
Bab V 

ANALISIS FRAMING 

 

Dalam pendekatan yang diperkenalkan oleh Pan dan Kosicki terdapat perangkat untuk 

menganalisis framing tersebut. Disini, perangkat framing dibagi ke dalam empat struktur besar. 

Pertama adalah unsur sintaksis, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan menyususn 

peristiwa. Unsur ini dapat dilihat dari lead, latar, headline, kutipan. Kemudian adalah unsur 

skrip, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa 

ke dalam bentuk berita. Hal ini dapat dilihat dari unsur kelengkapan berita (5W+1H). Ketiga 

adalah struktur tematik, yaitu unsur yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam teks berita secara keseluruhan. Hal ini 

dapat dilihat dari paragraph, proposisi, kalimat, dan hubungan antar kalimat. Sedangkan yang ke 

empat adalah struktur retoris, yaitu unsur yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

menekankan arti tertentu ke dalam teks berita. Unsur ini dapat diamati dalam pilihan kata, 

ididom, grafik, dan gambar yang digunakan untuk mendukung tulisannya. 

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode framing yang diperkenalkan 

oleh Zhongdang Pan dan Kosicki.  Pan dan Kosicki melihat ada dua konsep yang  saling 

berkatian dalam analisis framing ini, yaitu konsep psikologis dan konsep sosiologis. Konsep 

yang pertama lebih menekankan kepada bagaimana seseorang memproses informasi dalam 

dirinya. Sedangkan konsep yang kedua adalah berbicara mengenai konstruksi sosial atar realitas 

tersebut. Dari hal ini, kemudian framing dipandang sebagai suatu strategi atau cara wartawan 

dalam mengkonstruksi dan memproses peristiwa untuk disajikan kepada khalayak. Dapat juga 

dikatakan bahwa frame adalah proses pemaknaan seseorang terhadap suatu peristiwa. 

 

 

 

 



 5 . 1. 30 November 2017 - Proses Super Indo By Pass 
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Magelang Ekspres dalam berita ini memaknai bahwa proses perizinan Super Indo tidak 

sesuai alur perizinan yang seharusnya. Magelang Ekspres memahami bahwa proses 

beroperasinya toko modern harus memiliki Izin Usaha Pasar Modern dari Badan Pelayanan dan 

Perizinan Terpadu (BP2T). Namun, Magelang Ekspres melihat bahwa Super Indo belum 

mendapatkan izin itu. Di sisi lain, Magelang Ekspres juga melihat kurang dilibatkannya Dinas 

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Magelang. Padahal, dinas ini 

yang seharusnya melakukan pembinaan terhadap pasar – pasar modern di Kota Magelang. Di 

sinilah Magelang Ekspres melihat adanya masalah dalam proses pembangunan Super Indo Jalan 

Gatot Subroto Kota Magelang. 

Frame mengenai proses perizinan Super Indo tidak berjalan dengan biasanya dapat 

terlihat dari unsur – unsur pembentuk berita yang ada. Dalam unsur sintaksisnya, terutama dari 

judul berita yang ditulis tampak sekali pandangan Magelang Ekspres terhadap alur perizinan 

Super Indo. Magelang Ekspres memilih judul “Proses Super Indo By Pass”. Dari sini jelas 

terlihat bahwa Magelang Ekspres ingin menekankan bahwa Super Indo dalam melakukan proses 

perizinannya ada yang terlewatkan. Demikian juga yang terdapat dalam Sub judul danlead berita 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Diskoperindag hanya Diajak Rapat Sekali” 

MAGELANG TENGAH – Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 

(Diskoperindag) Pemkot Magelang saat masih dipimpin oleh Andi Devananda dalam 

proses lahirnya supermarket Super Indo di Jalan Gatot Subroto, Bayeman, jarang 

dilibatkan. Dinas yang juga ditukposikan sebagai Pembina pasar modern itu baru sekali 

diajak berembuk. Kini supermarket itu akan siap beroperasi pada tanggal 20 Desember 

2017 mendatang, spanduk waktu dimulai bukanya sudah terpampang di wilayah Kota 

Magelang. “Saat saya di Diskoperindag, baru sekali dilibatkan dalam pembahasan akan 

adanya Super Indo di Bayeman, Saat itu di Bappeda, membahas soal izin prinsip, yang 

juga menyangkut dengan RT RW,” kata Andi yang dimutasi dari jabatan Kepala 

Diskoperindag, awal bulan ini, kemarin (29/11). 



Dari sub judul dan lead berita yang ada, dapat terlihat pandangan Magelang Ekpsres 

tersebut. Magelang Ekspres melihat bahwa proses yang terlewatkan oleh Super Indo adalah 

proses dengan Diskoperindag. Di sini Magelang Ekspres melihat bahwa Diskoperindag jarang 

dilibatkan. Padahal, dinas ini adalah dinas yang seharusnya mengurusi pasar – pasar modern. 

Magelang Ekspres di sini menekankan bahwa sementara Diskoperindag jarang dilibatkan, tetapi 

justru pembangunan Super Indo tetap terus berjalan. Selain itu ditambah pula bahwa Super Indo 

belum mengantongi izin. Hal ini dapat terlihat dari kutipan – kutipan yang ditampilkan oleh 

Magelang Ekspres dari narasumber yang diwawancarai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kutipan – kutipan tersebut, dapat kita lihat bahwa Magelang Ekspres melihat proses 

perizinan Super Indo belum jelas. Di sini Magelang Ekspres menekankan bahwa Super Indo 

belum memiliki Izin Usaha Pasar Modern. Terutama belum adanya pengajuan rekomendasi 

kepada Diskoperindag. Selain itu Magelang Ekspres juga menekankan gelar jabatan narasumber 

sebagai mantan Kepala Diskoperindag. Hal ini menegaskan bahwa Magelang Ekspres ingin 

meyakinkan pembacanya bahwa yang berbicara ini adalah orang yang mengerti benar. 

 

Setelah itu tidak ada. Tapi pembangunan kok sudah jalan. Mestinya dalam izin 

lingkungan dan kajian lainnya Diskoperindag juga dilibatkan ini sesuai dengan Perda No 

6 Tahun 2011 (Tentang pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat 

Perbelanjaan dan Pasar Modern),” tandas Andi yang kini menjabat Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemkot Magelang. 

Yang mengajukan IUPM (Izin Usaha Pasar Modern) itu pihak supermarket. Yang 

mengeluarkan itu BP2T. Tapi setahu saya IUPM nya belum turun. Artinya kalau belum 

ada IUPM maka tidak bisa beroperasi,” papar Andi. 

Dari Super Indo juga belum mengajukan. Rekomendasi dari Diskoperindag juga 

menjadi salah satu syarat agar Super Indo bisa beroperasi”, terangnya. 



Magelang Ekspres dalam berita ini membuat beritanya dari sudut pandang mantan 

Kepala Diskoperindag yang melihat adanya ganjalan dalam pembangunan Super Indo. Magelang 

Ekspres tidak menampilkan pandangan dari pihak lain yang mungkin saja mendukung Super 

Indo. Dalam berita ini, Magelang Ekspres menuliskan bahwa hingga pada berita ini dibuat 

Kepala Diskoperindag sekarang “tidak ada jawaban”. Kemudian pada akhir berita ditampilkan 

mengenai kritikan dari kalangan mahasiswa. Diberitakan bahwa kalangan mahasiswa mengkritik 

kebijakan pemerintah yang melonggarkan izin pendirian pasar modern, tetapi menekan jumlah 

pedagang kaki lima. Hal ini yang mengakibatkan pemerintah dinilai tidak mendukung pedagang 

kecil. 

Dari unsur skrip yang ada tampak pula frame berita ini. Dalam unsur skematis dapat 

dilihat dari unsur 5W+1H nya. Apa (what) yang dibicarakan (mengenai proses perizinan Super 

Indo yang tidak sesuai alur). Siapa (who) yang berbicara (Mantan Kepala Diskoperindag, Andi 

Devananda). Mengapa (why) dia berbicara demikian (karena pada masa jabatannya 

diskoperindag jarang dilibatkan dalam rembuk perndirian Super Indo). Kemudian juga dari 

bagaimana (how) pendapat – pendapat tersebut ditulis ke dalam berita. 

Kemudian dari unsur tematik yang ada, terdapat 2 tema yang diangkat oleh Magelang 

Ekspres dalam berita ini. Tema yang pertama adalah mengenai proses pendirian Super Indo yang 

tidak sesuai alur yang ada. Magelang Ekspres menilai bahwa ada dinas yang terlewatkan dalam 

proses perizinan tersebut, yaitu Diskoperindag. Selain itu juga proses pembangunan Super Indo 

dinilai belum mendapatkan Izin Usaha Pasar Modern. 

Selain itu, tema kedua membicarakan mengenai kritikan dari mahasiswa yang menilai 

bahwa pemerintah tidak mendukung pedagang kaki lima. Dalam tema ini, Magelang Ekspres 

memberitakan pandangan yang ada dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. 

Magelang Ekspres menampilkan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga ketua Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah Kota Magelang. Dari pandangan mahasiswa tersebut, selain 

membahas kurang mendukungnya pemerintah terhadap Pedagang Kaki Lima, Magelang Ekspres 

menekankan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007. Di sini disebutkan bahwa pendirian toko 

modern dengan pasar tradisional harus berjarak 1 km. Namun, jarak Super Indo dengan pasar 

tradisional bahkan tidak ada 1 km. 



Dalam unsur retoris, Magelang Ekspres memberikan gelar jabatan kepada narasumber. 

Sehingga dapat dilihat bahwa Magelang Ekspres ingin meyakinkan pembacanya. Bahwa apa 

yang diberitakan dan yang menjadi kutipan di sini adalah benar dan dapat dipercaya. Sebab yang 

menjadi narasumber di sini adalah mantan Kepala Diskoperindag yang sudah tentu mengetahui 

alur perizinan pendirian toko modern. Selain itu juga dari kalangan mahasiswa yang dinilai 

sebagai kalangan terpelajar. Ditambah lagi dengan jabatan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 

yang merupakan seorang mahasiswa yang  dianggap kritis dan aktif. Kemudian juga dari ketua 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang jelas sebagai mahasiswa yang mengetahui bidang – 

bidang keagamaan, yang tentu dituntut untuk bersikap jujur. 

 

Tabel 5.1 Frame: proses pendirian Super Indo tidak sesuai alur yang ada. 

Elemen Strategi Penulisan 

Sintaksis Wawancara dengan mantan Diskoperindag yang menyatakan bahwa Super Indo 

belum mengajukan rekomendasi ke Diskoperindag dan belum mendapatkan 

IUPM. Menuliskan berita dari sudut pandang yang menentang pendirian Super 

Indo semuanya. 

Skrip Menekankan dengan tidak adanya Izin Usaha Pasar Modern dan Peraturan 

Presidan No. 112 Tahun 2007. 

Tematik 1. Membicarakan mengenai proses pendirian Super Indo yang tidak sesuai 

dengan proses yang ada. 

2. Membicarakan mengenai kalangan mahasiswa yang mengkritisi 

kebijakan pemerintah yang melonggarkan pendirian pasar modern dan 

menekan jumlah pedagang kaki lima. 

Retoris Menekankan dengan gelar jabatan agar pembaca meyakini apa yang 

dibicarakan oleh narasumber. 

 

 



 

 

5. 2.4 Desember 2017 – Walikota Pilih Kasih 
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Magelang Ekspres dalam berita kali ini, memahami proses perizinan pendirian Super 

Indo sangat cepat dan tidak seperti biasanya. Diberitakan di sini bahwa proses yang dijalani oleh 

Super Indo tidak seperti proses perizinan oleh toko – toko modern yang lain. Jika proses 

perizinan toko modern membutuhkan waktu dan pengkajian yang cukup lama, berbeda halnya 

dengan proses yang dijalani oleh Super Indo. Di sinilah kemudian Magelang Ekspres memahami 

bahwa Walikota Magelang, Sigit Widyonindito memudahkan proses izin Super Indo.  

Frame mengenai Walikota memudahkan proses perizinan Super Indo ini dapat terlihat 

dari unsur sintaksisnya. Dilihat dari judul / headline beritanya saja sudah dapat gambaran 

mengenai frame ini  “Walikota Pilih Kasih”. Demikian juga dengan sub judul dari berita edisi 

ini, “Izin Super Indo Bisa Kilat Khusus”. Dari judul dan sub judul tersebut sudah dapat dilihat 

maksud dari Magelang Ekspres. Magelang Ekspres ingin menyatakan bahwa Walikota memang 

pilih kasih kepada pihak – pihak yang ingin mendirikan toko modern.  

Sebab, di mana pihak yang ingin mengajukan mendirikan toko modern biasanya perlu 

kajian yang matang dengan waktu yang cukup lama, tetapi untuk Super Indo tidak. Magelang 

Ekspres dalam berita ini menempatkan walikota sebagai pihak yang tidak fair. Dalam lead berita 

pun juga dapat dillihat pandangan Magelang Ekspres tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGELANG SELATAN – Dua puluh hari lebih paska Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Pemkot Magelang dipimpin pejabat 

baru. Dinas yang difungsikan sebagai pengawas dan Pembina toko modern itu 

mengeluarkan rekomendasi ke supermarket Super Indo di Jalan Gatot Subroto sebagai 

salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). “Rekomendasi 

sudah kita keluarkan, Jumat (30/11) lalu,” kata Kepala Diskoperindag, Toni Agus 

Pryiyono, kemarin. 



 

Dalam lead berita tersebut, dapat kita lihat kalimat “Dua puluh hari lebih paska… Dinas 

yang difungsikan… Mengeluarkan rekomendasi ke supermarket Super Indo”. Kalimat ini 

menyatakan bahwa Diskoperindag kali ini sangat cepat memberikan rekomendasi kepada Super 

Indo. Padahal biasanya untuk memberikan rekomendasi tersebut perlu pengkajian yang cermat. 

Apalagi, kepala Diskoperindag baru saja berganti, dan belum ada satu bulan rekomendasi kepada 

Super Indo sudah dapat diberikan. Hal ini kemudian dikontraskan dengan kutipan pernyataan 

dari mantan Kepala Diskoperindag, Andi Devananda. 

 

 

 

 

 

 

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa pandangan mantan Kepala Diskoperindag, Andi 

Devananda menunjukkan bahwa proses rekomendasi Super Indo itu terlalu cepat. Magelang 

Ekspres melihat bahwa seharusnya proses itu membutuhkan waktu yang tidak cukup sebentar.  

Karena Super Indo Jalan Gatot Subroto itu berada di lokasi yang berdekatan dengan 

traffic light. Sehingga diperlukan juga koordinasi dengan dinas perhubungan, ditambah proses 

pengkajian sosial ekonomi masyarakat sekitar. Selain dari pendapat Andi Devananda, Magelang 

Ekspres juga memberitakan salah satu pihak yang juga pernah ingin mendirikan minimarket. 

Namun, hingga kini belum mendapatkan izin dari walikota, padahal sudah terlebih dahulu 

mengajukan sebelum Super Indo. 

 

 

 

 

Untuk mengeluarkan rekomendasi itu membutuhkan waktu yang lama, tidak cukup 

sebulan untuk mengkaji sosialekonomi masyarakat, seperti kondisi masyarakat di sekitar 

bangunan dan pendapatan masyarakat. Terlebih yang Super Indo itu (Jalan Gatot 

Subroto) karena juga menyangkut aspek lalu lintas, yang juga harus dikoordinasikan juga 

dengan Dishub,” terang Andi yang kini menjabat sebagai ketua Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

Hingga hari ini izin prinsip belum turun dari walikota, kita sudah menunggu lama. 

Tiap kali kita mau nemui Pak Wali, tapi kata sekpri (sekretaris pribadi) nya. Pak walinya 

sedang sibuk. Tapi kok Super Indo bisa turun cepat. Buktinya Rabu besok bakal buka. Ini 

kan diskriminasi” ujar Muhammad Ma’ful yang diberi kuasa oleh Eko Supriyanto, 

pengusaha minimarket Eka Abadi. 



Dari kutipan tersebut, Magelang Ekspres ingin menyatakan bahwa ini salah satu contoh 

dari ketidak adilan walikota Magelang. Magelang Ekspres menilai bahwa walikota Magelang 

sangat cepat dalam memberikan izin Super Indo. Namun, berbeda dengan pemberian izin kepada 

pihak lain yang sudah lama mengajukan izin kepada Walikota. Di sini pulalah yang kemudian 

dinilai pilih kasih oleh Magelang Ekspres.Frame berita mengenai hal ini juga dapat dilihat dari 

unsur skrip nya. Pandangan ini dapat terlihat dari unsur 5W+1H nya. Dapat dilihat dari apa 

(what) yang dibicarkaan . Siapa (who) yang berbicara. Mengapa (why) mereka membicarakan 

masalah tersebut. Serta bagaimana (how) pendapat – pendapat mereka dijabarkan dalam sebuah 

berita. 

Kemudian dari unsur tematiknya, dapat kita lihat ada tiga tema yang dibicarakan. Tema 

yang pertama adalah mengenai Super Indo yang mengantongi izin dengan cepat. Magelang 

Ekspres dlama hal ini menggambarkan bahwa Super Indo belum ada 1 bulan meminta izin dari 

walikota, tetapi sudah mendapatkannya dengan cepat. Tidak seperti pada toko – toko modern 

yang lain yang meminta izinnya perlu waktu yang cukup lama.Tema yang kedua adalah 

beribicara mengenai pengusaha minimarket Eka Abadi. Di sini Magelang Ekspres menempatkan 

pengusaha ini sebagai pembanding dengan Super Indo. Magelang Ekspres memberitakan bahwa 

pengusaha ini telah mengajukan izin kepada walikota sejak 5 Agustus 2017. Namun, hingga 

Desember 2017 belum juga mendapatkan jawaban dari walikota Magelang. Berbeda dengan 

Super Indo yang sangat cepat proses perizinannya. Di sinilah Magelang Ekspres menjadikan 

tema ini sebagai pembanding dengan tema yang pertama. 

Sedangkan tema yang ketiga adalah mengenai proses perizinan yang seharusnya 

dijalankan. Dalam tema ini ditampilkan narasumber dari mantan Kepala Dikoperindag, Andi 

Devananda. Di sini Andi menjelaskan peninjauan yang seharusnya dilakukan oleh dinas – dinas 

yang berhubungan dengan pendirian Super Indo. Meskipun tidak dijelaskan secara detail, tetapi 

di sini dijelaskan bahwa proses perizinan itu seharusnya tidak secepat proses yang terjadi oleh 

Super Indo Jalan Gatot Subroto. Unsur Retoris dari berita ini adalah, Magelang Ekspres 

memberikan foto yang memperlihatkan Super Indo sudah siap untuk buka. Foto ini ditempatkan 

pada halaman sambungan yang bearda di bagian belakang.  

 



Selain itu juga diberikan keterangan di sebelahnya “TINGGAL BUKA”. Supermarket 

Super Indo telah mendapatkan segala perizinan yang dibutuhkan dari Pemkot Magelang”. Dari 

hal tersebut surat kabar ini ingin menyatakan bahwa Super Indo segera buka karena telah dengan 

mudahnya mendapat izin dari Walikota Magelang. 

 

Tabel 5. 2Frame: Walikota memudahkan perizinan. 

 

 

 

Elemen Strategi Penulisan 

Sintaksis Mewawancarai dinas – dinas terkait (Diskoperindag dan BP2T) yang 

menyatakan bahwa Super Indo telah mendapatkan rekomendasi. Kemudian, 

dari pernyataan itu dibandingkan dengan orang yang ingin mengajukan 

oendirian minimarket, tetapi lama mendapat jawaban dari Walikota. Selain 

itu juga dikontraskan dengan pendapat dari mantan Kepala Diskoperindag 

yang menyatakan proses seharusnya tidak secepat itu. 

Skrip Menekankan pada proses perizinan yang didapat Super Indo dari walikota 

dengan cepat. 

Tematik (1) Berbicara mengenai Super Indo yang mengantongi izin dengan cepat. 

(2) Berbicara mengenai pengusaha minimarket Eka Abadi yang belum 

mendapatkan izin. 

(3) Berbicara mengenai proses perizinan yang seharusnya dijalankan 

tidak secepat itu. 

Retoris Memberikan foto depan Super Indo yang telah siap untuk dibuka dengan 

diberi penjelasan. 



5 . 3. 5 Desember 2017 – Super Indo Sembunyikan Detail Fisik Bangunan 
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Dalam berita kali ini, Magelang Ekspres memaknai persitiwa pembangunan Super Indo 

sebagai pembangunan yang merugikan warga sekitar. Baik itu kerugian secara fisik dan juga 

kerugian usaha bagi pedagang kecil. Magelang Ekspres memaknai bahwa pihak Super Indo 

menyembunyikan fakta kepada masyrakaat mengenai adanya paku bumi dalam pembangnannya. 

Hal tersebut yang kemudian dipahami oleh Magelang Ekspres yang mengakibatkan keretakan 

pada dinding rumah warga di sekitar SuperIndo. Selainitu, pendirian SuperIndo juga dipahami 

sebagai ancaman terhadap pedagang – pedagang kecil di pasar tradisional yang jaraknya tidak 

jauh dari Super Indo.  

 Dilihat dari unsur sintaksisnya, frame Magelang Ekspres mengenai SuperIndo sudah 

sangat jelas. Judul berita / headline beritanya dapat kita lihat “Super Indo Sembunyikan Detail 

Fisik Bangunan”. Dari situ saja sudah menggambarkan dengan jelas bahwa Magelang Ekspres 

memahami bahwa ada kesalahan dari pihak Super Indo. Kesalahan bahwa Super Indo 

menyembunyikan detail fisik bangunan kepada masyarakat.  

Selain dari judul beritanya, frame berita juga dapat dilihat dari lead berita yang 

mengawali berita ini. Melalui lead berita yang ada, kita dapat melihat bahwa Magelang Ekspres 

memahami bahwa Super Indo kurang transparan terhadap masyarakat. Sebab Magelang Ekspres 

melihat bahwa warga sekitar tidak mengetahui detail skema bangunan yang akan ditempati 

SuperIndo. Magelang Ekspres memaknai bahwa seharusnya pihak SuperIndo dapat memaparkan 

lebih detail dan transparan kepada warga sekitar mengenai pembangunannya.  

 

 

 

 

 

 

 

MAGELANG TENGAH – Kurang transparannya proses pembangunan bangunan 

yang gakan ditempati supermarket Super Indo di Jalan Gatot Subroto Kota Magelang 

menyangkut bentuk fisik bangunannya semakin kuat. Mengingat warga di sekitar tidak 

mengetahui detail skema bangunan itu, terutama menyangkut ketinggian, maupun soal 

pemasangan paku bumi. Bukan hanya warga yang kurang paham, bila akan dibangun 

hingga tiga lantai. Hal ini ternyata diakui oleh Ketua RT 4 RW 6 Kelurahan Kemirirejo 

Kecamatan Magelang Tengah, Djadi Mulyono. Dia tidak memperkirakan bila bangunan 

itu akan setinggi sekarang. “Saya tidak membayangkan kalau akan setinggi itu. Yang 

lebih paham Pak RW”. Katanya, kemarin. 



Dalam lead tersebut juga dapat kita amati adanya kutipan dari ketua RT setempat. Dari 

kutipan yang disajikan Magelang Ekpsres dapat kita amati bahwa ketua RT tersebut tidak 

memahami kondisi bangunan yang dibangun tersebut. Dalam hal ini, Magelang Ekspres ingin 

menyatakan bahwa ketua RT saja pun sampai tidak tahu mengenai detail bangunan yang akan 

ditempati SuperIndo. 

 Selain ketua RT setempat, Magelang Ekspres juga menampilkan kutipan beberapa 

sumber seperti Ketua RW setempat dan juga Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Rejowinangun. 

Dari pernyataan ketua RW setempat, Eko Budi Suhadi Magelang Ekspres juga mengutip 

pernyataan bahwa Eko tidak tahu akan adanya pemasangan paku bumi. Hal itu bertujuan agar 

pembaca yakin, bahwa memang warga sekitar Super Indo tidak mendapatkan infromasi dari 

SuperIndo mengenai bangunan secara detail. Apalagi yang bericara di sini adalah ketua RW 

yang seharusnya lebih tahu mengenai pembangunan Supermarket di daerahnya. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang kita beritahukan ke warga memang tidak tingkat. Untuk karaoke, 

supermarket dan hotel. Merekapun setuju. Tetapi ada atau tidaknya pemasangan paku 

bumi, kita tidak tahu. Tahunya hanya pondasi biasa”, ujar Eko. 

Waktu itu yang sudah dipasang 18 paku bumi. Ada beberapa tembok – tembok 

rumah warga pada retak. Kita pun complain ke pembangun, Ciksian. Setelah itu 

pemasangan sudah berhenti satu hari,” paparnya. 

Dia berjanji akan memperbaiki keretakan. Tapi sampai sekarang memang belum. 

Katanya nanti kalau pembangunnya sudah selesai”, akunya. 



Selain beberapa hal yang telah disebutkan diatas, Magelang Ekspres juga memaknai 

pembangunan SuperIndo dapat mengancam pedagang kecil. Magelang Ekspres memahami 

bahwa lokasi SuperIndo yang letaknya tidak jauh dari pasar penampungan sementara dapat 

mematikan pedagang – pedagang tersebut. Dalam hal ini, Magelang Ekspres menampilkan 

kutipan dari Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Rejowinangun Magelang (P3RM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilihat dari Skrip (cara wartawan mengisahkan berita), dapat dengan jelas bahwa 

Magelang Ekspres menampilkan kelengkapan berita 5W+1H. Apa (what) yang diberitakan 

(warga tidak tahu detail bangunan SuperIndo dan ancaman SuperIndo terhadap pedagang kecil), 

siapa (who) yang menyatakan bermasalah  (ketua RT dan RW setempat dan Ketua P3RM), 

mengapa (why) dipermasalahkan  (karena paku bumi merusak dinding warga dan ancaman 

pedagang pasar), dan bagaimana detil pernyataan mereka (how). 

 

 

Ini artinya pemkot tidak melindungi pedagang kecil seperti kita. Lama – lama kita 

bisa mati berdagang,” ucap pedagang konveksi di Blok D Pasar Penampungan ini. 

Ini artinya pemkot tidak melindungi pedagang kecil seperti kita. Lama – lama kita 

bisa mati berdagang,” ucap pedagang konveksi di Blok D Pasar Penampungan ini. 

Dari lokasi Pasar Penampungan kurang dari 500 meter. 125 meteran lah. Tapi 

kalau dari Pasar Rejowinangun ditarik lurus jelas tidak mencapai 500 meter,” ujarnya. 

Kita akan sikapi persoalan ini. Kita pun siap, untuk mengadu langsung ke 

Walikota mengenai adanya hal tersebut,” tandasnya. 



Dari unsur tematik, dapat kita temui adanya 2 tema yang berbeda di dalam berita tersebut. 

Tema pertama adalah bahwa Super Indo tidak transparan kepada warga soal detail bangunan. 

Magelang Ekspres memahami bahwa warga, bahkan pihak ketua RT dan RW tidak mengetahui 

adanya pemasangan paku bumi. Paku bumi tersebut yang dipahami sebagai akibat rusaknya 

sebagian dinding rumah warga sekitar.  

Selain itu, tema kedua adalah mengenai adanya ancaman yang dapat mematikan terhadap 

pedagang kecil. Magelang Ekspres memahami bahwa lokasi SuperIndo tersebut sangat dekat 

dengan pasar penampungan sementara Rejowinangun. Dalam hal ini Magelang Ekspres 

memahami bahwa hal tersebut dapat mengancam pedagang kecil yang dapat berakibat matinya 

usaha mereka. 

 

Dari unsur retoris, Magelang Ekspres memakai kata yang menggambarkan mengenai 

supermarket dan pedagang pasar. Hal ini ingin menggambarkan bahwa supermarket adalah 

sebuah pasar yang besar, yang didukung dengan modal. Sementara itu, pedagang pasar adalah 

pedagang yang memiliki modal kecil yang menjadi pekerjaan sehari – hari mereka. Magelang 

Ekspres memaknai bahwa pedagang pasar tersebut akan menghadapi ancaman dari pemilik 

modal yang besar. 

Selain dari unsur kata, Magelang Ekspres juga menampilkan gambar bangunan yang 

menjulang tinggi. Gambar tersebut diambil dari bawah, sehingga tampak menjulang tinggi 

dibandingkan dengan bangunan rumah yang ada di sebelahnya.  

 

 

 

 

 

 



Tabel 5. 3Frame : SuperIndo Sembunyikan Detail Fisik Bangunan 

 

Elemen Strategi Penulisan 

Skematis Wawancara dengan ketua RT dan RW setempat yang menyatakan bahwa 

pihaknya tidak tahu mengenai detail bangunan dan pemasangan paku bumi. 

Magelang Ekspres memenuhi berita edisi ini dengan ketidaktahuan warga 

mengenai detail bangunan yang akan ditempati SuperIndo serta kerusakan 

dinding akibat pemasangan paku bumi. 

Skrip Menekankan ketidaktahuan warga mengenai bangunan Sueper Indo. Selain itu 

juga membahas bahwa pemasangan paku bumi merusak dinding rumah warga 

sekitar. 

Tematik (1) Adanya ketidaktahuan warga mengenai detail bangunan 

(2) Adanya ancaman kepada pedagang pasar untuk bersaing dengan 

supermarket 

Retoris Menggambarkan pedagang pasar dan supermarket. 

Menyajikan gambar / foto mengenai ketinggian bangunan SuperIndo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 4 6 Desember 2017- Walikota Memilih Bungkam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam berita edisi saat ini, Magelang Ekspres memaknai bahwa Walikota Magelang, 

Sigit Widyonindito tidak memberikan jawaban atas permasalahan Super Indo. Dalam 

permasalahan Super Indo Magelang Ekspres memahami kebijakan pendirian Super Indo tidak 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.  

Gambar 5. 4. 1 

Berita Magelang Ekspres 

Rubrik Metropolis 6 

Desember2017 

Gambar 5. 4. 2 

Berita Magelang Ekspres 

Rubrik Metropolis 6 

Desember2017 



Kemudian kebijakan ini oleh Magelang Ekspres dinilai merupakan tanggung jawab 

Walikota Magelang, Sigit Widyonindito. Oleh karena itu, pihak Magelang Ekspres mencoba 

mewawancarai Walikota Magelang.  

Kemudian hasilnya adalah bahwa Magelang Ekspres memahami tidak adanya jawaban 

dari pihak Sigit Widyonindito. Dalam bahasa yang digunakan dalam berita ini, Sigit 

Widyonindito dinilai bungkam, alias tidak memberikan pendapatnya. Selain melihat adanya 

ketidaksesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Magelang Ekspres melihat 

bahwa adanya ancaman dari Super Indo terhadap pedagang – pedagang yang berjualan tidak jauh 

dari Super Indo ini. Selain itu dalam berita edisi ini Magelang Ekspres juga melihat adanya 

dampak positif dari pendirian Super Indo.   

Seperti adanya lapangan pekerjaan baru bagi warga di Kota Magelang juga hal tersebut 

sebagai bagian dari visi misi Kota Magelang sebagai Kota Jasa.Frame mengenai walikota tidak 

menjawab permasalahan Super Indo dapat dilihat dari unsur sintaksis. Dilihat dari unsur 

sintaksisnya, dalam judul berita / headline nya sangat jelas tertulis “Walikota Memilih 

Bungkam”. Dari judul yang dipakai, hendak dikatakan bahwa walikota tidak memberikan 

jawaban bagi permasalah SuperIndo. Magelang Ekspres menilai bahwa walikota memilih diam 

dalam menangani permasalahan ini. Lead yang digunakan Magelang Ekspres juga menunjukkan 

adanya keselarasan dengan frame tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

MAGELANG TENGAH – Walikota Magelang Sigit Widyonindito tidak 

memberikan keterangan jelas soal pertimbangan pemberian Izin Usaha Toko Modern 

(UITM) terhadap supermarket Super Indo di Jalan Gatot Subroto kota setempat. 

Menginat di lokasi tersebut juga berdekatan dengan supermarket Giant di Jalan Tidar 

dan Pasar Rejowinangun yang tengah dibangu. Terlebih tidak jauh dari lokasi itu juga 

ada minimarket di Jalan Gatot Subroto. “Sebentar saya mau keliling dulu”, kata walikota 

saat meninjau Super Indo ketika hendak diwawancarai, kemarin. 



Lead ini dengan jelas menyatakan bahwa walikota tidak memberikan jawaban yang jelas 

atas permasalahan pembangunan Super Indo. Terutama dalam kalimat pertama sudah dapat 

terlihat dengan jelas bahwa Magelang Ekspres menuliskan bahwa “walikota tidak memberikan 

keterangan jelas”. Selain dalam kalimat pertama, kutipan yang dari walikota yang ditampilkan 

juga menyatakan yang demikian. Menunjukkan bahwa walikota justru lebih memilih berjalan 

dulu meninjau Super Indo daripada menjawab pertanyaan wartawan. Lebih dari itu, kutipan lain 

oleh walikota juga menyatakan bahwa walikota benar – benar tidak mau menjawab 

permasalahan Super Indo tersebut “Lewat Humas saja”. 

Selain dari headline dan lead berita yang ada, unsur sintaksis juga dapat dilihat dari 

kutipan dan sumber – sumber yang diwawancarai. Selain kutipan dari walikota, Magelang 

Ekspres juga menampilkan kutipan dari beberapa pegawai pemerintahan yang lainnya. Seperti 

bagian Humas protokol dan Santel Setda Kota Magelang dan kepala Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Dalam kutipan – kutipan tersebut Magelang 

Ekspres menampilkan hal – hal yang positif yang dapat diberikan oleh keberadaan Super Indo 

tersebut. 

Secara penyusunan berita, fakta mengenai walikota tidak mau meberikan jawaban 

ditempatkan di awal berita serta diulas mengenai permasalahan lokasi Super Indo. Sedangkan hal 

– hal yang positif yang dapat diberikan dari keberadaan Super Indo ditempatkan di tengah 

setelah penolakan jawaban dari walikota. Di akhir berita diulas lagi mengenai ancaman yang 

akan di dapat oleh pedagang pasar yang letaknya tidak jauh dari lokasi Super Indo 

tersebut.Teknik penyusunan berita seperti ini ingin menegaskan bahwa meskipun adanya unsur 

positif yang dibawa, tetap akan ada orang – orang yang menjadi korban. Magelang Ekspres 

mencoba menggambarkan bahwa akan ada banyak pedagang kecil yang akan menjadi korban. 

Selain itu, hal ini tetaplah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern. 

 

 

 



Dari skrip berita, dapat kita amati saat kita melihat bagaimana Magelagn Ekspres ini 

mengisahkan peristiwa tersebut dalam berita. Materi apa yang sedang dipermasalahkan dalam 

hal ini. Siapa yang menolak untuk memberikan jawaban atas permasalahan Super Indo ini. Pihak 

– pihak mana saja yang malah menjawabnya. Bagaimana peristiwa permasalhan Super Indo ini 

terjadi. Sedangkan dari unsur tematik, ada tiga hal yang dibicarakan dalam berita pada edisi ini. 

Pertama, adalah mengenai bungkamnya Walikota Magelang mengenai permasalahan Super Indo 

ini. Tema ini dapat dilihat dari judul berita itu sendiri yang pertama, kemudian dari lead berita, 

serta kutipan – kutipan dari Sigit Widyonindito itu sendiri.  

Tema kedua dalam berita ini adalah mengenai adanya hal – hal yang baik yang bisa 

didapat dari pendirian Super Indo ini. Hal ini dapat dilihat dari kutipan – kutipan yang 

dinyatakan oleh pihak Humas Protokol dan Santel Setda Kota Magelang serta Kepala Dinas 

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Kemudian pada tema yang ketiga 

adalah mengenai permasalahan yang sesungguhnya yang ada pada pembangunan Super Indo ini. 

Hal ini dapat terlihat dari lead berita yang menyatakan bahwa keberaadaan Super Indo terletak 

tidak jauh dengan pasar penampungan dan supermarket Giant. Selain itu juga dinyatakan bahwa 

hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan presidan Nomor 112 tahun 2007. Kemudian pada 

bagian akhir berita juga ditampilkan mengenai keberatan dari pihak pedagang pasar yang merasa 

terancam dengan berdirinya Super Indo baru di Jalan Gatot Subroto tersebut. 

Dari unsur retoris yang ada, magelang Ekspres mendukung frame nya dengan 

penggambaran mengenai walikota yang tidak mau menjawab dengan kata “bungkam”. Magelang 

Ekspres dalam hal ini ingin menunjukkan bahwa Sigit Widyonindito seolah – olah tidak dapat 

menjawab pertanyaan dari wartawan. Magelang Ekspres memaknai bahwa Sigit Widyonindito 

seolah – olah berada pada posisi yang tidak mau mengambil resiko jika dia menjawabnya. 

 

 

 

 

 



Tabel 5. 4Frame: Walikota Memilih Bungkam 

 

Elemen Strategi 

Skematis Mewawancarai Walikota Magelang, kemudian Humas Protokol Santel dan 

Setda Kota Magelang, serta Kepala Diskoperindag Kota Magelang. Magelang 

Ekspres menempatkan bungkamnya Walikota Magelang di paragraf awal, 

kemudian hal – hal positif yang disampaikan kedua narasumber yang lain tadi. 

Setelah itu ditutup dengan penolakan dari pedagang – pedagang pasar 

tradisional. 

Skrip Penekanan pada aspek legalitas, yaitu pada Peraturan Presiden Nomor 112 

Tahun 2007 dan penolakan dari pedagang – pedagang pasar tradisional. 

Tematik (1) Bungkamnya Walikota Magelang 

(2) Hal – hal yang positif yang bisa diperoleh dari keberadaan Super Indo 

(3) Permasalahan sesungguhnya mengenai pendirian Super Indo 

Retoris Penggambaran diamnya walikota dengan kata “bungkam” yang memosisikan 

walikota seolah – olah sebagai pihak yang tidak mau mengambil resiko. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 5 7 Desember 2017– Tinjau Ulang Izin Super Indo   
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Dalam berita kali ini, Magelang Ekspres telah menyoroti tanggapan dari DPRD mengenai 

pembangunan Super Indo. Frame berita kali ini tampak terlihat mengenai DPRD mulai meninjau 

keberadaan Super Indo. Dalam berita ini, DPRD mulai menyoroti berbagai aspek yang dapat 

menimbulkan permasalahan bagi lingkungan sekitar. Dari sini Magelang Ekspres juga 

mengangkat prediksi – prediksi yang bisa merugikan lingkungan di berbagai aspek tersebut. Di 

sini Magelang Ekspres memaknai dari anggota DPRD Kota Magelang, Yudi Ismono bahwa 

keberadaan Super Indo kurang baik. Meskipun ada pendapat yang disajikan oleh Magelang 

Ekspres sebagai hal yang positif, tetapi hal yang negatif dari keberadaan Super Indo ditampilkan 

lebih banyak.  

Frame berita mengenai hal ini dapat terlihat dari unsur – unsur sintaksisnya. Dari judul / 

headline  berita yang ada “Tinjau Ulang Izin Super Indo”. Magelang Ekspres memaknai bahwa 

keberadaan Super Indo memang bermasalah, sehingga perlu adanya peninjauan ulang. Sehingga 

hal tersebut tidak boleh didiamkan, Magelang Ekspres memahami bahwa hal tersebut perlu 

dibenahi. Demikian juga dengan lead berita yang menjadi awal dari keseluruhan berita ini. 

 

 

 

 

 

Dari lead tersebut, dapat dilihat bahwa Magelang Ekspres ingin menyatakan, bahwa 

anggota dewan pun akhirnya mulai menyoroti keberadaan Super Indo. Magelang Ekspres 

melihat bahwa karena di sini ada masalah, maka DPRD pun juga perlu bertindak dan meninjau 

ulang izin Super Indo tersebut. Bahkan, dapat dilihat dari kutipan narasumber yang disajikan 

dalam lead bahwa keberadaan Super Indo memang menjadi masalah bagi pelaku usaha kecil. 

Dari situ tampak sekali pemahaman dari Magelang Ekspres tersebut bahwa Super Indo memang 

benar – benar berdampak buruk Mulai dari aspek ekonomi, tata letak, hingga sosial. Selain dari 

judul dan lead berita, frame  ini dapat juga dilihat dari kutipan – kutipan narasumber yang 

ditampilkan.  

GEDUNG DEWAN - Kalangan anggota DPRD Kota Magelang angkat bicara 

soal Supermarket Super Indo di Jalan Gatot Subroto kota setempat. Mereka mulai 

menyoroti dari aspek ekonomi, tata letak, hingga sosial. Dari ekonomi, keberadaan 

supermarket yang diresmikan Walikota Magelang Sigit Wdyonindito (5/12) cukup 

merugikan pelaku usaha kecil. “Adanya Super Indo akan menjadi masalah bagi warung – 

warung kecil (klontongan). Jangan sampai pelaku usaha kecil tersingkirkan. Ini harus 

ada solusi dan pembinaan”, kata anggota DPRD dari PAN, Yudi Ismono kemarin (6/12). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa Magelang Ekspres menekankan pada 

kaitannya dengan pelaku usaha kecil. Magelang Ekspres di sini melihat bahwa Super Indo 

memang dapat mengancam pelaku usaha kecil. Namun dari kutipan tersebut Magelang Ekspres 

melihat seharusnya Super Indo bisa menggandeng pelaku usaha kecil. Selain akan adanya 

ancaman terhadap pelaku usaha kecil, Super Indo juga melihat aspek tata letak. Dijelaskan dalam 

kutipan tersebut bahwa Super Indo bisa mengganggu arus lal lintas. Sebab keberadaan Super 

Indo tepat di sebelah rambu – rambu lalu lintas (traffic light). Demikian juga terhadap aspek 

peraturan daerah yang ada. Sebab dinilai pendirian Super Indo ini tidak sesuai dengan Peraturan 

Daerah mengenai pembinaan toko – toko modern.  

 Demikian dari skrip berita yang ada, frame tersebut juga dapat terlihat dengan jelas. Apa 

(what) yang dibicarakan. Siapa (who) yang berbicara. Mengapa (why) mereka / dia berbicara 

demikian. Juga bagaimana (how) penjelasan mereka ditampilkan dalam berita ini.Dalam berita 

ini, dapat kita lihat tema – tema yang dibicarakan. Terdapat tiga tema yang dibicarakan dalam 

satu berita ini. Tema yang pertama adalah berbicara mengenai anggota DPRD Kota Magelang 

yang mulai menyoroti beberapa aspek dari keberadaan Super Indo.  

Makanya harus bisa merangkul para pelaku usaha kecil, UMKM. Tetapi, dari segi 

investasi. Dengan adanya Super Indo, baik bagi Kota Magelang,” tandasnya.  

Sebelum Super Indo berdiri. Saya sudah kepikiran, nantinya akan terjadi 

kesemrawutan arus lalu lintas. Makanya ini harus ada pengaturan yang baik, termasuk 

pengaturan parkirnya,” tandasnya. 

Semua kembalikan ke perdanya (Perda No. 6 Tahun 2011) saja,” singkatnya 

(kutipan tanggapan mengenai pendirian Super Indo yang berdekatan dengan pasar). 

”Itu harus ada ganti ruginya. Ke depan juga harus ada bina lingkungan,” akunya 

(kutipan tanggapan mengenai proses pembangunan yang merusak dinding warga dan 

ketinggian bangunan yang mengganggu warga). “Bila merugikan, maka izinnya harus 

ditinjau ulang,” cetusnya. 



Dikisahkan dala berita ini, bahwa anggota DPRD menyoroti berbagai aspek seperti 

ekonomi, tata letak, dan aspek sosial. Jika memang terdapat masalah yang merugikan, maka 

DPRD akan meninjau ulang izin Super Indo. 

 Tema yang kedua adalah berbicara mengenai warga yang tinggal dekat dengan Super 

Indo. Magelang Ekspres juga menampilkan dari pihak warga yang memiliki toko di sebelah 

Super Indo, Widodo. Dalam berita ini, Magelang Ekspres menggambarkan Widodo sebagai 

korban dari keberadaan Super Indo. Sebab, dinding rumah Widodo retak diakibatkan oleh 

pemasangan paku bumi Super Indo. Selain itu, juga Widodo digambarkan sebagai pihak yang 

pasrah apabila hasil usahanya akan sedikit berkurang / merugi. 

 Sedangkan tema yang ketiga adalah, walikota yang tidak memberikan keterangan jelas 

mengenai Super Indo ini. Di sini, Magelang Ekspres menampilkan kembali dari berita yang 

sebelumnya. Magelang Ekspres di sini menekankan bahwa walikota pun bungkam soal Super 

Indo ini. Khalayak pembaca ingin ditekankan bahwa walikota Magelang tidak dapat memberikan 

keterangan yang jelas soal Super Indo ini. Malah meminta untuk menanyakan kepada dinas – 

dinas yang terkait. 

 Dari unsur retoris, Magelang Ekspres menekanakan penggunaan kata Supermarket dan 

pelaku usaha kecil. Digambarkan sebagai persaingan yang kurang baik, karena pelaku usaha 

kecil (modal kecil) harus bersaing dengan para pelaku usaha yang besar (pemilik modal yang 

besar). Di sini Magelang Ekspres menggambarkan pelaku usaha kecil yang dapat terancam 

keberadaannya akibat adanya Supermarket (pasar yang besar) Super Indo. Sehingga keberadaan 

Super Indo perlu ditinjau ulang. 

 

 

 

 

 



Tabel 5. 5Frame: Tinjau Ulang Izin Super Indo 

 

Elemen Strategi 

Sintaksis Wawancara dengan anggota DPRD Kota Magelang yang menyatakan 

bahwa keberadaan Super Indo memang dapat membawa dampak yang 

buruk. Meski terdapat dampak yang baik, tetapi dampak yang buruk 

dijelaskan lebih banyak. Selain itu juga mewawancarai warga yang 

dindingya rusak akibat pemasangan paku bumi Super Indo. 

Skrip Menekankan dampak – dampak keberadaan Super Indo dan juga 

keberadaan Super Indo yang tidak sesuai dengan peraturan daerah  

(Perda No. 6 Tahun 2011) 

Tematik 
(1) Berbicara mengenai anggota DPRD Kota Magelang yang mulai 

menyoroti beberapa aspek dari keberadaan Super Indo 

(2)  Berbicara mengenai warga yang tinggal dekat dengan Super Indo 

(3) Berbicara mengenai walikota yang tidak memberikan keterangan 

jelas mengenai Super Indo ini 

Retoris Menggambarkan keadaan para pelaku usaha dengan penggunaan kata 

pelaku usaha kecil dan Supermarket (pasar yang besar). Penggambaran ini 

mengindikasikan adanya saingan yang tidak seimbang di tengah pelaku 

usaha di masyarakat. 

 

 

 

 

 



5. 6 10 Desember 2017 - Super Indo Salah Letak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada edisi ini, Magelang Ekspres memaknai pembangunan Super Indo di Jalan Gatot 

Subroto Magelang sebagai pembangunan yang salah letak. Magelang Ekspres melihat masalah 

pembangunan ini dengan membenturkannya pada PERDA No. 6 tahun 2011. Perda tersebut 

berbicara  mengenai Pengelolaan Pasar Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern. Magelang Ekspres mengangkat permasalahan pembangunan, 

yang seharusnya (dalam peraturan daerah disebutkan bahwa) “jarak bisa berdirinya toko modern 

500 meter baik dari toko modern yang sudah ada maupun dengan pasar tradisional”.  

Dari analisis sintaksis, berita ini sangat terlihat sekali pandangan Magelang Ekspres 

mengenai kesalahan letak SuperIndo. Sudut permasalahan salah letak ini dapat dengan jelas 

dilihat dari judulnya “ Super Indo Salah Letak”. Dari judul ini sudah sangat jelas terlihat bahwa 

Magelang Ekspres ingin menegaskan bahwa SuperIndo ini dibangun pada lokasi yang salah. 

Ditambah lagi dengan sub-judul “Jaraknya Terlalu Dekat Dengan Pasar Tradisional”. Selain dari 

hal tersebut, lead berita juga menunjukkan hal yang demikian.  
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Lead berita tersebut di atas sangat terlihat sekali bahwa Magelang Ekspres melihat 

permasalahan SuperIndo merupakan permasalahan salah letak. Terlebih lagi dalam lead tersebut, 

Magelang Ekspres mencantumkan kutipan dari seorang anggota DPRD Kota Magelang, Eddy 

Sutrisno. Dalam kutipan yang terdapat dalam lead tersebut, Magelang Ekspres ingin 

menunjukkan bahwa kesalahan letak tersebut dinyatakan oleh seorang anggota dewan. Bahkan 

dalam paragraf selanjutnya, Magelang Ekspres menyatakan bahwa Eddy Sutrisno merupakan 

Ketua Pansus Raperda soal Pasar Modern yang kini menjadi perda No. 6 Tahun 2011. Hal 

tersebut jelas sekali menunjukkan bahwa yang berbicara (narasumber) ini adalah seorang yang 

sangat mengerti soal aturan main Pasar Modern. Hal ini jelas ingin menyatakan bahwa 

pandangan mengenai Super Indo salah letak adalah benar, sebab yang menyatakan adalah 

seorang yang mengerti Perda tersebut.Selain Eddy Sutrisno, Magelang Ekspres juga 

menampilkan pandangan dari anggota DPRD Kota Magelang yang lain, Yudi Ismono. Selain 

membahas mengenai salah letak, Magelang Ekspres menampilkan pandangan lain dari Yudi 

Ismono. Pandangan tersebut mengenai keberadaan SuperIndo yang dapat menjadi masalah bagi 

warung – warung kecil / pelaku usaha kecil.  

 

 

 

 

 

GEDUNG DEWAN – Keberadaan Supermarket SuperIndo di Kota Magelang 

yang kedua, mestinya tidak di Jalan Gatot Subroto kota setempat. Karena wilayah 

tersebut sudah tidak memungkinkan untuk menampung toko modern. Mengingat di jalan 

itu sudah ada dua minimarket, ditambah dekat dengan Supermarket Giant dan Pasar 

Penampungan pedagan Pasar Rejowinangun di Jalan Tidar. ”Sebelum SuperIndo berdiri. 

Sebenarnya Jalan Gatot Subroto sudah tidak memungkinkan menampung toko modern, 

karena di jalan yang panjang tidak seberapa itu, sudah ada dua minimarket, baik yang di 

depan Akmil maupun Jagoan,” kata anggota DPRD Kota Magelang Eddy Sutrisno, 

kemarin. 

“Adanya SuperIndo akan menjadi masalah bagi warung – warung kecil 

(klontongan). Jangan sampai pelaku usaha kecil terseingkirkan. Ini harus ada solusi dan 

pembinaan” kata Yudi. 

“Adanya SuperIndo akan menjadi masalah bagi warung – warung kecil 

(klontongan). Jangan sampai pelaku usaha kecil terseingkirkan. Ini harus ada solusi dan 

pembinaan” kata Yudi. 

“Makanya harus bisa merangkul para pelaku usaha ekcil, UMKM. Tapi, dari segi 

investasi. Dengan adanya SuperIndo, baik bagi Kota Magelang,” tandasnya. 



 

 

 

 

Dari kutipan yang dinyatakan Yudi Ismono tersebut, Yudi memang menyatakan bahwa 

keberadaan SuperIndo memang dapat menimbulkan kesemerawutan lalu lintas. Selain adanya 

kesemerawutan lalu lintas, Magelan Ekspres juga mengutip mengenai dampak bagi pelaku usaha 

kecil yang dapat terancam dengan keberadaan SuperIndo tersebut. Namun, selain dampak negatif 

yang disajikan, Magelang Ekspres juga menyajikan dampak baik dari keberadaan SuperIndo 

tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Yudi Ismono di atas, bahwa keberadaan SuperIndo 

memang baik bagi Kota Magelang. Tetapi, porsi kehadiran SuperIndo yang positif tersebut 

disajikan hanya sekali dalam berita ini. Hal ini menunjukkan bahwa dampak yang positif hanya 

kecil dibandingkan dengan dmapak yang negatif.Ditambah lagi fakta yang ditampilkan oleh 

Magelang Ekspres mengenai adanya kerugian yang dialami warga saat pembangunan. Magelang 

Ekspres menyatakan fakta bahwa adanya keretakan pada dinding rumah warga sekitar yang 

terjadi saat pemasangan paku bumi. 

Dilihat dari Skrip (cara wartawan mengisahkan berita), dapat dengan jelas bahwa 

Magelang Ekspres menampilkan kelengkapan berita 5W+1H. Apa (what) yang diberitakan 

(permasalahan SuperIndo yang salah letak), siapa (who) yang menyatakan bermasalah  (Anggota 

Dewan), mengapa (why) dipermasalahkan  (karena tidak sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2011), 

dan bagaimana detil pernyataan mereka (how).Tema yang terdapat dalam surat kabar edisi ini 

hanya satu tema, yaitu mengenai kesalahan letak pembangunan SuperIndo. Sebab, letak 

SuperIndo di Jalan Gatot Subroto Magelang dinilai melanggar perda Nol. 6 tahun 2011 yang 

mengatur pasar tradisional.Magelang Ekspres memberikan label narasumber dengan otoritas 

yang kuat. Label itu misalnya dengan memberikan pernyataan bahwa Edy Sutrisno merupakan 

“anggota DPRD Kota Magelang”, “Ketua Pansus Raperda soal Pasar Modern”, dan juga “ ketua 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang”.  

“Sebelum Super Indo berdiri. Saya sudah kepirikan, nantinya akan terjadi 

kesemrawutan arus lalu lintas. Makanya ini harus ada pengaturan yang baik, termasuk 

pengaturan parkirnya,” tandasnya. 

“Semua Kembalikan ke Perda nya (Perda No. 6 tahun 2011) saja,” singkatnya. 



Selain untuk Edy Sutrisno, Magelang Ekspres juga melabeli Yudi Ismono sebagai 

“Anggota Dewan dari PAN”. Dari hal – hal tersebut, Magelang Ekspres hendak menyatakan 

kepada pembaca bahwa SuperIndo memang memiliki permasalahan salah letak. Hal ini semakin 

dikuatkan dengan narasumber – narasumber yang ahli di bidangnya. Seperti oleh Edy Sutriso 

yang merupakan ketua raperda soal pasar modern. 

 

Tabel 5. 6Frame: Super Indo Salah Letak 

 

Elemen Strategi 

Skematis Wawancara dengan anggota DPRD Kota Magelang yang menyatakan 

bahwa SuperIndo di Jalan Gatot Subroto salah letak. Magelang Ekspres 

hampir memenuhi berita dengan pernyataan salah letak. Hanya sedikit (dua 

paragraph) yang menyangkut aspek ekonomi dan sosial. 

Skrip Menekankan pada perda No.6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar 

tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, 

bahwa jarak bisa berdirinya toko modern, 500 meter baik dari toko modern 

yang sudah ada maupun dengan pasar tradisional. 

Tematik Dalam edisi ini, Magelang Ekspres mengangkat 1 tema saja yaitu mengenai 

kesalahan letak SuperIndo Jalan Gatot Subroto. 

Retoris Pemberian label jabatan dari pakar yang diwawancarai dan memberikan 

bukti yuridis dari perda No.6 Tahun 2011. 

 

 

 

 



5. 7 11 Desember 2017 – Pemkot Dituding Kapitalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magelang Ekspres dalam edisi kali ini mengambil frame mengenai kebijakan pemerintah 

Kota Magelang yang dianggap kapitalis. Magelang Ekspres memaknai bahwa pemerintah Kota 

Magelang melonggarkan berdirinya pasar modern, tetapi justru membatasi pertumbuhan 

pedagang kaki lima di Kota Magelang. Dalam berita ini, Magelang Ekspres memahami bahwa 

Kota Magelang bukanlah merupakan kota industri ataupun pertanian. Sehingga, salah satu mata 

pencaharian yang dapat diandalkan adalah dengan berdagang. Namun, dalam pandangan 

Magelang Ekspres melihat bahwa pemerintah justru tidak mendukung keberadaan pedagang kaki 

lima di Kota Magelang. 
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Selain itu, Magelang Ekspres juga memaknai bahwa seharusnya tidak boleh ada toko 

modern baru di tempat SuperIndo Jalan Gatot Subroto ini. Magelang Ekspres memahami bahwa 

berdirinya SuperIndo ini tidak sesuai dengan perpres dan perwal. Sebab, menurut peraturan 

tersebut jarak didirikannya pasar modern dengan pasar tradisional ataupun pasar modern lainnya 

adalah 500 meter. Jadi di sini, Magelang Ekspres membenturkan berdirinya Super Indo di Jalan 

Gatoto Subroto ini dengan peraturan yang sudah ada. 

 Frame ini sangat sekali terlihat dari unsur sintaksis berita ini. Melalui headline berita di 

sini, dapat kita temui pandangan Magelang Ekspres mengenai kebijakan pemerintah yang tidak 

mendukung pedagang kaki lima. Headline berita ini adalah “ Pemkot Dituding Kapitalis”. 

Headline ini sangat jelas sekali memperlihatkan pandangan Magelang Ekspres terhadap 

pemerintah Kota Magelang. Magelang Ekspres ingin menjelaskan bahwa ada pihak yang 

menyatakan bahwa Pemerintah Kota Magelang adalah Kapitalis. 

 Dari lead berita, dapat juga  ditemui mengenai alasan bagaimana Pemkot Magelang 

dinilai mendukung toko modern. Dalam lead berita ini, Magelang Ekspres menampilkan 

pandangan bahwa Pemkot Magelang masih melonggarkan beroperasinya pasar modern. 

Sementara itu, untuk pertumbuhan Pedagang Kaki Lima, Pemkot Magelang melakukan 

pembatasan. Magelang Ekspres ingin mengajak pembaca agar memahami inilah alasan mengapa 

Pemkot Magelang dituding Kapitalis. 

 

 

 

 

Dari unsur sintaksis yang lain, dapat  dilihat dari kutipan – kutipan yang ditampilkan oleh 

Magelang Ekspres. Magelang Ekspres menampilkan beberapa kutipan yang menyatakan bahwa 

pihak pemerintah Kota Magelang kurang berpihak kepada pedagang kecil. Namun, justru 

berpihak kepada pemilik modal.  

 

MAGELANG SELATAN - Kebijakan Pemkot Magelang yang masih melonggarkan 

beroperasinya toko modern dalam sebulan belakagan ini, tidak selaras dengan 

pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) kota setempat. Karena melalui Dinas 

Pengelolaan Pasar (DPP), melakukan pembatasan terhadap penambahan PKL. 

“Ini namanya kapitalis,” kata Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Magelang, Abu Ubaidah, yang diamini Ketua MUI Kota Magelang ismudiyono, 

kemarin (10/12). 



 

 

 

 

Kutipan – kutipan tersebut ditampilkan, untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa 

ada pihak yang menyatakan bahwa pemerintah Kota Magelang kapitalis. Apalagi yang 

menyatakan adalah wakil ketua Pimpinan Muhammadiyah Kota Magelang. Seseorang yang 

dinilai rohani dan dinilai sebagai pihak yang netral dan jujur dalam bidang politik. Kemudian 

pada kutipan yang kedua Magelang Ekspres melihat bahwa pemerintah seharusnya mendukung 

pedagang kaki lima. Karena tanah yang digunakan oleh pedagang kaki lima adalah tanah negara. 

Di sini Magelang Ekspres melihat bahwa adanya pedagang kaki lima adalah bagian untuk 

mensejahterakan masyarakat Kota Magelang itu sendiri.Dilihat dari Skrip (cara wartawan 

mengisahkan berita), dapat dengan jelas bahwa Magelang Ekspres menampilkan kelengkapan 

berita 5W+1H. Apa (what) yang diberitakan (Pemkot Magelang yand dituding kapitalis), siapa 

(who) yang berbicara  (Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Anggota Dewan), 

mengapa (why) dipermasalahkan  (karena Pemkot melonggarkan toko modern, dan menekan 

pedagang kaki lima), dan bagaimana detil pernyataan mereka (how). 

 Dari tema yang ada, dalam berita ini terdapat 3 tema yang diusung. Tema pertama adalah 

mengenai kebijakan pemkot yang melonggarkan toko modern. Hal ini yang kemudian membuat 

Pemerintah Kota Magelang dinilai kapitalis, yang tidak berpihak kepada pedagang kaki lima. 

Kedua adalah tema berdagang (Pedagang Kaki Lima) yang merupakan salah satu pilihan 

pekerjaan di Kota Magelang ini. Magelang Ekspres memahami bahwa Kota Magelang bukanlah 

kota pertanian ataupun industri. Jadi berdagang adalah salah satu pilihan bagi masyarakat untuk 

bekerja. 

 

 

“Boleh dilarang kalau pemerintah mau mencukupi kebutuhan primer masyarakat. 

Tanah yang digunakan pemerintah itu milik negara. Kepemilikan Negara itu untuk 

mensejahterakan rakyat,” tandas Abu Ubaidah. 



 Tema yang ketiga adalah berdirinya SuperIndo di Jalan Gatot Subroto adalah tidak sesuai 

dengan Perpres No 112 Tahun 2007 (tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Pasar Modern). Bahwa jarak pasar modern dengan pasar tradisional ataupun 

dengan pasar modern yang lain harus 500 meter. Magelang Ekspres di sini ingin menyatakan 

kepada publik bahwa pendirian Super Indo ini memang kesalahan, karena tidak sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

 Sementara itu, dari unsur retoris, berita ini menekankan sumber dengan memberikan 

label jabatan. Jabatan sumber dinyatakan dengan jelas, agar pembaca dapat semakin memahami 

bahwa yang berbicara adalah pihak yang mengerti dan ahli. Seperti jabatan pimpinan 

Muhammadiyah yang merupakan sosok agamawan, yang dinilai oleh masyarakat sebagai pihak 

yang jujur.  

Selain itu juga jabatan politik seperti Anggota DPRD dan mantan kepala Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Dalam jabatan politik ini, Magelang Ekspres 

ingin menekankan bahwa pihak tersebut yang menyatakan bahwa keberadaan Super Indo tidak 

sesuai aturan adalah benar. Sebab mereka adalah pihak yang menguasai dan mengerti hal – hal 

tersebut. Selain itu gambaran mengenai pedagang kaki lima dan toko modern / supermarket juga 

ditekankan. Hal ini menggambarkan bahwa pedagang kaki lima sebagai pihak yang akan 

menjadi korban dan supermarket pihak yang merugikan pedagang kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5. 7Frame: Pemkot Dituding Kapitalis 

Elemen Strategi 

Sintaksis Mewawancarai tokoh agama, anggota DPRD, dan mantan kepala dinas 

mengenai keberadaan Toko Modern (Super Indo). 

Skrip Menekankan aspek peraturan presiden No.112 Tahun 2007 dan perda No. 6 

Tahun 2011. 

Tematik (1) Kebijakan pemkot yang melonggarkan toko modern 

(2) Berdagang (Pedagang Kaki Lima) yang merupakan salah satu 

pilihan pekerjaan di Kota Magelang ini 

(3) Berdirinya SuperIndo di Jalan Gatot Subroto adalah tidak sesuai 

aturan 

Retoris Memberikan label keagamaandan gelar jabatan. Serta menggambarkan 

pedagang kaki lima dan Toko Modern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 8 12 Desember 2017 – Pemkot Bela Super Indo 
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Dalam edisi ini, Magelang Ekspres memaknai peristiwa mengenai adanya pembelaan dari 

pihak pemerintah kota Magelang tentang berdirinya pasar modern, SuperIndo yang baru di Kota 

Magelang. Magelang Ekspres dalam berita ini lebih membela pedagang – pedagan pasar atau 

pedagang kaki lima. Di sini Magelang Ekspres melihat bahwa pihak pemerintah kota cenderung 

mendukung pasar modern dibanding pedagang pasar / pedagang kaki lima. Sementara itu dalam 

pandangan Magelang Ekspres berdirinya SuperIndo dapat merugikan pedagang – pedagan pasar 

yang ada tidak jauh dari SuperIndo tersebut. Di sini Magelang Ekspres menggambarkan pihak 

pedagang pasar sebagai korban yang merugi akibat hadirnya SuperIndo yang tidak jauh dari 

pasar penampungan. Sementara itu, pihak pemerintah digambarkan sebagai pihak yang 

mendukung pasar – pasar modern dan tidak mendukung pedagang – pedagang pasar / kaki 

lima.Dari analisis sintaksis dapat kita amati mulai dari judul berita, “Pemkot Bela SuperIndo”.  

Dari judul tersebut, dapat dilihat  frame yang ada bahwa Magelang Ekspres ingin menyatakan 

kepada khalayak pembacanya bahwa pemerintah kota Magelang sedang membela SuperIndo. 

Sebelum menampilkan pernyataan pembelaan dari pemerintah, Magelang Ekspres terlebih 

dahulu menampilkan lead yang menyatakan bahwa SuperIndo merugikan pedagang pasar. Selain 

itu, Magelang Ekspres juga menampilkan daftar perbandingan harga antara SuperIndo dan 

pedagang pasar penampungan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dampak beroperasinya supermarket Super Indo du Jalan Gatot Subroto Kota 

Magelang dirasakan pedagang Pasar Penampungan Pasar Rejowinangun di Kelurahan 

Magersari, Kecamata Magelang Selatan. Diantara mereka mengaku dagangannya 

menjadi kurang laku. “Setelah ada SuperIndo, yang beli turun 50 %. Kalau biasanya 

sepuluh orang, sekarang jadi lima orang,” kata penjual daging ayam, Sariyah, kemarin. 



Perbandingan Harga 

SuperIndo dan Pasar Penampungan 

Komoditas SuperIndo Pasar Penampungan 

Daging Ayam Broiler Rp 19.995/ kg Rp 20.000/kg 

Cabai merah keriting Rp 17.900/kg Rp 10.000/kg 

Cabai rawit merah Rp 19.995/kg Rp 10.000/kg 

Cabai rawit hijau Rp 17.950/kg Rp  7.000/kg 

Gula pasir kuning Rp 12.790/kg Rp 10.000/kg 

Minyak goreng kemasan Rp  9.500/lt Rp 11.500/kg 

 

Lead dan daftar perbandingan harga di atas ditulis di awal berita untuk menjadi pembuka 

sebelum pembelaan dari pemerintah kota Magelang. Lead dan daftar perbandingan harga 

teresbut untuk menampilkan fakta bahwa keberadaan SuperIndo dapat menyaingi bahkan 

merugikan pedagang – pedagang pasar. Kutipan dari pedagang pasar ditampilkan sebagai fakta 

bahwa akibat adanya SuperIndo pembeli di pasar menjadi turun dari saat sebelum adanya 

SuperIndo. Namun, di situ ditampilkan pula harga – harga cabai dan gula yang jauh lebih murah.  

Dari sini, Magelang Ekspres hendak sedikit mempromosikan pedagang pasar. Hal ini, 

dapat dilihat dari kalimat “untuk harga cabe, di Pasar Penampungan jauh lebih murah 

dibandingkan di SuperIndo”. 

Setelah fakta – fakta yang ada bahwa SuperIndo merugikan pedagang pasar, kemudian 

ditampilkan pula pendapat dari pemerintah kota Magelang. Pendapat ini diwakili oleh Kabag 

Humas Protokol dan Santel Setda Kota Magelang, Sutomo Hardiyanto. Di sini, Sutomo 

Hardiyanto juga sekaligus menjawab tudingan dari wakil ketua Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kota Magelang. Tudingan ini menyatakan bahwa pemerintah Kota Magelang 

menerapkan kapitalisme yang diulas pada edisi sebelumnya.  



Dari unsuk skrip, frame  Magelang Ekspres ini dapat dilihat dari kelengkapan unsur 

beritanya, 5 w + 1 h. Apa (what) yang dibicarakan (mengenai pemerintah yang membela 

SuperIndo), Siapa (who) yang berbicara (Kabag Humas Protokol dan Santel Setda Kota 

Magelang), mengapa (why) demikian (karena pemerintah dianggap kapitalis dengan mendukung 

SuperIndo), dan bagaimana (how) pendapat tersebut disajikan. 

Dari struktur tematik, dalam berita edisi ini terdapat 3 tema yang ingin ditampilkan 

kepada khalayak. Tema yang pertama, keberadaan SuperIndo di Jalan Gatot Subroto Magelang 

mengancam pedagang pasar. Keberadaan SuperIndo yang merugikan ini ditampilkan dengan 

fakta mengenai perbandingan harga dan pernyataan dari seorang pedagan pasar yang merasa 

dirugikan. Tema kedua adalah pernyataan Sutomo Hardiyanto yang mewakili pemerintah kota 

Magelang dinilai membela SuperIndo. Pernyataan pemerintah ini dapat dilihat dari pernyataan 

Sutomo Hardiyanto yang mengatakan  bahwa keberadaan SuperIndo dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat sekitar.  

Sedangkan tema yang ketiga adalah pembatasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota 

Maglang. Tema pembatasan pedagang kaki lima ini diuraikan dengan membandinkgan 

pertumbuhan pasar modern dan pedagang kaki lima. Di sini, diperlihatkan bahwa pemerintah 

berusaha menekan pertumbuhan pedagang kaki lima melalui pernyataan dari Sutomo 

Hardiyanto.Dari unsur retoris, Magelang Ekspres menekankan kata supermarket, pasar modern, 

pasar penampungan dan juga PKL. Dari kata tersebut, Magelang Ekspres hendak memberikan 

gambaran bahwa keberadaan pedagang kecil sedang mendapat ancaman dari supermarket (pasar 

yang super / istimewa, lebih dari yang lain)
1
. Apalagi keberadaan supermarket tersebut telah 

didukung oleh pemerintah yang memiliki otoritas di kota Magelang. 

 

 

 

 

                                                             
1 Pengeritan super = istimewa / lebih dari yang lain diambil dari badanbahasa.kemdiknas.go.id pada tanggal 18 
Februari 2018 



 

Tabel 5. 8Frame: Pemkot Bela Super Indo 

Elemen Strategi 

Skematik Wawancara dengan pedagang pasar penampungan mengenai dampak dari 

keberadaan SuperIndo. Dari hasil wawancara  itu, pedagang merasa 

pembeli menurun. Selain itu, juga wawancara dengan Kabag Protokol 

Santel dan Setda Kota Magelang yang mendukung adanya SuperIndo. 

Skrip Menekankan pada ancaman yang akan dialami oleh pedangang, terutama 

pedagang pasar penampungan yang letaknya tidak jauh dari SuperIndo. 

Selain itu juga menguraikan sedikit pembelaan dari pemerintah terhadap 

SuperIndo. 

Tematik (1) Keberadaan SuperIndo di Jalan Gatot Subroto Kota Magelang 

mengancam pedagang pasar penampungan. 

(2) Pernyataan pemerintah yang diwakili oleh Sutomo Hardiyanto 

dinilai membela SuperIndo. 

(3) Pembatasan pedagang kaki lima di Kota Magelang. 

Retoris Menekankan kepada dua pihak yang sedang melakukan usaha. Pihak yang 

memiliki modal besar diberi label supermarket / pasar modern, sedangkan 

pihak yang memiliki modal kecil dan terancam diberi label pedagang pasar 

penampungan dan / PKL. 

 

 

 

 

 



 

5. 913 Desember 2017 - Pernyataan Pemkot tak Terbukti Nyata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam edisi tanggal 13 Desember ini, Magelang Ekspres menyoroti pernyataan dari 

Pemkot Magelang (yang sebelumnya diberitakan tanggal 12 Desember 2017). Magelang Ekspres 

melihat bahwa pernyataan pihak pemerintah kota Magelang yang diwakili oleh Sutomo 

Hardiyanto tidak terbukti nyata. Magelang Ekspres di sini menampilkan fakta – fakta yang 

terjadi pada rumah warga di dekat SuperIndo. Magelang Ekspres menampilkan fakta mengenai 

dinding rumah warga yang belum diperbaiki, blower yang belum dipindah, dan rapat koordinasi 

yang belum ada tindak lanjut. Demikian juga, Magelang Ekspres juga kembali menampilkan 

pernyataan dari Sutomo mengenai hal – hal tersebut, dan kemudian membuat 

perbandingan.Dilihat dari unsur sintaksisnya, jelas sekali bahwa edisi kali ini Magelang Ekspres 

menyoroti pernyataan dari pihak Pemkot pada edisi sebelumnya. Mulai dari judul berita / 
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headline “PERNYATAAN PEMKOT TAK TERBUKTI NYATA”. Judul tersebut bahkan 

dicetak dengan huruf kapital semua dan dengan warna yang berbeda dari edisi yang lainnya.  

Di sini Magelang Ekspres hendak menekankan kepada khalyak bahwa apa yang 

dikatakan pemerintah benar – benar tak terbukti. Kemudian frame mengenai pernyataan 

pemerintah ini juga terlihat dari lead yang ada.  

 

 

 

 

 

Dari lead berita yang ada ini, dapat kita lihat pemahaman dari Magelang Ekspres sendiri. 

Terutama dalam kalimat pertama yang menyatakan “Keterangan pihak Pemkot… tidak terbukti”. 

Jadi di sini, Magelang Ekspres betul – betul memahami bahwa pernyataan Pemkot tidak sesuai 

dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian hal ini  disusul oleh kutipan dari sala seorang 

warga yang tinggal di dekat SuperIndo. Di situ, dijelaskan mengenai fakta yang ada yang dialami 

oleh warga tersebut.  

Selain dari kutipan di lead berita ini, Magelang Ekspres juga menampilkan kutipan – 

kutipan yang detail dari warga tersebut. Dalam hal ini, kutipan – kutipan tersebut digunakan 

untuk menjadi pembanding dengan pernyataan pemkot sebelumnya. Dengan tujuan agar 

pembaca memahami bahwa pernyataan dari pemkot sama sekali berbeda dengan fakta yang 

dialami warga sekitar SuperIndo. 

 

 

 

 

MAGELANG TENGAH – Keterangan pihak Pemkot Magelang terkait sudah 

adanya penyelesaian atas beberapa persoalan antara pihak Supermarket SuperIndo di 

Jalan Gatot Subroto dengan warga tidak terbukti. Dinding rumah warga yang retak 

akibat getaran pemasangan bumi belum diperbaiki. Sementara itu blower AC masih di 

tempat semula, di lantai satu. “ Itu masih retak, belum diperbaiki. Blowernya juga belum 

dipindah,” kata Eko Santoso yang menempati rumah di sebelah utara SuperIndo, kemarin 

(12/12). Soal blower Eko memang pernah komplain ke pihak pembangunan. 

“Katanya sih, temboknya akan diperbaiki oleh pihak pembangun. Blowernya 

katanya juga akan dipindah. Tapi tidak jelas waktunya, kapan adanya perbaikan”, 

ujarnya. 

“Retaknya pas bulan puasa. Menjelang Lebaran mestinya keadaan rumah harus 

bagus, tidak retak – retak. Saat itu saya juga ajukan biaya perbaikan ke pembangun, 

semen 30 sak dan 15 biji besi. Tidak ditanggapi, akhirnya saya perbaiki sendiri. Kalau 

dihitung – hitung biayanya sampai Rp 3,5 juta,” akunya. 



 

 

Dari unsuk skrip, frame  Magelang Ekspres ini dapat dilihat dari kelengkapan unsur 

beritanya, 5 w + 1 h. Apa (what) yang dibicarakan (mengenai pernyataan dari pemkot yang tidak 

sesuai dengan kenyataan), Siapa (who) yang berbicara (warga yang tinggal dekat SuperIndo), 

mengapa (why) demikian (karena apa yang dikatakan pemerintah tidak dirasakan oleh warga), 

dan bagaimana (how) pendapat tersebut disajikan. 

Sementara itu, dilihat dari unsur tematiknya, berita edisi ini hanya memiliki satu tema, 

yaitu tidak sesuainya pernyataan pemerintah dengan apa yang dialami oleh salah warga. Di sini 

pemerintah dinilai pernyataannya tidak terbukti nyata. Sebab, pernyataan tersebut kontras dengan 

apa yang dinyatakan oleh warga yang tinggal dekat SuperIndo.Dari unsur retorisnya, dalam edisi 

ini menampilkan foto mengenai dinding rumah warga yang retak. Magelang Ekspres di sini ingin 

menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan warga benar adanya. Selain dinyatakan sendiri oleh 

warga, hal itu juga didukung oleh foto itu sendiri. Artinya, foto itu digunakan oleh Magelang 

Ekspres untuk menjadi bukti atas apa yang dikatakan pemerintah tidak terbukti. 

 

Tabel 5. 9Frame: Pernyataan Pemkot tak Terbukti Nyata 

Elemen Strategi 

Skematik Wawancara dengan salah satu warga yang tinggal dekat SuperIndo 

mengenai keadaan rumahnya setelah pembangunan SuperIndo. 

Skrip Menyoroti mengenai tembok – tembok yang rusak yang belum diperbaiki 

dan gangguan akibat blower. Hal ini merupakan penekanan yang 

dikontraskan dengan pernyataan Pemkot yang sebelumnya mengatakan 

bahwa tembok – tembok warga sudah diperbaiki dan blower sudah 

dipindahkan agar tidak mengganggu. 

Tematik Mengenai pernyataan dari pihak pemkot yang tidak terbukti. 



Retoris Menampilkan gambar / foto yang menunjukkan keretakan tembok pada 

rumah warga. 

 

5. 10 17 Desember 2017 - Dewan Bakal Turun Tangan  
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Magelang Ekspres dalam beritanya kali ini, memahami bahwa anggota Dewan 

Perwakilan Daerah Kota Magelang akan segera menyelesaikan kemelut SuperIndo. Melalui 

rubrik Metropolis nya, Magelang Ekspres menekankan bahwa dewan bakal menangani 

permasalahan SuperIndo ini.  

Magelang Ekspres juga memahami bahwa berdirinya SuperIndo ini dipermasalahkan 

oleh warga, pedagang, mahasiswa, ormas, dan wakil rakyat. Dalam berita ini, Magelang memang 

digambarkan sebagai kota tujuan investor untuk menanamkan investasinya. Dengan hal 

demikian, Magelang Ekspres juga memahami bahwa segala pengurusan investasi harus sesuai 

dengan aturan yang ada. 

Dalam unsur sintaksis berita ini dapat dilihat dari judul yang ada. Judul ini jelas 

memperlihatkan sudut berita mengenai dewan yang akan menyelesaikan permasalahan 

SuperIndo ini. Judul tersebut adalah ” Dewan Bakal Turun Tangan”, jelas menyatakan sudut 

berita mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh anggota dewan. Selain dari judul, unsur 

sintaksis juga dilihat dari lead berita yang ada. Lead berita ini menunjukkan bahwa Komisi B 

DPRD Kota Magelang bereaksi akibat adanya sorotan dari berbagai pihak mengenai pendirian 

SuperIndo Jalan Gatot Subroto. Dari sini pula, dapat dilihat bahwa Magelang Ekspres 

menyatakan permasalahan ini telah disorot oleh berbagai kalangan. 

 

 

 

 

 

“Berlatar belakang adanya sorotan terhadap keberadaan Supermarket SuperIndo 

di Jalan Gatot Subroto Kota Magelang mulai dari warga, pedagang, mahasiswa, ormas 

hingga wakil rakyat membuat Komisi B DPRD Kota Magelang mulai berekasi. Komisi 

yang membidangi perekonomian keuangan dan kesehatan itu bakal memanggil SKPD 

terkati, seperti Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Bagian Perekonomian Setda Kota Magelang dan 

Pihak terkait lainnya. “ Beoum genap satu bulan beroperasi kok sudah dipermasalahkan 

masyarakat. Kami akan panggil pihak – pihak terkait”, kata Ketua Komisi B, Yudi 

Ismono, kemarin. Tetapi Komisi V belum bisa memastikan kapan waktu 

pemanggailannya, karena saat ini sedang disibukkan dengan agenda – agenda DPRD, 

seperti baru – baru ini rapat paripurna, rapat komisi dan lainnya. “ Saat ini kami sedang 

lakukan kajian. Termasuk menjalankan agendan dewan lain. Nanti, kalau sudah selesai 

mereka bari kami panggil,” terang polititsi PAN ini. 



 

 

Magelang Ekspres dalam berita ini sangat menekankan dari pernyataan anggota dewan 

saja. Hanya ada satu anggota dewan saja yang menjadi narasumber, yaitu salah satu anggota 

DPRD Kota Magelang, Yudi Ismono. Namun, Magelang Ekspres juga memberikan ulasan dari 

edisi sebelumnya mengenai pernyataan anggota dewan yang lain (Edy Sutrisno/10 Desember 

2017).  Magelang Ekspres di sini  menjelaskan kutipan – kutipan yang menyatakan bahwa dewan 

akan memanggil pihak terkait.  

 

 

 

 

 

Dari unsur skrip, frame  Magelang Ekspres ini dapat dilihat dari kelengkapan unsur 

beritanya, 5 w + 1 h. Apa (what) yang dibicarakan (mengenai anggota dewan yang siap turun 

tangan), Siapa (who) yang berbicara (salah satu anggota DPRD Kota Magelang, Yudi Ismono), 

mengapa (why) demikian (karena keberadaan SuperIndo menjadi sorotan banyak pihak), dan 

bagaimana (how) pendapat tersebut disajikan. 

Ada dua hal / tema yang dibicarakan dalam edisi kali ini. Tema yang pertama adalah, 

adanya niat dari anggota dewan untuk menangani permasalahan SuperIndo. Di sini, anggota 

dewan diberitakan akan melakukan tindakan untuk memberikan solusi dan jalan keluar bagi 

kemelut pembangunan SuperIndo. Dewan akan memanggil pihak terkait setelah semua urusan 

dan pengkajian kemelut itu selesai. Tema yang kedua adalah mengenai SuperIndo yang salah 

letak yang dilontarkan oleh Edy Sutrisno. Di sini ditekankan kembali bahwa SuperIndo ada di 

lokasi yang salah. Selain itu, dalam pembangunannya juga merusak dan mengganggu warga 

sekitar, seperti keretakan dinding rumah warga. Ini merupakan ulasan kembali oleh Magelang 

Ekspres agar pembaca semakin mengerti alasan SuperIndo ini dipermasalahkan.Unsur retoris 

“Sederhananya semua dikembalikan di aturan, seperti perda dan ketentuan 

lainnya,” tandas Yudi. 

“Kalau ada masalah yang ekstrim bisa diselesaikan secara bijak dan arif, “  

Singkatnya. 



dari berita ini adalah, bahwa Magelang Ekspres melihat hal ini sebagai kemelut. Dengan 

menggambarkanperistiwa ini sebagai kemelut, itu artinya Magelang Ekspres memahami bahwa 

keadaan ini adalah berbahaya.  

Oleh sebab itu, persmasalahan ini harus segera diselesaikan. Selain itu, Magelang 

Ekspres juga menekankan otoritas politik yang didalamnya dimaksudkan sebagai ahli atau pihak 

yang membidangi. Seperti ”dewan” dan “komisi yang membidangi perekonomian keuangan dan 

kesehatan”. Hal ini jelas menegaskan kepada masyarakat pembaca bahwa narasumber yang 

berbicara ini adalah orang yang membidangi dan mengerti permasalahan ini. Jadi, narasumber ini 

adalah pihak yang layak dipercaya kata – katanya. 

Tabel 5. 10Frame: Dewan Bakal Turun Tangan 

Elemen Strategi 

Sintaksis Mewawancarai anggota DPRD Kota Magelang yang menyatakan bahwa 

DPRD akan siap turun tangan. 

Skrip Menekankan aspek banyaknya kalangan yang memepermasalahkan 

pembangunan Super Indo. Sehingga membuat dewan turun tangan untuk 

menangani masalah ini. 

Tematik (1) Adanya niat dari anggota dewan untuk menangani permasalahan 

SuperIndo. 

(2) SuperIndo yang salah letak yang dilontarkan oleh Edy Sutrisno 

(pengulangan edisi sebelumnya). 

Retoris Menggambarkan permasalahan Super Indo ini sebagai kemelut, yaitu suatu 

keadaan yang berbahaya yang harus segera diselesaikan. Selain itu juga 

memberikan otoritas politik kepada narasumber, sehingga dapat dipercaya. 

 

 

 



 

 

5. 11 19 Desember 2017–Lalu Lintas Super Indo Berbahaya  
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Magelang Ekspres dalam beritanya kali ini, mengambil frame mengenai keberadaan 

Super Indo dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Magelang Ekspres memaknai bahwa 

keberadaan Super Indo tepat di persimpangan jalan (pertigaan: Jalan Gatot Subroro, Jalan Tidar, 

dan Jalan Tentara Pelajar) dapat membahayakan pengendara bermotor. Magelang Ekspres 

melihat bahwa pengunjung Super Indo perlu sangat berhati – hati terutama yang dari arah Jalan 

Tidar. Selain itu, Magelang Ekspres juga memaknai bahwa keluar – masuknya pengunjung Super 

Indo dapat mengganggu kelancaran lalu linas. Sebab, keberadaan Super Indo tersebut tepat 

berada di sebelah traffic light. 

 Frame mengenai keberadaan Super Indo yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas 

dapat terlihat dengan jelas di unsur Sintaksisnya. Terutama dalam headline / judul beritanya 

dengan judul “Lalin Super Indo Berbahaya”. Dengan pemakaian judul seperti itu, Magelang 

Ekspres ingin menyatakan kepada masyarakat bahwa lalu lintas di depan Super Indo berbahaya. 

Masyarakat diminta untuk perlu waspada saat melewati area tersebut. 

 Selain dari judul berita yang ada, sudut pandang mengenai kelancaran lalu lintas ini juga 

dapat dilihat dari lead beritanya. Dalam lead berita ini, Magelang Ekspres melihat bahwa bahaya 

yang mungkin saja dapat terjadi adalah akibat adanya Super Indo di tempat tersebut. Magelang 

Ekspres memaknai bahwa para pelanggan / pengunjung Super Indo yang akan keluar / masuk 

dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu, Magelang Ekspres juga menilai bahwa bisa 

saja dapat membahayakan pengendara bermotor. 

 

 

 

 

 

MAGELANG TENGAH – Beroperasinya Supermarket Super Indo di Jalan Gatot 

Subroto Kota Magelang juga berdampak pada arus lalu lintas. Arus lalu lintas di depan 

bangunan itu dinilai mengancam keselamatan pengguna jalan. 



 

 

Magelang Ekspres juga menampilkan kutipan dari beberapa narasumber. Dalam berita 

kali ini, Magelang Ekspres mewawancarai sekretaris umum klub sepeda motor yang ada di 

Magelang, Doni Wahyudi. Magelang Ekspres menampilkan pernyataan dari Doni Wahyudi 

sebagai seorang yang dinilai mengerti betul dengan urusan berkendara. Di sini, Magelang 

Ekspres menampilkan kutipan - kutipan yang menyatakan bahwa memang keberadaan Super 

Indo dapat mengganggu arus lalu lintas. Bahkan bisa saja dapat membahayakan pengendara 

kendaraan bermotor. 

 

 

 

 

 

 

 

Selain dari klub sepeda motor, Magelang Ekspres juga menampilkan pandangan dari 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo). Dari pandangan 

dishubkominfo, Magelang Ekspres menampilkan yang berbeda. Magelang Ekspres menampilkan 

pandangan Dishubkominfo yang tidak mempermasalahkan arus lalu lintas tersebut. Namun, 

Magelang Ekspres menempatkan pandangan dari Doni Wahyudi terlebih dahulu / di awal berita. 

Sedangkan, pandangan dari dishubkominfo ditempatkan setelah pandangan dari Doni Wahyudi 

tersebut. Penempatan seperti ini berdampak pada pemahaman bahwa pandangan Doni yang 

menyatakan berbahaya lebih utama dan benar, dibandingkan dengan pandangan dari 

Dishubkominfo. Bahkan dalam penutup berita, juga ditampilkan pernyataan dari salah satu 

pengguna jalan yang menyatakan pernah melihat ada kecelakaan di daerah situ. 

“Jalan di depan Super Indo berbahaya”, kata Sekretaris Umum KMKC 

(Kabupaten Magelang King Community). 

“Baru – baru ini saya lihat, pesepda motor mau menuju ke Super Indo dari Jalan 

Tidar dan langsung belok di depan Super Indo. Kalau terus – terusan seperti ini saya 

khawatir kalau ada korban jiwa. Dan ini sangat mungkin, karena kendaraan yang datang 

dari Jalan Tidar adalah arus cepat. Dan bisa dibilang jalan itu cukup ssempit, karena 

digunakan dua arah. Makanya perlu adanya rambu – rambu lalu lintas, yang 

menandakan agar jangan langsung belok menuju ke Super Indo dari Jalan Tidar”, beber 

Doni. 



 

 

Frame semacam ini juga dapat diamati kalau kita mengamati bagaimana Magelang 

Ekspres mengisahkan peristiwa tersebut ke dalam beritanya. Setiap sumber dikisahkan 5 W+1 H 

nya. Apa pendapatnya, siapa yang berbicara, mengapa mereka berpendapat demikian dan 

bagaimana detail pendapat mereka. Dengan mengisahkan realitas yang demikian, Magelang 

Ekspres menekankan bahwa keberadaan Super Indo dapat mengganggu arus lalu lintas di 

depannya. Akan terjadi kesemerawutan atau bahkan membahayakan pengguna kendaraan 

bermotor. 

Dari unsur tematik yang ada di berita edisi kali ini. Magelang Ekspres hanya membahas 1 

tema berita saja. Tema berita kali ini hanya membahas mengenai keberadaan Super Indo yang 

dapat menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Bahkan dalam pandangan Magelang Ekspres 

dapat membahayakan pengendara kendaraan beromotor yang hendak menuju Super Indo dari 

Jalan Tidar.  

Selain dari unsur tematik, hal ini juga dapat dilihat dari unsur retorisnya. Dalam berita 

kali ini, Magelang Ekspres menampilkan gambar / foto yang memperlihatkan dua orang 

pengguna sepeda motor hendak menyeberang ke Super Indo dari Jalan Tidar. Bahkan juga 

ditekankan lagi oleh Magelang Ekspres dalam tulisan penjelas di bawahnya. Penjelasan tersebut 

berbunyi “BAHAYA. Pengguna sepeda motor cukup berhati – hati ketika akan menyeberang 

jalan di depan Super Indo lantaran tempatnya yang berada di persimpangan jalan “. Gambar ini 

ditempatkan di halaman depan rubrik ini, agar pembaca dapat lebih mengerti kondisi / keadaan 

yang dimaksud oleh Magelang Ekspres tersebut mengenai lalu lintas di Super Indo. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 5. 11 Frame : Lalu Lintas Super Indo Berbahaya 

 

Elemen Strategi 

Sintaksis Mewawancarai pengguna kendaraan (SekUm KMKC) yang menyatakan 

bahwa lalu lintas di depan Super Indo berbahaya. Selain itu juga 

mewawancarai seorang pegawai dishubkomnfo yang menyatakan bahwa 

hal itu baik – baik saja. Tetapi, dalam penempatan beritanya, pendapat 

pegawai dinas ditempatkan di tengah. Sehingga menjadi seolah – olah 

pendapat tersebut kurang baik. 

Skrip Menekankan pada aspek kesemerawtuan jalan yang akan terjadi.  

Selain itu, hal tersebut juga dapat menimbulkan kecelakaan yang 

membahayakan pengendara bermotor. 

Tematik Berbicara mengenai kekacauan arus lalu lintas yang dapat terjadi akibat 

adanya Super Indo. 

Retoris Menempatkan gambar / foto yang memperlihatkan dua orang pengguna 

sepeda motor hendak menyeberang dengan hati – hati menuju Super Indo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. 12 22 Desember 2017 - Segera Tuntaskan Kisruh Super Indo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 12. 1 

Berita Magelang Ekspres 

Rubrik Metropolis 22 

Desember2017 

Gambar 5. 12. 2 

Berita Magelang Ekspres 

Rubrik Metropolis 22 

Desember2017 



 

 

Magelang Ekspres tanggal 22 Desember 2017 ini memahami bahwa pembangunan Super 

Indo ini kacau / bermasalah dan harus segera diselesaikan. Pembangunan ini dinilai tidak sesuai 

dengan aturan yang ada. Sehingga mengakibatkan adanya tentangan dari berbagai kalangan. 

Terutama tentangan oleh kalangan mahasiswa di Kota Magelang. Magelang Ekspres memahami 

bahwa kalangan mahasiswa adalah kalangan yang paling serius dalam mengkritisi pembangunan 

Super Indo di Jalan Gatot Subroto ini. Lebih dari itu, Magelang Ekspres juga menilai bahwa 

sikap kritis dari mahasiswa itulah yang kemudian mendorong Komisi B DPRD Kota Magelang 

ingin mengambil tindakan.  

Magelang Ekspres memaknai bahwa tentangan dari berbagai kalangan tersebut terjadi 

karena beberapa alasan. Alasan tersebut seperti adanya kecurigaan dari mahasiswa terhadap 

kepentingan Walikota Magelang. Selain itu, bangunan Super Indo tersebut berada di lokasi yang 

kurnag tepat. Magelang Ekspres menilai lokasi Super Indo sekarang berada dekat dengan pasar 

tradisional, sehingga dapat menyaingi pedagang pasar tradisional.  

Selain itu lokasi juga berada di tepat di sebelah traffic light yang bisa mengganggu 

kelancaran lalu lintas. Dalam proses pembangunannya pun, Magelang Ekspres menilai bahwa 

pembangunan tersebut telah merusak beberapa dinding rumah warga sekitar. 

Frame mengenai pembangunan Super Indo yang tidak sesuai aturan ini dapat dilihat dari 

unsur – unsur berita yang ada. Dari unsur sintaksis, dalam headline berita dapat dilihat 

pandangan Magelang Ekspres tersebut “Segera Tuntaskan Kisruh Super Indo”. Dari judul 

tersebut, dapat kita lihat kata yang dipakai di dalamnya bahwa Super Indo ini “kisruh” / kacau. 

Sehingga perlu adanya tindakan agar masalah tersebut segera diselesaikan.  

Dari lead berita, hal tersebut juga dapat dilihat frame mengenai adanya kekacauan / 

permasalahan yang timbul akibat didirikannya Super Indo dan hal itu harus segera diselesaikan. 

Magelang Ekspres memaknai bahwa sikap kritis yang ditunjukkan oleh mahasiswa mampu 

mengapresiasi Komisi B DPRD Kota Magelang. Hal tersebut kemudian mendorong Komisi B 

DPRD ingin melakukan pemanggilan dinas – dinas yang terkait dalam pembangunan Super Indo. 



Di sini juga tampak jelas bahwa Magelang Ekspres memaknai kalangan mahasiswa ingin segera 

permasalahan ini cepat selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain dari mahasiswa, Magelang Ekspres juga menampilkan pernyataan dari salah satu 

anggota DPRD dan perwakilan dari Paguyuban Pedagang Pasar Rejowinangun (P3RM). 

Pendapat – pendapat mereka juga mendukung bahwa keberadaan Super Indo bermasalah. Oleh 

karena itu permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Pendapat – pendapat tersebut 

ditampilkan seolah – olah merupakan pendapat dari masyarakat Kota Magelang yang menentang 

adanya Super Indo di Jalan Gatot Subroto tersebut. 

 Frame semacam ini juga dapat diamati kalau kita mengamati bagaimana Magelang 

Ekspres mengisahkan peristiwa tersebut ke dalam beritanya. Setiap sumber dikisahkan 5 W+1 H 

nya. Apa pendapatnya, siapa yang berbicara, mengapa mereka berpendapat demikian dan 

bagaimana detail pendapat mereka. Dengan mengisahkan realitas yang demikian, Magelang 

Ekspres menekankan bahwa banyak kalangan memepermasalahkan keberadaan Super Indo. 

Berbagai kalangan tersebut ingin agar permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan.Dari 

unsur tematik, ada dua tema yang terdapat dalam berita edisi ini. Tema yang pertama berbicara 

mengenai adanya desakan kepada DPRD untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Dalam 

tema ini, Magelang Ekspres menempatkan Komisi B DPRD Kota Magelang sebagai pihak yang 

dapat diharapkan. Sebab, komisi ini adalah komisi yang membidangi perekonomian, keuangan, 

MAGELANG SELATAN – Kalangan mahasiswa yang selama ini getol 

mengkritisi kebijakan Pemkot Magelang terkait munculnya Supermarket Super Indo di 

Jalan Gatot Subroto cukup mengapresiasi langkah Komisi B DPRD Kota Magelang. 

Karena komisi yang membidangi perekonomian, keuangan, dan kesehatan itu bakal 

memanggil SKPD yang terkait dengan hadirnya supermarket di bawah naungan PT Lion 

Super Indo itu. Tetapi kini mereka mendesak agar komisi itu segera merealisasikan 

rencananya tersebut. “Kami berharap bisa secepatnya ada pemanggilan. Agar selama ini 

yang pernah menjadi persoalan ada titik terangnya,” kata Ketua Pimpinan Cabang 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Magelang, Fury Fariansyah, kemain. 



dan kesehatan. Oleh sebab itu, Komisi B DPRD Kota Magelang ditempatkan pada posisi yang 

mewakili rakyat yang seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan ini. 

 

 Sedangkan pada tema yang kedua adalah mengenai adanya keberatan dari pedagang 

pasar mengenai berdirinya Super Indo. Di sini Magelang Ekspres menampilkan pendapat dari  

P3RM, Heri Setiawan  sebagai perwakilan dari kalangan pedagang yang keberatan dengan 

berdirinya Super Indo. Pendapat terebut ditempatkan sebagai pandangan yang menyatakan 

bahwa harga di Super Indo hampir sama dengan di pasar. Sehingga, keberadaan Super Indo 

dapat mengancam para pedagang pasar tradisional.Dari unsur retoris, Magelang Ekspres 

memberikan label pendidikan kepada narasumber. Sehingga pernyataan narasumber yang ada 

dapat diyakini, sebab yang berbicara adalah orang yang mengerti benar permasalahan tersebut.  

 

Tabel 5. 12Frame: Segera Tuntaskan Kisruh Super Indo 

 

Elemen Strategi 

Sintaksis Mewawancarai mahasiswa yang menginginkan agar permasalahan ini 

segera diselesaikan. Selain itu, juga mewawancarai salah satu anggota DPR 

dan salah satu pedagang yang menjadi pendukung pandangna mahasiswa. 

Skrip Menekankan aspek peraturan pembangunan toko modern. Selain itu juga 

menekankan pada aspek ancaman terhadap pasar tradisional. 

Tematik (1) Adanya desakan kepada DPRD untuk segera menyelesaikan 

permasalahan ini. 

(2) Mengenai adanya keberatan dari pedagang pasar mengenai 

berdirinya Super Indo. 

Retoris Memberikan label pendidikan kepada narasumber. 

 



 

 

5. 13 27 Desember 2017 - Dewan Kesampingkan Super Indo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magelang Ekspres dalam edisi ini memaknai bahwa Komisi B DPRD Kota Magelang 

kurang peduli / mengesampingkan permasalahan Super Indo Jalan Gatot Subroto. Magelang 

Ekspres melihat bahwa hingga pada tanggal 27 Desember 2017 Komisi B DPRD tersebut belum 

bergerak terhadap persoalan tersebut. Padahal, sudah banyak kalangan yang telah 

mempermasalahkan hal tersebut. Magelang Ekspres menilai bahwa Komisi B DPRD tersebut 

terlalu banyak alasan agenda lain. Memang pernyataan banyaknya agenda lain dari pihak Komisi 

B DPRD ditampilkan dalam berita ini. Namun, Magelang Ekspres tetap memaknai bahwa itu 

semua hanyalah alasan dari pihak DPRD Kota Magelang.  

Gambar 5. 13. 1 

Berita Magelang Ekspres 

Rubrik Metropolis 27 

Desember2017 



 

 

Magelang Ekspres tetap menilai bahwa DPRD kurang memedulikan permasalahan 

pembangunan Super Indo di Jalan Gatot Subroto. 

 Frame DPRD mengesampingkan Super Indo dapat kita temui dalam unsur – unsur 

sintaksis yang membentuk berita ini. Dari judul “Dewan Kesampingkan Super Indo” dapat kita 

lihat dengan jelas frame tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa Magelang Ekspres memang 

memandang DPRD kurang memperdulikan Super Indo. Padahal, menurut Magelang Ekspres hal 

tersebut sudah dipermasalahkan oleh banyak kalangan. Kemudian dari lead berita yang ada, juga 

dapat terlihat dukungan terhadap frame semacam itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari awal lead berita ini, sudah diberikan pernyataan dari Magelang Ekspres sendiri. 

Pernyataan tersebut ditulis dengan menyatakan bahwa Komisi B belum melangkah menyoroti 

persoalan Super Indo. Dari pernyataan tersebut sudah sangat terlihat pemahaman Magelang 

Ekspres terhadap Komisi B DPRD Kota Magelang. Dikatakan belum melangkah, berarti 

Magelagn Ekspres menilai bahwa Komisi B DPRD Kota Magelang belum berbuat apa – apa 

untuk menangani masalah Super Indo ini. Padahal, menurut pengamatan Magelang Ekspres 

memahami bahwa berbagai element masyarakat telah mempermasalahkan soal Super Indo ini. 

GEDUNG DEWAN – Komisi B DPRD Kota Magelang belum melangkah 

menyikapi sorotan berbagai element masyarakat terhadap Supermarket Super Indo di 

Jalan Gatot Subroto kota setempat. Komisi yang membidangi perekonomian, keuangan, 

dan kesehatan itu baru bisa memanggil SKPD terkait, seperti Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(BP2T), Bagian Perekonomian Setda Pemkot Magelang dan Lainnya di tahun 2017 

mendatang,” Saat ini belum. Karena agenda di dewan masih banyak. Setelah dari luar 

kota, begitu masuk langsung disibukkan dengan agenda – agenda lain. Hari ini (kemarin, 

red) saja ada Bamus. Besok (hari ini, red) ada rapat paripurna, Jumatnya juga ada rapat 

paripurna mengambil keputusan Rancangan APBD 2017 yang telah dievaluasi gubernur 

Jateng. Sehingga pemanggilannya kami rencanakan Januari nanti”, kata Ketua Komisi B, 

Yudi Ismono, kemarin. 



 

Dilihat dari kutipan – kutipan yang ditampilkan, memang Magelang Ekspres 

menampilkan pernyataan – pernyataan dari pihak DPRD dan Ketua Diskoperindag. Magelang 

Ekspres menampilkan berbagai pernyataan yang menyatakan bahwa DPRD terlalu banyak 

agenda.  

 

 

 

Selain itu, dari pihak Diskoperindag juga ditampilkan kutipan – kutipan yang justru 

menyatakan tidak ada masalah dengan Super Indo tersebut.  

 

 

 

Di sini tampak terlihat bahwa Super Indo tidak bermasalah, dari sudut pandang 

Diskoperindag. Namun, Magelang Ekspres menempatkan pernyataan – pernyataan tersebut di 

tengah. Setelah di awal diberikan pernyataan yang memahami bahwa DPRD mengesampingkan 

Super Indo. Selain itu, di akhir berita, juga diberitakan beberapa kalangan dan persoalan yang 

dialami warga terkait pembangunan Super Indo di Jalan Gatot Subroto tersebut. Penempatan 

berita semacam ini, membuat pernyataan – pernyataan yang diberikan Yudi Ismono (Ketua 

Komisi B) dan Toni Agus Priyono (Kepala Diskoperindag) seperti pernyataan alasan saja. 

Sehingga membuat semua pernyataan tersebut terkesan dari pihak yang kurang memedulikan 

elemen masyarakat yang mempermasalahkan Super Indo. 

Dilihat dari Skrip (cara wartawan mengisahkan berita), dapat dengan jelas bahwa 

Magelang Ekspres menampilkan kelengkapan berita 5W+1H. Apa (what) yang diberitakan 

(Anggota Dewan terlalu banyak agenda sehingga belum memanggil dinas – dinas terkait), siapa 

(who) yang berbicara  (Ketua Komisi B, DPRD Kota Magelang Yudi Ismono), mengapa (why) 

“Saya mau rembuk (musyawarah) dulu dengan anggota komisi”, tandas politisi 

PAN ini. “Belum dikaji karena terbatasnya waktu”, singkatnya. 

“Waktu kami cek, tidak ada masalah”, ujarnya. “Hasil Koordinasi kami dengan 

dinas terkait, dengan pertimbagnan luas wilayah tidak ada masalah. Pertimbangan lain, 

juga dalam rangka mengundang investor ke kota”, jelasnya. 



belum memanggil dinas – dinas terkait  (karena terlalu banyak agenda dewan), dan bagaimana 

detil pernyataan mereka (how). 

Kemudian, dari tema yang dibicarakan dalam berita ini dapat kita temukan ada tiga 

permasalahan yang dibicarakan. Tema yang pertama, Komisi B DPRD Kota Magelang yang 

belum juga memanggil dinas – dinas terkait pembangunan Super Indo. Magelang Ekspres 

menilai bahwa DPRD kurang memedulikan permasalahan Super Indo yang telah 

dipermasalahkan berbagai pihak. Magelang Ekspres menilai bahwa semua agenda yang dimiliki 

dewan hanyalah alasan semata. 

Kemudian pada tema yang kedua adalah mengenai tidak bermasalahnya Super Indo 

menurut Kepala Diskoperindag. Dalam berita di sini, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan 

Perdagangan ini menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan permasalahan akibat 

didirikannya Super Indo. Namun, Magelagn Ekspres menilai bahwa hal terebut bermasalah, 

inilah tema yang ketiga yang dibahas dalam berita ini. Terutama pada bagian penutup, Magelagn 

Ekspres kembali memberitakan berbagai permasalahan yag muncul akibat didirikannya Super 

Indo. Siapa saja yang mempermasalahkan dan apa saja permasalahan yang diangkat oelh 

berbagai kalangan tersebut.Dari unsur retoris, Magelang Ekspres menempatkan pada bagian 

depan berita kalimat “Beralasan Masih Banyak Agenda Lain”. Kalimat ini ditulis di bagian 

depan berita di tengah – tengah tulisan awal berita dengan huruf lebih besar dari tulisan berita, 

tetapi lebih kecil dari judul berita. Hal ini menegaskan pendapat Magelang Ekspres sendiri 

mengenai Komisi B DPRD Kota Magelang yang seharusnya segera memanggil dinas – dinas 

terkait. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 5. 13 Frame: Dewan Kesampingkan Super Indo 

Elemen Strategi 

Sintaksis Mewawancarai ketua Komisi B DPRD Kota Magelang, Yudi Ismono yang 

menyatakan bahwa dewan masih banyak agenda yang harus segera 

diselesaikan. Selain itu juga mewawancarai Kepala Diskoperindag yang 

menyatakan tidak ada masalah dengan Super Indo. 

Skrip Menekankan pada alasan – alasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Selain 

itu juga menekankan akan adanya banyak pihak yang mempermasalahkan 

keberadaan Super Indo di Jalan Gatot Subroto. 

Tematik (1) Membahas mengenai anggota dewan yang terlalu banyak agenda. 

(2) Membahas mengenai Kepala Diskoperindag tidak menemukan 

adanya masalah. 

(3) Membahas adanya banyak pihak yang mempermasalahkan 

keberadaan Super Indo di Jalan Gatot Subroto. 

Retoris Memberikan tulisan di depan berita yang menunjukkan pandangan 

Magelang Ekspres “Beralasan Masih Banyak Agenda Lain”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. 14 17 Januari 2018 - Walikota Bela Super Indo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 14. 1 

Berita Magelang Ekspres 
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Desember2018 

Gambar 5. 14. 2 

Berita Magelang Ekspres 

Rubrik Metropolis 17 

Desember2018 



 

 

Magelang Ekspres dalam berita kali ini, memaknai bahwa keberadaan Super Indo di 

Jalan Gatot Subroto Kota Magelang dibela oleh pemerintah. Magelang Ekspres menilai bahwa 

Walikota Magelang, Sigit Widyonindito membela sebab segmentasi SuperIndo berbeda dengan 

pasar tradisional. Oleh sebab itu, bagi walikota Magelang keberadaan Super Indo di Jalan Gatot 

Subroto tidak akan mengganggu pedagang kecil. Namun, menurut Magelang Ekspres keberadaan 

Super Indo ini cukup memberikan berbagai efek yang buruk. Sebab Magelang Ekspres melihat 

adanya berbagai pihak yang mempersoalkan keberadaan Super Indo ini. Dalam berita ini, 

Magelang Ekspres juga menampilkan beberapa fakta tersebut.  

 Dari analisis sintaksis, kita dapat melihat melalui Headline, lead, latar informasi, kutipan, 

sumber, pernyataan, dan penutup. Dari judul berita / headline yang ada, frame berita ini sangat 

terlihat pemahaman dari Magelang Ekspres mengenai pembelaan walikota Magelang terhadap 

SuperIndo. Headline pada edisi ini adalah “Walikota Bela Super Indo”. Dengan demikian, 

Magelang Ekspres ingin mengajak khalyak pembacanya untuk memahami bahwa walikota 

Magelang ada di pihak pasar modern SuperIndo.  

Dari unsur lead nya, agak berbeda dengan judul nya. Dalam edisi ini, justru Magelang 

Ekspres memberitakan kembali mengenai komisi B DPRD Kota Magelang yang akan 

memanggil dinas yang terkait pendirian SuperIndo. Magelang Ekspres dalam edisi ini ingin 

mengingatkan kembali kepada khalayak bahwa anggota dewan pernah berjanji untuk memanggil 

dinas terkait. Namun, hingga saat ini belum terealisasi. 

 

 

 

 

Adapun pihak – pihak yang menjadi sumber berita kali ini adalah Yudi Ismono dari ketua 

Komisi B DPRD Kota Magelang dan  Walikota Magelang sendiri, Sigit Widyonindito. Di sini 

GEDUNG DEWAN – Komisi B DPRD Kota Magelang masih belum memberi 

kepastian untuk memanggil dinas  - dinas, dalam kaitannya dengan Supermarket Super 

Indo, Jalan Gatot Subroto. Rencana awal komisi yang membidangi perekonomian, 

keuangan dan kesehatan itu akan meminta keterangan terkait  keberadaan SuperIndo 

yang pernah dipersoalkan oleh elemen masyatakat. 



pandangan dari Walikota Magelang ditampilkan di tengah setelah pemberitaan kembali 

mengenai pernyataan komisi B DPRD Kota Magelang yang hendak memanggil dinas terkait.  

Dalam kaitannya dengan pernyataan Walikota mengenai SuperIndo, Magelang Ekspres 

mengambil kutipan “ Karena segmentasinya lain. Itu (SuperIndo) untuk kelas menengah atas,” 

ungkap mantan kepala Dinas Pekerjaan umum Pemkot Magelang ini”. Melalui kutipan ini, 

Magelang Ekspres hendak menyatakan bahwa walikota tidak mempermasalahkan keberadaan 

SuperIndo di Jalan Gatot Subroto. Dengan kalimat “ segmentasinya berbeda”, Magelang Ekspres 

memahami bahwa pernyataan Walikota Magelang itu merupakan pembelaan terhadap 

SuperIndo. Magelang Ekspres memaknai bahwa pernyataan mengenai perbedaan segmen antara 

pasar tradisional dan SuperIndo menyatakan bahwa SuperIndo tidak akan mengganggu pedagang 

pasar. 

Dari unsur skrip yang ada, dapat kita amati unsur pendukung beritanya dalam 5W+1H. 

Unsur – unsur tersebut dapat kita amati pada apa (what) berita yang disampaikan. Siapa (who) 

yang berbicara dalam berita ini (narasumbernya). Mengapa (why) persoalan ini diangkat dalam 

berita ini. Serta bagaimana (how) persoalan atau pandangan dari narasumber ini ditampilkan ke 

dalam berita ini. 

Terdapat tiga tema dalam edisi “Walikota Bela SuperIndo”. Tema pertama dalam edisi 

ini adalah Komisi B yang hendak memanggil dinas – dinas yang terkait pendirian Super Indo 

Jalan Gatot Subroto. Dalam hal ini, Magelang Ekspres ingin kembali mengingatkan khalayak 

akan janji komisi B DPRD Kota Magelang. Supaya khalayak semakin mengerti bahwa Komisi B 

DPRD pun juga mempersoalkan hal tersebut. Meskipun, hingga kini belum ada realisasnya dari 

pernyataan tersebut.  

Tema kedua adalah pernyataan walikota yang tidak mempermasalahkan keberadaan 

SuperIndo yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Justru walikota membela keberadaan Super Indo 

yang dinilai keberadaannya cukup mengganggu . Sedangkan tema ketiga adalah adanya 

komplain dari warga terkait pendirian SuperIndo Jalan Gatot Subroto. Dalam hal ini, Magelang 

Ekspres hendak menampilkan kembali mengenai latar permasalahan SuperIndo ini. Sehingga, 

khalayak pembaca semakin mengerti bahwa keberadaan Super Indo ini sungguh dipersoalkan 

oleh banyak kalangan. 



 

Sedangkan dari unsur retoris yang ada, dapat kita lihat dari kata – kata seperti 

supermarket dan pasar (baik itu pasar penampungan dan pasar rejowinangun). Ditambah lagi 

dengan kutipan yang ditampilkan dari walikota dengan kata “segmentasi”. Hal ini berarti 

Magelang Ekspres ingin menekankan ada isu persaingan antara supermarket (pasar yang besar) 

dengan pasar tradisional. Pasar tradisional yang berisi masyarakat yang bermodal kecil harus 

bersaing dengan pihak yang memiliki modal besar. Di sinilah Magelang Ekspres melihat hal ini 

sebagai permasalahan. 

 

Tabel 5. 14Frame: Walikota Bela Super Indo 

 

Elemen Strategi 

Sintaksis Mewawancarai walikota Magelang mengenai pandangannya terhadap 

keberadaan Super Indo. Selain itu juga menempatkan pandangan – 

pandangan dari berita yang terdahulu di tempatkan sebagai pembanding 

dari tanggapan walikota. 

Skrip Menekankan adanya segmentasi pasar yang berbeda antara Super Indo dan 

pasar tradisional. 

Tematik (1) Komisi B yang hendak memanggil dinas – dinas yang terkait 

pendirian Super Indo Jalan Gatot Subroto 

(2) Pernyataan walikota yang tidak mempermasalahkan keberadaan 

SuperIndo. 

(3) Komplain dari warga terkait pendirian SuperIndo Jalan Gatot 

Subroto. 

Retoris Memberikan penulisan mengenai supermarket dan pasar tradisional. 

 



 

5. 15 18 Januari 2018 – Ada Apa Dengan Komisi B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam edisi ini, Magelang Ekspres memaknai bahwa Komisi B DPRD Kota Magelang 

lamban dalam mengurusi permasalahan SuperIndo. Sebab dalam berita sebelumnya (Desember 

2017) Komisi B melalui Yudhi Ismono telah menyatakan akan memanggil pihak – pihak yang 

terkait pendirian SuperIndo ini. Hal ini juga ditulis kembali dalam edisi ini mengenai pernyataan 

Yudhi Ismono yang akan memanggil pihak – pihak terkait. Namun, hingga saat ini (18 Januari 

2017) Komisi B belum juga memanggil pihak – pihak tersebut. Hal tersebut yang membuat 

Magelang Ekspres mempertanyakan keadaan Komisi B DPRD Kota Magelang tersebut. 

Sementara itu, Magelang Ekspres melihat pembangunan SuperIndo ini sangat bermasalah. Hal 

ini terlihat dari pengulangan berita yang menekankan bahwa banyak kalangan menentang 

pembangunan SuperIndo ini. 

 

 

 

Gambar 5. 15. 1 

Berita Magelang Ekspres 
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Gambar 5. 15. 2 

Berita Magelang Ekspres 

Rubrik Metropolis 

18Januari2018 



Pertanyaan Magelang Ekspres mengenai Komisi B ini dapat dilihat pada judul berita / 

headline nya. Pada headline berita ini sudah sangat jelas sekali bagaimana Magelang Ekspres 

mempertanyakan keadaan Komisi B DPRD Kota Magelang. Headline berita ini berbunyi “Ada 

Apa Dengan Komisi B?”. Dalam hal ini, frame yang ingin diambil oleh Magelang Ekspres 

adalah mengenai niatan Komisi B dalam memanggil pihak – pihak yang terkait pembangunan 

SuperIndo. Dalam pengertian bahwa Magelang Ekspres ingin mempertanyakan mengapa Komisi 

B hingga saat ini belum juga memanggil pihak - pihak tersebut.  

Ketika melihat lead berita, akan didapati bahwa lead berita ini juga menjadi latar yang 

mendukung Magelang Ekspres untuk mempertanyakan Komisi B. Sebab dalam lead berita ini, 

dapat kita temui bahwa Magelang Ekspres menampilkan kalangan mahasiswa yang 

mempertanyakan niatan Komisi B tersebut.  

 

 

 

 

 

Selain dari headline dan lead berita, unsur sintaksis juga dapat dilihat seperti dari 

kutiapan dan sumber. Namun, cukup berbeda dengan apa yang menjadi headline dari berita ini. 

Banyak kutipan justru tidak menunjukkan frame yang mempertanyakan niatan Komisi B DPRD 

Kota Magelang. Dari 5 kutipan, hanya satu kutipan saja yang menunjukkan frame yang 

mempertanyakan Komisi B. Kutipan itu juga yang ada di lead saja. Selain itu justru membahas 

walikota, apa yang seharusnya dilakukan oleh toko modern untuk menggandeng UMKM, dan 

juga mengenai ke mana UMKM kota Magelang mengirimkan produknya. 

 

 

 

“Kalangan mahasiswa Magelang mempertanyakan niatan Komisi B DPRD Kota 

Magelang dalam memanggil dinas – dinas, terkait dengan berdirinya SuperIndo di Gatot 

Subroto. Mereka menyatakan sudah frustasi dengna pejabat – pejabat di Kota Magelang 

yang tidak merespons permasalahan masyarakat secara cepat. “Mana katanya mau 

manggil. Tapi kok belum. Memang lamban. Jangan – jangan ada kepentingan tertentu,” 

kata Ketua Pimpinan Cabang IMM Kota Magelang, Fury Fariansyah, kemarin. 

“Sebenarnya apa yang diinginkan walikota itu cerdas. Tapi caranya kurang 

cerdas. SuperIndo untuk orang – orang menengah ke atas. Artinya ini sudah 

mensenjangkan antara yang elit dengan kaum marginal (terpinggirkan),” tandasnya” 

(Fury Fariansyah, mahasiswa FAI UMM). 



 

 

 

 

 

 

 

Dilihat dari unsur tematiknya, dalam berita ini ada 4 tema, yaitu yang pertama adalah 

mengenai niatan Komisi B DPRD Kota Magelang dalam memanggil dinas / pihak terkait 

pembangunan SuperIndo. Magelang Ekspres mempertanyakan niatan Komisi tersebut, karena 

hingga berita ini diturunkan Komisi B belum memenuhinyal. Kedua adalah pernyataan Walikota 

Magelang yang dinilai menimbulkan kesenjangan pro kapitalis. Magelang Ekspres memahami 

bahwa pernyataan walikota yang ada pada berita sebelumnya mengenai SuperIndo untuk 

segmentasi adalah pernyataan yang menimbulkan kesenjangan sosial.  

Ketiga adalah penggandengan UMKM yang seharusnya dilakukan oleh toko – toko 

modern. Di sini Magelang Ekspres menampilkan fakta bahwa toko modern di Kota Magelang 

dengan UMKM belum ada. Magelang Ekspres kemudian juga menampilkan pelaku UMKM 

yang produknya dikirim ke Solo dan Jogja. Sedangkan tema yang ke empat adalah 

bermasalahnya SuperIndo di Jalan Gatot Subroto tersebut. Di sini Magelang Ekspres sedikit 

mengulas secara singkat berita – berita yang sebelumnya.  

Berita mengenai banyak kalangan yang mempermasalahkan SuperIndo, dan akibat – 

akibat buruk yang dialami warga sekitar bangunan SuperIndo.Sedangkan dari unsur retoris, 

Magelang Ekspres menggambarkan adanya kaum elit dan kaum marjinal. Pandangan ini dapat 

dilihat dari kutipan mahasiswa FAI yang merespon pernyataan Walikota Magelang mengenai 

segmentasi. Di sini, Magelang Ekspres memahami Toko Modern sebagai tempat kaum elit, dan 

pasar tradisional adalah sebagai kaum yang terpinggirkan. 

“UKM adalah mitranya, itu sudah diatur dalam Perda. Tapi sejauh ini, yang saya 

lihat. Penggandengan toko modern ke UMKM sangat lemah,” ucap Eddy. (Eddy Sutrisno, 

anggota DPRD). 

“Saya mau memasarkan ke toko modern di Kota Magelang susah. Jadi saya 

malah lari ke Jogja mas. Untuk dikirim ke Jogja dan Solo” kata perempuan asal 

Magelang ini (Kristina pelaku UMKM Magelang). 



Tabel 5. 15 Frame: Ada Apa Dengan Komisi B 

 

Elemen Strategi 

Sintaksis Wawancara dengan mahasiswa yang mempertanyakan niatan Komisi B 

untuk memanggil dinas – dinas terkait berdirinya SuperIndo. Wawancara 

dengan anggota DPRD yang pernah mengetuai Raperda tentang 

pengelolaan Pasar tradisional. Wawancara dengan pelaku UMKM yang 

hasil produknya dijual ke luar kota. 

Skrip Menekankan aspek yang seharusnya terjadi, baik Komisi B yang 

seharusnya cepat bertindak. Walikota yang seharusnya (dinilai) lebih 

pcerdas dalam bersikap. Toko modern yang seharusnya mampu 

menggandeng UMKM yang ada di Kota Magelang. 

Tematik (1)  Mengenai niatan Komisi B DPRD Kota Magelang dalam memanggil 

dinas / pihak terkait pembangunan SuperIndo. 

(2)  Pernyataan Walikota Magelang yang dinilai menimbulkan 

kesenjangan pro kapitalis.  

(3)  Penggandengan UMKM yang seharusnya dilakukan oleh toko – toko 

modern. 

(4) Bermasalahnya SuperIndo di Jalan Gatot Subroto tersebut. 

Retoris Menggambarkan adanya kaum elit dan kaum marjinal. 

 

 

 

 



5. 16 28 Januari 2018 – Fedep Kota Bakal Tinjau Super Indo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam berita edisi kali ini, Magelang Ekspres memberitakan adanya tinjauan dari 

FEDEP(Forum for Economic Development and Employment Promotion) kepada Super Indo 

Jalan Gatot Subroto. Diberitakan pada edisi ini, FEDEP mengapresiasi langkah DPRD yang 

hendak memanggil dinas terkait. Namun, meski DPRD belum merealisasikannya FEDEP  akan 

meninjau langsung Super Indo. Magleang Ekspres memaknai bahwa FEDEP hendak meninjau 

apakah Super Indo Jalan Gatot Subroto tersebut telah bermitra dengan UMKM atau belum. 

Dalam hal ini, Magelang Ekspres menekankan permasalahan ini dengan Perda No. 6 Tahun 

2011. Di mana perda tersebut adalah perda yang mengatur pengelolaan Pasar Tradisional dan 

Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.  

 Untuk melihat sudut pandang / frame tersebut, dapat dilihat dari berbagai unsur yang 

terdapat dalam berita ini. Dari unsur sintaksisnya, dapat dilihat dari judul berita yang 

ditampilkan. Judul berita kali ini Magelang Ekspres memilih judul “Fedep Kota Bakal Tinjau 

Super Indo”. Dari judul seperti ini, Magelang Ekspres memaknai bahwa ternyata ada bagian lain 

dalam masyarakat yang juga mempertanyakan keberadaan Super Indo.  

Gambar 5. 16. 1 

Berita Magelang Ekspres 

Rubrik Metropolis 

28Januari2018 

Gambar 5. 16. 2 

Berita Magelang Ekspres 

Rubrik Metropolis 

28Januari2018 



Bukan saja hanya kalangan – kalangan yang diberitakan sebelumnya yang 

mempermasalhkan. Namun, FEDEP kota juga akan ikut meninjau Super Indo ini.  Meski dalam 

berita ini, FEDEP hanya memfokuskan permasalahan pada kemitraan dengan UMKM Kota 

Magelang. Kemudian, juga dapat dilihat dari lead yang ada di awal berita ini.  

 

 

 

 

 

 

Dari lead berita kali ini, dapat dilihat sudut pandang Magelang Ekspres mengenai 

peristiwa ini. Magelang Ekspres jelas memaknai bahwa FEDEP akan meninjau Super Indo. 

Dengan kalimat “untuk mengetahui ..penggandengan toko tersebut dengan …(UMKM)” telah 

mengindikasikan pemahaman Magelang Ekspres sendiri. Selain bahwa FEDEP bakal turun 

meninjau, memang Super Indo sendiri perlu ditinjau penggandengannya dengan UMKM di 

Magelang. Hal ini juga diukung dengan kutipan – kutipan yang ditampilkan oleh Magelang 

Ekspres dalam berita kali ini. 

 

 

 

 

 

 

 

MAGELANG SELATAN – Forum for Economic Development and Employment 

Promotion (FEDEP) Kota Magelang mengapresiasi sikap Komisi B DPRD setempat yang 

memiliki rencana bakal memanggil dinas terkait, atas lahirnya Supermarket Super Indo di 

Jalan Gatot Subroto. Tetapi seraya menunggu realisasi komisi yang membidangi 

pendapatan, kesehatan dan keuangan itu, FEDEP bakal meninjau toko modern. Dengan 

maksud untuk mengetahui sejauh mana penggandengan toko tersebut dengan usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mengingat diamanahkan Perda No. 6 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Modern bahwa toko modern adalah harus bermitra dengan UMKM. 

“Langkah komisi B itu baik dan kita nunggu realisasinya saja. Tapi FEDEP akan 

terjun ke lapangan, ke toko modern, termasuk Super Indo, dalam waktu dekat ini. Apakah 

toko modern itu benar – benar bermitra dengan UMKM di Kota Magelang? Kalau tidak 

berarti melanggar Perda No 6 tahun 2011,” kata Ketua FEDEP Kota Magelang, Eddy 

Sutrisno, kemarin. 

“Jangan sampai yang dijual itu tidak baik. Bila kita menemui, ternyata toko 

modern tidak menjual produk UMKM Kota Magelang. Maka hasil pengamatan 

kitalaporkan ke Diskoperindag. Dengan harapan supaya ditindaklanjuti,” bebernya. 



Sudut pandang Magelang Ekspres ini juga dapat dilihat dari unsur skrip yang ada dalam 

berita ini. Unsur – unsur ini dapat dilihat dari 5W+1H yang membentuk berita ini. Dapat dilihat 

dari apa (what) yang dibicarakan (mengenai FEDEP yang akan meninjau Toko Modern, 

temrasuk Super Indo). Siapa (who) yang bericara / menyampaikan (Ketua FEDEP Kota 

Magelang). Mengapa (why) demikian (karena ingin memantau apakah toko modern sudah 

bermitra dengan UMKM beulm). Serta bagaimana (how) berita ini disajikan.Kemudian , frame / 

pandangan Magelang Ekspres dapat dilihat juga dari unsur tematik yang diangkat. Dalma berita 

kali ini, terdapat dua tema / pembahasan yang dibicarakan. Tema yang pertama dalam berita ini 

adalah berbicara mengenai FEDEP yang akan meninjau Toko Modern. Termasuk di dalamnya 

yang juga akan meninjau apakah Super Indo telah bermitra dengan UMKM di Kota Magelang 

atau belum. Jika belum, maka FEDEP dalam berita ini akan melaporkan kepada Diskoperindag 

untuk ditindaklanjuti. 

Sedangkan pada tema yang kedua adalah Diskoperindag yang juga akan memanggil 

Super Indo Jalan Gatot Subroto. Diberitakan di sini, bahwa pemanggilan tersebut terkait 

pengarahan untuk Super Indo. Super Indo akan diberi pengarahan terkait kontrak dengan 

UMKM di Kota Magelang. Seperti yang sudah dilakukan oleh Super Indo di Jalan Pahlawan 

sebelumnya.Dalam unsur retoris kali ini, Magelang Ekspres menekankan pada aspek peraturan 

daerah. Magelang Ekspres dalam berita kali inimencantumkan Perda No 6 tahun 2011. Dalam 

hal ini, Magelang Ekspres menekankan bahwa toko – toko modern harus bisa bekerja sama 

dengan UMKM yang ada. Jika tidak, maka hal tersebut tentu melanggar perda dan harus segera 

ditindaklanjuti. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5. 16 Frame: Fedep Kota Bakal Tinjau Super Indo 

 

Elemen Strategi 

Sintaksis Mewawancarai Ketua FEDEP, Eddy Sutrisno tentang rencananya yang 

akan meninjau Super Indo. Dari jawaban yang diberikan, jika tidak sesuai 

dengan Perda No 6 Tahun 2011 maka akan dilaporkan ke Diskoperindag. 

Skrip Menekankan pada keharusan toko – toko modern untuk bermitra dengan 

UMKM yang ada di Kota Magelang. 

Tematik (1) Berbicara mengenai FEDEP yang akan meninjau Toko Modern 

(2) Berbicara mengenai Diskoperindag yang juga akan memanggil 

Super Indo Jalan Gatot Subroto 

Retoris Menekankan pada aspek perda, yaitu Perda No6 Tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 16. 1 Penggambaran Permasalahan Super Indo 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori komunikasi pembangunan. 

Di mana dalam pemahaman komunikasi pembangunan, komunikasi ini bertujuan agar 

masyarakat berkembang menjadi terbuka akan informasi. Terkhusus informasi yang berupa 

gagasan dan keterampilan – keterampilan yang baru guna membangun masyarakat. Kemudian 

melalui informasi tersebut, masyarakat termotivasi untuk menggunakan ide – ide dan 

keterampilan tersebut. Sehingga masyarakat dapat semakin berpartisipasi dalam melaksanakan 

pembangunan
2
.  

Sementara itu, pembangunan merupakan upaya menyeluruh untuk memenuhi semua 

kebutuhan dan aspirasi manusia untuk hidup sesuai martabat kemanusiaannya, materiil maupun 

spiritualitas (Cleveland dan Lubis dalam Harun dan Ardianto, 2012 : 11). Selain itu, 

pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil 

per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan system 

kelembagaan (Arsyad, 2010 : 11). 

 Selain pengertian pembangunan di atas penulis juga menggunakan pemahaman 

paradigma konstruksionis. Di mana dalam pemahaman teori ini, berita bukanlah suatu yang 

ditampilkan begitu saja. Melainkan, telah dikonstruksi oleh pihak media dengan berbagai macam 

nilai yang dimiliki oleh media tersebut. Realitas yang ditampilkan bersifat subjektif, dihadirkan 

oleh konsep subjektif wartawan, tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. 

Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana 

peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi tersebut dibentuk 

(Eriyanto, 2012: 22 & 43).  

 

 

 

 

                                                             
2Arti komunikasi pembangunan secara sempit dalam buku Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. 



 Dari hasil penelitian penulis, Magelang Ekspres sedang menyoroti permasalahan 

pembangunan supermarket Super Indo. Surat kabar inimelihat proses pendirian supermarket 

tersebut, kemudian memahami / memaknai mengenai peristiwa pembangunan di Kota Magelang 

dalam bingkai mereka. Pemahaman tersebut kemudian oleh Magelang Ekspres dilaporkan dalam 

berita – beritanya. Surat kabar ini mulai melakukan pemberitaannya sejak tanggal 30 November 

2017, 5 hari sebelum Super Indo diresmikan. Kemudian berlanjut hingga 28 Januari 2018 dengan 

pemberitaan Forum for Economic and Employment Development melakukan peninjauan 

terhadap toko – toko modern. 

 Pada bagian ini penulis akan menjabarkan penjelasan mengenai hasil analisis yang telah 

dilakukan oleh penulis. Dari hasil analisis ini, penulis telah mendapati hasil bagaimana media 

lokal ini menggambarkan peristiwa pembangunan Super Indo ini. Dengan cara seperti apa 

Magelang Ekspres menilai pembangunan Supermarket ini, dari sudut pandang mana sajakah 

pembangunan ini dilihat. Selain itu juga gagasan apa yang coba diberikan oleh Magelang 

Ekspres kepada masyarakat yang dalam kaiatannya dengan proses pembangunan. 

 Dalam melakukan analisisnya, penulis telah melakukan pengamatan dan analisisnya 

terhadap 17 berita mengenai Super Indo. Penulis melakukan analisis terhadap berita yang terbit 

sejak tanggal 30 November 2017 hingga 28 Januari 2018. Dari hasil analisis tersebut, penulis 

mendapatkan beberapa hal mengenaisudut pandang Magelang Ekspres tersebut terhadap 

pembangunan Super Indo di Jalan Gatot Subroto Kota Magelang.Ada empat permasalahan utama 

yang ditekankan oleh Magelang Ekspres mengenai pembangunan Super Indo tersebut.  

1. Yang pertama, Magelang Ekspres telah membenturkan permasalahan ini dengan 

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern. Selain itu juga pada 

Perda No. 6 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Pasar - Pasar Tradisional dan 

Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam hal ini, 

Magelang Ekspres mempermasalahkan jarak lokasi Super Indo yang berdekatan 

dengan Pasar Rejowinangung serta Pasar Penampungan Pasar Rejowinangun. 

Dalam peraturan tadi jarak antara pasar tradisional dan pasar modern minimal 

harus ada 500 meter. Namun pada kenyataannya,  jarak Super Indo dengan pasar 

tradisional kurang dari 500 meter. 



 

2. Kemudian, pada permasalahan selanjutnya terdapat pada faktor letak yang 

ditempati oleh Super Indo yang dianggap kurang tepat. Dalam permasalahan letak 

ini, Magelang Ekspres menilai bahwa lokasi Super Indo tersebut akan 

mengganggu lalu lintas. Sebab, Super Indo terletak tepat di depan pertigaan dan 

berpapasan pula dengan sebuahtraffic light. Sehingga,traffic light tersebut 

akanterganggu bila ada kendaraan masuk ataupun keluar dari pusat perbelanjaan 

tersebut.   

 

 

3. Yang berikutnya adalah mengenai keberadaan Super Indo yang mengganggu 

kenyamanan warga sekitar, mulai dari keluar masuk kendaraan proyek hingga 

suara aktifitas pembangunan dari para pekerja yang lembur di waktu tertentu. 

Tidak hanya itu, suara blower milik Super Indo juga dinilai mengganggu 

ketenangan warga sekitar. Oleh sebab itu , di sini Magelang Ekspres menekankan 

bahwa keberadaan Super Indo yang terletakdi Jalan Gatot Subroto cukup 

mengganggu warga sekitar. 

 

4. Magelang Ekspres menekankan pada permasalahan proses perizinan, Magelang 

Ekspres melihat bahwa proses perizinan yang dilalui Super Indo begitu cepat dan 

mudah. Padahal, berdasarkan pengalaman dari toko lain, untuk mengantongi izin 

dari walikota tersebut cukup sulit. Ditambah lagi pernyataan dari mantan kepala 

Diskoperindag Kota Magelang yang telah dimutasi, dari pernyataannya untuk 

mengantongi izin walikota memang perlu proses yang panjang termasuk 

peninjauan dari Diskoperindag dan DPU. Namun, dalam kasus Super Indo ini 

tampak proses tersebut begitu cepat dan mudah.Pada akhirnya, Magelang Ekspres 

menilai bahwa ada unsur kepentingan seseorang sehingga dapat memudahkan 

proses perizinan  darisupermarket tersebut. 

 

 



Oleh sebab itu, Magelang Ekspres menilai bahwa keberadaan Super Indo yang tidak 

jauh dari pasar tradisional tersebut akan mengancam keberadaan pasar tradisional. Sebab, 

Magelang Ekspres menilai bahwa harga barang – barang yang dijual oleh Super Indo 

dengan pedagang di pasar tradisional nyaris sama. Oleh sebab itu ada ketakutan oleh 

Magelang Ekspres, bahwa pedagang kecil harus bersaing dengan pemilik modal yang 

besar.  

Dengan demikian, media Magelang Ekspres telah menilai dan mengevaluasi 

pembangunan Super Indo tersebut melalui peraturan presiden dan peraturan daerah. 

Magelang Ekspres menggambarkan bahwa letak Super Indo di Jalan Gatot Subroto Kota 

Magelang mengganggu warga sekitar. Selain itu juga Super Indo keberadaannya menjadi 

ancaman. Surat kabar ini menilai bahwa keberadaan itu akan mengancam keberadaan 

pedagang – pedagang kecil tradisional. Selain itu juga lokasinya yang dekat traffic light 

dinilai akan mengancam kelancaran arus lalu lintas di jalan tersebut. 

5. 16. 2 Terkait Dengan Pembangunan Kota Magelang 

Meskipun dari berita – berita yang disajikan tampak terlihat bahwa koran ini 

bersikap kritis, namun koran ini juga tengah menjelaskan solusi di dalamnya. Terutama 

dalam kaitannya dengan proses pembangunan yang tengah berlangsung dalam 

masyarakat kota Magelang. Magelang Ekspres memberikan suatu gagasan bagi 

masyarakat terkait keberadaan supermarket. Supaya supermarket yang dimiliki oleh 

pemilik modal yang besar dapat bekerja sama dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) 

Kota Magelang. 

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa berita seperti pada berita 28 Januari 2013. 

Melalui berita tersebut, Magelang Ekspres ingin mendorong agar masyarakat, baik 

pemilik modal yang besar dan pedagang kecil  sadar akan hal ini. Bahwa cara berdagang 

seperti ini dapat dijalankan, dan dapat memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. 

Sehingga pihak pemodal yang besar dan pengusaha UKM dapat saling mendapatkan 

keuntungan dari cara seperti ini. 

 



Selain melakukan analisis terhadap produk berita Magelang Ekspres, penulis juga 

melakukan wawancara dengan pimpinan redaksi Magelang Ekspres. Penulis melakukan 

wawancara terkait sikap kritis Magelang Ekspres yang ditujukan terhadap pembangunan 

Super Indo. Di mana dalam hal ini penulis mengontraskan bagaimana semangat rubrik 

metropolis untuk mendorong Kota Magelang menjadi kota metropolitan, tetapi justru 

mengkritisi pembangunan supermarket yang menjadi salah satu layanan publik bagi kota 

metropolitan. 

Penggalan hasil wawancara: 

“Memang kita ingin mendorong Kota Magelang untuk lebih maju, jadi 

kehidupannya lebih Metropolis. Artinya, kan selama ini Magelang dikenal sebagai kota 

pensiunan. Tapi, kita bikin metropolis itu supaya nanti kita bisa sama – sama membantu 

Magelang bisa lebih maju daripada sebelumnya. Sekarang kan sudah ada Artos (Armada 

Town Square), sudah ada karaoke kelas yang frenchaise itu, dan sebagainya. Jadi kan 

sudah mulai maju lah menuju ke metropolis. Jadi itu memang penting me 

“metropolis”kan kota Magelang itu. Kalo Magelang masih kota biasa saja kan ga ada 

semangat untuk ke sana. “ 

Dari hasil wawancara tersebut, penulis mendapati bahwa sejatinya Magelang 

Ekspres tidak mempermasalahkan adanya Super Indo. Namun, yang menjadi 

permasalahan utamanya adalah lokasi yang tidak sesuai dengan aturan. Sehingga, hal 

tersebut juga dapat menjadi ancaman bagi pedagang kecil yang berada di pasar 

tradisional. Magelang Ekspres, memang memiliki semangat untuk memajukan Kota 

Magelang menjadi kota yang lebih modern. Namun, Magelang Ekspres tetap ingin 

menjaga masyarakat kecil yang ada. Sehingga, tidak ada pihak yang dirugikan dalam 

pembangunan Kota Magelang ini menjadi kota yang modern. Baik masyarakat kecil 

ataupun masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi sama – sama diuntungkan. Baik 

pedang kecil ataupun pedagang dengan modal besar sama – sama diuntungkan dengan 

adanya proses pembangunan Kota Magelang ini. 

 

 



5. 16. 3 Ideologi Magelang Ekspres 

Dari hasil penelitian ini, penulis telah menemukan ideologi yang telah dipegang 

oleh media cetak Magelang Ekspres. Penulis mendapati bahwa ideologi yang 

menggerakkan Magelang Ekspres dalam melihat suatu fenomena pembangunan 

Supermarket  Super Indo, adalah ideologi Sosialisme Kerakyatan. Secara singkat, 

Sosialisme Kerakyatan merupakan gagasan yang menekankan akan kepeduliannya dan 

keberpihakannya pada rakyat kecil. Dapat dikatakan juga dalam artian lain, ideologi ini 

muncul dalam penentangannya terhadap sistem ekonomi yang memihak kepada golongan 

kaya dan berkuasa (kapitalis). Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bung Sjarir, bahwa 

Sosialisme muncul dengan sifatnya sebagai kritik dan penolakannya terhadap sistem 

ekonomi kapitalis (dalam Sumawinata,  2004: 73). 

Hal tersebut dapat dilihat dari pandangan Magelang Ekspres yang terlihat dari 

berita – berita yang telah disajikannya. Berita – berita tersebut yang jelas ditujukan untuk 

membela rakyat kecil / pedagang – pedagang kaki lima atau pasar. Berita ini dapat dilihat 

dari berita pada tanggal 30 November 2017, 5 Desember 2017, 11 Desember 2017, 12 

Desember 2017, 22 Desember 2017, 18 Januari 2018. Dalam berita – berita ini jelas, 

Magelang Ekspres hendak membela kaum pedagang kecil.  

Pada berita tanggal 30 November 2017 dan 5 Desember 2017, Magelang Ekspres 

melihat bahwa pemerintah justru melonggarkan pertumbuhan pasar modern, tetapi 

membatasi pedagang kaki lima. Hal tersebut kemudian dipahami sebagai ketidak 

berpihakan pemerinth kota Magelang terhadap pedagang kecil.  

 

 

 

 

 



Demikian juga pada berita tanggal 11 dan 22 Desember 2017. Dalam kedua berita 

ini, Magelang Ekspres memperlihatkan fakta di mana harga – harga di Super Indo yang 

hampir sama dengan harga di pasar tradisional. Sehingga membuat terancamnya 

pedagang pasar tradisional. Di sini, Magelang Ekspres memeperlihatkan pernyataan dari 

seorang pedagang pasar yang merasa berkurang pembeilnya akibat keberadaa Super Indo. 

Kemudian pada tanggal 12 Desember 2017 Magelang Ekspres menyajikan peraturan 

mengenai jarak keberadaanpasar modern dan pasar tradisional. mereka akan terancam 

keberadaannya akibat didiriakannya toko modern yag letaknya tidak jauh dari tempat 

mereka berjualan. 

Sedangkan pada tanggal 18 Januari 2017, berita Magelang Ekspres tampak 

keberpihakannya kepada masyarakat kecil adalah mengenai UMKM. Magelang Ekspres 

mengangkat aturan yang mengharuskan keberadaan Supermarket agar bekerja sama 

dengan UMKM. Sehingga melalui kerjasama tersebut, pihak masyarakat kecil juga 

diuntungkan. 

Selain hal tersebut di atas, Ideologi Magelang Ekspres juga dapat dilihat dari 

berita pada tanggal 11 Desember 2017. Dalam kedua berita tersebut dapat sangat jelas 

bahwa Magelang Ekspres anti terhadap kapitalisme. Sebab, dalam berita tersebut 

Magelang Ekspres memberi judul beritanya pada tanggal 11 Desember 2017 dengan 

judul “Pemkot Dituding Kapitalis” serta memberi keterangan “PKL dibatasi, 

Supermarket Dibebaskan”. Kemudian pada isi beritanya, Magelang Ekspres menyajikan 

pernyataan dari tokoh Muhammadiyah Kota Magelang yang menilai pemerintah 

kapitalis. Kemudian Magelang Ekspres juga menampilkan fakta dari keberadaan 

pedagang kecil yang dibatasi tetapi dilonggarkannya toko – toko, modern di Kota 

Magelang. Hal ini dengan sangat jelas ideologi Magelang Ekspres yang jelas tidak 

mendukung produk kapitalis. Dalam hal ini jelaslah bahwa Magelang Ekspres digerakkan 

oleh ideologi Sosialisme Kerakyatan dalam mengemas pemberitaannya. 

 


