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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah wacana apakah yang 

disampaikan  Republika.co.id dan Suarapembaruan.com mengenai 

kontroversi isu penolakan pemimpin non-muslim yang memimpin mayoritas 

masyarakat muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap makna 

di balik teks berita Lurah Susan yang beragama non-muslim memimpin 

masyarakat yang mayoritas beragama muslim pada media Republika.co.id 

dan Suarapembaruan.com serta mengetahui apakah terdapat kesamaan tipe 

wacana antara kedua media tersebut. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis semiotika sosial milik Michael Alexander Kirkword Halliday, yang 

menekankan pada tiga unsur yang menjadi pusat perhatian penafsiran teks 

secara kontekstual dalam semiotika sosial, yaitu medan wacana (field of 

discourse), pelibat wacana (tenor of discourse), dan sarana wacana (mode of 

discourse). 

Pertama, medan wacana (field of discourse). Medan wacana kedua 

media dalam mengkonstruksi kontroversi penolakan terhadap Lurah Susan 

yang beragama non-muslim oleh sekelompok warga Lenteng Agung ini 

memiliki kepentingan masing-masing.  
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Berdasarkan paradigma penelitian yang digunakan, yaitu 

konstruktivis, maka hasi penelitian dari Republika.co.id dalam 

mengkonstruksi kontroversi isu penolakan pemimpin non-muslim ini lebih 

memihak kepada Pemerintah Provinsi. Pemprov dalam hal ini adalah 

pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dengan tegas 

mempertahankan Lurah Susan yang beragama non-muslim untuk tetap 

memimpin warga Lenteng Agung yang mayoritas beragama muslim. 

Republika.co.id mengkonstruksi langkah yang diambil Pemprov DKI ini 

sesuai berdasarkan amanat konstitusi. Dimana setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk berperan dalam memajukan negara serta 

negara menjamin adanya keberagaman suku budaya, ras, dan antargolongan. 

Selain itu, seorang pejabat bukan dinilai berdasarkan latar belakang 

agama yang dianutnya melainkan kompetensi dan kemampuannya dalam 

memimpin dan melayani masyarakat. Dengan kata lain, Republika.co.id 

setuju dengan adanya penolakan terhadap seorang pemimpin yang beragama 

non-muslim di tengah realitas budaya Indonesia yang pluaris ini. Meski 

Republika.co.id  memiliki ideologi terhadap kepentingan kaum muslim, 

dalam mengkonstruksi kontroversi isu penolakan Lurah Susan yang beragama 

non-muslim ini tidak mendukung aspirasi warga yang menolak keberadaan 

pemimpin non-muslim. 

Sedangkan Suarapembaruan.com dalam mengkonstruksi kontroversi 

isu penolakan pemimpin non-muslim ini juga memihak kepada Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta. Dalam mengkonstruksi berita, Suarapembaruan.com 
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juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dalam negara Indonesia, 

kita harus menghormati nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, di mana dalam negara Pancasila ini memiliki 

kenaekaragaman suku, budaya, agama, ras, maupun golongan yang harus 

dijunjung nilai toleransinya. Meski Suarapembaruan.com memiliki ideologi 

pada nilai-nilai yang tercantum dalam Alkitab, dalam memberitakan 

mengenai penolakan Lurah Susan yang beragama non-muslim ini tidak 

memojokkan pihak yang melakukan penolakan dalam hal ini adalah warga 

Lenteng Agung yang maoritas beragama muslim. 

Kedua, pelibat wacana (tenor of discourse). Pelibat wacana dalam 

artikel berita yang dikonstruksi oleh Republika.co.id dan 

Suarapembaruan.com sama-sama berasal dari lingkungan masyarakat 

maupun lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Di mana 

masyrakat yang terlibat dalam penolakan Lurah Susan ini adalah sekelompok 

warga RT 013 RW 005 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, 

Jakarta Selatan. Sedangkan pelibat dari lingkungan Pemerintah Daerah adalah 

Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli yang menjadi polemik oleh 

sekelompok warganya karena seorang perempuan dan beragama non-muslim, 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki 

Tjahaja Purnama yang memiliki wewenang dalam evaluasi penempatan lurah 

dan camat di DKI, dan Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noer yang 

memiliki wewenang dalam menyelesaikan kasus penolakan terhadap Lurah 

Susan serta pelibat dari lingkungan Pemerintah Pusat yaitu Menteri Dalam 

Negeri Gamawan Fauzi, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, 
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Politik, dan Hubungan Antarlembaga Reydonnuzar Moenek, Wakil DPD RI 

Laode Ida, dan Ketua DPP PAN Bara Hasibuan. 

Ketiga, sarana wacana (mode of discourse). Dalam penelitian ini 

bahasa dinilai wajib, karena bahasa merupakan medium sarana informasi 

yang diimplemetasikan melalui teks (berita). Saluran yang digunakan adalah 

media massa (media online Republika.co.id dan Suarapembaruan.com). 

Dalam menulis teks berita, kedua media massa mengemasnya dengan gaya 

bahasa untuk menggambarkan medan (situasi) dengan bahasa yang diperhalus 

atau hiperbolik atau eufemistik sehingga tercipta sebuah kaya jurnalistik yang 

mengandung makna dan nilai berita. 

Pemberitaan mengenai penolakan sekelompok warga terhadap Lurah 

Susan ini menjadi kontroversi karena diberitakan oleh media besar di Indonesia 

termasuk Republika.co.id dan Suarapembaruan.com. Kedua media tersebut 

memiliki ideologi yang berbeda dengan visi dan misinya masing-masing serta 

mempunyai kepentingan sendiri dalam mengkonstruksi isu penolakan terhadap 

pemimpin non-muslim. 

Selain itu, adanya unsur penindasan dan diskriminasi terhadap kaum 

perempuan menjadi faktor penting lainnya sehingga membuat pemberitaan ini 

menjadi kontroversi dan penting untuk diteliti. Di era modernisasi ini kaum 

perempuan seharusnya lebih dipandang baik dalam ranah politik maupun daam 

kehidupan sosial. 
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5.2 Saran 

Baik Republika.co.id dan Suarapembaruan.com dalam 

mengkonstruksikan wacana  mengenai kontroversi isu penolakan terhadap 

Lurah Susan yang beragama non-muslim oleh sekelompok warga Lenteng 

Agung yang mayoritas beragama muslim ini memiliki kepentingan masing-

masing. Hal ini terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

Republika.co.id cenderung memihak kepada Pemerintah Pusat yang tetap 

mempertahankan Lurah Susan memimpin warga Lenteng Agung yang 

mayoritas beragama muslim meskipun Republika.co.id memiliki ideologi 

terhadap kepentingan kaum muslim. Begitu juga dengan 

Suarapembaruan.com yang juga mendukung sikap Pemprov DKI Jakarta 

dengan tidak memberhentikan Lurah Susan dari jabatannya memimpin 

Lenteng Agung. Dalam mengkosntruksi isu penolakan pemimpin non-muslim 

ini Suarapembaruan.com setuju dengan langkah yang diambil oleh Pemprov 

DKI Jakarta serta tidak menyudutkan pihak manapun. 
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