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PEMBAHASAN 

 

6.1 Analisis Koran Joglosemar 

 Acara Grebeg Sudiro yang merupakan acara dari salah satu kampung di 

kota Solo, dimana dalam acara tersebut terdapat simbol akulturasi budaya Jawa 

dan Cina. Hampir seluruh topik dari pemberitaan Joglosemar menuliskan teks 

berita tentang pembauran dalam Acara Grebeg Sudir. Hal ini terbukti dari setiap 

teks menuliskan topik pemberitaan yang sama. Seperti berita pada tanggal 3 

Februari 2013 yang menuliskan, “Potret nyata akulturasi budaya Jawa dan Cina, 

tampil harmonis”. Dan juga berita pada tanggal 4 Februari 2013 dimana 

wartawan juga menuliskan, “Siang itu, masyarakat membaur dan menunjukkan 

akulturasi budaya Jawa dan Cina yang konon berasal dari tempat tersebut. 

Pengambilan topik yang sama ini juga memiliki maksud lain yaitu menjadikan 

berita Acara Grebeg Sudiro ini menjadi berita penting, dimana dalam sebuah 

acara Grebeg Sudiro ini ternyata terdapat simbol akulturasi.  

 Dalam “judul” berita juga hampir memiliki judul yang sama. Dari ketiga 

berita yang dituliskan Joglosemar, dua berita diantaranya menuliskan judul 

“Pembauran Dua Budaya”. Berita pada tanggal 3 Februari 2013 berjudul “Grebeg 

Sudiro”, Cermin Pembauran Dua Budaya”, sedangkan berita pada tanggal 4 

Februari 2013 berjudul “Mengusung Simbol Akulturasi Dua Budaya”. Pemberian 

judul seperti ini menguntungkan bagi wartawan, karena dengan menuliskan judul 

tersebut, banyak masyarakat yang jadi mengerti bahwa ada acara di Kota Solo 

yang didalamnya terdapat makna pembauran budaya.  

 “Detil” dan “maksud” dalam teks berita juga merupakan hal yang penting, 

karena dari bagian inilah peniliti dapat menemukan dan memahami apa yang 

sebenarnya menjadi maksud dan tujuan dari pemberitaan tersebut. Selain itu dari 

hal inilah dapat dilihat ideologi apa yang ingin disampaikan dan diberikan 

wartawan kepada masyarakat. Detil yang dituliskan wartawan dapat memberikan 



makna dan pengertian kepada masyarakat yang membaca berita tersebut. Seperti 

detil tentang gunungan yang akan diarak serta kontestan lain yang menampilkan 

kesenian maupun atraksi masing-masing. Sedangkan latar Pasar Gede 

Hardjonagoro, perayaan menyambut Tahun Baru Imlek serta Acara Grebeg 

Sudiro, hal inilah yang dapat membuat sebagian masyarakat mengetahui bahwa di 

daerah kawasan Pasar Gede Hardjonagoro terdapat acara yang menyimbolkan 

pembauran, dan acara tersebut adalah Grebeg Sudiro yang sekaligus merupakan 

perayaan menyambut Tahun Baru Imlek.  

  Pemilihan kata atau leksikon menjadi materi yang penting bagi peneliti 

untuk dapat menganalisis teks berita dalam koran Joglosemar. Peristiwa yang 

sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda (Eriyanto, 2001: 

225). Karena leksikon adalah elemen yang menandakan bagaimana seorang 

wartawan memilih kata-kata yang dipakai untuk menunjukkan sikap dan ideologi 

tertentu dari seorang wartawan. Dalam teks pemberitaan ini terdapat teks yang 

menuliskan “potretnyata akulturasi” dan “media perekat bangsa”. Hal ini 

diberikan wartawan pada pemberitaannya karena wartawan ingin menujukkan 

bagaimana kentalnya wacana pembauran dalam acara ini, seperti yang telah 

masyarakat ketahui sebelumnya bahwa Kota Solo begitu rentan akan konflik 

SARA pada tragedi 10 Mei 1998. Sehingga dengan ini masyarakat dapat digiring 

untuk melihat dan meyakini bahwa terdapat gambaran atau hasil nyata dari adanya 

pembauran yang terjalin di Kampung Sudiroprajan yang akhirnya menghasilkan 

sebuah acara budaya yang dapat memiliki daya tarik serta dapat memberikan nilai 

saling menghargai dan harmonis dalam kehidupan tanpa membedakan ras, suku, 

agama, maupun golongan. Dan kata “perekat bangsa” secara tidak langsung 

masyarakat juga digiring untuk hidup harmonis dan saling menghargai, tidak 

hanya untuk masyarakat Kota Solo saja tetapi juga semua masyarakat didaerah 

lain.  

  Setting  atau  latar  yang  terdapat  pada  setiap  berita  memang 

mempunyai maksud tersendiri. Dalam sebuah berita wartawan menggunakan 

sebuah setting atau latar belakang untuk mendukung maksud yang ingin di 



sampaikan oleh wartawan tersebut. Dalam teks berita Joglosemar latar yang 

terdapat dalam beritanya adalah kawasan Pasar Gede, hal ini karena acara kirab 

Grebeg Sudiro ini mulai dimulai sampai nantinya berakhir juga di kawasan Pasar 

Gede ini. Selain itu terdapat pula latar Jalan Jenderal Sudirman, Mayor Kusmanto, 

Kapten Mulyadi, REMartadinata, Cut Nyak Dien, Ir Juanda dan Jalan Urip 

Sumoharjo, karena ini merupakan jalur yang dilalui oleh kirab Grebeg Sudiro. 

6.1.1  Koran Joglosemar memaknai  acara Grebeg Sudiro sebagai Bahasa 

Universal  

 Wacana “pembauran” yang berkembang di dalam masyarakat, khususnya 

masyarakat Kampung Sudiroprajan atau yang lebih dikenal dengan Kampung 

Balong sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad yang lalu sampai sekarang ini, 

bahkan bukan lagi sekedar sebagai wacana saja, tetapi telah terbukti dalam 

kampung ini pembauran budayanya sudah cukup melekat. Hal ini terbukti dengan 

adanya pernikahan campuran yang sering disebut oleh masyarakat kampung 

balong sebagai “Ampyang”. Ketika orang balong diidentikan dengan Wong 

Ampyang, maka tersirat dalam ungkapan itu bahwa orang balong tersebut tidak 

lagi murni Jawa atau murni Cina. Begitu pula dengan anak-anak yang lahir, 

walaupun disebut dengan sebutan anak Ampyang namun hal itu justru 

membanggakan karena merupakan salah satu simbol kebersatuan hidup mereka di 

Kampung Balong (Setiawan 2011:203-204). Menurut Rustopo (Menjadi Jawa, 

1998:63-64) menyebutkan bahwa :  

 “mudahnya terjadi pernikahan campur di kampung Balong karena 

adanya  kemiskinan  bersama yang memungkinkan terjadinya 

komunikasi sosial sehingga  proses  pembauran berlangsung secara alami, 

termasuk perkawinan campur”.  

 Dalam disertasi Yohanes Setiawan, yang mewawancarai keluarga Beng 

Sun, keluarga Handoko, keluarga Gatot, keluarga Wewe, keluarga Doni 

mengatakan bahwa proses terjadinya perkawinan campur mereka bersifat alami. 

Artinya, itu terjadi begitu saja, terutama disebabkan karena adanya perjumpaan 



setiap hari yang mengalir sedemikian rupa sampai membawa mereka ke 

pelaminan (Setiawan 2011: 199). pembauran tersebut lama-lama berkembang 

tidak hanya dalam budaya dan pernikahan campuran saja, tetapi sekarang ini 

pembauran yang berkembang di dalam masyarakat juga ada di dalam kehidupan 

beragama di Kampung Balong, heterogenitas Agama terlihat dari berbagai macam 

Agama yang di peluk oleh warganya. Di keenam RT di Kampung Balong, Agama 

Kristen dianut oleh sebagian besar etnis Cina dan pemeluk Kristen di Kampung 

Balong ikut membentuk landasan utama terjadinya interaksi sosial, terutama 

tercermin dalam setiap peringatan hari besar Agama, seperti Tahun baru IMLEK, 

Natal, dan Hari Raya Idul Fitri. saling kunjung di antara warga Islam dan Kristen 

pada perayaan hari besar Agama di Kampung Balong merupakan tradisi yang 

terus di pertahankan sebagai akses membangun persahabatan dan kekeluargaan  

wawancara dari Bapak Geno, seorang Tokoh masyarakat dan Ketua RT 03 

(Setiawan:166-167). 

 Dengan adanya Acara Grebeg Sudiro yang di cetuskan oleh masyarakat 

kampung balong inilah masyarakat Kampung Balong membentuk wacana 

pembauran yang ingin di sebarkan dengan menggunakan acara Grebeg Sebagai 

medianya. Disini wartawan secara tidak langsung memaknai acara Grebeg Sudiro 

ini sebagai sebuah bahasa yang Universal karena dengan adanya acara ini semua 

perbedaan budaya, agama, ras, suku, umur dan bahkan agama  luntur dan melebur 

menjadi satu dalam acara ini. Hal ini dapat dikatakan bahasa adalah sebuah  media 

komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain, dan dalam hal ini wartawan 

joglosemar memaknai acara Grebeg Sudiro sebagai bahasa yang Universal, 

bahasa yang bisa di pahami semua orang. Wacana pembauran ini mulai meluas 

dan berkembang di masyarakat Kota Solo karena dengan adanya acara yang 

dimulai dan dikenal pada Tahun 2008 ini makin lama memberi daya tarik 

tersendiri bagi masyarakat. Selain daya tarik bagi masyarakat, acara Grebeg 

Sudiro ini juga memberikan daya tarik bagi Lembaga Kemasyarakatan serta 

Pemkot Kota Solo, hal ini terbukti dengan pemberitaan koran joglosemar pada 



tanggal 28 Februari 2013 yang dituiskan wartawan dari hasil wawancara dengan 

Ketua Panitia Grebeg Sudiro, Sarwanto, sebagai berikut: 

 “Kegiatan ini difasilitasi Lembaga Kemasyarakatan di Sudiroprajan, 

Kelenteng Tion Kok Sie, Pasar Gede, dan Pemkot Solo”.  

 

6.1.2  Joglosemar ingin menghegemoni masyarakat Kota Solo untuk 

mengubah stereotipe tentang perbedaan Budaya (Jawa dan Cina) 

 Dari ketiga berita yang diberitakan oleh Joglosemar tersebut juga terlihat 

sangat menonjolkan kesan bahwa perbedaan itu indah apabila bersatu atau 

membaur seperti yang sudah terlihat dalam Acara Grebeg Sudiro. Tetapi secara 

tidak langsung koran Joglosemar juga ingin merubah opini mayarakat Kota Solo 

mengenai sebuah perbedaan, terbukti oada pemberitaan pada tanggal 3 februari 

yang dalam pemberitaanya wartawan menulisakan ”Bukan hanya pesta orang 

China, bukan juga pesta orang Jawa. Dalam Grebeg Sudiro, dua budaya ini 

saling memiliki”. Di sini wartawan dalam pemberitaanya ingin menujukan bahwa 

dalam acara yang di selenggarakan oleh warga Kampung Balong ini merupakan 

sebuah bukti bahwa perbedaan yang selama ini menjadi penghalang antara 

masyarakat jawa dan Cina di kota solo tidak terjadi di Kampung Balong, 

wartawan juga menuliskan pada pemberitaan yang sama yaitu “Menurutnya, 

pembauran tidak hanya terjadi pada budaya cina dan jawa saja, melainkan 

terdapat pembauran agama dalam perayaan tahunan itu.” Masing-masing 

Gereja dan Masjid yang ada di Kecamatan Jebres akan memberikan 

penampilan masing-masing,”lanjutnya.“ dan di sini wartawan menambahkan 

bahkan perbedaan agama pun tidak menjadi penghalang, dan bahkan ikut 

membaur dalam acara ini, wartawan juga mengutip hasil wawancara dari salah 

satu tokoh masyarakat Kampung Balong yaitu Beng Kie yang mengatakan 

”Grebeg Sudiro merupakan media perekat bangsa.” Tema grebeg tahun ini 

adalah pelangi nusantara. Filosofinya, walaupun berbeda-beda tetapi menyatu 

sehingga kalau di lihat tampak indah sekali, “kata Beng Kie.”. Hal yang sama 



juga di tuliskan oleh wartawan Joglosemar pada tanggal 4 februari, di sini 

wartawan menuliskan “ Ribuan warga ramai-ramai keluar rumah, berbaur 

bersama memadati jalan. Siang itu, masyarakat membaur dan menujukan 

akulturasi budaya jawa dan china yang konon berasal dari tempat tersebut”. 

dalam pemberitaan pada tanggal 4 februari ini wartawan juga menujukan bahwa 

masyarakat membaur dengan adanya acara ini, dan bahkan wartawan juga 

mengutip sambuatn Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo dalam sajian data 

peranggapan “Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo,dalam sambutanya 

mengatakan, Grebeg Sudiro merupakan salah satu wadah untuk menyatukan 

seluruh element masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun 

golongan.”  sebenarnya dengan tulisan yang di tuliskan oleh wartawan 

Joglosemar pada tanggal 3 februari maupun tanggal 4 februari, wartawan ingin 

menujukan bahwa dengan adanya acara ini sebenarnya masyarakat Jawa dan 

masyarakat Cina juga bisa membaur dengan harmonis dan bisa saling bahu 

membahu. Secara tidak langsung dengan tulisan demikian wartawan Joglosemar 

ingin menghegemoni masyrakat Kota Solo yang mempunyai steriotipe yang sudah 

mengkristal dan menggeneralisasi sejak dahulu, baik itu tentang masyarakat 

keturunan pribumi maupun keturunan Tionghoa . buktinya Kota solo mempunyai 

sejarah yang panjang tentang Konflik yang terjadi antar etnis Pribumi dan 

Tionghoa. hal itu seperti bom waktu yang sewaktu-waktu menjadi sebuah 

kerusuhan rasial, tercatat selama abad ke-20 terjadi beberapa kali kerusuhan Anti 

Tionghoa, yaitu pada dasawarsa kedua abad ke-20, pada tahun 1960-an, pada 

tahun, 1970-an, pada tahun 1980-an, dan pada tahun 1990-an (Rustopo 2007: 93). 

Dalam kehidupan orang Jawa, mereka mempunyai stereotipe terhadap etnis Cina, 

contohnya orang Jawa berpendapat bahwa orang-orang Cina di Solo cenderung 

menutup diri, dan cenderung mengelompok. Dari tempat tinggal,tempat 

nongkrong, sampai afiliasi-teologis (khusunya dalam memilih Gereja) pun, 

mereka cenderung mengelompok, dan di kalangan masyarakat Jawa bawah di 

Solo, orang-orang Cina di anggap tidak (akan) pernah menjadi pribumi, karena 

mereka bukan termasuk salah satu suku bangsa di Indonesia. Bagi mereka orang 

Cina di anggap sebagai WNI yang sesungguhnya (pribumi), kalau mereka kawin 



dengan orang Jawa (J. Mardimin; Forsa Pustaka, Tak Seenak Ampyang, 1999: 90). 

Di sisi lain orang Cina juga memiliki stereotipe terhadap oarang jawa, menurut 

mereka orang Jawa adalah bangsa yang pemalas. Kebanyakan orang Jawa juga 

mempunyai etos kerja yang rendah, salah satu sebabnya adalah rasa gengsi orang 

Jawa yang begitu tinggi, kalau di ajari berdagang oleh orang Cina mereka 

beranggapan bahwa orang-orang Cina keminter (berlagak pandai), menurut 

kahono. Persepsi lain adalah orang Jawa sangat primodialistik; maunya menang 

sendiri, dan terhadap etnis lain bersifat diskriminatif (J. Mardimin; Forsa Pustaka, 

Tak Seenak Ampyang, 1999: 98-99).  

 Dengan adanya Grebeg Sudiro ini wartawan Joglosemar dalam 

pemberitaanya pada tanggal 3 dan 4 februari 2013, beritanya mencoba mengubah 

stereotipe yang sudah mengkristal dari dulu dengan menujukan interaksi asosiatif 

(tindakan kemasyarakatan) Jawa Cina dalam hal kebudayaan yang terjalin di acara 

Grebeg Sudiro. Selain itu wartawan juga melihat bahwa dalam acara ini 

masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Balong juga digiring untuk 

menggali swadaya atau potensi yang terdapat dalam masyarakat Kampung 

Balong, hal ini di dukung dalam teks yang di tulis oleh wartawan. 

6.1.3  Perbandingan pemberitaan Koran Joglosemar pada tahun 2013 

dengan tahun 2014 

 Di dalam penelitian ini peneliti memerlukan sebuah pembanding sebagai 

bukti bagaimana Koran Joglosemar mengkonstruksi acara Grebeg Sudiro ini 

dalam pemberitaanya, maka dari itu peneliti menggunakan pemberitaan tahun 

2014 untuk membandingan. 

 Joglosemar dalam pemberitaanya pada tanggal 19 Januari 2014 yang 

berjudul “ Grebeg Sudiro Wujud Akulturasi Dua Budaya”. Dalam pembereitaan 

Joglosemar pada tahun ini sebenarnya Joglosemar hanya sekedar memberikan 

informasi bagaimana asal muasal acara ini terbentuk, menjelaskan secara teknis 

acara ini berjalan, dan suasana pada saat acara,dll. Joglosemar juga menyisipkan 

peranggapan yang di dapat dari hasil wawancara dari seorang budayawan 



Tionghoa asal Solo, yaitu Aryanto Wong. Hal ini di gunakan Joglosemar untuk 

memberikan sebuah berita ataupun informasi yang di dasari dengan sumber-

sumber yang aktual.  Di sini wartawan juga menuliskan bagaimana tanggapan 

bahkan harapan dari Aryanto Wong tentang Acara Grebeg Sudiro, peneliti melihat 

hal ini di gunakan oleh Joglosemar sebenarnya untuk membangun konstruksi 

mengenai acra Grebeg Sudiro yang di gambarkan sebagai sebuah acara yang 

sangat positif, dan  Joglosemar juga ingin menujukan bahwa pembauran adalah 

suatu yang indah dan perlu di lestarikan. 

 Peneliti dalam penelitianya melihat bahwa sebenarnya pemberitaan Koran 

Joglosemar dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengenai acara Grebeg Sudiro 

pola pemberitaanya terlihat memiliki kesamaan dan bahkan dari setiap 

pemberitaanya terkesan menggambarkan bahwa acar ini adalah acara yang sangat 

positif dan utuk mendukung tulisanya Joglosemar sering mengggunakan 

peranggapan dari hasil wawancara dari baik dari tokoh-tokoh masyrakat dan 

budayawan sebagai narasumber utama.      

6.2 Analisis pada pemberitaan Solopos 

 Dari kedua pemberitaan yang diberikan oleh Solopos, topik yang diberikan 

adalah mengenai seputar acara Grebeg Sudiro, yaitu mengenai persiapan serta 

kesibukan warga Kampung Sudiroprajan dalam pembuatan hiasan dan lampion 

sebelum perayaan Grebeg Sudiro serta Pesona perayaan kirab Grebeg Sudiro. Hal 

ini terlihat dalam berita Solopos pada tanggal 2 Februari 2013, “Sebuah lampion 

teko besar berdiri di sela-sela gang sempit di Kampung Balong, Kelurahan 

Sudiroprajan, Jumat (1/2). Beberapa orang terlihat sibuk mematut hiasan yang 

akan diarak dalam acara Grebeg Sudiro. Sedangkan pesona perayaan Grebeg 

Sudiro terlihat pada berita Solopos tanggal 4 Februari 2013, “Dalam kirab tersebut 

menampilkan berbagai macam budaya Nusantara yang di kolaborasikan dengan 

budaya Tionghoa”. Pengambilan topik seperti ini memiliki maksud agar 

masyarakat dapat mengetahui pesona dan kemeriahan acara Grebeg Sudiro, selain 

itu pada pemberitaan ini wartawan menggambarkan bagaimana situasi warga 



kampung Balong pada saat mempersiapkan lampion yang akan di gunakan pada 

saat acara, terutama lampion Buk Teko. Kemudian wartawan Solopos juga 

menjelaskan bahwa lampion Buk Teko tersebut juga merupakan ikon utama 

dalam perayaan acara Grebeg Sudiro ini.  

 Wartawan Solopos dalam pemberitanya mengenai acara Grebeg Sudiro 

menggunakan “detil” dan “maksud” yang hampir sama atara satu berita dan berita 

yang lain mengenai acara Grebeg Sudiro. Dimana wartawan Solopos 

menggambarkan bagaimana detil mulai dari antusias masyarakat, peserta 

pendukung acara serta pembuatan hiasan dan lampion menarik. Antusias 

masyarakat ini terlihat dalam teks berita Solopos tanggal 4 Februari 2013, “ 

Hujan deras yang mengguyur kawasan Pasar Gede, Minggu (3/2) sore, tidak 

menyurutkan semangat Citra Novandra, 9, untuk menonton Grebeg Sudiro”. 

Sedangkan peserta pendukung dituliskan wartawan pada paragraf keenam, “Kirab 

tersebut menampilkan 52 peserta, yang berasal dari wilayah Solo dan 

sekitarnya”. Hal lain yang diberikan wartawan Solopos adalah detil berita pada 

tanggal 2 Februari 2013 tentang pembuatan hiasan dan lampion, “Selain lampion 

teko berdiameter 1,2 meter dan tinngi 1 meter itu, ada pula dua hiasan yang tak 

kalah apik. Satu hiasan berbentuk gunungan yang akan digunakan untuk 

mengarak kue keranjang. Selain itu, ada miniatur kuil Jepang dengan ornamen 

pohon sakura yang digantungi angpau di pojok depan. Seluruh barang unik dan 

cantik itu adalah murni kreasi warga Kampung Sudiropraja”.  Dengan wartawan 

menggunakan detil yang seperti itu, wartawan Solopos terkesan hanya ingin 

memberikan informasi tentang acara perayaan Grebeg Sudiro yang sebenarnya 

tanpa ada yang ditutup-tutupi. Wartawan menggunakan detil ini sebenarnya ingin 

menujukkan bagaimana informasi yang didapat pada saat acara maupun pada saat 

persiapan sebelum acara Grebeg Sudiro. 

 Dalam sebuah berita wartawan menggunakan sebuah setting atau latar 

untuk mendukung maksud yang ingin disampaikan. Dan di sini wartawan Solopos 

dalam teks pemberitaannya megunakan latar “Kompleks Pasar Gede”. Hal 

tersebut digunakan karena perayaan Grebeg Sudiro ini diadakan di kawasan 



kompleks Pasara Gede. Latar tersebut dituliskan wartawan Solopos pada berita 

tanggal 4 Februari 2013, “Kirab yang dimulai pukul 15.00 WIB tersebut dimulai 

dari depan Pasar Gede, menyusuri Jl Jenderal Sudirman, Jl Mayor Kusmanto, Jl 

Kapten Mulyadi, Jl Cut Nyak Dien, Jl Ir Juanda, dan Jl Urip Sumoharjo dan 

kembali ke Pasar Gede”. Selain latar kawasan Pasar Gede terdapat pula nama 

jalan-jalan yang telah dituliskan dalam teks berita, hal ini dikarenakan selain di 

Pasar Gede terdapat juga tempat-tempat yang dilewati para peserta kirab Grebeg 

Sudiro ini.  

 Wartawan Solopos dalam pemberitaan yang diberikan dalam berita 

Grebeg Sudiro ini sering mengguanakan elemnent “peranggapaan” dimana 

menurut Van Dijk elemen peranggapan merupakan pernyataan yang digunakan 

untuk mendukung makna suatau teks, bisa disimpulkan bahwa peranggapan 

adalah upaya mendukung pendapat dengan memberikan premis yang di percaya 

kebenaranya (Eriyanto, 2001:256). Di sini wartawan menggunakan elemen ini 

pertama untuk mendukung keakuratan berita yang disajikan dengan menggunakan 

peranggapan yang di dapat dari hasil wawancara warga masyarakat yang pada saat 

itu menyaksikan acra Grebeg Sudiro. Dalam elemen ini wartawan juga mengutip 

bagaimana harapan pemerintah supaya masyarakat kota Solo dan sekitarnya juga 

ikut tergerak juga dalam mengadakan acara seperti ini dan pada pemberitaannya. 

Berita pada tanggal 4 Februari, “ Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (Disbudpar) Solo, Widdi Srihanto, berharap agar kirab tersebut tidak 

hanya dilakukan di Kelurahan Sudiroprajan. Menurutnya wilayah yang lain juga 

perlu melakukan hal serupa, untuk menarik minat wisatawan dan 

memperkenalkan potensi daerah”. Selain itu, yang kedua wartawan juga 

menggunakan elemen peranggapan yang digunakan bagaimana baik antusias 

warga Kampung Balong dalam mempersiapkan acara ini. Terlihat dalam teks 

berita tanggal 2 Februari 2013, “Partisipan Grebeg Sudiro, Donny Mahesa 

Widjaja, mengatakan pembuatan lampion dan gunungan Imlek itu membutuhkan 

waktu sekitar tiga pekan. Tujuh orang dari Kampung Balong bergotong-royong 

menyelesaikan hiasan itu”.  Hal ini menunjukkan bahwa koran Solopos 



memberikan berita yang bertujuan untuk menggiring masyarakat Kota Solo untuk 

membuat sebuah acara untuk menunjukkan potensi masyarakat Solo. Selain 

menunjukkan potensi masyarakat, dari hal tersebut dapat terjalin hubungan yang 

baik dan saling bergotong-royong tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun 

golongan, agar dapat terbentuk sebuah acara lain yang indah dan memiliki nilai 

kebersamaan. 

 

6.2.1 Acara Grebeg Sudiro tidak hanya kental dengan wacana pembauran 

tetapi juga menonjolkan potensi-potensi masyarakat kampung Balong 

 Pada tanggal 2 Februari 2013 yang memberitakan tentang kesibukan dan 

kebersamaan dibalik acara Grebeg ini. Teks berita yang dituliskan ini berjudul 

“Imlek makin menarik dengan Lampion unik”. Disini dituliskan tentang 

pembuatan Lampion buk teko, sejarah dari buk teko dan tentang hisasan-hiasan 

lainnnya yang digunkan untuk memeriahkan acara Grebeg Sudiro tersebut. 

Lampion yang dibuat cukup unik dan menarik ini adalah lampion yang memiliki 

tinggi 1 meter dengan diameter 1,2 meter, lampion tersebut diberi nama buk Teko. 

Warga kampung ini membuat hiasan tidak secara asal-asalan, tetapi dari setiap 

hiasan yang dibuat memiliki makna tersendiri seperti buk teko. Lampion tersebut 

dibuat karena terdapat cerita sejarah yang dijelaskan oleh Donny Mahesa Widaja 

selaku partisipan acara Grebeg Sudiro ini kepada wartawan, ia mengatakan “ 

waktu itu ada teko yang dibawa orang Keraton dan kebetulan terjatuh di area 

Kampung ini”. Selain hiasan-hiasan yang dibuat terdapat pula kebersamaan yang 

terdapat dalam pembuatan tersebut, tidak hanya orang tua atau orang dewasa saja 

tetapi mereka bersama-sama membaur dan bergotong-royong membuat hiasan-

hiasan untuk memeriahkan acara Grebeg Sudiro ini. Hal tersebut terlihat dalam 

pernyataan Donny, “setiap tahun kami memang membuat konsep hiasan yang 

berbeda. Dahulu, hiasan Grebeg memang lebih banyak dibuat oleh generasi 

tua. Sudah tiga tahun ini generasi muda lebih aktif berpartisipasi”. Pembuatan 

hiasan-hiasan semua ini merupakan hasil kreasi yang dibuat dan dimiliki oleh 



warga Kampung Sudiroprajan. Dalam pemberitaan inipun juga menunjukkan 

bahwa dengan adanya acara ini dapat memancing dan melestarikan potensi-

potensi yang ada dalam Kampung Balong, apalagi minat generasi muda sekarang 

tidak lagi tertarik bahkan mereka melupakan budaya mereka sendiri, maka dengan 

adanya acara ini wacana pembauran tidak hanya sebatas mengenai pembauran 

budaya saja, tetapi juga tentang pembauran antara generasi tua dan muda selain itu 

juga terdapat pembauran dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

6.2.2 Harapan pemerintah kota Solo agar masyarakat kota Solo dan 

sekitarnya ikut menampilkan atau menunjukkan potensi pada daerah 

mereka masing-masing. 

 Dalam berita pertama pada tanggal 4 Februari 2013 Solopos mengusung 

tema tentang acara Grebeg dengan judul “Pesona Nusantara di Grebeg Sudiro”. 

Disini wartawan mencoba menekankan pemberitannya bahwa acara ini memiliki 

daya tarik atau pesona yang cukup kuat. Hal tersebut dapat terlihat dalam teks 

berita yang bertuliskan “Hujan deras yang mengguyur kawasan pasar Gede, 

minggu (3/2) sore, tidak menyurutkan semangat Citra Novandra, 9, untuk 

menonton Grebeg Sudiro. Dengan menggunakan mantel, ia ditemani ayahnya 

Yanto, 35 , terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang disuguhkan”. 

Selain itu untuk memperkuat apa yang dituliskan, wartawan juga mengutip 

pernyataan dari anak tersebut ketika wartawan mengajaknya untuk berteduh, 

“nanti saja, kirabnya belum selesai, nanti malah ada pertunjukkan yang 

kelewatan”. Dengan penulisan teks berita seperti diatas maka wartawan mencoba 

memberitakan kepada khalayak bahwa Grebeg Sudiro adalah sebuah acara yang 

diminati banyak orang, tidak hanya oleh orang dewasa saja melainkan anak-anak 

juga. Selain itu acara yang bertemakan pembauran ini tidak hanya sebagai sebuah 

acara untuk memperingati Imlek saja, tetapi terdapat pula nilai pengetahuan 

tentang budaya, hal tersebut terlihat dalam pernyataan yang dikutip wartawan dari 

orang tua Citra “tidak sia-sia datang kesini, banyak budaya yang ditampilkan 



dan menambah pengetahuan”. Pemberitaan yang dituliskan dalam berita ini juga 

tentang acara Grebeg Sudiro, dan yang tak kalah ketinggalan yaitu tentang 

harapan dari pemerintah yang di kutip juga dalam pemberitaannya yaitu “Kepala 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Widdi Srihanto. berharap dengan 

adanya acara seperti Grebeg Sudiro ini tidak hanya dilakukan di Kelurahan 

Sudiroprajan saja. Menurutnya wilayah yang lain juga perlu melakukan hal 

serupa, untuk menarik minat wisatawan dan memperkenalkan potensi daerah. 

Ini sangat luar biasa untuk menarik wisatawan, lebih baik lagi kalau kelurahan 

mengagendakan acara seperti ini. Apalagi pertujukan yang ditampilkan sanagt 

beragam antara budaya Jawa, Tionghoa dan Nusantara”. Teks berita ini 

memperlihatkan apa yang ingin diberikan oleh wartawan kepada khalayak, bahwa 

acara Grebeg Sudiro ini merupakan wacana pembauran yang dapat memberikan 

nilai positif dengan menggali potensi dari setiap masyarakat karena acara ini tidak 

hanya sebuah acara semata tetapi terdapat pula wacana pembauran yang ada 

didalamnya seperti kebersamaan antara masyarakat agar terbentuk sebuah acara 

yang indah seperti Grebeg Sudiro ini.  

6.2.3 Perbandingan pemberitaan Koran Solopos pada tahun 2013 dengan 

tahun 2014 

Disini penulis menambahkan pemberitaan Koran Solopos Pada tahun 2014 

sebagai sebuah perbandingan data untuk melihat apakah ada perbedaan 

pemberitaan Solopos dalam mengkonstruksi tentang acara Grebeg Sudiro. Pada 

pemberitaan Koran Solopos pada 26 Januari 2014 tentang acara Grebeg Sudiro 

yang menggunakan judul “Saatnya Berbagi Kegembiraan”. Disini peneliti 

melihat dalam pemberitaan Koran Solopos tahun 2014 Solopos masih berfungsi 

sebagai sebuah media sumber informasi, hal ini terlihat pada judul yang di 

gunakan Solopos dalam pemberitaanya, yang secara singkat menggambarkan atau 

menjelaskan bagaimana acara Grebeg Sudiro menjadi sebuah acara untuk 

menyambut Imlek tetapi kegembiraan tersebut dalam acara Grebeg Sudiro tidak 

hanya bisa di rasakan oleh masyarakat keturunan Tionghoa tetapi juga masyarakat 

lainya.  



Peneliti juga melihat bagaimana terdapat pola yang sama terlihat pada teks 

pemberitaan tahun 2013 dan 2014, peneliti melihat bahwa solopos dalam 

pemberitaanya menyisipkan pranggapan-pranggapan dari beberapa nara sumber, 

hal ini memperlihatkan bahwa Solopos ingin memeritakan sebuah berita yang 

benar-benar aktual dan terpercaya sumbernya. Dan dipemberitaan tahun 2014 

Solopos menggunakan pranggapan hasil wawancara dari Wakil Ketua Panitia 

Grebeg Sudiro mengenai seputar Acara Grebeg Sudiro “Sementara itu Wakil 

Ketua Panitia, Yunanto Nugroho mengatakan Grebeg Sudiro tahun 2014 

bertemakan, Melukis Indonesia Berbineka Tunggal Ika. Dia menjelaskan gerebeh 

ini merupakan ritual dan event budaya untuk menunjang nasionalisme, 

pluralisme, kebinekaan dan integrasi sosial khususnya di Solo. Grebeg ini 

digagas oleh masyarakat etnis Jawa dan Tionghoa yang difasilitasi LPMK 

Sudiroprajan, Klenteng Tien Kok Sie, Pemkot Solo, komunitas Pasar Gede serta 

tokoh masyarakat yang ada dengan kesadaran potensi yahg dimiliki Dia menilai 

Sudiroprajan merupakan kawasan yang dapat direvitalisasi untuk pemberdayaan 

ekonomi dan budaya. Apalagi di situ ada kawasan heritage Pasar Gede 

Harjonagoro, Kelenteng Tien Kok Sie dan kawasan perdagangan atau pertokoan 

Ketandan dan Limalasan. Potensi budaya itu bisa dikolaborasikan menjadi 

atraksi budaya yang menarik dan disuguhkan bagi masyarakat.”. Wartawan juga 

tidak lupa menyisipkan peranggapan mengenai tanggapan atau komentar Walikota 

Solo mengenai Acara ini “Sementara itu Walikota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo 

didampingi Wakil Walikota, Achmad Purnomo mengatakan event ini digelar 

untuk melestarikan budaya leluhur khususnya budaya Sudiroprajan. Karena itu 

dia meminta masyarakat tak mempersoalkan asal dana yang dipergunakan.”. 

disini terlihat bagaimana Solopos menonjolkan acara Grebeg Sudiro ini sebagai 

acara yang mempunyai sebuah potensi yang besar bahkan acara ini sangatlah 

mendukung program-program pemerintah Kota Solo untuk mewujudkan Kota 

Solo sebagai Kota budaya dan pariwisata. Solopos juga menusliskan pesan 

Walikota Solo mendukung penuh dengan adanya acara ini. 



Hal yang sama terlihat pada pemberitaan tahun 2013, pada pemberitaan 

Koran Solopos mengenai Acara ini peneliti menyimpulkan bahwa Solopos pada 

pemberitaanya terdapat dua poin penting yang terlihat dalam pemberitaanya, 

pertama Solopos mengkonstruksi acara ini sebagai sebuah acara yang sanagat 

menonjolkan potensi-potensi masyarakat kampung Sudiroprajan. Kedua, Solopos 

melihat bahwa acara ini sangatlah berdampak positif terhadap Kota Solo, karena 

pemerintah Kota Solo sendiri sangatlah berharap agar masyarakat kota Solo yang 

lainya juga ikut melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh 

masyarakat kampung Sudiroprajan. Dan pada pemberitaan Solopos pada tahun 

2014 bisa di tarik kesimpulan bahwa dalam cara penulisan bahkan pesan yang 

ingin di sampaikan kepada pembaca biasa di bilang hampir sama   

6.3 Kelemahan penelitian 

 Kelemahan penelitian ini antara lain:  

1. kelemahan tersebut adalah tidak dapatnya peneliti meneliti lebih dalam 

lagi mengenai idiologi koran Solopos dan Joglosemar. 

2. penelitian ini tidak melakukan wawancara mendalam kepada redaksi koran 

Solopos dan Joglosemar untuk mendapat data yang mendalam mengenai 

idiologi kedua koran tersebut.  

 

 

 




