-45) 

 

Teks berita ini memuat kelanjutan proses pembongkaran bangunan 

Pungkruk. Secara garis besar berita ini menggambarkan proses 

berlangsungnya pembongkaran yang dipimpin oleh Wakil Bupati Jepara 

Subroto, Komandan Kodim 0719 Letkol Inf Adek Chandra Kurniawan, 

serta Kapolres Jepara, AKBP Fajar Budianto. Seperti yang dijelaskan 

dalam berita tersebut Subroto tetap melakukan pembongkaran bangunan 
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tersebut karena selain melanggar IMB dan menempati tanah negara, 

karaoke yang dibangun juga mengakibatkan peredaran miras dan prostitusi 

terselubung. Berita ini juga memuat komentar Wakil Ketua DPRD Jepara, 

Imam Ghozali tentang kekhawatirannya akan nasib para pengusaha serta 

kejelasan nasib pembangunan Pungkruk tersebut. 

Terdapat definisi masalah (define problems) yang dikembangkan 

wartawan dalam berita tersebut. Definisi masalah disini adalah masalah yang 

ingin digambarkan oleh wartawan dengan memberikan nilai tertentu. 

Definisi masalah yang dikembangkan oleh wartawan dalam teks berita 

tersebut adalah mengenai proses pembongkaran bangunan Pungkruk yang 

hanya berhasil merobohkan empat bangunan. Hal ini terjadi karena adanya 

perlawanan dari pihak pengusaha. 

Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian 

akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari 

munculnya masalah tersebut. Wartawan memunculkan dua aktor yang 

dominan dalam berita tersebut, dan keduanya berasal dari kubu yang sama 

yaitu Pemkab Jepara yang diwakili oleh Wakil Bupati Subroto dan Kabag 

Humas Pemkab Jepara, Hadi Priyanto. Sementara yang lain hanya sebagai 

pelengkap. 

Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks 

berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun 

mendelegitimasi suatu tindakan. Pertama, ketidak konsistensian Pemkab 

Jepara untuk membongkar bangunan di Pungkruk merupakan nilai moral 
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yang ingin disampaikan wartawan atas penggambaran hasil dari 

pembongkaran tersebut hanya berhasil membongkar empat bangunan yang 

sudah tak terpakai. Kedua, klarifikasi Pemkab Jepara dalam rangka 

menampik tuduhan ketidak konsistensian tindakan Pemkab merupakan nilai 

yang ingin disampaikan wartawan melalui kutipan-kutipan penjelasan dari 

Subroto maupun Hadi Priyanto.  

Teks berita yang ditulis wartawan tersebut tidak terdapat treatment 

recommendation yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi 

masalah yang digambarkan. Wartawan hanya sekedar menggambarkan suatu 

peristiwa. 

Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis 

besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan 

penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. 

Pertama, pada paragraf awal realitas yang dipilih wartawan dalam teks berita 

tersebut lebih menonjolkan tentang ketidak konsistensian Pemkab Jepara 

untuk merobohkan bangunan Pungkruk. Akan tetapi kemudian wartawan 

memberikan  klarifikasi dari realitas yang wartawan munculkan pada paragraf 

awal, dengan memasukkan kutipan-kutipan yang berisi klarifikasi dari pihak 

Pemkab atas tertundanya proses pembongkaran bangunan di kawasan 

Pungkruk.  

Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu 

yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan 

pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu 
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yang dipilih. Penekanan dilakukan wartawan pada kalimat yang terdapat di 

paragraf awal, “hanya saja, hingga kemarin baru empat bangunan yang 

dirobohkan. Dua bangunan yang diratakan dengan tanah merupakan 

bangunan yang sudah lama tak terpakai. Dua bangunan lain hanya dirusak 

pada bagian atap depan. Adapun bangunan masih berdiri kooh”. Pada kalimat 

ini dapat mensugesti pembaca bahwa Pemkab tidak serius untuk membongkar 

bangunan yang terdapat di kawasan Pungkruk, terbukti hanya empat saja 

bangunan yang dirobohkan. Bahkan dua bangunan yang dirobohkan 

merupakan bangunan yang sudah tidak terpakai sedangkan dua yang lainnya 

hanya dirusak pada bagian atap. 

Walaupun pada paragraf awal wartawan memunculkan citra negatif 

terhadap tindakan Pemkab Jepara, namun pada paragraf-paragraf berikutnya 

wartawan memberikan ruang untuk Pemkab memberikan klarifikasi dan 

kembali menguatkan sugesti pembaca bahwa Pemkab serius untuk melakukan 

pembongkaran. Hal tersebut digambarkan melalui kalimat yang dikutip dari 

Subroto: “jika hanya dipakai untuk bangunan karaoke, yang menikmati lahan 

Pemkab itu hanya segelintir orang. Sedangkan jika dibangun tempat wisata, 

maka akan bisa dinikmati 1,2 juta penduduk Jepara.” Kalimat ini mensugesti 

pembaca bahwa, disatu sisi Pemkab serius akan membongkar bangunan 

karaoke dan disisi lain Pemkab juga mementingkan kepentingan masyarakat 

secara umum. 

Klarifikasi pihak Pemkab juga dimunculkan melalui kalimat yang 

terdapat pada paragaraf 10, “mengenai proses eksekusi yang hanya 
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membongkar empat bangunan itu, Pemkab Jepara menampik jika tak 

konsisten. Kabag Humas Setda Jepara, Hadi priyanto menjelaskan, sesuai 

hasil pembicaraan internal lanjutan dengan pimpinan DPRD, Dandim, 

Kapolres, serta pengusaha, memang hari ini hanya dilakukan pembongkaran 

beberapa bangunan. Pasalnya, dari hasil survei, masih banyak perlengkapan 

di dalam bangunan.” Kalimat tersebut mensugesti pembaca bahwa tindakan 

Pemkab menunda pembongkaran terdapat alasan kemanusiaan. 

6. Judul berita: Pengusaha Usulkan Bangun Ruko (21 Agustus 2015) 

 

 
Gambar 09 
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Gambar 10 

 

SEJUMLAH pemilik bangunan karaoke di Pungkruk terlihat 

bergegas mengeluarkan beberapa barang dari dalam ruangan. Selanjutnya 

mereka mengangkutnya di mobil bak terbuka untuk dibawa keluar dari 

kawasan Pungkruk. Raut wajah gugup mereka seakan menandakan jika 

bego dengan perlahan memasuki area Pungkruk untuk membongkar 

bangunan. 

Mungkin mereka berpikir jika usaha penghadangan di pintu masuk 

kawasan dengan membakar kayu dan ban akan berhasil. Demikian pula 

dengan proses negosiasi yang berlangsung cukup lama. Nyatanya, bego 

tetap masuk dan mulai menggaruk habis satu bangunan. Sontak hal itu 

membuat pemilik bangunan kian mempercepat mengeluarkan isi 

bangunan. 

Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) pun saat itu hanya 

bisa mengarahkan aparat, mana bangunan yang boleh dibongkar terlebih 

dahulu, sesuai dengan hasil negosiasi dengan Pemkab Jepara. 
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Wakil Papepung, Mulud menyampaikan rasa terima kasihnya 

karena Pemkab berkenan tak membongkar semua bangunan hari itu. 

Hanya saja, dia ingin solusi yang cukup adil jika pembongkaran dilakukan 

pada semua bangunan. Menurutnya, dikawasan Pungkruk ada sekitar 58 

bangunan. Sekitar 40 bangunan di antaranya digunakan sebagai usaha kafe 

dan karaoke. 

“Sebagian pemilik bangunan juga tinggal di sana, sehingga jika 

semua bangunan tetap dibongkar, maka pembangunan juga harus segera 

dilaksanakan. Diharapkan diprioritaskan bangunan ruko, sehingga bisa 

segera dijadikan lokasi tempat tinggal dan tempat usaha,” ujarnya. 

Selain itu, pihaknya sebenarnya ingin agar pengajuan gugatan di 

PTUN bisa merubah kebijakan Pemkab. Hanya saja, meski telah 

mengajukan gugatan atas SK Bupati Jepara Nomor 300/3004 tentang 

pembongkaran bangunan di atas tanah negara tertanggal 18 Mei 2015, 

Pemkab Jepara tetap melakukan eksekusi pembongkaran pada beberapa 

bangunan. 

Kuasa hukum pengusaha karaoke Pungkruk, Yusuf menjelaskan, 

secara resmi pihaknya mengajukan gugatan atas Surat Bupati itu ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jepara, Selasa (18/8). Gugatan 

tersebut didasarkan pada ketidaksesuaian antara SK Bupati tentang 

kebijakan pembongkaran itu dengan Surat Edaran Bupati Nomor 300/1310 

tertanggal 13 Maret 2015 tentang penutupan tempat hiburan karaoke. 

“Dalam surat itu jelas tertera hanya penutupan karaoke. Jadi yang 

dilarang hanya karaoke. Bukan terus membumihanguskan bangunannya,” 

ujarnya. 

Selain itu, SK Bupati yang dijadikan dasar pembongkaran dinilai 

melanggar asas umum pemerintahan. Pasalnya, pemilik dan pengusaha di 

sana merupakan warga yang mencari nafkah dengan memanfaatkan aset 

tersebut. Pembongkaran dinilai semena-mena karena bangunan atau 

fasilitas penggantinya belum ada. 

“Terlebih pemilik bangunan tergolong pengusaha ekonomi 

golongan lemah (pegel). Seharusnya mereka dilindungi,” paparnya. Untuk 

itu pihaknya mengimbau Pemkab Jepara menunda keberlanjutan 

pembongkaran hingga ada putusan tetap dari PTUN. 

 

Teks berita ini menggambarkan kepanikan para pemilik bangunan 

karaoke saat bego yang akan meratakan bangunan mereka telah memasuki 

area Pungkruk. Seperti yang dijelaskan dalam teks tersebut bahwa usaha 

para pengusaha untuk menghadang di pintu masuk kawasan dengan 

membakar kayu dan ban serta negosiasi yang dilakukan pengusaha dengan 

Pemkab tidak menghentikan proses pembongkaran. Gugatan yang 
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diajukan di PTUN sebelumnya juga tidak bisa merubah kebijakan Pemkab 

untuk melakukan pembongkaran.  

Teks berita ini juga mencantumkan ungkapan terima kasih dari 

Wakil Papepung, Mulud karena Pemkab berkenan tidak membongkar 

semua bangunan saat itu juga, karena masih banyak bangunan yang belum 

dikosongkan. Akan tetapi pihaknya menuntut solusi yang adil jika 

pembongkaran dilakukan pada semua bangunan, karena rata-rata bangunan 

yang akan diratakan merupakan tempat usaha sekaligus tempat tinggal 

mereka.  

Terdapat definisi masalah (define problems) yang dikembangkan 

wartawan dalam berita tersebut. Definisi masalah disini adalah masalah yang 

ingin digambarkan oleh wartawan dengan memberikan nilai tertentu. 

Definisi masalah yang dikembangkan oleh wartawan dalam teks berita 

tersebut adalah mengenai ketidak berdayaan pengusaha Pungkruk melawan 

proses pembongkaran bangunan oleh Pemda Jepara, dan akhirnya para 

pengusaha tersebut menyerah dengan syarat kepada Pemkab Jepara.  

Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian 

akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari 

munculnya masalah tersebut. Wartawan memunculkan dua aktor yang 

dominan dalam berita tersebut, dan keduanya berasal dari kubu yang sama 

yaitu pengusaha Pungkruk yang diwakili oleh Wakil Ketua Papepung, Mulud 

dan kuasa hukum pengusaha karaoke Pungkruk, Yusuf. 
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Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks 

berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun 

mendelegitimasi suatu tindakan. Pertama, ketidak berdayaan pengusaha 

Pungkruk melawan kebijakan Pemkab Jepara merupakan nilai moral yang 

ingin disampaikan wartawan atas penggambaran sikap para pengusaha yang 

akhirnya membiarkan bego menggaruk salah satu bangunan yang ada di 

kawasan Pungkruk. Kedua, kekecewaan para pengusaha Pungkruk 

merupakan nilai yang ingin disampaikan wartawan melalui kutipan-kutipan 

penjelasan dari Mulud dan Yusuf.  

Teks berita yang ditulis wartawan tersebut tidak terdapat treatment 

recommendation yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi 

masalah yang digambarkan. Wartawan hanya sekedar menggambarkan suatu 

peristiwa. 

Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis 

besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan 

penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. 

Pertama, secara keseluruhan dalam teks berita tersebut wartawan lebih 

menonjolkan tentang ketidak berdayaan para pengusaha Pungkruk dalam 

melawan kebijakan Pemkab Jepara, meskipun segala cara telah dilakukan 

oleh  para pengusaha untuk menggagalkan proses pembongkaran tersebut. 

Selain itu wartawan juga menggambarkan kekecewaan para pengusaha atas 

tindakan Pemkab yang dinilai tak sesuai dan melenceng dari kebijakan awal 
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yang hanya akan melakukan penutupan usaha bukan pembongkaran 

bangunan.  

Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu 

yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan 

pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu 

yang dipilih. Teks berita ini disusun dalam bentuk berita feature, 

menggunakan gaya bahasa yang dapat memunculkan nilai emosional. 

Sehingga penggambaran wartawan terhadap nasib yang dialami oleh tokoh 

yang dalam hal ini adalah para pengusaha begitu mendalam. Penekanan 

dilakukan wartawan pada kalimat yang terdapat di paragraf-paragraf awal, 

yaitu paragraf satu sampai paragraf tiga. Dalam paragraf tersebut wartawan 

menggambarkan kepasrahan para pengusaha karena segala tindakan 

perlawanan hanya dapat menunda, tetapi tidak dapat menghentikan proses 

pembongkaran, seperti pada kalimat ini, “Paguyuban Pengusaha Pungkruk 

pun saat itu hanya bisa mengarahkan aparat, mana bangunan yang boleh 

dibongkar terlebih dahulu, sesuai dengan hasil negosiasi dengan Pemkab 

Jepara”. Pada kalimat ini yang tergambar selain kepasrahan para pengusaha, 

juga tergambar bahwa Pemkab masih memiliki rasa kemanusiaan. Hal ini 

semakin dikuatkan dengan ucapan terima kasih dari Mulud yang dituliskan 

oleh wartawan pada paragraf selanjutnya, “Wakil Papepung, Mulud 

menyampaikan rasa terima kasihnya karena Pemkab berkenan tak 

membongkar semua bangunan hari itu.” Secara tidak langsung kalimat 

tersebut menggambarkan citra positif Pemkab Jepara. 
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Pada paragraf-paragraf akhir wartawan memuat kutipan-kutipan yang 

menggambarkan kekecewaan para pengusaha terhadap tindakan Pemkab. 

Seperti dalam kalimat yang dikutip dari Yusuf: “dalam surat itu jelas tertera 

hanya penutupan karaoke. jadi yang dilarang hanya karaoke. bukan terus 

membumihanguskan bangunannya”.  Dalam kalimat ini menggambarkan 

Pemkab Jepara telah melenceng dari keputusan awalnya. Akan tetapi karena 

letaknya berada di akhir teks, pernyataan tersebut dianggap tidak penting.  

7. Judul Berita: Pemkab Tetap Akan Ratakan Bangunan (21 Agustus 

2015) Dukungan Warga Mengalir 

 

 

Gambar 11 
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Gambar 12 

 

JEPARA Usai membongkar empat bangunan di pusat karaoke 

Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo pada rabu (19/8), Pemkab 

kembali melakukan rapat koordinasi bersama Forkopinda Jepara. Agenda 

rapat akan membahas keberlanjutan kebijakan pembongkaran sekaligus 

melakukan evaluasi. 

Hal itu disampaikan Kabag Humas Pemkab Jepara, Hadi Priyanto, 

Kamis (20/8). Dia menandaskan, sampai saat ini Pemkab Jepara tetap 

berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan tersebut. Pungkruk tetap akan 

ditata dengan jalan melakukan pembongkaran.  

“Kami akui jika pembongkaran kemarin tidak sesuai rencana. 

Seharusnya memang semua bangunan karaoke dibongkar hari itu juga. 

Jika tidak selesai, besoknya lagi. Tapi hal ini bukan berarti Pamkab gagal 

melakukan pembongkaran. Hanya saja situasi kemarin tidak 

memungkinkan,” tandasnya. 

Intruksi 

Saat pembongkaran, Pemkab memiliki gambaran jika semua 

bangunan sudah dikosongkan. Bahkan bagian bangunan yang masih bisa 

digunakan, dibongkar pemilikya. Pasalnya, Pemkab juga menginstruksikan 

agar pemilik melakukan pembongkaran sendiri dengan batas waktu 18 

Agustus. 
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“Hal inilah yang akan kami bahas dan evaluasi. Sambil melihat 

perkembangan terbaru. Termasuk suara dari masyarakat Mororejo yang 

saat eksekusi, banyak yang mendukung pelaksanaan pembongkaran,” 

ungkapnya. Dia mengklaim, banyak masyarakat yang menyesalkan tidak 

semua bangunan dibongkar. Bahkan saat ini banyak pihak yang 

mendukung langkah Pemkab. Hal itu berdasarkan dari sejumlah 

masyarakat dan perangkat desa yang menemui Wakil Bupati Jepara pada 

Kamis (20/8). 

Menurutnya, yang menghadap ke Wabup Subroto ada empat 

anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dari lima anggota BPD. Kemudian 

dua ketua RT dari empat RT yang ada di Desa Mororejo. 

Tak hanya membawa suara warga Desa Mororejo yang mendukung 

langkah Pemkab, namun juga menyatakan kecewa dengan kepala desa atau 

petinggi yang memilih membela pihak pengusaha karaoke.” Saat menemui 

Pak Wabup, mereka tegas menyatakan ada 90 persen lebih warga asli 

Pungkruk yang mendukung kebijakan Pemkab Jepara,” katanya. 

Dia menandaskan, sejauh ini belum ada opsi lain selain jalan 

pembongkaran yang ditempuh untuk melakukan penataan kawasan wisata 

yang sebetulnya diperuntukkan bagi wisata kuliner tersebut. Dengan 

melakukan pembongkaran, maka penataan secara total dapat dilakukan, 

terutama mengembalikan fungsi utama kawasan tersebut sebagai kawasan 

wisata kuliner dari kawasan karaoke.(adp-45) 

 

Teks berita ini secara umum memuat persoalan kelanjutan 

pembongkaran bangunan Pungkruk yang sempat tertunda. Pihak Pemkab 

akan terus melanjutkan proses pembongkaran tersebut. pihak Pemkab 

mengklaim banyak masyarakat yang mendukung pelaksanaan 

pembongkaran. Dukungan masyarakat diwakili oleh empat anggota Badan 

Perwakilan Desa (BPD) dari lima anggota BPD, serta dua ketua RT dari 

empat RT yang ada di Desa Mororejo yang menemui Wakil Bupati Jepara. 

Berita ini diambil dari penjelasan Kabag Humas Pemkab Jepara, Hadi 

Priyanto.   

Terdapat definisi masalah (define problems) yang dikembangkan 

wartawan dalam berita tersebut. Definisi masalah disini adalah masalah yang 

ingin digambarkan oleh wartawan dengan memberikan nilai tertentu. 
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Definisi masalah yang dikembangkan oleh wartawan dalam teks berita 

tersebut adalah klarifikasi dari Pemkab Jepara atas tertundanya 

pembongkaran Pungkruk sebelumnya.  

Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian 

akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari 

munculnya masalah tersebut. Wartawan memunculkan satu aktor yang 

dominan dalam berita tersebut, yaitu Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi 

Priyanto dan menyudutkan pihak lain yaitu Petinggi dan pengusaha 

Pungkruk. 

Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks 

berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun 

mendelegitimasi suatu tindakan. Secara keseluruhan wartawan Suara 

Merdeka ingin menggambarkan bentuk klarifikasi dari Pemkab Jepara atas 

tertundanya proses pembongkaran bangunan di Pungkruk dengan 

menggunakan kutipan-kutipan yang berasal dari Hadi Priyanto. Selain itu 

secara tidak langsung wartawan juga menggambarkan posisi Petinggi 

Mororejo yang membela pengusaha Pungkruk dengan sudut pandang negatif 

melalui kutipan Hadi Priyanto.   

Teks berita yang ditulis wartawan tersebut tidak terdapat treatment 

recommendation yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi 

masalah yang digambarkan. Wartawan hanya sekedar menggambarkan suatu 

peristiwa. 
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Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis 

besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan 

penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. 

Pertama, secara keseluruhan dalam teks berita tersebut wartawan lebih 

menonjolkan tentang klarifikasi Pemkab Jepara atas tertundanya 

pembongkaran bangunan di Pungkruk. Hal tersebut digambarkan melalui 

kutipan penjelasan dari Kabag Humas Pemkab Jepara, Hadi Priyanto 

mengenai keseriusan Pemkab untuk membongkar bangunan tersebut. Hal itu 

diperkuat dengan adanya dukungan  dari warga. Selain itu pada bagian akhir 

wartawan juga memberikan gambaran negatif terhadap Petinggi Mororejo 

dengan mencantumkan kutipan dari Hadi Priyanto mengenai kekecewaan dari 

warga karena Petinggi telah membela para pengusaha. Dapat dikatakan 

bahwa dalam teks berita tersebut wartawan hanya menguatkan satu pihak dan 

melemahkan pihak lain. Hal itu diperkuat dengan hanya terdapat satu pihak  

saja yang dijadikan nara sumber dalam teks berita tersebut. 

Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu 

yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan 

pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu 

yang dipilih. Pada teks berita ini wartawan melakukan penekanan isu dengan 

menggunakan kalimat-kalimat dalam bentuk kutipan-kutipan dari Hadi 

Priyanto. Contohnya pada paragraf ketiga, “Kami akui jika pembongkaran 

kemarin tidak sesuai rencana. Seharusnya memang semua bangunan karaoke 

dibongkar hari itu juga. Jika tidak selesai, besoknya lagi. Tapi hal ini bukan 
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berarti Pemkab gagal melakukan pembongkaran. Hanya saja situasi kemarin 

tidak memungkinkan.” Kalimat ini mensugesti dan meyakinkan pembaca 

bahwa Pemkab serius akan melanjutkan proses Pembongkaran. 

Penekanan juga diberikan wartawan pada paragraf kelima, wartawan 

menuliskan kalimat “Dia mengklaim, banyak masyarakat yang menyesalkan 

tidak semua bangunan dibongkar. Bahkan saat ini banyak pihak yang 

mendukung langkah Pemkab. Hal itu berdasarkan dari sejumlah masyarakat 

dan perangkat desa yang menemui Wakil Bupati Jepara pada Kamis (20/8).” 

“Dia” yang dimaksud disini adalah Hadi Priyanto, sedangkan kata 

“mengklaim” disini menggambarkan suatu pernyataan tentang fakta dan 

kebenaran sesuatu, yaitu kebenaran tentang adanya dukungan para warga atas 

kebijakan Pemkab. Secara tidak langsung wartawan ingin menggambarkan 

bahwa kebijakan Pemkab merupakan tindakan yang didukung oleh 

masyarakat.     

Pada paragraf ketujuh wartawan menuliskan “Tak hanya membawa 

suara warga Desa Mororejo yang mendukung langkah Pemkab, namun juga 

menyatakan kekecewaan dengan kepala desa atau petinggi yang memilih 

membela pihak pengusaha karaoke.” Kalimat ini mensugesti pembaca bahwa 

petinggi Mororejo ikut andil dalam menentang kebijakan Pemkab Jepara. 
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8. Judul Berita: Pengusaha Pungkruk Diberi Tenggang Sepekan (3 

September 2015)  

Perobohan Bangunan Tahap Kedua 

 

 
Gambar 13 

 

JEPARA – pengusaha kuliner dan karaoke Pungkruk Desa 

Mororejo, Kecamatan Mlonggo diberi  tenggang waktu sepekan untuk 

membongkar sendiri bangunannya, sebelum dilakukan pembongkaran oleh 

Pemkab Jepara. Hal itu menyusul diedarkannya surat edaran Bupati Jepara 

tentang pembongkaran bangunan tahap kedua di kawasan yang bakal 

disulap menjadi pusat kuliner itu. 

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa menyampaikan, pada Rabu 

(2/9) kemarin, pihaknya sudah  mengedarkan  surat resmi tersebut ke 

pengusaha Pungkruk. Isinya tegas menjelaskan bahwa Pemkab akan 

kembali melakukan pembongkaran bangunan tanpa IMB di Pungkruk itu. 

Pengusaha diberi waktu hingga 9 September untuk membongkar sendiri 

bangunan miliknya.  
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“Sebab  kami menyayangkan jika bangunan dibongkar dengan alat 

berat. Jika di bongkar sendiri, pemilik bangunan bisa memanfaatkan 

sejumlah bagian bangunan,” terang Trisno. 

Trisno nenandaskan, dalam jangka waktu itu, pengusaha karaoke 

juga dilarang untuk membuka karaoke. Pihaknya akan melakukan 

pemantauan secara intensif mengenai hal ini. Hanya saja, pihaknya masih 

merahasiakan waktu pembongkaran tahap kedua dilakukan. 

“Kami belum menentukannya. Yang pasti, batas waktu 

pembongkaran sendiri oleh pemilik bangunan hingga 9 September,” terang 

dia. 

Dianggarkan  

Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto memaparkan, dalam 

pengembangan Kawasan Pungkruk nanti tahun ini melalui APBD, Pemkab 

menganggarkan Rp 200 juta. Selain itu juga akan mengalokasikan Rp 1 

miliar dari bantuan provinsi. Sementara untuk tahun depan, Pemkab 

melalui Dinas Ciptaruk Jepara sudah mengajukan aggaran Rp 1,5 miliar.” 

Anggaran sebanyak itu akan diprioritaskan untuk membangun fasilitas 

kuliner di kawasan Pungkruk. Sebab tujuan pembangunan memang untuk 

mengembalikan fungsi Pungkruk ke kawasan kuliner,” terang Hadi. 

Mengenai Pemkab yang bersikukuh membongkar bangunan serta 

meratakan kawasan Pungkruk ini, pimpinan DPRD Jepara mengingatkan 

agar proyek tersebut tidak mangkrak sebagaimana banyak proyek lain 

yang magkrak. 

Wakil ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Ghozali menyatakan 

proyek pembangunan Pungkruk berdasarkan konsep yang dibuat terlalu 

mewah. Jika menuruti konsep itu, pihaknya menilai pembangunan yang 

didanai APBD itu akan memakan waktu lama. Potensi proyek mangkrak 

besar karena jumlah anggaran yang besar. 

“Jangan sampai megaproyek pembangunan Pungkruk nasibnya 

bakal sama dengan proyek Pemkab lainnya yang mangkrak. Banyak 

contohnya, seperti Shopping Centre Jepara (SCJ) dan Kawasan Industri 

Mulyoharjo (KIM). Lihat proyeknya, tidak jelas semua,” tegas Imam. 

Dia menandaskan, jika Pemkab serius melakukan pembangunan 

kawasan Pungkruk, lebih baik menggandeng pihak swasta (investor). 

Sebab dinilainya bisa lebih serius dalam pembangunan maupun 

pengelolaan. “Lebih baik anggaran dikembangkan untuk Pantai Kartini 

dan Bandengan. Sebab jika proyek pengembangan kawasan Pungkruk ini 

gagal, bakal menyakiti banyak orang. Sebab banyak yang dikorbankan,” 

ucapnya. 

Pihaknya menjanjikan akan mengawal kebijakan Pemkab ini. Baik 

perencanaan, hingga persoalan aggaran pembangunan Pungkruk.” Pemkab 

selama ini terlihat enggan dikontrol dewan.  Tapi dalam hal ini, kami akan 

awasi,” tandas dia. (adp-24) 
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Teks berita ini memberitakan keputusan Pemkab yang akan 

kembali melakukan pembongkaran bangunan Pungkruk tahap kedua. 

Sebelum dilakukan pembongkaran kembali, pihak pengusaha diberi 

tenggang waktu sepekan untuk membongkar bangunannya sendiri. 

Keputusan Pemkab ditandai dengan diedarkannya surat edaran Bupati 

Jepara tentang pembongkaran bangunan kepada pihak pengusaha 

Pungkruk, yang disampaikan oleh Trisno, Kepala Satpol PP Jepara. 

Teks berita ini juga memaparkan penjelasan Kabag Humas Jepara, 

Hadi priyanto mengenai anggaran yang akan diprioritaskan untuk 

membangun fasilitas kuliner di kawasan Pungkruk. Selain penjelasan Hadi 

priyanto, di sisi lain terdapat kritik dari wakil Ketua DPRD Jepara Imam 

Zusdi Ghozali mengenai konsep pembangunan Pungkruk yang terlalu 

mewah serta membutuhkan dana yang besar, ditakutkan proyek akan 

mangkrak seperti proyek-proyek sebelumnya. 

 Terdapat tiga definisi masalah (define problems) yang dikembangkan 

wartawan dalam berita tersebut. Definisi masalah disini adalah masalah yang 

ingin digambarkan oleh wartawan dengan memberikan nilai tertentu. 

Definisi masalah yang dikembangkan oleh wartawan dalam teks berita 

tersebut adalah pertama, mengenai pemberian tenggang waktu oleh Pemkab 

Jepara untuk pengusaha agar bisa membongkar bangunannya sendiri, 

sehingga bagian bangunan yang masih bisa dimanfaatkan dapat diselamatkan. 

Kedua, mengenai anggaran yang telah disiapkan dan akan dialokasikan 

Pemkab Jepara untuk membangun kembali kawasan Pungkruk sebagai pusat 
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kuliner. Ketiga, mengenai respon DPRD terhadap rencana pembangunan 

Pungkruk  yang terlalu mewah. 

Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian 

akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari 

munculnya masalah tersebut. Wartawan memunculkan tiga aktor dalam berita 

tersebut, yaitu Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto, Kepala Satpol PP 

Jepara Trisno Santosa, dan Wakil Ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Ghozali. 

Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks 

berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun 

mendelegitimasi suatu tindakan. Pertama, kepedulian Pemkab terhadap nasib 

bagian bangunan yang masih memungkinkan untuk  diselamatkan oleh para 

pemilik bangunan merupakan nilai yang ingin ditampilkan oleh wartawan 

atas pemberitaan Pemkab yang memberikan tenggang waktu sepekan untuk 

para pengusaha membongkar bangunannya sendiri. Kedua, keseriusan 

Pemkab untuk membangun Pungkruk kembali merupakan nilai yang ingin  

digambarkan wartawan dalam penulisan kutipan Hadi Priyanto mengenai 

jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan Pungkruk. 

Ketiga, ketidak sepemahaman antara Pemkab dan DPRD mengenai gambaran 

rencana pembangunan kembali kawasan Pungkruk merupakan nilai yang 

ingin wartawan gambarkan dari kutipan Wakil Ketua DPRD.   

Teks berita yang ditulis wartawan tersebut tidak terdapat treatment 

recommendation yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi 
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masalah yang digambarkan. Wartawan hanya sekedar menggambarkan suatu 

peristiwa. 

Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis 

besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan 

penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. 

Pertama, secara keseluruhan dalam teks berita tersebut wartawan memang 

mengembangkan tiga isu, akan tetapi terdapat dua isu yang lebih ditonjolkan 

dari yang lainnya. Kedua isu tersebut adalah mengenai sisi kemanusiaan 

Pemkab Jepara dengan memberikan tenggang waktu para pengusaha untuk 

membongkar bangunannya sendiri, dan mengenai anggaran yang telah 

Pemkab siapkan untuk proyek pembangunan kembali kawasan Pungkruk. 

Sedangkan isu mengenai ketidak sepemahaman antara Pemkab Jepara dan 

DPRD Jepara mengenai konsep rencana pembangunan kawasan Pungkruk 

sengaja diletakkan setelah dua isu yang lainnya, sehingga secara tidak 

langsung wartawan menganggap isu yang ketiga kurang penting dari dua isu 

yang lainnya. 

Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu 

yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan 

pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu 

yang dipilih. Penekanan mengenai isu pertama pada teks berita ini wartawan 

menggunakan kalimat dalam bentuk kutipan dari Trisno Santosa, “sebab 

Kami menyayangkan jika bangunan dibongkar dengan alat berat. Jika 

dibongkar sendiri, pemilik bangunan bisa memanfaatkan sejumlah bagian 
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bangunan.” Kalimat ini mensugesti dan menggambarkan kepada pembaca 

bahwa Pemkab masih memiliki sisi kemanusiaan, dan tidak serta merta 

bertindak seenaknya. 

Penekanan isu kedua wartawan gambarkan melalui kalimat pada 

paragraf keenam yang berisikan jumlah anggaran yang akan diprioritaskan 

untuk pembangunan. Hal itu diperkuat dengan kutipan dari Hadi Priyanto: 

“Anggaran sebanyak itu akan diprioritaskan untuk membangun fasilitas 

kuliner di kawasan Pungkruk. Sebab tujuan pembangunan memang untuk 

mengembalikan fungsi Pungkruk ke kawasan kuliner.” Kalimat ini 

mensugesti para pembaca bahwa Pemkab serius akan membangun kembali 

kawasan Pungkruk dan akan menjadikannya menjadi kawasan kuliner. 

9. Judul Berita: Bandel, Peralatan Karaoke Disita (7 September 2015)   
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Gambar 14 

 

JEPARA – Meski beberapa bangunan kafe karaoke di kawasan 

Pantai Pungkruk, Kecamatan Mlonggo, sempat dieksekusi pada 19 

Agustus lalu, serta pada 2 September lalu sudah diberi surat edaran, tapi 

sejumlah tempat karaoke di kawasan itu masih tetap buka. 

Mengetahui hal ini, aparat gabungan dari Satpol PP, Kodim 0719 

Jepara dan Polres Jepara melakukan razia pada Sabtu (5/9) malam. 

Hasilnya, didapati satu kafe karaoke yang buka. Sejumlah peralatan 

karaoke, seperti microphone, VCD player, dan music mixer disita dari kafe 

karaoke Ratu yang nekat buka itu. Selain itu, Satpol PP juga menyita miras 

beberapa botol yang didapati tengah disediakan untuk tamu. 

Bongkar Sendiri 

Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Jepara Anwar Sadat 

menyampaikan, tindakan tegas ini dilakukan karena Pemkab sudah 

membuat surat edaran yang ditujukan kepada pengusaha karaoke untuk 

tidak kembali membuka usaha karaoke sejak tanggal 2 September. 

Surat itu merupakan surat edaran keempat yang salah satu isinya 

berupa peringatan untuk tidak membuka tempat usaha karaoke. 

“Selain itu, surat edaran tersebut juga berisi imbauan agar 

pengusaha membongkar sendiri bangunannya dengan batas waktu 9 

September mendatang,” tegas Sadat. 

Disampaikan bahwa selain menyita peralatan karaoke dari satu-

satunya kafe karaoke yang beroperasi itu, Satpol PP juga menyita 

peralatan judi dadu yang disimpan di dalam lemari di salah satu ruang 

karaoke milik salah satu warga Troso Kecamatan Pecangaan itu. 

“Sesuai intruksi Bapak Bupati, bahwa sampai tanggal 9 September 

nanti pemilik kafe diminta untuk membongkar bangunannya sendiri, kalau 

sampai lewat tanggal tersebut belum dibongkar maka akan dirobohkan 

oleh Pemkab,” tandas dia. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pengusaha memang 

tetap nekat buka setelah eksekusi pada 19 Agustus lalu. Meski berulang 

kali diinstruksikan untuk membongkar bangunannya sendiri, hingga Sabtu 

malam kemarin, mayoritas bangunan karaoke belum dibongkar oleh 

pemiliknya. Hanya bangunan usaha kuliner yang sudah dibongkar di 

bagian atapnya. (adp-24) 

 

Teks berita ini memberitakan tentang razia gabungan Satpol PP dan 

Kodim 0719 Jepara serta Polres Jepara terhadap sejumlah tempat karaoke 

yang masih buka di kawasan Pungkruk, setelah diedarkannya surat edaran 

Bupati tentang himbauan untuk mengkosongkan dan membongkar 

bangunan sendiri sebelum tanggal yang ditentukan. Seperti yang 
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dijelaskan dalam teks tersebut didapat satu karaoke yang masih buka, 

sehingga sejumlah peralatan karaoke yang ada disita beserta beberapa 

botol miras dan peralatan judi dadu. 

Terdapat definisi masalah (define problems) yang dikembangkan 

wartawan dalam berita tersebut. Definisi masalah disini adalah masalah yang 

ingin digambarkan oleh wartawan dengan memberikan nilai tertentu. 

Definisi masalah yang dikembangkan oleh wartawan dalam teks berita 

tersebut adalah mengenai razia yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap 

sebagian tempat karaoke di kawasan Pungkruk yang masih buka setelah 

adanya surat peringatan tentang larangan membuka tempat karaoke. 

Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian 

akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari 

munculnya masalah tersebut. Wartawan hanya memunculkan satu aktor yang 

lebih dominan dalam teks ini, yaitu Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP 

Jepara Anwar Sadat. Sedangkan pihak pengusaha tidak diberikan ruang oleh 

wartawan dalam teks berita ini, dan yang dianggap sebagai penyebab masalah 

adalah pemilik tempat  karaoke.  

Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks 

berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun 

mendelegitimasi suatu tindakan. Ketidaktaatan sebagian pemilik tempat usaha 

karaoke di kawasan Pungkruk terhadap larangan membuka kembali usaha 

karaoke di kawasan tersebut merupakan nilai negatif yang ingin wartawan 

gambarkan dari isu yang wartawan kembangkan dalam teks berita ini. Selain 
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itu wartawan juga menggambarkan sikap tegas Pemkab Jepara terhadap para 

pengusaha yang melanggar kebijakan. 

Teks berita yang ditulis wartawan tersebut tidak terdapat treatment 

recommendation yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi 

masalah yang digambarkan. Wartawan hanya sekedar menggambarkan suatu 

peristiwa. 

Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis 

besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan 

penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. 

Pertama, secara keseluruhan dalam teks berita tersebut wartawan memilih 

satu isu mengenai razia yang dilakukan Satpol PP terhadap tempat karaoke 

yang melanggar surat peringatan dari pemkab mengenai larangan membuka 

usahannya. Penggambaran isu hanya dilakukan dari satu sudut pandang dan 

menghilangkan sisi lainnya. Hal ini berkaitan dengan nara sumber yang 

dicantumkan dalam teks berita tersebut hanya berasal dari satu pihak saja 

yaitu dari pihak Satpol PP. 

Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu 

yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan 

pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu 

yang dipilih. Penekanan dilakukan wartawan dalam judul yang dipilih 

“Bandel, Peralatan Karaoke Disita” dengan judul tersebut dari awal wartawan 

sudah memberikan penekanan sisi negatif dari isu yang ditulis dalam teks 

tersebut. Hal itu dipertegas dengan bagian lead yang menjelaskan gambaran 
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keseluruhan isi teks berita, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian 

pengusaha karaoke di kawasan Pungkruk. Selain itu secara umum mulai dari 

paragraf awal hingga akhir wartawan menggambarkan mengenai sikap para 

pemilik usaha karaoke yang tidak mentaati kebijakan Pemkab Jepara.  

 Penekanan juga dilakukan untuk menujukkan sikap tegas Pemkab 

Jepara terhadap para pemilik usaha karaoke yang melanggar. Hal itu 

digambarkan melalui kalimat pada paragraf keempat, “Kepala Seksi 

Ketertiban Umum Satpol PP Jepara Anwar sadat menyampaikan, tindakan 

tegas ini dilakukan karena Pemkab sudah membuat surat edaran yang 

ditujukan kepada pengusaha karaoke untuk tidak kembali membuka usaha 

karaoke sejak tanggal 2 September.” Kalimat ini mensugesti pembaca bahwa 

Pemkab Jepara secara konsisten akan mengambil sikap tegas apabila terdapat 

pihak yang menentang proses penutupan dan pembongkaran tempat karaoke 

di kawasan Pungkruk. Hal ini menggambarkan keseriusan Pemkab 

memberantas karaoke di Jepara. 

10. Judul Berita: Warga Datangi Kantor Setda (7 Oktober 2015) 

 Tuding Pemkab tak Serius 
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Gambar 15 

 

JEPARA – Ratusan warga Desa Mororejo dan Suwawal, 

Kecamatan Mlonggo melakukan demonstrasi, Selasa (6/10). 

Mereka menuntut Pemkab Jepara segera membongkar bangunan 

karaoke di Pungkruk dengan mendatangi dua gedung pemerintahan yakni 

Sekertariat Daerah (Setda) dan DPRD Jepara. 

Koordinator aksi, Sigiono mengatakan, ratusan warga itu terpaksa 

melakukan aksi demonstrasi lantaran kecewa dengan Pemkab Jepara yang 

tak kunjung merealisasikan kebijakan pembongkaran. 

Rencana pembongkaran terus diundur, bahkan cenderung tidak 

pasti pelaksanaannya. 

“Kami menuntut agar Pemkab tegas, dan bertanggung jawab 

dengan kebijakannya. Sebab dampak dari keberadaan tempat karaoke terus 

dirasakan warga sekitar. Yakni di Desa Mororejo sendiri, hingga Desa 

Suwawal,” tandas Sigiono. 

Warga suwawal juga terdampak lantaran untuk masuk wilayah 

Mororejo harus melintasi Suwawal terlebih dahulu. Secara langsung, 

warga suwawal juga merasakan dampak negatifnya. Baik ancaman 
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degradasi moral remaja dan anak-anak, hingga pertengkaran dan kasus 

kecelakaan yang terjadi. 

Dia menyampaikan, warga menuntut pembongkaran karena 

menginginkan agar Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) ditegakkan. 

Kasus Asusila 

Dengan tak kunjung dilaksanakannya kebijakan pembongkaran itu, 

warga menilai jika Pemkab tidak konsisten, bahkan melemah. 

Usai melakukan orasi di depan Setda, ratusan warga yang juga 

terdiri atas tokoh masyarakat diterima oleh perwakilan Pemkab Jepara. Di 

ruang rapat I Setda, warga kembali menyampaikan keluhan soal 

keberadaan karaoke di Pungkruk. 

Warga menyampaikan jika sudah ada bukti nyata dari kerusakan 

moral remaja dan anak-anak di Mororejo dan Suwawal. 

Mulai dari kasus asusila, hingga miras. Selain itu, juga 

menyebabkan citra warga Mororejo yang negatif. 

“Sebagai wanita, saya malu. Sebab saya sering diejek jika saya 

merupakan salah satu pemandu karaoke (PK). Bahkan pelacur,” terang 

Mirsih, warga RT 01 RW 01 Desa Mororejo. 

Warga juga mengusulkan agar aliran listrik ke pusat karaoke itu 

diputus. 

Hal itu dirasa efektif untuk menghentikan aktivitas usaha karaoke 

di sana. Sebab hingga saat ini, usaha karaoke masih terus buka. 

Kabag Humas Setda Jepara, Hadi Priyanto mengakui memang 

kebijakan pembongkaran terus mengalami penundaan. 

Hal itu lantaran mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Tapi dia 

memastikan pembongkaran akan tetap dilakukan, yakni antara 14 hingga 

21 Oktober ini. 

“Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan soal 

kebijakan pembongkaran,” kata Hadi. 

Selanjutnya, aksi demonstrasi dilanjutkan di gedung DPRD Jepara. 

Dalam orasinya, secara khusus warga menuntut agar DPRD dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) agar tidak membela pengusaha karaoke 

Pungkruk. 

Sayangnya, tidak satupun anggota dewan yang ada di gedung 

dewan lantaran tengah melakukan studi banding di Surabaya dan 

Yogyakarta dalam rangka persiapan pembuatan sejumlah perda. (adp-36) 

 

Teks berita ini secara umum memberitakan demonstrasi yang 

dilakukan oleh sebagian warga Desa Mororejo dan Desa Suwawal yang 

dikoordinasi oleh Sigiono. Demonstrasi dilakukan di gedung pemerintah 

Sekertariat Daerah (Setda) dan DPRD Jepara. Para demonstran mendesak 
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Pemkab untuk segera melakukan pembongkaran dan menuntut agar DPRD 

dan LSM tidak membela pengusaha karaoke Pungkruk. Para warga 

menjelaskan keberadaan karaoke tersebut menyebabkan kerusakan moral 

remaja dan anak-anak mulai dari kasus asusila hingga miras.  

Terdapat definisi masalah (define problems) yang dikembangkan 

wartawan dalam berita tersebut. Definisi masalah disini adalah masalah yang 

ingin digambarkan oleh wartawan dengan memberikan nilai tertentu. 

Definisi masalah yang dikembangkan oleh wartawan dalam teks berita 

tersebut adalah mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga desa 

Mororejo dan Suwawal di kantor Sekretaris Daerah (Setda) Jepara dan DPRD 

Jepara. 

Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian 

akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari 

munculnya masalah tersebut. Wartawan memunculkan tiga aktor dalam teks 

ini, yaitu Sigiono sebagai pemimpin demonstrasi, Mirsih sebagai perwakilan 

suara dari warga dan Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto.  

Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks 

berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun 

mendelegitimasi suatu tindakan. Nilai teks berita yang ditulis oleh wartawan 

berisi gambaran bentuk kritikan dari warga kepada Pemkab Jepara karena 

Pemkab dinilai tidak serius dan terlalu lama menunda pembongkaran. 

Teks berita yang ditulis wartawan tersebut tidak terdapat treatment 

recommendation yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi 
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masalah yang digambarkan. Wartawan hanya sekedar menggambarkan suatu 

peristiwa. 

Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis 

besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan 

penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. 

Pertama, secara keseluruhan wartawan memberikan ruang lebih untuk warga 

dalam pemberitaan ini. Wartawan lebih menonjolkan sikap dan keresahan 

warga terhadap sikap Pemkab Jepara yang dinilai kurang tegas dan selalu 

mengundur proses pembongkaran bangunan Pungkruk. Wartawan juga 

menggambarkan dampak yang dirasakan warga akibat masih bukanya 

beberapa tempat karaoke. Sisi lain pemberitaan ini juga memberikan ruang 

untuk pihak Pemkab dalam mengklarifikasi dan menjawab tuntutan dari 

warga. 

Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu 

yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan 

pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu 

yang dipilih. Penekanan tentang kritikan terhadap Pemkab dilakukan 

wartawan dengan menuliskan kalimat pada paragraf keempat, “Rencana 

pembongkaran terus diundur, bahkan cenderung tidak pasti pelaksanaanya.” 

Dari kalimat ini mensugesti pembaca bahwa Pemkab Jepara tidak memiliki 

komitmen untuk segera menyelesaikan proses pembongkaran bangunan di 

kawasan Pungkruk, seperti janjinya kepada warga. Hal tersebut semakin 

diperkuat dengan penulisan pada paragraf selanjutnya seperti pada paragraf 
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delapan, “dengan tak kunjung dilaksanakannya kebijakan pembongkaran itu, 

warga menilai jika Pemkab tidak konsisten, bahkan melemah.” Kalimat ini 

semakin memperkuat sugesti pembaca bahwa Pemkab telah mengingkari 

janjinya terhadap warga yang dirugikan akan adanya tempat karaoke tersebut. 

Tidak hanya sebatas itu, wartawan juga menuliskan kutipan dari salah 

satu warga, yaitu Mirsih “Sebagai wanita, saya malu. Sebab saya sering 

diejek jika saya merupakan salah satu pemandu karaoke (PK). Bahkan 

pelacur.” Kalimat ini menggambarkan realita yang dihadapi oleh para warga 

yang citranya menjadi negatif karena keberadaan pusat  karaoke tersebut. 

Adanya dampak negatif yang wartawan gambarkan akan mensugesti pembaca 

agar tergugah untuk memberikan dukungan terhadap pembongkaran tersebut. 

Di sisi lain pemberitaan ini akan mendorong Pemkab untuk segera menindak 

lanjutinya. 

11. Judul Berita: Dibongkar Tanpa Perlawanan (16 Oktober 2015) 
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Gambar 16 
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Gambar 17 

 

JEPARA – Pemkab jepara membongkar total puluhan bangunan 

karaoke dan usaha kuliner di kawasan Pungkruk Desa Mororejo 

Kecamatan Mlonggo, Kamis (15/10). 

Berbeda dari proses pembongkaran yang tertunda pada pertengahan 

Agustus lalu, pembongkaran kemarin tidak mendapat perlawanan dari 

pemilik dan pekerja karaoke. 

Dalam proses pembongkaran itu, ratusan personel dari Polres 

Jepara, Kodim 0719 Jepara, Satpol PP Jepara dan Provinsi dibantu dua 

unit bachoe dan satu unit bulddoser. Pembongkaran dilakukan dari dua 

arah, yakni selatan dan timur. Tercatat 56 bangunan diratakan dengan 

tanah. Sebanyak 45 bangunan merupakan bangunan yang masih digunakan 

untuk usaha. Sisanya merupakan bangunan yang belum jadi dan 

digunakan. 

Proses pembongkaran sempat terkendala sedikit protes dari pemilik 

usaha karaoke. Wakil Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) Mulud 

berkeberatan pembongkaran dilakukan hari itu lantaran tak sesuai surat 

edaran. 

Menurutnya, surat edaran yang berisi peringatan baru diterima pada 

Senin (21/10) kemarin, dan Pemkab baru membongkar enam hari setelah 

surat diterima. 
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“Kami taat. Tapi harus sesuai edaran.kami minta tiga hari lagi 

untuk membongkar sendiri,” tandas Mulud. 

Selain itu, Pemkab juga menjanjikan kompensasi Rp 1 juta bagi 

pemilik bangunan yang membongkar sendiri bangunannya. 

Tapi sampai hari pembongkaran, tidak diberikan. Padahal 

pengusaha membutuhkan dana itu untuk membayar orang untuk 

membongkar bangunan. 

Pembongkaran juga terhambat dengan pengusaha yang jelang 

proses pembongkaran baru mengeluarkan peralatan elektronik dan 

perabotan. Hal ini mengakibatkan petugas harus membantu proses 

pengosongan bangunan dan peralatan berat tak bisa langsung meratakan 

bangunan. 

Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto menandaskan, 

pembongkaran yang dilakukan tidak bertetangan dengan surat edaran. 

Sebab di dalam surat itu Pemkab memberikan batas waktu enam hari 

setelah surat dibuat. 

Siapkan Anggaran 

Mengenai kompensasi Rp 1 juta, pemilik bangunan bisa 

mengambilnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jepara pada jam kerja. 

Hanya saja, harus menyertakan kartu identitas serta keterangan dari desa 

yang menyatakan mereka sebagai pemilik bangunan itu. 

Bagi pengusaha di Pungkruk yang menjadikan tempat usahanya 

sebagai tempat tinggal, disediakan 54 unit Rusunawa di Jobokuto. 48 unit 

di blok C dan 6 unit di blok B. untuk usaha, akan dibangun kios kuliner di 

kawasan itu tahun ini. Pemkab sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,2 

miliar. Pembangunan segera dilakukan setelah bangunan dibongkar. 

“Pembongkaran akan dilakukan dalam waktu sehari. Tak ada lagi 

penundaan. Sebab masa toleransi yang diberikan selama ini dirasa sudah 

cukup,” tandas Hadi.(adp-44) 

 

Berita ini memberitakan proses pembongkaran bangunan Pungkruk 

tahap kedua. Dijelaskan pembongkaran tahap kedua tersebut tidak 

mendapat perlawanan dari pemilik dan pekerja karaoke seperti 

pembongkaran sebelumnya. Akan tetapi pembongkaran sempat terkendala 

karena masih terdapat bangunan yang belum dikosongkan, sehingga harus 

menunggu pemilik mengkosongkan bangunan tersebut.  

Seperti yang dijelaskan dalam teks tersebut, bahwa proses 

pembongkaran juga diwarnai kesalah pahaman antara Pemkab dengan 
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pengusaha. Wakil Paguyuban Pengusaha Pungkruk, Mulud mengatakan 

bahwa pembongkaran tidak sesuai dengan jadwal yang dicantumkan 

dalam surat edaran yaitu enam hari setelah surat diterima, serta uang 

kompensasi Rp 1 juta yang dijanjikan belum diserahkan. Sedangkan pihak 

Pemkab membantahnya, karena pembongkaran tersebut sesuai dengan 

jadwal yaitu enam hari setelah surat tersebut dibuat. Mengenai uang 

kompensasi pengusaha bisa mengambil di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Jepara. 

Terdapat definisi masalah (define problems) yang dikembangkan 

wartawan dalam berita tersebut. Definisi masalah disini adalah masalah yang 

ingin digambarkan oleh wartawan dengan memberikan nilai tertentu. 

Definisi masalah yang dikembangkan oleh wartawan dalam teks berita 

tersebut adalah mengenai proses pembongkaran total bangunan karaoke dan 

usaha kuliner di kawasan Pungkruk oleh Pemkab Jepara, yang berjalan tanpa 

adanya perlawanan yang berarti dari pengusaha. 

Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian 

akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari 

munculnya masalah tersebut. Wartawan hanya memunculkan dua aktor  

dalam teks ini, yaitu Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha Pungkruk Mulud 

dan Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto.  

Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks 

berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun 

mendelegitimasi suatu tindakan. Secara keseluruhan nilai yang ingin 
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dimunculkan oleh wartawan dalam pemberitaan ini adalah bukti keseriusan 

Pemkab Jepara dalam pembongkaran pusat karaoke di kawasan Pungkruk. 

Teks berita yang ditulis wartawan tersebut tidak terdapat treatment 

recommendation yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi 

masalah yang digambarkan. Wartawan hanya sekedar menggambarkan suatu 

peristiwa. 

Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis 

besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan 

penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. 

Pertama, secara keseluruhan wartawan menggambarkan dan lebih 

menonjolkan tentang kesuksesan Pemkab Jepara dalam mengeksekusi 

pembongkaran bangunan Pungkruk tanpa adanya perlawanan yang berarti 

dari pengusaha. Walaupun wartawan juga menggambarkan adanya protes dari 

pengusaha saat proses pembongkaran akan dimulai, akan tetapi kemudian 

wartawan juga mencantumkan klarifikasi dari pihak Pemkab mengenai 

kesalah pahaman yang terjadi.  

Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu 

yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan 

pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu 

yang dipilih. Penekanan dilakukan wartawan mulai dari lead yaitu yang 

terletak pada paragraf awal dalam teks berita yang menggambarkan 

keseluruhan isi berita. Wartawan menuliskan, “Jepara- Pemkab Jepara 

membongkar total puluhan bangunan karaoke dan usaha kuliner di kawasan 
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Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo, Kamis(15/10).” Jika 

dikaitkan dengan berita sebelumnya, kalimat ini menggambarkan dan 

mensugesti kepada khalayak bahwa Pemkab telah memenuhi janjinya pada 

warga untuk melakukan pembongkaran dan menseterilkan pusat karaoke dari 

kawasan Pungkruk. 

Teks berita ini juga memberikan ruang untuk pihak pengusaha dengan 

menuliskan kalimat yang diambil dari penjelasan Wakil Papepung Mulud, 

“Wakil Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) Mulud berkeberatan 

pembongkaran dilakukan hari itu lantaran tak sesuai surat edaran. Akan tetapi 

pada paragraf setelahnya wartawan juga memberikan ruang untuk Pemkab 

mengklarifikasi pernyataan dari pihak pengusaha tersebut. “Kabag Humas 

Pemkab Jepara Hadi priyanto menandaskan, pembongkaran yang dilakukan 

tidak bertentangan dengan surat edaran. Sebab di dalam surat itu Pemkab 

memberikan batas waktu enam hari setelah surat dibuat.” Kalimat ini 

menggambarkan kepada pembaca bahwa adanya kesalahpahaman pihak 

pengusaha dalam membaca dan memahami surat edaran yang diberikan oleh 

Pemkab Jepara. 

B. Posisi Suara Merdeka dalam Memberitakan Berita Pembongkaran 

Pungkruk 

Ketika menyajikan suatu berita setiap surat kabar memiliki strategi 

tersendiri dalam mengkonstruksi berita sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan lembaga masing-masing. Hal ini juga berlaku pada Suara Merdeka. 

Di sisi lain wartawan juga memiliki peran besar dalam mengkonstruksi berita 
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yang ditulis. Secara keseluruhan memang pemberitaan di Suara Merdeka 

memberikan ruang dalam pemberitannya kepada semua pihak yang terlibat 

dalam fenomena pembongkaran bangunan di kawasan Pungkruk. Akan tetapi 

yang perlu dilihat kembali adalah seberapa jauh wartawan memberikan ruang 

dan penekanan kepada masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini bisa dilihat 

melalui hasil analisis konstruksi berita dengan menggunakan teori framing. 

Berdasarkan analisis peneliti dengan menggunakan teori framing 

Robert. N. Entman, pemberian ruang yang dilakukan oleh wartawan Suara 

Merdeka kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam pembongkaran 

tersebut kurang berimbang. Karena wartawan lebih menonjolkan posisi 

Pemkab Jepara dibandingkan dengan pihak lain, yaitu warga, pengusaha dan 

DPRD. Hampir seluruh pemberitaan yang dipublikasikan oleh Suara Merdeka 

cenderung menguntungkan Pemkab Jepara dan memarjinalkan posisi 

pengusaha.  

Framing sendiri juga merupakan teknik yang bisa digunakan oleh 

wartawan untuk menyusun agenda yang akan dilakukan oleh khalayak. 

Wartawan Suara Merdeka dari awal telah menciptakan framing untuk 

menggiring masyarakat secara luas, agar memberikan dukungan terhadap 

keputusan Pemkab untuk merobohkan bangunan di kawasan Pungkruk. 

Wartawan memperkuat posisi Pemkab dengan memunculkan dukungan warga 

sekitar untuk segera melakukan pembongkaran tersebut. Sehingga pihak 

pengusaha semakin tersudutkan dan segala upaya yang dilakukan menjadi 

tidak berarti. 
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Seharusnya media massa bersifat independen dan berimbang, yaitu 

memberitakan secara objektif dan tidak hanya menggunakan satu sudut 

pandang saja. Akan tetapi dalam pemberitaan mengenai pembongkaran 

Pungkruk ini wartawan hanya menonjolkan salah satu pihak dan melemahkan 

pihak yang lain, sehingga realitas yang ditampilkan dapat menutupi atau 

bahkan menghilangkan realitas yang lain dan pemberitaan menjadi tidak 

berimbang. Hal ini dibuktikan dengan realitas yang sering dimunculkan oleh 

wartawan adalah mengenai usaha Pemkab untuk melakukan pembongkaran 

bangunan di kawasan Pungkruk, sedangkan di sisi lain juga terdapat realitas 

nasib dan kerugian yang diterima oleh para pengusaha yang kurang mendapat 

perhatian dalam berita-berita yang ditulis oleh wartawan. Kalaupun ada hanya 

sebatas pernyataan mengenai ganti rugi yang dijanjikan oleh Pemkab, bukan 

pernyataan langsung dari pengusaha. 


