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Analisis Wacana Pengantar Teks
Media Eriyanto
Buku ini membahas bagaimana militer diceritakan,
dideskripsikan, dan direpresentasikan dalam novel-novel
Indonesia. Hal itu perlu dikaji karena relasi antara militer
dan kesusastraan Indonesia merupakan salah satu
kajian penting yang tidak bisa diabaikan. Beberapa
ulasan yang ditemukan masih bersifat uraian sekilas dan
kurang mendalam. Menelusuri relasi ini secara lebih
terperinci berarti menelusuri sejarah serta
perkembangan sosial, politik, dan budaya Indonesia.
Penulisan buku ini membandingkan wacana militer
dalam novel-novel pasca Orde Baru dengan novel-novel
pada masa sebelumnya seperti pada masa kolonial
Belanda, pendudukan Jepang, Orde Lama, dan Orde
Baru. Perbandingan berdasarkan perbedaan setting
sosial dan politik ini penting demi kelengkapan
penelitian. Pengertian militer dalam kajian ini memiliki
cakupan yang luas. Militer bukan hanya berarti
sekelompok orang yang diorganisasi suatu negara
dengan berbagai aturan dan kedisiplinan untuk
melakukan pertempuran dan pertahanan. Dalam kajian
ini, ulasan mengenai militer tidak semata berkaitan
dengan fungsi defensi ataupun ekspansinya, tetapi
mencakup kehidupan personal orang-orang di dalamnya,
terutama menyangkut semangat, ideologi, kondisi
psikologis, dan persepsi-persepsi mereka terhadap
dunia. Dengan demikian, kemunculan wacana militer
dalam karya sastra Indonesia membutuhkan intepretasi.
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Untuk itu, kerja dan metode yang dilakukan Foucault
menjadi contoh dan perbandingan dalam rangka
menjalankan kerja analisis terhadap wacana militer
dalam novel-novel Indonesia. Penulisan buku tentang
wacana militer dalam novel-novel Indonesia ini memiliki
dua tujuan, yaitu tujuan teoretis dan tujuan praktis.
Tujuan teoretis dari penulisan ini adalah menarasikan
dan mendeskripsikan wacana militer dalam novel-novel
Indonesia pasca Orde Baru serta menelusuri konteks
yang melahirkan wacana-wacana tersebut. Dengan
menggunakan pendekatan analisis wacana Foucault dan
peranti-peranti teori pendukung lainnya, kemunculan
wacana militer dalam novel-novel, kaitannya dengan
konteks, serta ideologi di dalam teksnya dapat
diformulasikan. Tujuan praktis penelitian ini adalah
memberikan alternatif pemahaman kepada pembaca
tentang diskursus militer-sipil dengan memunculkan
perspektif yang lebih beragam tentang wacana militer
dalam novel-novel Indonesia. Buku ini menyajikan narasi
dan deskripsi wacana militer dalam novel-novel kajian,
penjelasan konteks yang menghasilkan wacana-wacana
tersebut, dan persoalan yang berkaitan dengan ideologi
teks.
This book constitutes a thorough refereed proceedings of
the THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES (ICSPS) 2019,
conducted on 12 November, 2019 at State Islamic
University (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia.
The conference was organized by Faculty of Social and
Political Sciences with a generous support from Center
for Research and Community Service (LP2M) UIN Syarif
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Hidayatullah Jakarta. The 28 full papers presented were
carefully reviewed and selected from 63 submissions.
The scope of the paper includes the followings: Poverty,
Legal Aid and Institutional Reform, Activism of Civil
Society and the Challenges of Socio-Political Integration
Resources, Development and Environmental Politics,
New Religious Movement: Identity Question and New
Forms of Collective Action, Shaping New Social Arena:
Resource Mobilization Agenda in Industrial Revolution
4.0 Labor, Capitalism and the Struggle for Social
Transformation, New Debates on Feminism, Women’s
Movement and Gender Equality, Revitalizing Old
Networks for New Politics of the Nation-States, Forming
Social Movement: the Use of Virtual Media for Public
Good, Transnational Movement and Peace In the New
World Order, From National Civil Society to Global
Education Networks Multiculturalism, Tolerance and the
Trends in Justice and Equality, Muslims and Politics in
the Post Truth Era Millennial Generation and Online
Society, the Quest of Hybrid Identity.
Buku ini adalah sebuah pengantar metodologis dan
teoritis ke analisis wacana, terutama analisis teks media.
Analisis wacana adalah alternatif terhadap kebuntuankebuntuan dalam analisis media yang selama ini lebih
didominasi oleh analisis isi konvensional dengan
paradigma positivis dan konstruktivisnya. Lewat analisis
wacana ini, kita akan tahu bagaimana dan mengapa
pesan itu dihadirkan. dalam buku ini dikemukakan
konsep-konsep penting dalam analisis wacana, tokohtokoh pe-mikirnya, pendekatan yang dipakai, dan
dilengkapi dengan contoh penerapan analisis wacana
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konteks sosial-politik di Indonesia.
Metode "analisis isi" yang menjadi kajian utama buku ini
adalah "analisis isi kuantitatif" (quantitative content
analysis), dipakai untuk mengukur aspek atau dimensi
dari isi (dokumen) yang dilakukan secara kuantitatif.
Metode analisis isi kuantitatif berupaya meminimalisasi
bias subjektivitas penelitian dengan reliabilitas tinggi,
dan mengutamakan ketepatan mengidentifikasi isi
pernyataan, seperti penghitungan, penyebutan yang
berulang dari kata atau kalimat tertentu. Buku
persembahan penerbit PrenadaMedia
"New media and development of gender roles: law,
social, and economic perspective.” This theme was
raised as an effort to observe the development of new
technology that has greatly affected people’s lives.
Formerly to seek information, people can get it through
conventional radio media, newspapers and television.
But now only use the smartphone we can get very much
information that can be obtained by accessing the online
media portal or sharing and socializing through social
media. For decades it has been stated that the media
has the power to shape public opinion. Media not only
can form a “worldview” of society, but also able to
create awareness and individual belief in reality; a reality
that has been defined by the media. Media has a
powerful and direct effect to the audience (market).
Including how then the media formed an opinion in the
community about gender roles through the content
provided by the new media. Of course it will be
interesting to study media related to the law, social, and
economic perspective.
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Independen dan objektif, merupakan dua kata kunci
yang menjadi kiblat dan klaim setiap jurnalis di seluruh
dunia. Seorang jurnalis selalu menyatakan dirinya telah
bertindak objektif, seimbang, dan tidak berpihak pada
kepentingan apapun kecuali keprihatinan atas hak
masyarakat untuk mengetahui kebenaran. Meskipun
sikap independen dan objektif menjadi kiblat setiap
jurnalis, pada kenyataannya kita seringkali mendapatkan
suguhan berita yang beraneka warna dari sebuah
peristiwa yang sama. Berangkat dari sebuah peristiwa
yang sama, media tertentu mewartakannya dengan cara
menonjolkan sisi atau aspek tertentu, sedangkan media
lainnya meminimalisir, memelintir, bahkan menutup
sisi/aspek tersebut, dan sebagainya. Ini semua
menunjukkan bahwa di balik jubah kebesaran
independensi dan objektivitas, seorang jurnalis
menyimpan paradoks, tragedi, dan bahkan ironi. Dengan
membandingkan beberapa pemberitaan di media,
sangat mungkin kita akan menemukan kesimpulan yang
setara, bahwa media apapun tidak bisa lepas dari biasbias, baik yang berkaitan dengan ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama. Tidak ada satu
pun media yang memiliki sikap vi Analisis Framing:
Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media independensi dan
objektivitas yang absolut. Tanpa adanya kesadaran
seperti ini, mungkin saja kita menjadi bingung, merasa
terombang-ambing, dan dipermainkan oleh penyajian
media. Analisis framing merupakan salah satu alternatif
model analisis yang dapat mengungkap rahasia di balik
semua perbedaan (bahkan pertentangan) media dalam
mengungkapkan fakta. Analisis framing dalam buku ini
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dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai
oleh media. Dengan demikian, realitas sosial dipahami,
dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna
tertentu. Elemen-elemen tersebut bukan hanya bagian
dari teknis jurnalistik, melainkan menandakan
bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Inilah
sesungguhnya sebuah realitas politik, bagaimana media
membangun, menyuguhkan, memper- tahankan, dan
mereproduksi suatu peristiwa kepada pembacanya.
Melalui analisis framing akan dapat diketahui siapa mengendalikan siapa, siapa lawan siapa, mana kawan
mana lawan, mana patron dan mana klien, siapa
diuntungkan dan siapa dirugikan, siapa menindas dan
siapa tertindas, dan seterusnya. Kesimpulan-kesimpulan
seperti ini sangat mungkin diperoleh karena analisis
framing merupakan suatu seni kreativitas yang memiliki
kebebasan dalam menafsirkan realitas dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu. Dalam konteks
ini, kita bisa melihat bagaimana penulis buku ini mampu
membangun peta teoretis-metodologis dan melakukan
analisis atas berbagai kasus yang pernah dimuat
berbagai surat kabar dan majalah di Tanah Air. Buku ini
dapat kami katakan memiliki “kesejajaran” dengan
karya Eriyanto yang telah kami terbitkan sebelumnya,
yang berjudul Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks
Media (LKiS, April 2001). Kedua buku ini dapat menjadi
teman dialog dan jembatan bagi pembaca untuk
mendalami ilmu komunikasi, vii khususnya jurnalistik.
Untuk bacaan yang lebih aplikatif tentang teks media,
karya Agus Sudibyo berjudul Politik Media dan
Pertarungan Wacana (LKiS, Agustus 2001) dapat pula
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memudah- kan pembaca dalam mendalami analisis ini.
Kami menghaturkan terima kasih kepada Saudara
Eriyanto yang mempercayakan penerbitan karya ini
kepada kami. Demikian pula kepada Bapak Deddy
Mulyana yang berkenan menularkan wawasannya dalam
pengantar buku ini. Kami berharap buku ini dapat
memberikan pencerahan kepada khalayak di tengah
serbuan aneka macam media yang tak mungkin dapat
dibendung lagi.
Buku ini lahir dari catatan perjalanan peneliti membaca
teks – teks media daring dan secara khusus membaca
dengan perspektif gender. Dimulai dari pembahasan
mengenai Problema Jurnalisme MEDIA DARING, kajian
GENDER terdahulu di MEDIA, Sejarah pergerakan
perempuan hingga arah jalan kajian wacana pada studi
GENDER di MEDIA.
Kehadiran media baru membawa perubahan besar bagi
perkembangan pemikiran dan wacana Islam di
Nusantara. Bagaimana metode penyebaran pemikiran,
yang awalnya hanya lewat ruang kelas, disampaikan
oleh guru kepada peserta didik melalui ruang-ruang
kelas dan bersifat tatap muka, kini telah mengalami
perkembangan terbaru, yang tidak hanya tetap
mempertahankan cara-cara pengajaran tradisonal
seperti di atas, namun dikombinasikan dengan cara
modern, yaitu sistem pengajaran melalui media baru.
Sistem pengajaran melalui media baru, membutuhkan
pola pengajaran yang dinamis, karena terus mengalami
perubahan, seiring mengikuti pertumbuhan media baru
yang terus meningkat, namun tidak diiringi dengan
kepahaman pendidik untuk memahami kearah mana
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media baru terus bertumbuh. Oleh karena itu, terjadi pro
kontra dalam mengiring wacana pemikiran Islam yang
tumbuh pesat, dengan berbagai varian pemikirannya, di
bumi Indonesia ini. Sebagaimana kita ketahui, penduduk
Indonesia mayoritas beragama Islam, dan tumbuh pula
bermacam organisasi Islam dengan berbagai ciri
khasnya masing-masing. Ciri khas yang dimiliki
organisasi Islam tersebut, juga ditopang dengan sistem
pengajaran yang bertujuan untuk mentansfer
pengetahuan ke-Islaman berdasarkan ciri khas tersebut.
Dengan kehadiran media baru, sistem pengajaran
tersebut juga ikut masuk, dengan memanfaatkan media
baru sebagai sarana pengajaran, sekaligus memperluas
penyebaran wacana pemikiran. Namun karena adanya
perbedaan yang menjadi ciri khas dari masingmasing,
banyak pro dan kontra yang terjadi dari wacana
pemikiran tersebut. Permasalahan muncul, karena sifat
media baru yang terbuka dan dapat diakses siapa pun,
menjadikan pro dan kontra tersebut, seperti arena
perang, di mana ada pihak yang melawan, dan
menyerang pemikiran yang berseberangan, sekaligus
mempertahakan pemikiran sendiri. Buku ini menulis
mengenai perang pemikiran mengenai ide Islam
Nusantara. Ide Islam Nusantara merupakan ide yang
dilahirkan dari prodi Islam Nusantara di STAINU Jakarta,
kemudian menjadi wacana kepada publik, karena
diangkat menjadi tema besar Muktamar NU ke-33.
Sebelum menjadi tema muktamar, dalam kongres alim
ulama NU, ide Islam Nusantara ini sudah muncul, dan
mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Selain itu
dalam teksteks di web resmi NU, juga memproduksi
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banyak teks yang menjelaskan Islam Nusantara. Dalam
media baru, teks tersebut dibaca banyak masyarakat
dan tokoh organisasi Islam lain. Dalam pemikiran
mereka, ada penjelasan mengenai Islam Nusantara
dalam teks tersebut, bertentangan dengan pemikiran
yang menjadi ciri khas mereka. Timbulah reaksi untuk
membalas teks tersebut dengan teks lain, yang
merupakan ciri khas organisasi Islam masing-masing.
Diantara sekian banyak, organisasi Islam di Indonesia,
HTI adalah organisasi yang bereaksi kontra terhadap
Islam Nusantara dalam web resmi mereka, dan
melawannya dalam bentuk teks pula. Atas dasar
tersebut, penulis mencoba untuk memberikan gambaran
dalam buku ini, bahwa ciri khas dari masing-masing
organisasi Islam, memberikan perbedaan terhadap cara
pandang dan tindak tutur di media baru. Untuk
mendapatkan gambaran tersebut, penulis
mengumpulkan data dari web resmi NU dan HTI dalam
rentang waktu yang dalam tataran wacana melahirkan
perang retorika. Di mana perang retorika itu sebagai
dinamika proses perjalanan organisasi Islam di
Indonesia, yang ikut mengambarkan cermin dari
kebudayaan Indonesia, yang menjunjung kalimat
bhineka tunggal ika (berbeda-beda tapi tetap satu jua).
Insyaallah. Dini Safitri
Buku ini berusaha untuk meerangkan bahwa surat kabar
Pertja Selatan adalah salah satu tipikal pers yang kritis
terhadap penindasan kolonial pada zamannnya, dan
konsisten menyuarakan rasa dan sikap nasionalisme
kebangsaan. Studi Basilius Triharyanto ini menunjukkan
kegigihan dan jatuh-bangun Pertja Selatan berikut para
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awak redaktur dan jurnalisnya di tengah gempuran
bayonet dan intimidasi kaum penjajah, baik Jepang
maupun Belanda. Lewat Pertja Selatan, kita diajak
menelusur sejarah perjuangan kebangsaan di luar Pulau
Jawa.
The theme of the conference is "Reconstructing Morals,
Education, and Social Sciences for Achieving
Sustainable Development Goals". This theme was
formulated due to several considerations. First, the
symptoms of moral decline that have the potential to
destroy the nation. Morals guide humanity towards truth
and civilization. The phenomenon of the dehumanization
process in the industrial era that pushed people to be
part of abstract societies tends to ignore humanity. The
education process as a humanitarian system is
increasingly marginalized, especially during discussions
about the industrial revolution 4.0 and Society 5.0. The
conference placed six sub-themes for speakers and
participants to share ideas, namely: Social Sciences and
Laws, History and Cultural Studies, Interdisciplinary
Studies, Morals and Humanities, Policy, Politics, and
Communication, Education. The committee has received
195 abstracts from prospective speakers. However,
there are only 80 abstracts that are eligible to be
presented at this conference.
Buku ini mendeskripsikan keterkaitan yang intim antara
media dan demokrasi dalam bingkai politik kepemiluan.
Dalam politik kepemiluan, partai politik dan kandidat
sama-sama menggunakan media massa, baik cetak
maupun elektronik dengan sejumlah variannya dalam
menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat
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pemilih. Tujuannya adalah agar masyarakat memberikan
dukungan politik dalam pemilu. Sejalan dengan itu,
media dan demokrasi menjadi satu kesatuan dalam
sistem politik modern. Peran media massa sangat
penting dalam mempermudah persiapan, pelaksanaan,
dan pengawasan pemilu. Pemilu merupakan bentuk dari
pelaksanaan demokrasi prosedural. Agar demokrasi
prosedural ini bisa berjalan secara adil, bebas, dan
rahasia, maka komunikasi politik di antara peserta
pemilu, penyelenggara pemilu, dan media massa perlu
ditumbuhkembangkan. Mengingat media massa memiliki
peran penting dalam mengawal dan menyukseskan
pagelaran demokrasi, maka sistem media dan
infrastrukturnya perlu diperkuat sehingga demokrasi
tidak "kebablasan". Melalui buku ini, kami ikut
berkontribusi dalam memikirkan perkembangan kajian
komunikasi politik dalam kaitannya dengan praktik
demokrasi yang sedang dirayakan. Buku persembahan
penerbit PrenadMediaGroup
Mitos secara etimologi adalah sebuah tipe pembicaraan
atau wicara (a type of speech). Mitos merupakan suatu
objek, konsep, atau gagasan; mitos merupakan mode
pertandaan (a mode of significantion), dan suatu bentuk
(a form). Jurnalisme akan menjadi suatu mitos jika ia
kehilangan makna denotatifnya, yaitu sebagai
penyampai informasi dan author makna bagi khalayak.
Buku ini hanyalah sepenggal kekhawatiran; seonggok
ketakutan; segumpal kekecewaan terhadap dunia
jurnalisme pada masa kini. Buku ini Mencoba menelaah
jurnalisme secara detail. Fokus utamanya adalah dari
sisi konten berita yang disajikan. Buku ini mengangkat
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berita yang dibenturkan dengan mitos, sehingga akan
terihat, berita mana yang benar-benar produk jurnalisme
dan mana yang hanya sekedar mitos.
Role of mass media in political development in
Indonesia.
Buku ini memberikan peta teoritikmetodologis yang luas
mengenai analisis framing. Untuk melengkapi dalam
buku ini disertakan juga contoh penerapan analisis
farming atas berbagai kasus yang pernah ditawarkan
media di tanah air. Analisis Framing merupakan salah
satu model analisis alternatif yang bisa mengungkapkan
rahasia di balik perbedaan, bahkan pertentangan media
dalam mengungkapkan fakta. Melalui analisis framing
akan dapat diketahui siapa mengendalikan siapa, mana
lawan mana kawan, mana patron mana klien, siapa
diuntungkan siapa dirugikan, siapa membentuk dan
siapa dibentuk,dan seterusnya.
Wacana merupakan salah satu kajian dalam ilmu
linguistik yang ditetapkan dalam satu kajian tersendiri,
yakni analisis wacana. Kajian analisis wacana dapat
dilihat dari paradigma struktural dan paradigma
fungsional, serta struktural fungsional. Dalam paradigma
struktural, wacana dipandang sebagai satuan bahasa
terlengkap dalam hierarki gramatikal tertinggi atau
terbesar. Sementara dalam paradigma fungsional
wacana dimaknai sebagai bentuk interaksi. Dalam
interaksi tersebut tentu ada pesan yang harus dimaknai.
Dalam memaknai pesan tersebut, paradigma fungsional
melibatkan berbagai aspek dalam kajiannya, seperti
sosial, politik, hukum, budaya, dan sebagainya. Buku ini
memaparkan wacana dari sisi konsep, teori, dan
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aplikasinya. Konsep-konsep terpapar pada subbabsubbab yang menjelaskan tentang hakikat, tujuan,
fungsi, struktur, unsur-unsur, kohesi dan koherensi, serta
jenis-jenis wacana. Teori dan aplikasi terepresentasikan
pada sub-sub bab yang menguraikan berbagai jenis
wacana, seperti wacana iklan, wacana berita, wacana
lisan, wacana sastra (syair lagu), dan wacana budaya.
Buku ini berisi tentang pemaparan tujai melalui analisis
wacana kritis berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan. Hal ini didasarkan para beberapa
pertimbangan. Pertama, wacana tujai pada prosesi adat
perkawinan masyarakat Suwawa Provinsi Gorontalo
telah meluas dan merakyat daripada tiga prosesi adat
lainnya yang hanya berlaku bagi mereka yang tergabung
dalam unsur Buwatulo Tolu no Bunga. Di samping itu
apa, bagaimana, dan untuk apa penuturan wacana tujai
pada prosesi adat perkawinan itu belum diketahui dan
dipahami secara mendalam oleh pemiliknya
(masyarakatnya). Kedua, prosesi adat perkawinan
waktunya hampir setiap bulan, kecuali bulan Ramadlan,
Djumadil awal, dan Djumadil Akhir, sedangkan ketiga
prosesi adat lainnya waktunya tidak menentu dan belum
pasti (tergantung pada tamu yang disambut, pejabat
yang dilantik, dan unsur Buwatulo Tolu no Bunga (tiga
unsur pemimpin negeri) yang meninggal.
Buku ini adalah ikhtiar untuk mengumpulkan dan menyusun
kembali tulisan-tulisan yang “berserakan” di media massa
dan jurnal-jurnal, semata sebagai upaya dokumentasi atas
apa yang telah dikerjakan. Apabila Sastra mengajari betapa
ketulusan itu sungguh ada, Kajian Budaya senantiasa tak
percaya ada sarapan pagi secara cuma-cuma.
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Pada bab pertama buku ini, pembaca akan diajak
menganalisis wacana dalam pendidikan menggunakan
perspektif politik pendidikan, sehingga faktor subjektifitas
pembaca dalam mencermati sebuah tulisan terkait
pendidikan bisa ditanggulangi. Pada bab kedua, pembaca
akan disiguhkan mengenai analisis wacana pendidikan
perspektif biaya dan manfaat (cost and benefit analysis.
Penyusunan buku ini tidak hanya menyajikan konsep belaka
mengenai analisis wacana pendidikan, akan tetapi pembaca
akan banyak menemukan contoh implementasi analisis
acana pendidikan.
Buku ini disarankan untuk pengajar, peneliti, mahasiswa,
atau mereka yang tertarik pada kehidupan maya internet.
Sajiannya menghadirkan penjelasan tentang konsekuensi
kehadiran teknologi internet pada ranah akademik dan
kehidupan sosial. Upaya tersebut disertai tawaran
metodologis etnografi dunia maya internet untuk memahami
aspek kultural yang tercipta dari interaksi manusia melalui
jaringan internet.
Analisis Wacana ; Pengantar Analisis Teks
MediaKomunikasiLKIS PELANGI AKSARA
Elaborasi terhadap dinamika sejarah media secara
kontekstual merupakan inti sekaligus subtansi kajian yang
membedakan buku ini dengan karya-karya yang lain. Dalam
buku ini dijelaskan secara panjang lebar pengertian media,
sejarah media, gerak transformasi media, pemanfaatan
media untuk bidang jurnalistik, bidang public relations,
termasuk implikasi dan tantangan yang muncul di era disrupsi
dewasa ini. Bertolak dari kajian terhadap sejarah media, buku
ini merupakan pengantar historis, komparatif, dan kritis untuk
memahami media secara holistik. Uraian di dalamnya tidak
hanya berkutat pada penjelasan teoritik, tetapi juga aplikasi
pemanfaatannya di lapangan. Berbekal pemahaman yang
holistik demikian, pembaca diharapkan mempunyai bekal
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yang memadai untuk mengarungi dunia media yang dinamis
dan penuh dengan perubahan. Buku ini penting dibaca oleh
peneliti, dosen, mahasiswa, jurnalis, praktisi public relations,
praktisi pemasaran, maupun masyarakat umum yang tertarik
untuk mengembangkan diri melalui jalur pemanfaatan media.
Buku ini terdiri dari 6 bagian dengan pokok bahasan, berisi:
Bagian I memaparkan tentang Ngaji Puisi, meliputi : Filsafat &
Puisi, Belajar Laku Sufi pada Puisi 'tajali cinta' Rita Sugiarto,
dan Dalam Catatan-catatan Kecil yang Kubuat Saat Purnama
Menguning di Wajah Perempuan : Rita Sugiarto. Bagian II
Bedah Lagu Rita Sugiarto, diantaranya adalah : Rita Sugiarto
: Pesan Dakwah Pada Lirik Lagu Takut Banget, Tinjauan Lirik
Lagu Rita Sugiarto Datang Untuk Pergi : Dalam Kajian
Tasawuf, Teori Subjektif: Nilai Etika Dan Estetika Dalam Syair
Cinta Berawan Karya Rita Sugiarto, Cinta, Impian Dan
Perjalanan : Tulus Hati Luhur Budi, Kritik Gaya Bahasa Lirik
lagu Tulus hati luhur budi, Diksi, Gaya Bahasa, Dan
Permainan Bunyi Pada Lirik Lagu Dangdut Karya Rita
Sugiarto, Lagu Biarlah Merana : Rita Sugiarto Kupas Tuntas,
Rita Sugiarto dalam karyanya DUA KURSI : Sekilas Lirik
Lagu Sederhana, Bukan Tulang Rusak, Bedah lagu
“TULANG RUSUK”, Cinta Segitiga ; Rita Sugiarto Menuju
Uzlah, Lagu dangdut Pesan Rita Sugiarto, Melacak
Perempuan Penyanyi dangdut Semarang. Bagian III Filsafat
Puisi. Mengurai makna Filsafat dan Puisi, Jejak Langkah,
Temukanlah Selain Dia (Untukmu Yang Setia pada
Kesiasiaan), Puisi : Rita, Harus Ada Awal Lagi Setelah Akhir,
Tak Ingin Mengakhiri Puisi Tentangmu, Lengkung, Nujum,
Asmara Tua yang Mengarat, Kau telah jadi sejarah, Aku Ingin
Menangis di Pelukanmu : Rita, KITA : Hari Ini dan Esok,
Kepada : Rita Sugiarto, Izinkan Aku : Menangisi Airmatamu,
Kisah Kita Tinggallah Nama, Monolog, Kisah yang paling
puisi, Buka Puasa, Tarawih, Tadarrus, Sahur, Rakaat
Pertemuan, Tahajjud, Sepeninggalmu, Selepas kau pulang :
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Seorang Perempuan yang Mengajariku Menanam Puisi,
Kenangan, Bila, Perempuan yang Menamai Dirinya Hujan,
Dalam Dekap Angin Pantai, Sajak Malam, Doa di awal
september, Rindu, Kudus, Bulan sesabit alismu, Rit, Dalam
Tajwid Cinta, Menuju hatimu, Epilog, Doa : Kepada Rita
Sugiarto, Lautan Kalam, Untukmu : Rita Sugiarto, Sebuah
Ruang : kita bercinta bersama puisi, Sajadah Cinta,
Penantian, dan Airmata. Bagian IV Tasawuf Cinta, mengulas
tentang Iqra’! - Membaca Apa?, Kalimat Tauhid, Iman :
Perspektif Sufi, Ke Mana Hati Memandang?, Zakat Pikiran,
Amal yang Amanah, Sebaik-baik Manusia, Ziarah Batin,
Perempuan, Kisah Tragis :Seorang Pemintal Sunyi, Asal
Tafsir: Memaknai Ayat Tanpa Ilmu, Yang Membedakan
Kualitas Cinta, Futuwwah : Sikap Ksatria dalam Ibadah,
Cahaya dan Bimbingan Rohani, Belajar Dengan Dua Sayap :
Khauf-Raja’, Swa-Kritik Spiritual, Ketika semesta sadar :
Manusialah Wujudnya, Hagiografi Wali Allah, Silsilah,
Mursyid, dan Murid, ‘Krenteg’ Elek: Desir Nafsu di Batin,
Sibuk, Musibah, Ketika para salik menyepi sejenak dan
berdoa, Doa Rohani, Hikmah Dalam Kepahitan,
Merahasiakan Rahasia, Ikatan yang Membebaskan, Melihat
Luar untuk Melihat ke Dalam, Distorsi Dalam Ibadah, Iman Di
Ujung Ruang Gelisah, Albert Einstein : Tuhan, dan Surah AnNur ayat 35, Wayahe Ngopi, Pasir Riau, Sebuah Penantian,
Namaku Rita, Janda Berwajah Surga, Mata jaman Cs
Sakaratol Cinta, "Miskin Itu Indah, Indonesia", Empal
Gentong, Kerupuk Melarat. Bagian V Kumpulan Status
WhatsApp Rita & Dicky dari bulan September 2019 s.d
Februari 2021. Bagian VI Sebuah Pernikahan adalah tulisan
penutup yang menghantarkan makna dan hakekat arti
sesungguhnya tentang Pernikahan sebagai pedoman
perkawinan menuju keluarga samawa. Buku yang ditulis oleh
Dicky Zulkarnaen Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Persaudaraan Muballigh Muballighah Indonesia (DPP PMMI)
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sangat perlu dibaca untuk memperkaya khasanah ilmu
susastra dengan gaya bahasa puitis. Semoga bermanfaat.
Buku ini menuntun pembaca untuk dapat membongkar kuasa
yang ada dalam setiap wacana media, terutama dalam
mengungkap lebih jauh motif dan misi yang tersembunyi di
balik wacana media massa. Bagi para akademisi dan
pemerhati media massa, khususnya mahasiswa program
sarjana dan pascasarjana, baik pada jurusan Bahasa
maupun Ilmu Komunikasi, referensi ini penting agar
pembelajaran “analisis wacana” tidak hanya sampai pada
textual interrogation, tetapi menjadi academic exercise dalam
upaya pemberdayaan, penyadaran, dan transformasi sosial.
-PrenadaMediaInCEESS is an international conference hosted by Pelita
Bangsa University. This conference is arranged to become an
annual conference making room for scholars and practitioners
in the area of Engineering, ICT, Management, and all
research in Social Science and Humanities to share their
thoughts, knowledge, and recent researches in the field of
study (https://inceess.pelitabangsa.ac.id/).

Buku ini adalah hasil penelitian yang membahas
tentang situasi keagamaan, asumsi, perbedaan
persamaan dan penjelasan dari berbagai perspektif
keilmuan keagamaan dunia.
Buku ini berusaha memaparkan bahwa saat ini seks
bukan lagi sesuatu yang tabu? Sekarang berbeda.
Seks bukan lagi sesuatu yang sakral dan suci. Seks
setidaknya bagi sebagian orang, adalah sebuah
gaya hidup yang juga harus di hormati. Dan tentu
setiap orang bebas mengeks-presikannya.
dalam kajiannya, penulis ingin memaparkan bahwa
RASIONALITAS dan Page
Objektivitas
Ibnu Rusyd
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sebagai filsuf ternyata hanya ada atau berlaku pada
kajian dan pemikiran filsafatnya, tidak pada bidang
kajian keislaman yang lain, seperti tafsir. Sebab,
dalam disiplin keilmuan Islam yang satu ini,
pemikiran Ibnu Rusyd sangat literalis dan bahkan
bias ideologis.
Humas atau yang juga dikenal sebagai Public
Relations (PR), merupakan peran yang sering
dianggap semu di dalam sebuah perusahaan.
Manajemen perusahaan seringkali menyangsikan
adanya peran PR, bahkan kerap dianggap memiliki
peran yang sama seperti bagian pemasaran
(marketing). Sehingga kerancuan peran PR di
Indonesia ini kemudian banyak yang tidak membuat
divisi PR di dalam struktur organisasi dan
maksimalisasi peran komunikasi di dalamnya. PR
adalah proses komunikasi strategis untuk
membangun hubungan harmonis timbal-balik antara
oranisasi dengan publiknya. Adapun PR merupakan
bagian dari fungsi manajemen yang membangun
dan mempertahankan hubungan yang baik dan
bermanfaat antara organisasi dengan publik yang
memengaruhi kesuksesan atau kegagalan
organisas. Sebagai fungsi manajemen yang
mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi
kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedurprosedur seorang individu atau sebuah organisasi
berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan
suatu program untuk mendapatkan pengertian dan
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penerimaan dari masyarakat. Sehingga dari sini PR
adalah fungsi manajemen strategis yang melakukan
upaya peningkatan hubungan baik antara organisasi
dengan publiknya melalui penumbuhan serta
pengembangan saling pengertian.
Berkomunikasi merupakan cara manusia untuk
memenuhi kebutuhannya melalui proses interaksi.
Disadari atau tidak, komunikasi menjadi bagian
penting dalam kehidupan manusia sejak Ia berada
dalam kandungan. Komunikasi dipraktikkan dalam
berbagai bentuk secara intra pribadi, antar pribadi,
kelompok, organisasi, juga melalui media massa
yang tentu saja menarik untuk diamati. Buku ini
merupakan kumpulan esai yang menyajikan hasil
eksplorasi dan analisis berbagai fenomena praktik
komunikasi di lingkungan sosial manusia, dibedah
menggunakan teori-teori komunikasi dalam tujuh
tradisi. Di antaranya yaitu teori analisis wacana kritis,
teori interaksi simbolik, semiotika, dan retorika.
We are proudly presenting the proceedings of the
2nd International Conference on Social Sciences
2019 (ICSS 2019). It has focus on the relation of
governance and sustainable development. The issue
of governance, politics, policy and sustainable
development is important today. Not only globally,
but also Indonesia nationally to the local level. There
are several important issues relating to this, both
institutionally and the relationships between
individuals and groups in supporting the agenda of
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sustainable development. More than 100
manuscripts were presented at this conference with
more than 50 of them selected to be published in
proceedings. We hope by this conference,
discussions on the importance of sustainable
development will increasingly become an important
concern together. Brings better response from the
government and social relations for development.
Perkembangan dan dinamika pascareformasi dalam
konteks politik, demokrasi, dan budaya merupakan
topik yang memperoleh perhatian tersendiri,
khususnya dalam bidang komunikasi, politik, dan
sosiologi. Kesadaran kita sebagai individu,
masyarakat, dan warga negara tidak lepas dari
pengaruh media. Perkembangan teknologi dan
beragamnya informasi, turut membentuk dan
mewarnai berbagai relasi sosiokultural dan politik.
Media kian lekat dengan kehidupan, bahkan turut
terlibat dalam internalisasi nilai-nilai di masyarakat.
Buku ini diharapkan menjadi salah satu referensi
bagi peneliti, akademisi, mahasiswa, dan
masyarakat umum yang menaruh minat dalam
mengkaji tentang keterkaitan antara media,
kebudayaan, dan demokrasi.
New media, bukan saja terminologi yang pelik, tapi
juga mengecoh akal sehat. Rambah peran new
media yang bisa menyentuh berbagai lapisan
masyarakat, amat membantu warga yang butuh
informasi terbaru. Namun demikian, karena begitu
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banyaknya informasi di dalamnya, ternyata
berkonsekuensi pada memburamnya makna
kebenaran. Terlebih saat sebuah informasi dan
institusi media bersanding dengan kepentingan
pasar, juga kemasan informasi yang sensional
bahkan bombastis. Akibatnya, risalah “apa” dan
“dimana” kebenaran dalam new media, menjadi
sangat samar. Sementara itu, mencanggihnya
teknologi komunikasi telah membuka jalan lebar bagi
informasi dalam new media. Ibarat sebuah
persimpangan besar, lalu lalang informasi di
dalamnya amat padat. Muatan informasi yang
disajikan juga tidak kalah seru dengan sajian
informasi media mainstream konvensional. Mulai
fenomena bencana, peristiwa politik, dan konflik,
banyak yang menjadi berita utama. Salah satu
fenomena yang menarik perhatian adalah
pemberitaan konflik Cikeusik yang banyak
dibicarakan sejumlah kalangan. Fenomena konflik
tersebut menjadi penting dicermati secara
komprehensif menimbang peristiwanya telah
menjadi materi utama pemberitaan media. Dengan
kata lain, peristiwa konflik itu telah menjadi
komoditas utama pemberitaan yang dimunculkan
secara intensif. Tatkala konflik Cikeusik terjadi,
nyaris semua media memberitakannya. Perkaranya
adalah bagaimana konstruksi pemberitaan
mengenai moral agresor dan korban konfliknya?
Adakah ideologi tertentu di baliknya? Lalu
Page 21/24

Get Free Analisis Wacana Pengantar Teks Media
Eriyanto
bagaimana model pemberitaan yang spesifik dari
konflik tersebut? Kemudian implikasi apa dapat yang
muncul, mengingat intensifnya berita–berita tentang
konflik Cikeusik, terutama ketika disampaikan
melalui new media? Buku ini mencoba menjawab
beberapa pertanyaan mendasar tersebut.
Buku ini menganalisis secara kritis-apresiatif
argumen para pemikir muslim yang tergabung dalam
pemikiran Islam eksklusif, inklusif, dan pluralis di
Indonesia tentang esensi Islam dan sikap al-Qur'an
terhadap penganut Yahudi dan Nasrani. Selain itu,
penulis juga menawarkan argumen pemikiran Islam
sendiri tentang kedua masalah tersebut dengan
menggunakan metode berpikir pluralis dan humanis.
Hasilnya, buku kritis ini menawarkan konsep Islam
tunggal universal dan plural. Semua agama Samawi
yang disebut Yahudi, Nasrani, dan Islam adalah satu
esensi, yakni Islam, sebagai sikap kepasrahan total
manusia kepada Allah. Buku ini juga menawarkan
penyikapan yang humanis kepada pihak-pihak lain
yang satu esensi itu, terutama dalam konteks
kehidupan beragama di Indonesia yang Bhinneka
Tunggal Ika ini. Dengan metode berpikir tersebut,
nilai-nilai luhung rahmatan lil 'alamin Islam akan
memancar luas ke pelbagai aspek kehidupan
umatnya sendiri sekaligus umat agama lain: sebuah
bangunan berbangsa dan bernegara yang menjadi
dambaan semua orang.
Dalam Kabinet Kerja, jumlah keterwakilan
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perempuan lebih banyak apabila dibandingkan
dengan kabinet-kabinet sebelumnya dan dianggap
berbeda dibandingkan komposisi menteri
perempuan pada kabinet-kabinet sebelumnya. Salah
satu menteri perempuan yang paling banyak
mendapatkan sorotan media dan tanggapan
masyarakat adalah Susi Pudjiastuti. Setidaknya ada
dua alasan yang membuat masyarakat kontra akan
penampilan Susi sebagai Menteri Kelautan dan
Perikanan. Pertama, Susi Pudjiastuti dianggap tidak
memiliki cerminan figur pemimpin dan perempuan
Indonesia dikarenakan memiliki kebiasaan merokok,
dandanan yang dianggap eksentrik dan bertato. Hal
ini tentu saja tidak sesuai dengan budaya dan
moralitas orang Indonesia. Kedua, pendidikan Susi
Pudjiastuti yang tidak lulus SMA padahal untuk
menduduki jabatan sebagai menteri diperlukan
seorang yang bukan hanya professional tetapi juga
ahli di bidangnya. Buku kecil yang sedang Anda
pegang ini mencoba menggali, bagaimana media
massa membingai sosok Susi Pudjiatuti. Selamat
membaca.
Buku yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk
meng¬ungkap khazanah tafsir Al-Qur’an Indonesia
dengan pendekatan hermeneutik dan analisis
wacana kritis. Kontribusinya yang terpenting terletak
bukan hanya pada banyaknya literatur tafsir yang
dikaji, melainkan yang lebih utama adalah pada
wilayah metodologisnya, pemetaan paradigmanya,
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hingga aspek ideologi di balik penyusunan suatu
karya tafsir, dan sekaligus juga menyelipkan arah
baru bagi pengembangan kajian tafsir di Indonesia.
Kontribusi inilah yang menjadikan buku ini layak
disebut sebagai mahakarya dalam bidang kajian
tafsir Indonesia.
ANALISIS WACANA KRITIS PADA PUISI
Bagi Anda yang tengah menyusun skripsi atau tesis,
atau tengah bergiat dalam kajian-kajian media
dengan paradigma teori kritis atau pendekatan
cultural studies, buku ini layak dijadikan referensi.
Karena, Postkomodifikasi Media & Cultural Studies
menghadirkan pembahasan kajian media dengan
konsep cultural studies berupa latar belakang
masalah; pijakan ideologis dan teori; pedoman
penelitian yang digunakan untuk membongkar teks,
praktik wacana, dan praktik sosiokultural; deskripsi
dan analisis hasil penelitian; serta pembacaan dan
kritik atas hasil penelitian.
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