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                                                         SUMMARY  
 
Rubrik Tapaleuk merupakan salah satu produk dari media cetak Pos Kupang dan juga 
merupakan kekhasan utama dari para wartawan/editor media cetak ini dalam mengulas 
berbagai realitas masyarakat di NTT, yang diangkat secara ringan dengan setting sosial 
masyarakat lokal, dikemas dalam bentuk deskipsi perbincangan sehari-hari yang 
sederhana dengan menggunakan bahasa lokal setempat yaitu bahasa Melayu Kupang 
(Kupang Malay) dan bersifat anekdotal. Kata Tapaleuk sendiri, dalam bahasa Indonesia 
bisa berarti “berkeliling” atau “jalan-jalan tanpa tujuan”. Dalam studi ini yang menjadi 
fokus kajian antara lain; (1) Eksplorasi wacana dari isu-isu publik lokal yang diangkat 
pada rubrik Tapaleuk dalam setiap terbitannya; (2) Analisis keterkaitan antara realitas 
mikro/teks dengan realitas makro/masyarakat; (3) Angel yang diambil waratwan dalam 
mengkonstruksi sebuah realitas persoalan, sehingga dapat diketahui dan dipahami 
bagaimana opini publik dibentuk/diarahkan; dan (4) Mengemukakan konsep “lokalitas” 
dari isu-isu publik lokal yang diangkat dalam rublik Tapaluk di media cetak lokal Pos 
Kupang. Karena penelitian ini adalah bersifat eksploratif maka, jenis penelitian yang 
dipilih adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi objek analisis 
adalah teks maka, penelitian ini menggunakan metode analisis tekstual, dengan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang dikumukakan oleh Teun A. van Dijk 
dalam eksplorasi wacana dari teks rubrik editorial tersebut. Hasil identifikasi wacana dari 
setiap teks rubrik editorial Tapaleuk periode Januari s/d Maret 2010, dengan 
menggunakan pendekatan analisis wacana yang dikemukakan oleh Teun A. van Dijk, di 
mana usur bahasa digunakan sebagai pendekatan kultural dalam kajian jurnalisme teks 
berita/editorial menunjukan bahwa wacana yang ditonjolkan dari setiap pilihan peristiwa, 
permasalahan dan atau isu-isu publik lokal adalah merupakan represantasi realitas lokal 
yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat NTT yang antara lain : masih rendahnya 
etos kerja; mutu manajemen tata kelola di segala bidang institusi yang ada dalam 
lembaga pelayanan publik dan institusi pendidikan; budaya/kebiasaan/perilaku 
kekerasan/konflik yang kerap terjadi dalam masyarakat; tingkat kesejahteraan masyarakat 
yang masih rendah; kurangnya pengetahuan masyarakat di daerah akan potensi barang 
tambang dan aturan eksplorasi barang tambang yang akhirnya mendatangkan masalah 
dan kerugian dalam masyarakat sendiri; praktik kekuasaan yang masih banyak terjadi 
pada setiap institusi; dan keputusan-keputusan yang diambil oleh elit kebijakan, masih 
belum tepat sasaran serta tidak memperhitungkan dampak lanjutan dari keputusan 
tersebut. Realitas konstruksi wartawan dalam teks rubrik editorial Tapaleuk ini 
merupakan manifestasi dari kognisi komunikator/wartawan atas berbagai realitas 
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peristiwa sosial dalam masyarakat NTT. Di mana kognisi wartawan ini diperoleh dari 
berbagai proses kegiatan jurnalismenya, yang meliputi pengamatan, peliputan, 
wawancara dan berbagai metode lainnya sampai pada produksi teks rubrik tersebut. Titik 
penghubung antara realitas konstruksi mikro/teks dengan realitas dalam 
makro/masyarakat, yaitu pada kognisi wartawan atas realitas peristiwa sebenarnya di 
dalam masyarakat. Sedangkan konsep lokalitas dari peristiwa, permasalahan dan atau isu-
isu publik lokal yang dikonstruksikan dalam teks rubrik editorial Tapaleuk di media cetak 
Pos Kupang dapat dikatakan sebagai, “berbagai realitas sosial kemasyarakatan yang 
menyangkut suatu peristiwa atau permasalahan tertentu dan atau isu-isu yang terjadi dan 
berkembang dalam realitas lokal masyarakat NTT yang dikonstruksikanoleh wartawan 
dalam teks editorial Tapaleuk, dimana peristiwa atau permasalahan tertentu dan atau isu-
isu tersebut bersifat diskursif dan dialektikal, terjadi di suatu wilayah/daerah tertentu di 
NTT, dalam satu kurun waktu tertentu, yang berkaitan erat dengan aspek sosio-kultural 
dan aspek sosio-ekonomis masyarakat NTT, yang dalam penyajian teks tersebut 
menggunakan unsur lokal yaitu bahasa Melayu Kupang (Kupang Malay)”. Jadi dari 
keseluruhan tahapan penelitian (analisis teks, analisis kognisi sosial dan analisis sosial) 
dan temuan-temuan dalam proses penelitian/analisis data dapat disimpulkan bahwa rubrik 
editorial Tapaeluk merupakan produk media cetak Pos Kupang yang merepresentasikan 
realitas lokal masyarakat NTT, melalui pilihan peristiwa, permasalahan dan atau isu-isu 
publik lokal masyarakat lokal NTT, di mana dalam pengemasan rubrik editorial tersebut 
menggunakan unsur lokal yaitu bahasa Melayu Kupang (Kupang Malay).  
 
 
                                                          ABSTRAK  
 
Studi ini merupakan sebuah kajian eksplorasi wacana dari teks rubrik editorial Tapaleuk 
di media cetak Pos Kupang. Di mana, yang menjadi fokus dalam kajiannya adalah (1) 
eksplorasi wacana dari teks rubri Tapaleuk; (2) analisis sudut/angel yang digunakan 
wartawan dalam mengkonstruk peristiwa dalam mengarahkan opini publik; (3) kajian 
tentang kaitan antara realitas mikro/teks dengan realitas makro/masyarakat; dan (4) kosep 
lokalitas dari fokus yang dikaji yaitu peristiwa, permasalahan dan atau isu publik lokal 
yang diangkat dalam teks rubrik Tapaleuk tersebut. Unsur lokal yang digunakan 
wartawan sebagai strategi dalam menggambarkan berbagai realitas sosial ke dalam teks 
tersebut adalah bahasa lokal yaitu Bahasa Melayu Kupang. Teori-teori yang digunakan 
dalam mengupas fokus kajian dalam studi ini antara lain peran media massa, globalisasi 
media massa – global, nasional dan lokal. sedangkan metode analisis yang digunakan 
adalah metode analisis tekstual (Textual Analisys) dengan pendekatan analisis wacana 
Teun A. van Dijk dalam mengeksplor wacana yang menjadi fokus kajian dalam studi ini. 
Van Dijk mengemukakan tiga tahapan analisis yang harus dilakukan dalam melihat 
konstruksi bangunan wacana yaitu analisis korpus teks, analisis kognisi sosial (pembuat 
teks/wartawan) dan analisis sosial/bagaimana konstruksi wacana dibangun dalam 
masyarakat. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa, (1) wacana yang tereksplor dari teks 
rubrik Tapaleuk menggambarkan realitas lokal masyarakat NTT; (2) sudut/angle yang 
diambil wartawan dalam konstruksi realitas dalam teks adalah untuk menyoroti 
individu/kelompok/instansi yang terkait dengan persoalan yang diangkat; (3) kaitan 
antara realitas mikro/teks dengan realitas makro/masyarakat, dihubungkan/terdapat dalam 
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kognisi waratwan. Di mana dalam proses pemahaman dari hubungan antara kedua kutub 
tersebut oleh peneliti, ditempuh melalui proses wawancara mendalam dengan wartawan 
tentang realitas peristiwa yang diangkatnya; (4) konstruksi realitas teks oleh 
wartawan/editor dari setiap pilihan realitas peristiwa, permasalahan dan atau isu-isu 
publik lokal yang disorot dalam teks rubrik editorial Tapaleuk merupakan representasi 
realitas lokal masyarakat NTT.  
 
 
Kata Kunci : isu-isu publik lokal, realitas lokal, bahasa lokal. 
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