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ABSTRAK
Angelina, Denok Vivi. 2017. Struktur Kalimat Pada Tajuk Rencana Surat Kabar
Harian Suara Merdeka Edisi 2-7 November 2015. Skripsi. Yogyakarta:
PBSI, JPBS, FKIP, USD.
Penelitian ini mengkaji penggunaan struktur kalimat dan kelengkapan
unsur kalimat pada Tajuk Rencana Surat Kabar Harian Suara Merdeka Edisi
2-7 November 2015. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan struktur kalimat
dan kelengkapan unsur kalimat.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan
data mencakup pengumpulan surat kabar harian Suara Merdeka Edisi
2-7 November 2015, membaca tajuk rencana, menandai kalimat yang terdapat di
dalamnya, dan menggumpulkan semua kalimat yang sudah ditandai. Analisis data
dilakukan dengan membaca kalimat yang sudah dikumpulkan dan diidentifikasi
unsurnya, mengelompokkan kalimat berdasarkan kelengkapan unsur kalimatnya,
dan mendeskripsikan struktur kalimat serta kelengkapan unsur kalimat yang
terdapat dalam tajuk rencana di surat kabar harian Suara Merdeka.
Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan: pertama, dalam tajuk
rencana terdapat struktur kalimat tunggal sebanyak 196 buah, kalimat majemuk
setara sebanyak 27 buah, kalimat majemuk bertingkat sebanyak 73 buah, kalimat
majemuk campuran sebanyak 5 buah, dan kalimat yang tidak memiliki kejelasan
struktur kalimatnya sebanyak 1 buah. Kedua, dalam tajuk rencana juga terdapat
kalimat yang unsurnya tidak lengkap, yaitu kalimat tunggal kekurangan unsur S
(subjek) sebanyak 4 buah, kalimat majemuk setara kekurangan unsur S (subjek)
sebanyak 3 buah, kalimat majemuk bertingkat kekurangan unsur S (subjek)
sebanyak 4 buah dan kalimat yang tidak memiliki kejelasan struktur kalimatnya
sebanyak 1 buah.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan penelitian ini menjadi
bahan pertimbangan redaktur surat kabar untuk tetap memperhatikan penggunaan
struktur kalimat. Peneliti juga berharap peneliti lain meneliti hal yang sejenis
khususnya struktur paragrafnya.
Kata kunci: Struktur kalimat, tajuk rencana, surat kabar.
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ABSTRACT
Angelina, Denok Vivi. 2017. Sentence Structure in Editorials on Harian Suara
Merdeka Newspaper 2-7 November 2015 Edition. Thesis. Yogyakarta:
PBSI, JPBS, FKIP, USD.
This study examines the use of sentence structure and sentence elements
of completeness on Editorial Suara Merdeka daily newspaper 2-7 November
2015 edition. The purpose of this study to describe the structure of the sentence and
the completeness of the sentence.
This research is a qualitative descriptive study. The data collection
includes the collection of Suara Merdeka dayli newspaper 2-7 November 2015
edition, the plan of reading headers, mark the phrase contained in it, and herd all
the sentences that have been marked. The data is analysis was carried out by reading
the sentence that has been collected and identified it’s elements, classifying
sentences based on the completeness of the sentence, and described the sentence
structure as well as the completeness of the sentence contained in an editorial in the
Suara Merdeka daily newspaper.
From the analysis of data, it can be concluded: first, in the editorial
structure exists single sentence of as much as 196 pieces, compound sentences
equivalent of as many as 27 pieces, compound sentences-rise as much as 73 pieces,
compound sentences mixture of 5 pieces, and the sentence which lacks clarity
sentence structure as much as 1 piece. Second, the editorial also contained a
sentence that element is not complete, that single sentence shortage element S
(subject) of 4 pieces, complex sentences similar shortage of the element S (subject)
of 3 pieces, compound sentences storey shortage element S (subject) of 4 fruit and
sentences that do not have the clarity of the sentence structure as much as 1 piece.
Based on the result of the study, it is suggested this study into
consideration the newspaper's editor still consider the use of sentence structure.
Researchers also hope other researchers examining similar case in particular
paragraph structure.

Keywords: Sentence structure, editorial, newspaper.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari manusia dan bahasa tidak dapat dipisahkan.
Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bahasa sebagai salah satu alat
primer untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Bagi manusia, bahasa juga
merupakan alat untuk menyampaikan informasi.
Bahasa adalah alat komunikasi antaranggota masyarakat berupa simbol bunyi
yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa juga merupakan suatu sistem
komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal (bunyi ujaran) yang
bersifat arbitrer, yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badaniah yang nyata
(Keraf, 2004: 1-2). Melalui bahasa manusia dapat berhubungan satu dengan yang
lain. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, begitu juga
bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Komunikasi dapat
dilakukan melalui media massa. Media massa ada berbagai macam, salah satu di
antaranya adalah media massa cetak yang berupa surat kabar.
Dalam surat kabar tidak hanya terdapat berita, tetapi juga terdapat halaman
opini yang terdiri atas tajuk rencana, kolom, pojok, artikel, karikatur, esai, dan surat
pembaca. Surat kabar dan majalah mempunyai pengaruh yang besar terhadap
masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Informasi dan laporan-laporan dalam surat
kabar ditunggu oleh pembaca setiap hari. Surat kabar tidak hanya dibutuhkan oleh
kalangan tertentu saja, tetapi oleh segenap lapisan masyarakat dari kalangan bawah
sampai para pejabat tinggi di pemerintah.
1
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Tajuk Rencana atau Editorial adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi
suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, dan
atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Pada rubrik tajuk rencana
yang berhak mengisi adalah pihak redaksi yang mewakili dan mencerminkan
pendapat serta sikap resmi media pers yang bersangkutan secara keseluruhan
sebagai suatu lembaga penerbitan media berkala (Sumadiria, 2005:7).
Penulisan tajuk rencana mungkin saja kurang memperhatikan pola struktur
kalimatnya sehingga terjadi kerancuan. Hal itu dapat diidentifikasi dari kalimat
tajuk rencana yang kurang struktur kalimatnya.
1) Selain itu juga kerja sama erat dengan pihak lain.
(Tajuk Rencana II, 2 November 2015)
2) Bisa dibagi dalam tiga sampai empat tahap sebagaimana penerapan
kenaikan tarif pada golongan pelanggan lainnya.
(Tajuk Rencana IV, 3 November 2015)
3) Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
bertemu dengan Ketua Umum Gerindara Prabowo Subianto hingga
tercapai kesepakatan.
(Tajuk Rencana I, 2 November 2015)
Kalimat 1) dan 2) tidak mempunyai subjek kalimat, sedangkan kalimat
3) merupakan pola dasar suatu kalimat yaitu terdapat subjek, predikat, dan
pelengkap.
Struktur kalimat dalam suatu karya tulis di surat kabar seharusnya memiliki
kejelasan sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau pemahaman yang keliru
pada pembacanya. Struktur kalimat terdiri dari dua, yaitu fungsi dan bentuk. Dilihat
dari fungsinya, unsur-unsur kalimat terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap,
dan keterangan, sedangkan dilihat dari bentuknya, kalimat dibedakan menjadi
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kalimat tunggal, kalimat tunggal dan perluasan, serta kalimat majemuk (Arifin,
2008).
Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti menganalisis struktur kalimat dan
kelengkapan unsur kalimat yang terdapat dalam Tajuk Rencana Surat Kabar Harian
Suara Merdeka Edisi 2-7 November 2015. Peneliti memilih Tajuk Rencana sebagai
objek penelitian karena beberapa pertimbangan. Pertama, analisis tentang struktur
kalimat dan kelengkapan unsur kalimat pada Tajuk Rencana sejauh pengetahuan
peneliti belum pernah ada. Kedua, kata-kata yang ditulis oleh pihak redaksi menarik
untuk diteliti. Ketiga, peneliti memilih edisi 2-7 November 2015 karena
keterbatasan waktu dan banyaknya data. Analisis struktur kalimat dilakukan untuk
menemukan macam kalimat menurut strukturnya dan kelengkapan unsur setiap
kalimat.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan berapa
masalah sebagai berikut.
a. Struktur kalimat apa saja yang terdapat dalam Tajuk Rencana Surat Kabar
Harian Suara Merdeka Edisi 2-7 November 2015?
b. Kekurangan unsur apa saja yang terdapat dalam struktur kalimat Tajuk
Rencana Surat Kabar Harian Suara Merdeka Edisi 2-7 November 2015?
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang
akan dicapai adalah sebagai berikut.
a. Mendeskripsikan struktur kalimat yang terdapat dalam Tajuk Rencana Surat
Kabar Harian Suara Merdeka Edisi 2-7 November 2015.
b. Mendeskripsikan kekurangan unsur dalam struktur kalimat Tajuk Rencana
Surat Kabar Harian Suara Merdeka Edisi 2-7 November 2015.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi calon guru bahasa
Indonesia dan peneliti lain. Manfaat penelitian ini sebagai berikut.
a. Bagi calon guru bahasa Indonesia, penelitian ini membantu menambah
pengetahuan dalam pembelajaran bahasa khususnya dalam bidang sintaksis
dan dapat memahami pentingnya guru serta calon guru mengenai struktur
kalimat.
b. Bagi peneliti dan peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan minat untuk
mengkaji, menerapkan, menguji, menjelaskan suatu bentuk teori, dan
konsep dalam bidang sintaksis.
1.5 Batasan Istilah
Beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini perlu dibatasi
pengertiannya agar tidak menimbulkan salah penafsiran.
a. Kalimat
Kalimat merupakan rangkaian kata yang dapat mengungkapkan gagasan,
perasaan, atau pikiran yang relatif lengkap (Mustakim, 1994: 65).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5

b. Struktur Kalimat
Menurut Alwi, dkk (2003: 319), struktur kalimat adalah gabungan fungsi
sintaksis berupa unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat (Alwi, dkk,
2003:319).
c. Subjek
Subjek merupakan unsur yang diperkatakan dalam sebuah kalimat yang
dapat diketahui dengan jawaban pertanyaan siapa atau apa (Abdul Razak, 1990:
11).
d. Predikat
Predikat merupakan konstituen pusat yang disertai konstituen pendamping
kiri yaitu subjek dengan atau tanpa pendamping kanan, kalau ada, adalah objek,
pelengkap, dan atau keterangan (Alwi, dkk, 2003: 326).
e. Objek
Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat
yang berupa verba transitif pada kalimat aktif (Alwi, dkk, 2003: 328).
f. Pelengkap
Pelengkap adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh
predikat yang berupa verba intransitif tidak bisa diubah ke dalam bentuk pasif, yang
juga dinamakan komplemen (Alwi, dkk, 2003: 329-330).
g. Keterangan
Keterangan merupakan unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak
wajib (manasuka) sehingga unsur keterangan dapat
mempengaruhi struktur kalimat (Alwi, dkk, 2003: 330-332).

dihilangkan

tanpa
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h. Tajuk Rencana
Tajuk rencana merupakan opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media
sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan actual, fenomenal, dan atau
kontroversial yang berkembang dalam masyarakat (Sumadiria, 2004: 2)
1.6 Sistematika Penyajian
Supaya ada gambaran yang jelas, penulisan ini disajikan dalam lima bab. Bab
I pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika
penyajian. Bab II landasan teori, menguraikan tentang penelitian yang relevan dan
kajian teori. Bab III metodologi penelitian, menguraikan jenis penelitian, sumber
data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,
dan triangulasi. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan tentang
analisis struktur kalimat dan kelengkapan unsur kalimat. Bab V penutup,
menguraikan tentang kesimpulan dan saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan
Peneliti menemukan tiga penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu
penelitian B. Bobby Prasetya Nugraha (2010), F. Hesti Nugraheni (2011), dan Galih
Puji Haryanto (2015). Penelitian B. Bobby Prasetya Nugraha (2010) berjudul
Struktur Kalimat dalam Kolom “Liputan Khusus” Majalah Sekolah BIKAR SMA
STELLA DUCE II Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan
struktur kalimat dan kelengkapan unsur kalimat yang terdapat dalam kolom
“Liputan Khusus” Majalah Sekolah BIKAR SMA Stella Duce II Yogyakarta. Objek
yang dianalisis meliputi 4 buah majalah.
Adapun hasil penelitiannya bahwa terdapat kalimat berpola: kalimat tunggal
sebanyak 107 kalimat, kalimat majemuk setara sebanyak 17 kalimat, kalimat
majemuk bertingkat sebanyak 11 kalimat dan kalimat yang tidak memiliki
kejelasan struktur kalimat sebanyak 2 kalimat. Kalimat yang unsurnya tidak
lengkap, yaitu pada kalimat tunggal kekurangan unsur S (subjek) sebanyak
7 kalimat dan kekurangan unsur P (predikat) sebanyak 1 kalimat, pada kalimat
majemuk setara kekurangan unsur S (subjek) sebanyak 1 kalimat dan kekurangan
unsur P (predikat) sebanyak 2 kalimat, pada kalimat majemuk bertingkat
kekurangan unsur S (subjek) dan P (predikat) sebanyak 1 kalimat. Kalimat yang
tidak memiliki unsur subjek dan/atau predikat sebanyak 2 kalimat.
Penelitian F. Hesti Nugraheni (2011) berjudul Struktur Kalimat dan Gaya
Bahasa pada Iklan Kecantikan dan Perawatan Tubuh di Tabloid Nova Edisi

7
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Oktober-Desember 2010. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur
kalimat dilihat dari kelengkapan unsur-unsur fungsionalnya dan gaya bahasa dalam
iklan kecantikan dan perawatan tubuh. Sumber data yang digunakan adalah empat
puluh enam iklan. Data dalam penelitian ini adalah semua kalimat yang ada dalam
iklan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat macam kalimat menurut
strukturnya, yaitu: kalimat tunggal (132), kalimat majemuk setara

(10), kalimat

majemuk bertingkat (19), dan kalimat yang tidak memiliki kejelasan unsurnya (16).
Dilihat dari kelengkapan unsurnya terdapat kalimat tunggal tanpa subjek (37),
kalimat majemuk setara semua memiliki unsur S (subjek), kalimat majemuk
bertingkat tanpa subjek (3). Gaya bahasa yang ditemukan meliputi gaya bahasa
personifikasi (49), gaya bahasa hiperbola (15), gaya bahasa oksimoron (2), gaya
bahasa periphrasis (3), gaya bahasa epizeukis (3), gaya bahasa eponim (2), gaya
bahasa mesodiplosis (1), gaya bahasa depersinifikasi (4), gaya bahasa anaphora (1),
gaya bahasa asonasis (1), dan gaya bahasa polisindenton (1).
Penelitian Galih Puji Haryanto (2015) berjudul Analisis Struktur Kalimat dan
Struktur Paragraf Serta Pola Pengembangannya pada Wacana Undang-undang
tentang Pendidikan Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan
struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya yang digunakan
dalam wacana perundang-undangan tenteng pendidikan. Analisis dalam penelitian
ini menemukan kalimat berstruktur S-P-K, P-K-Pelengkap, K-S-P-O, P-O1-O2O3-O4, P;P-O., K, (S)-P-O-Ket dan K, S-P- Konj-P-K. Struktur paragrafnya terdiri
dari kalimat topik dan kalimat pengembang. Pola pengembangan paragrafnya
meliputi pola pengembangan dengan definisi dan pemerincian.
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Peneliti memiliki anggapan bahwa penelitian ini relevan dengan ketiga
penelitian tersebut karena memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang
struktur kalimat. Perbedaannya, penelitian ini membahas struktur kalimat dan
kelengkapan unsur kalimat pada tajuk rencana di surat kabar harian Suara Merdeka.
2.2 Kalimat
Pengertian kalimat dikemukakan sejumlah ahli berdasarkan pemahamannya
masing-masing. Abdul Chaer (2009: 44) mengemukakan bahwa kalimat adalah
satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar, yang biasanya berupa klausa,
dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan yang disertai dengan intonasi final.
Ramlan (2005: 21) mendefinisikan kalimat sebagai satuan gramatik yang dibatasi
oleh jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Jeda panjang yang
disertai nada akhir turun terdapat sesudah orang mengucapkan kata saja, sekolah,
hatiku, dan kecil, sedangkan jeda panjang yang disertai nada akhir naik terdapat
sesudah orang mengucapkan kata membawanya. Mustakim (1994: 65)
mengemukakan bahwa kalimat adalah rangkaian kata yang dapat mengungkapkan
gagasan, perasaan, atau pikiran yang relatif lengkap. Kelengkapan rangkaian kata
dapat diketahui misalnya dengan adanya kata tinggi, yang merupakan jawaban atas
sebuah pertanyaan bagaimana gedung itu.
Menurut Sukini (2010: 54), kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif
berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan baik secara aktual maupun
potensial terdiri atas klausa. Rahardi (2010: 2) mengemukakan bahwa kalimat
adalah satuan kebahasaan tertentu yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna
yang utuh, intonasi akhir, baik yang mendatar, menaik, maupun menurun, dan
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kalimat yang memiliki klausa. Alwi, dkk (2003: 311) mengemukakan bahwa
kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan, yang
mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan
nada suara naik turun dan keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi
akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau
asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Dalam wujud tulisan, kalimat
dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya (?),
atau tanda seru (!). Di dalam sebuah kalimat disertakan pula berbagai tanda baca
seperti koma (,), titik dua (:), tanda pisah (-), dan spasi.
Berdasarkan pendapat dari para ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri serta
mempunyai intonasi akhir baik lisan maupun tulisan.
2.2.1 Unsur-Unsur Kalimat
Kalimat dikatakan baik bila memenuhi unsur-unsur kalimat sekurangkurangnya memiliki subjek (S) dan predikat (P). Umumnya sebuah kalimat lengkap
bila memiliki unsur subjek (S) predikat (P), objek (O), pelengkap (Pel), dan
keterangan (K). Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur
kalimat. Menurut Alwi, dkk (2003: 315), unsur subjek dan unsur predikat adalah
unsur wajib dalam sebuah kalimat, sedangkan unsur objek (O), pelengkap (Pel),
dan keterangan (Ket) bersifat manasuka, artinya dilihat dari kehadiran unsur
predikat.
Menurut Ramlan (2005: 23), klausa adalah satuan gramatik yang terdiri dari
subjek dan predikat, disertai objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam ringkas,
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klausa ialah S P (O) (PEL) (KET). Tanda kurung menandakan bahwa apa yang
terletak dalam kurung bersifat manasuka.
Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah teori dari Tata
Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Tolok ukur yang digunakan untuk menemukan
struktur kalimat didasarkan atas analisis unsur-unsur bawahannya sebagai unsur
pembentuknya. Analisis kalimat difokuskan pada unsur kalimat yang didasarkan
atas fungsi S (subjek), P (predikat), O (objek), Pel (pelengkap), dan K (keterangan).
Berikut ini penjelasannya.
A. Subjek
Subjek merupakan unsur yang diperkatakan dalam sebuah kalimat (Abdul
Razak, 1990: 11). Unsur kalimat yang disebut subjek dapat diketahui dari jawaban
atas pertanyaan siapa atau apa. Subjek biasanya disertai dengan kata itu, ini, dan
yang sebagai pembahas antara subjek dan predikat. Pada umumnya subjek berupa
nomina, frasa nomina, atau klausa seperti tampak pada contoh berikut.
a. Harimau binatang liar
b. Anak itu belum makan
Pada umumnya, subjek terletak di sebelah kiri predikat. Jika unsur subjek
panjang dibandingkan dengan unsur predikat, subjek sering juga diletakkan di akhir
kalimat (Alwi, dkk., 2003: 327). Perhatikan contoh berikut.
a. Manusia yang mampu tinggal dalam kesendirian tidak banyak.
b. Tidak banyak manusia yang mampu tinggal dalam kesendirian.
B. Predikat
Predikat merupakan konstituen pusat yang disertai konstituen pendamping
kiri yaitu subjek dengan atau tanpa pendamping kanan, kalau ada, adalah objek,
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pelengkap, dan atau keterangan (Alwi, dkk, 2003: 326). Unsur predikat dalam
kalimat dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa.
Predikat biasanya disertai dengan kata adalah, ialah, telah, sudah, sedang, belum,
akan, ingin, hendak,dan mau. Predikat biasanya berupa frasa verbal atau frasa
adjektival. Pada kalimat yang berpola SP, predikat dapat pula berupa frasa nominal,
frasa numeral, atau frasa preposisional, di samping frasa verbal dan frasa adjektival.
a.
b.
c.
d.
e.

Ayahnya guru bahasa Inggris (P – FN)
Adiknya dua (P – FNum)
Ibu sedang ke pasar (P – Fprep)
Dia sedang tidur (P –FV)
Gadis itu cantik sekali ( P – FAdj)
Kalimat (a) yang subjeknya FN dan predikatnya FN relatif sukar bagi kita

untuk mengetahui apakah kalimat itu berpola S – P ataukah P –S. Dalam hal
demikian diperlukan cara lain untuk mengenal subjek dan predikatnya. Cara yang
pertama adalah melihat FN yang dilekati partikel –lah kalau partikel ini hadir. FN
yang dilekati –lah, selalu berfungsi sebagai predikat. Cara kedua adalah
memperhatikan pola intonasi yang digunakan.
Predikat dalam bahasa Indonesia dapat mengisyaratkan makna ‘jumlah’ FN
subjek. Perhatikan contoh berikut.
a. Penumpang bus itu bergantung
b. Penumpang bus itu bergantungan
Kalimat (a) FN penumpang bus itu cenderung bermakna tunggal, tetapi
kalimat (b) FN penumpang bus itu bermakna jamak oleh kehadiran bentuk verba
predikat bergantungan.
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C. Objek
Objek merupakan unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat
yang berupa verba transitif pada kalimat aktif (Alwi, dkk., 2003: 328). Objek hanya
memiliki tempat di belakang predikat dan dapat menjadi subjek kalimat pasif yang
disertai dengan perubahan bentuk verba predikatnya. Objek yang pembentuknya
verba transitif umumnya berawalan meng-. Dalam objek biasanya didahului dengan
kata bahwa.
D. Pelengkap
Pelengkap adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh
predikat yang berupa verba intransitif tidak bisa diubah ke dalam bentuk pasif, yang
juga dinamakan komplemen (Alwi, dkk, 2003: 329-330). Pelengkap umumnya
berawalan ber- atau ter-.
Persamaan dan perbedaan antara objek dan pelengkap dapat dilihat pada ciriciri berikut (Alwi, dkk, 2003: 330).
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Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Antara Objek dan Pelengkap
Objek
1. Berwujud frasa nominal atau
klausa
2. Berada langsung di belakang
predikat
3. Menjadi
subjek
akibat
penafsiran kalimat
4. Dapat
diganti
dengan
pronomina –nya.

Pelengkap
1. Berwujud frasa nominal, frasa
verbal, frasa adjektival, frasa
preposisional, atau klausa
2. Berada langsung di belakang
predikat jika tidak ada objek dan
di belakang objek kalau unsur ini
hadir
3. Tak dapat menjadi subjek akibat
pemasifan kalimat
4. Tidak dapat diganti dengan –nya
kecuali dalam kombinasi preposisi
selain di, ke, dari, dan akan.

E. Keterangan
Keterangan merupakan unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib
(manasuka) sehingga unsur keterangan dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi
struktur kalimat. Keterangan dapat dipindah-pindah posisinya dari struktur SPOK
menjadi KSPO dan SKPO. Dalam bahasa Indonesia yang lazim dibedakan sembilan
macam keterangan, yakni keterangan (1) tempat, (2) waktu, (3) alat, (4) tujuan, (5)
cara,

(6)

penyerta,

(7)

perbandingan/kemiripan,

(8)

sebab,

dan

(9)

kesalingan/berbalasan. Kesembilan macam keterangan itu dapat berupa kata atau
frasa, sebagian dapat pula berupa klausa (Alwi, dkk 2003: 331).
2.2.2 Struktur Kalimat
Struktur kalimat haruslah sesuai dengan penggunaannya dalam kalimat agar
memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Beberapa ahli memberi
pendapatnya mengenai struktur kalimat. Alwi, dkk., 2003: 319 mengemukakan
struktur kalimat adalah gabungan fungsi sintaksis berupa unsur- unsur yang
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membangun sebuah kalimat. Sukini (2010:59) mengemukakan bahwa struktur
kalimat adalah unsur-unsur klausa memiliki fungsi sendiri-sendiri. Razak (1990:11)
berpendapat bahwa struktur kalimat dibangun dari unsur-unsur pembangunnya,
yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sebuah kalimat dengan
struktur yang baik apabila memiliki minimal unsur subjek dan predikat yang
merupakan unsur utama di dalam sebuah kalimat.
Arifin (2008: 56-72) mengemukakan bahwa kalimat dibagi atas bentuk dan
fungsi. Berdasarkan bentuknya, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal,
kalimat tunggal dan perluasan, serta kalimat majemuk. Kalimat majemuk
dibedakan menjadi kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat
(taksetara), dan kalimat majemuk campuran. Berdasarkan fungsinya, kalimat
terbagi menjadi kalimat (1) pernyataan (deklaratif), (2) pertanyaan (interogatif),
(3) perintah atau permintaan (imperatif), dan (4) seruan. Ramlan (2005:43-52)
mengemukakan bahwa kalimat dibagi atas kalimat sederhana dan kalimat luas.
Kalimat luas dapat dibedakan menjadi kalimat luas yang setara dan kalimat luas
yang tidak setara. Miftahul (2014: 165-191) mengemukakan bahwa kalimat dibagi
menurut fungsinya yaitu, kalimat tunggal, perluasan kalimat tunggal, dan kalimat
majemuk. Kalimat majemuk terbagi atas kalimat majemuk setara, kalimat majemuk
bertingkat, kalimat majemuk kosubordinatif, dan kalimat kompleks.
Sukini (2010: 77) mengemukakan bahwa kalimat dibagi berdasarkan unsur
pembentuknya yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk
dapat dibedakan menjadi kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan
kalimat majemuk campuran. Masnur (2010:130-159) mengemukakan kalimat dapat
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dibagi atas bentuk dan maknanya. Berdasarkan bentuknya, kalimat dibedakan atas
kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibedakan menjadi
kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Berdasarkan maknaya,
kalimat dibedakan atas kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat seru,
dan kalimat emfatik.
Alwi, dkk (2003:336) mengemukakan bahwa bentuk kalimat dapat dibagi
atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal dapat dibedakan
berdasarkan kategori predikatnya menjadi (1) kalimat berpredikat verba (nomina
atau frasa nominal), (2) kalimat berpredikat adjektival atau frasa adjektival,
(3) kalimat berpredikat nominal (termasuk promominal), (4) kalimat berpredikat
numeral, dan

(5) kalimat berpredikat frasa preposisional. Kalimat majemuk dapat

dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil, yakni (a) kalimat majemuk setara
dan (b) kalimat majemuk bertingkat. Dari segi maknanya, kalimat terbagi menjadi
kalimat (1) berita, (2) perintah (imperatif), (3) tanya (interogatif), dan (4) seruan
(eksklarnatif).
1. Kalimat Tunggal
Pengertian kalimat tunggal dikemukakan sejumlah ahli berdasarkan
pemahamannya masing-masing. Arifin (2008:56) mengemukakan bahwa kalimat
tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Kalimat
tunggal dapat diperoleh dari segi kalimat dasar murni, kalimat dasar yang diperluas
dengan keterangan, dan kalimat dasar yang berubah susunannya. Ramlan
(2005:43), mendefinisikan kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu
klausa. Kalimat yang terdiri dari satu klausa disebut kalimat sederhana. Masnur
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(2010:130) mengemukakan bahwa kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas
satu klausa (satu subjek, satu predikat) dengan atau tanpa konstituen bukan inti.
Kalimat ini tidak selalu pendek seperti Dia Sombong, tetapi bisa juga panjang
misalnya, Dua puluh tahun yang silam kita pernah duduk berdua di batu hitam
pinggir sungai itu.
Menurut Miftahul (2014: 165), kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri
atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Sukini
(2010:78) mendefinisikan bahwa kalimat tunggal tidak selalu dalam wujud yang
pendek tidak hanya terdiri atas subjek dan predikat, tetapi juga dapat panjang
dengan hadirnya unsur manasuka seperti objek, pelengkap, atau keterangan. Alwi,
dkk (2003:338) mendefinisikan kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas
satu klausa. Artinya, konstituen untuk setiap unsur kalimat, seperti subjek dan
predikat hanyalah satu atau merupakan satu kesatuan.
Berdasarkan pendapat dari para ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
kalimat tunggal merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat satu subjek dan satu
predikat, atau dapat hadirnya unsur seperti objek, pelengkap, dan keterangan di
dalam sebuah kalimat.
Perhatikanlah contoh berikut.
a) Wisatawan asing berkunjung
S

P

Kalimat di atas adalah kalimat yang mengandung subjek (S) wisatawan
asing dan predikat (P) berkunjung. Kalimat itu menjadi Wisatawan asing
berkunjung.
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Kalimat di atas dapat diperluas dengan menambahkan kata-kata pada unsurunsurnya. Dengan menambahkan kata-kata pada unsur-unsurnya itu, kalimat akan
menjadi panjang (lebih panjang daripada kalimat asalnya), tetapi masih dapat
dikenali unsur utamanya.
Kalimat Wisatawan asing berkunjung dapat diperluas menjadi kalimat.
Wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.
S

P

K

Unsur keterangan dalam kalimat di atas ditandai oleh sebuah kata depan
(preposisi). Kata depan ke yang letaknya mendahului kata Indonesia menjadi unsur
keterangan kalimat itu.
Memperluas kalimat tunggal tidak hanya terbatas seperti pada contoh di atas.
Tidak tertutup kemungkinan kalimat tunggal seperti itu diperluas menjadi dua
puluh kata atau lebih. Menurut Arifin (2008: 60), perluasan kalimat itu seperti di
sini, dalam ruangan, ke Yogyakarta, sekitar kota, setiap tahun, di mana-mana, pada
pukul 4.00 WIB, minggu ketiga, dengan pensil, dengan keris, dengan dana rutin,
dengan kertas tebal, harus, barangkali, seyogyanya, mungkin, sering, sepatutnya,
akan, sedang, sudah, belum, telah, mau, dengan berhati-hati, seenaknya saja,
selekas mungkin, secara sepihak, dengan tergesa-gesa, sebab, karena, lantaran,
untuk, demi, guna, supaya, agar, demi, ke, akibatnya, akhirnya, sehingga, maka,
akhirnya, dan yang.
2. Kalimat Majemuk
Kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang mengandung dua klausa atau
lebih dapat ditandai dengan kehadiran konjungtor (kata penghubung) pada salah
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satu klausa (Alwi, dkk, 2003: 386) . Sukini (2010:111) mengemukakan bahwa
kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Hubungan
antarklausa dalam kalimat majemuk ada yang bersifat setara (koordinasi) dan ada
pula yang bersifat bertingkat (subordinasi). Miftahul (2014: 181) mengemukakan
bahwa kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih.
Antara klausa yang satu dengan klausa yang lain saling berhubungan.
Masnur (2010: 153) mendefinisikan kalimat majemuk adalah kalimat yang
berklausa lebih dari satu. Hubungan kedua klausa ditandai oleh hadirnya konjungsi
yang mengawali salah satu klausa. Ramlan (2005: 43), kalimat majemuk atau biasa
disebut kalimat luas adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Kalimat
luas yang dimaksud yaitu kalimat luas yang setara dan kalimat luas yang tidak
setara.
a. Kalimat Majemuk Setara (Koordinasi)
Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang terdiri atas dua
kalimat tunggal yang menggabungkan dua klausa atau lebih dan dihubungkan oleh
konjungtor dan (Arifin, 2008:62). Selain dan, ada beberapa konjungtor lain untuk
menyusun hubungan koordinasi yaitu atau, tetapi, serta, lalu, kemudian, lagipula,
hanya, padahal sedangkan, baik... maupun..., tidak... tetapi..., dan bukan (nya)...
melainkan...konjungtor bersifat koordinatif dan karenannya berfungsi sebagai
koordinator. Secara diagramatik kalimat majemuk setara dapat dilihat dalam bagan
berikut yang memperlihatkan bahwa konjungtor tidak termasuk dalam klausa,
tetapi merupakan konstituen tersendiri.
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Kalimat

Klausa

Klausa

(Bagan 1 : Koordinasi)
Untuk

memperjelas

bagan

di

atas,

perhatikanlah

contoh

berikut

(Alwi,dkk.2003:387).
a. Pengurus Dharma Wanita mengunjungi panti asuhan.
b. Mereka memberi penghuninya hadiah.
c. Pengurus Dharma Wanita mengunjungi panti asuhan dan mereka memberi
penghuninya hadiah

Klausa (a) dan (b) digabungkan dengan cara koordinasi sehingga terbentuklah
kalimat majemuk setara (c). Oleh karena klausa-klausa dalam kalimat majemuk
disusun dengan cara koordinasi mempunyai kedudukan setara atau sama, maka
klausa-klausa itu semuanya merupakan klausa utama. Sesuai dengan bagan di atas,
pembentukan kalimat (c) dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut.
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Kalimat (c)

Konjugtor

Klausa Utama

S

P

Pengurus Dharma Wanita

S

Klausa Utama

O

mengunjungi panti asuhan dan

P

O

Pel

mereka memberi penghuninya hadiah
(Bagan 2 : Pembentukan kalimat majemuk setara)
b. Kalimat Majemuk Bertingkat (Subordinasi)
Kalimat

majemuk

bertingkat

adalah

kalimat

majemuk

yang

menggabungkan dua klausa atau lebih sehingga terbukti kalimat majemuk yang
terdiri atas unsur anak kalimat dan unsur induk kalimat (Arifin, 2008:62). Kalimat
majemuk bertingkat yang disusun dengan cara subordinasi itu tidak mempunyai
kedudukan yang setara. Perhatikan contoh penggabungan klausa dengan cara
subordinatif berikut (Alwi,dkk.,2003:389).
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a) Orang tua itu mengatakan (sesuatu)
b) Anak gadisnya mencintai pemuda itu sepenuh hati.
c) Orang tua itu mengataka bahwa anak gadisnya mencintai pemuda itu
sepenuh hati.

Klausa (a) dan (b) digabungkan dengan cara subordinatif sehingga terbentuk
kalimat majemuk bertingkat (c). Hubungan subordinasi dapat digambarkan sebagai
berikut.
Kalimat

Klausa 1

Klausa 2

(Bagan 3 : Subordinasi)
Dalam bagan di atas dapat dilihat bahwa klausa 2 berkedudukan sebagai
konstituen klausa 1. Klausa 2 yang berkedudukan sebagai konstituen klausa
1 disebut klausa subordinatif, sedangkan klausa 1 tempat dilekatkannya klausa
2 disebut klausa utama. Sesuai dengan bagan di atas, pembentukan kalimat
majemuk bertingkat (c) dapat dijelaskan dalam bagan berikut.
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Kalimat (c)

Klausa Utama

S

P

Orang tua itu

Konj
bahwa

O

mengatakan

S
anak gadisnya

Klausa Subordinasi

P
mencintai

O
pemuda
itu

Ket
sepenuh hati

(Bagan 4 : Pembentukan kalimat majemuk bertingkat)
Konjungtor yang digunakan untuk menggabungkan unsur anak kalimat dan
unsur induk kalimat (Alwi,dkk. 2003:390) sebagai berikut.
1. Konjungtor waktu: setelah, sesudah, sebelum. Sehabis, sejak, selesai,
ketika, tatkala, sewaktu, sementara, sambil, seraya, selagi, selama,
sehingga, sampai
2. Konjungtor syarat: jika, kalau, jikalau, asal(kan), bila, manakala
3. Konjungtor pengandaian: andaikan, seandainya, andaikata, sekiranya
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4. Konjungtor tujuan: agar, supaya, biar
5. Konjungtor konsesif: biarpun, meski(pun), sungguhpun, sekalipun,
walau(pun), kendati(pun)
6. Konjungtor perbandingan atau kemiripan: seakan-akan, seolah-olah,
sebagaimana, seperti, sebagai, bagaikan, laksana, daripada, alih-alih,
ibarat
7. Konjungtor sebab atau alasan: sebab, karena, oleh karena
8. Konjungtor hasil atau akibat: sehingga, sampai (-sampai)
9. Konjungtor cara: dengan, tanpa
10. Konjungtor alat: dengan,tanpa
Perhatikan contoh berikut.
a) Partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana
meningkat sesudah mereka menyadari manfaat keluarga kecil.
b) Jika masyarakat menyadari pentingnya program keluarga berencana,
mereka pasti mau berpartisipasi dalam menyukseskan program
tersebut.
c) Andaikan saya memperoleh kesempatan, saya akan mengerjakan
pekerjaan itu sebaik-baiknya.
d) Anda harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil
dengan baik.

c. Kalimat Majemuk Campuran
Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang menggabungkan
kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat (Arifin, 2008:68).
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Contoh:
Untuk perjalanan jauh ke luar kota, hal pertama yang harus
diperhatikan adalah kondisi fisik dan hal kedua adalah kondisi
keuangan.
Kalimat di atas merupakan kalimat majemuk campuran karena tersusun
atas klausa bertingkat dan klausa setara.
Dalam pemerian kalimat, perlu perbedaan kategori sintaksis, fungsi sintaksis,
dan peran semantis unsur-unsur kalimat. Setiap bentuk kata, atau frasa, yang
menjadi konstituen kalimat termasuk dalam kategori kata atau frasa tertentu dan
masing-masing memiliki peran semantis tertentu pula. Hubungan antara bentuk,
kategori, fungsi, dan peran itu dapat menjadi lebih jelas jika diperhatikan bagan
berikut.
Tabel 2: Hubungan antara bentuk, kategori, fungsi, dan peran
Bentuk

Ibu

Kategori

Kata
Frasa

N

saya tidak membeli Baju baru untuk kami minggu lalu
Pron

Adv

V

N

Adj

Prep

N

N

V

FN

FV

FN

FPrep

FN

Fungsi

Subjek

Predikat

Objek

Pelengkap

Keterangan

Peran

Pelaku

Perbuatan

Sasaran

Peruntung

Waktu

Dalam Bahasa Indonesia dapat dikembalikan kepada kalimat-kalimat dasar
yang sederhana. Kalimat-kalimat tunggal yang sederhana itu terdiri atas satu subjek
dan satu predikat. Sehubungan dengan itu, kalimat-kalimat yang panjang itu dapat
pula ditelusuri pola-pola pembentuknya. Menurut Alwi, dkk (2003: 321), ada enam
pola dasar kalimat. Keenam pola dasar kalimat itu adalah sebagai berikut.
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a) S – P (Subjek – Predikat)
b) S – P – O (Subjek – Predikat – Objek)
c) S – P – Pel (Subjek – Predikat – Pelengkap)
d) S – P – Ket (Subjek – Predikat – Keterangan)
e) S – P – O – Pel (Subjek – Predikat – Objek – Pelengkap)
f) S – P – O – Ket (Subjek – Predikat – Objek – Keterangan)
Selain keenam pola kalimat di atas terdapat pula pola dasar kalimat seperti
berikut.
a) S – P– Pel – K (Subjek – Predikat –Pelengkap - Keterangan)
b) S – P – O – Pel – K (Subjek – Predikat – Objek – Pelengkap - Keterangan)
2.2.3 Kelengkapan Unsur Kalimat
Sebuah kalimat dikatakan lengkap jika sekurang-kurangnya mengandung
dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Mustakim (1994: 68) mengemukakan bahwa
kalimat yang tepat dalam ragam resmi harus mengandung kelengkapan dari segi
unsur-unsurnya, secara tuntas atau utuh dari segi informasinya dan dapat diterima
dari segi nilai sosial budaya masyarakat pemakainya. Perhatikan contoh berikut.
Pembangunan itu untuk menyejahterakan masyarakat.
Pada kalimat di atas, pembangunan itu merupakan subjek, sedangkan untuk
menyejahterakan masyarakat merupakan keterangan atau lebih tepatnya
pelengkap. Dengan demikian, kalimat itu berpola subjek-pelengkap. Dari pola itu
dapat diketahui bahwa kalimat pada contoh tersebut tidak memiliki predikat.
Padahal, predikat merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah kalimat.
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Agar menjadi tepat, kalimat tersebut harus dilengkapi dengan unsur predikat.
Misalnya, kita dapat menambahkan kata bertujuan atau kata adalah sebagai
penanda predikat. Dengan penambahan itu, kalimat dapat dicermatkan menjadi (a)
atau (b) berikut.
(a) Pembangunan itu bertujuan (untuk) menyejahterakan masyarakat.
(b) Pembangunan itu adalah untuk menyejahterakan masyarakat.
Menurut Alwi, dkk (2003:363), kalimat tak lengkap pada dasarnya adalah
kalimat yang tidak ada subjek dan/atau predikatnya. Kalimat tak lengkap juga
disebut kalimat minor. Hal ini biasa terjadi di dalam wacana karena unsur yang
tidak muncul itu sudah diketahui atau disebutkan sebelumnya. Perhatikan contoh
pemenggalan percakapan berikut.
Amir: Kamu tinggal di mana, Min?
Amin: Di Kampung Melayu.
Bentuk Di Kampung Melayu sebenarnya merupakan bagian dari bentuk
kalimat lengkap Saya tinggal di Kampung Melayu. Di luar konteks wacana, kalimat
tak lengkap sering juga digunakan dalam iklan, papan petunjuk, atau slogan.
Perhatikan contoh berikut.
a. Menerima pegawai baru untuk ditempatkan di luar Jakarta.
b. Merdeka atau mati.

Bentuk-bentuk pada kalimat di atas itu tampaknya, secara berurutan berasal
dari kalimat berikut ini.
a. Kami menerima pegawai baru untuk ditempatkan di luar Jakarta.
b. Kita merdeka atau kita mati.
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Selain bentuk kalimat tak lengkap di atas, kita sering menemukan pula
ungkapan yang berdiri sendiri seperti kalimat berikut ini.
a.
b.
c.
d.

Selamat malam.
Apa kabar?
Merdeka!
Selamat jalan.
Bentuk-bentuk kalimat di atas itu tampaknya tidak mempunyai padanan

bentuk kalimat yang lengkap.
2.3 Tajuk Rencana
Menurut Sumadiria (2004:2), tajuk rencana atau editorial adalah opini berisi
pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap
persoalan aktual, fenomenal, dan atau kontroversial yang berkembang dalam
masyarakat. Sementara itu, menurut Barus (2010:142), tajuk rencana berasal dari
kata “tajuk” yang juga disebut “mahkota,” “patam” atau “jamang” yang juga berarti
perhiasan kepala seperti jambul dibuat dari bunga buatan jumbai. Oleh sebab itu,
Dja’far H. Assegaff mengatakan pula bahwa tidaklah salah jika disebut tajuk
rencana merupakan mahkota surat kabar atau majalah.
Assegaff mengutip Lyle Spencer, penulis buku Editorial Writing yang
memberi batasan, “Tajuk rencana sebagai pernyataan mengenai fakta dan opini
secara singkat, logis, menarik ditinjau dari segi pernyataan dan bertujuan untuk
mempengaruhi pendapat, atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang
menonjol sebegitu rupa sehingga kebanyakan pembaca surat kabar akan menyimak
pentingnya arti berita yang ditajukkan tadi.” (Barus, 2010:142).
Istilah tajuk rencana digunakan pada berbagai surat kabar seperti, Suara
Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Kontan, Kompas, Harian Bernas, Bisnis Indonesia,
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dan Sindo. Pada surat kabar lain menggunakan istilah editorial seperti, Tempo dan
Media Indonesia, sedangkan pada surat kabar Jawa Pos menggunakan istilah jati
diri.
Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa tajuk rencana merupakan pendapat atau memberikan gambaran kembali
terhadap suatu berita di media massa terhadap persoalan aktual dan fenomenal yang
berkembang di lingkungan masyarakat.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian, misalnya tindakan. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006: 6). Penelitian ini
dikatakan penelitian kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan tindakan atau
kata-kata, yaitu

tajuk rencana surat kabar harian Suara Merdeka edisi 2-7

November 2015.
Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki atau menggambarkan sesuatu hal,
misalnya peristiwa (Arikunto, 2010: 3). Penelitian ini bertujuan untuk
mengambarkan apa adanya tentang peristiwa yang terdapat pada tajuk rencana surat
kabar harian Suara Merdeka edisi 2-7 November 2015.
3.2 Data dan Sumber Data
Menurut Moleong (2006: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif
ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen
dan lain-lain. Sumber data menjadi titik mula munculnya penelitian. Sumber data
membantu peneliti memperoleh data yang akurat. Sumber data penelitian ini adalah
Tajuk Rencana pada surat kabar harian Suara Merdeka edisi 2-7 November 2015.
Data penelitian ini adalah semua kalimat sebanyak 302 kalimat.
30
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3.3 Instrumen Penelitian
Menurut Arikunto (2010 : 203), instrumen penelitian adalah alat bantu yang
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar lebih mudah dan hasilnya
lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah.
Dengan kata lain, instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk
mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara sistematis dan objektif guna
memecahkan suatu masalah. Peneliti sendiri berkedudukan sebagai instrumen
penelitian. Ia merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir
data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2006:
168).
Beberapa alat bantu penelitian yang dipakai peneliti berupa alat tulis dan
laptop. Alat bantu penelitian ini digunakan untuk mempermudah penelitian dalam
melakukan penelitian.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono (2008:63) mengemukakan adanya empat teknik pengumpulan data,
yaitu (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi, dan (4) gabungan. Secara
khusus teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi atau
teknik pemanfaatan dokumen. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah
tajuk rencana surat kabar Harian Suara Merdeka edisi 2-7 November 2015.
Dokumentasi dari kata asal ‘dokumen’, yang artinya barang-barang tertulis. Di
dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidik benda-benda
tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan
sebagainya (Arikunto, 2010: 274),
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Dalam teknik dokumentasi pemanfaatan dokumentasinya terbagi atas dua yaitu
dokumen internal dan dokumen eksternal (Moleong, 2006: 219). Dokumen internal
dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, dan sebagainya. Dokumen eksternal
berupa majalah, bulletin, surat kabar, dan berita yang disiarkan kepad media-media
massa.
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis dokumen resmi
eksternal, yaitu berita yang disiarkan dalam media massa (surat kabar). Pemakaian
data berupa dokumen seperti ini berguna untuk menggali informasi yang telah
terjadi atau sudah terjadi di masa silam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan
oleh peneliti berupa langkah-langkah sebagai berikut.
1. Mengumpulkan tajuk rencana pada surat kabar harian Suara Merdeka Edisi
2-7 November 2015.
2. Memotong setiap tajuk yang ada di setiap harinya. Potongan data yang
berupa tajuk tersebut dikumpulkan, kemudian diurutkan sesuai dengan
tanggal terbit.
3. Membaca tajuk rencana itu dan menandai kalimat yang terdapat di
dalamnya.
4. Mengumpulkan semua kalimat yang sudah ditandai.
3.5 Teknik Analisis Data
Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang
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dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bodan
& Biklen dalam Moleong, 2006 : 248).
Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data
kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengdeskripsikan hasil rumusan masalah
pada bab 1. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yang dilakukan oleh
peneliti menganalisis data yang sudah ada. Langkah-langkah analisis data dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Semua kalimat yang sudah dikumpulkan, dibaca, dan diidentifikasi
unsurnya.
2. Peneliti mengelompokkan kalimat berdasarkan kelengkapan unsur
kalimatnya.
3. Peneliti mendeskripsikan struktur kalimat dan kelengkapan unsur kalimat
yang terdapat dalam tajuk rencana di surat kabar harian Suara Merdeka.
3.6 Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data itu (Moleong, 2006: 330).
Penelitian ini menggunakan triangulasi data jenis penyidik. Menurut Moleong
(2006: 331), triangulasi jenis penyidik adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti
atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan
data. Pemanfaatkan pengamat lainnya membantu mengurangi kekeliruan dalam
proses pengumpulan data. Agar temuan dan interpretasi yang diperoleh itu benar,
peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data kepada pakar. Dalam penelitian ini
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triangulator yang berperan untuk melakukan pengecekan terhadap pengumpulan
data ialah Dr. R. Kunjana Rahardi, M. Hum. dan Dr. Y. Karmin, M. Pd.
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BAB IV
HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Data
Sumber data penelitian ini adalah 7 buah tajuk rencana surat kabar harian
Suara Merdeka. Tajuk rencana terbit hari Senin sampai Sabtu memuat 2 judul
kurang lebih 30 kalimat. Data keseluruhan yang dianalisis berjumlah 302 kalimat.
Rincian sumber data dapat diperjelas melalui tabel ini.
Tabel 3 : Rincian Sumber Data
No

Tanggal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Senin, 2
November 2015
Selasa, 3
November 2015
Rabu, 4
November 2015
Kamis, 5
November 2015
Jumat, 6
November 2015
Sabtu, 7
November 2015

Judul Tajuk Rencana
Kekhawatiran “Transaksi” APBN 2016
Tantangan untuk Erick Thohir
Awas, Kekerasan Pilkada di Jateng
Bijak Mencabut Subsidi Listrik
Ujaran Kebencian yang Dibenci
Titik Mula Menuju Akhir Pembekuan PSSI
Rekonsiliasi ala Partai Golkar
Napas Lega Para Buruh
Kepala Daerah sebagai Agen Antikorupsi
Realisasi Awal Proyek Tol Laut
Kerja Keras Ditjen Pajak
Mendoan Milik Banyumas
TOTAL

Jumlah
Kalimat
25
29
25
22
24
28
30
22
24
31
27
15
302

Tajuk rencana berisi pendapat dan sikap resmi suatu media massa
(Sumadiria, 2004:2). Rubrik tajuk rencana yang berhak mengisi adalah pihak
redaksi yang mewakili dan mencerminkan pendapat serta sikap resmi media pers
yang bersangkutan secara keseluruhan.

35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

4.2 Analisis Data
Ada dua macam analisis sekaligus yang dilakukan peneliti, yaitu analisis
struktur kalimat dan analisis kelengkapan unsur kalimat. Analisis struktur kalimat
dilakukan untuk menemukan macam-macam kalimat menurut strukturnya dan
analisis kelengkapan unsur kalimat dilakukan untuk menemukan kelengkapan
unsur setiap kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pada
bagian ini diberikan masing-masing 3 contoh kalimat. Analisis selengkapnya
terlampir.
4.2.1 Analisis Struktur Kalimat
1. Tajuk Rencana I: Kekhawatiran “Transaksi” APBN 2016
Tajuk rencana ini memuat 25 kalimat. Data yang disajikan di sini 1 kalimat
tunggal dan 2 kalimat majemuk bertingkat.
(1) Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto hingga
tercapai kesepakatan (K. 7).

Kalimat (1) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur
𝐾

𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 − 𝑃−𝑆 . Subjek kalimat di atas adalah Wapres Jusuf Kalla dan Menteri

Keuangan Bambang Brodjonegoro. Predikat kalimat merupakan predikat yang
intransitif yaitu bertemu, diikuti langsung oleh pelengkap dengan Ketua Umum
Gerindara Prabowo Subianto dan keterangan yaitu hingga tercapai kesepakatan
merupakan lanjutan dari keteragan yang bertingkat di dalamnya terdapat predikat
yaitu tercapai dan subjek kesepakatan.
(2) Perubahan menimbulkan kekhawatiran adanya pola transaksional
(K. 14).
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Kalimat (2) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P-O. Subjek
kalimat di atas adalah perubahan. Predikat kalimat merupakan kata kerja
transitif yaitu menimbulkan dan diikuti langsung oleh objek kalimat yaitu
kekhawatiran adanya pola transaksional.
(3) Namun, penolakan mereda setelah terjadi lobi-lobi (K.5).

Kalimat (3) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur
𝐾

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 − 𝑃 − 𝑃−𝑆. Pada kalimat (3) diawali dengan konjungtor antarkalimat
namun yang menghubungkan kalimat sebelumnya. Subjek yaitu penolakan,
predikat verba intransitif yaitu mereda dikuti langsung oleh keterangan waktu
yaitu setelah terjadi lobi-lobi. Konjungtor yang digunakan yaitu setelah,
predikat kalimat terjadi, dan subjeknya lobi-lobi.
2. Tajuk Rencana II: Tantangan untuk Erick Thohir
Tajuk rencana ini memuat 29 kalimat. Data yang disajikan di sini 3 kalimat
tunggal.
(1) Babak-babak prakualifikasi itu menuntut perhatian ekstra KOI (K.
9).

Kalimat (1) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P-O. Subjek
kalimat di atas adalah babak-babak prakualifikasi itu. Predikat kalimat
merupakan kata kerja aktif transitif yaitu menuntut dan diikuti langsung oleh
objek kalimat yaitu perhatian ekstra KOI.
(2) Pemilik Inter Milan tersebut mengalahkan EF Hamidy dalam
pemungutan suara (K. 2).
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Kalimat (2) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P-O-K. Subjek
kalimat di atas adalah pemilik Inter Milan tersebut. Predikat kalimat merupakan
kata kerja aktif transitif yaitu mengalahkan, yang diikuti objek kalimat EF
Hamidy dan keterangan waktu dalam pemungutan suara.
(3) Kejadian itu akhirnya disusul dengan kegagalan membawa pulang
medali emas ke Tanah Air (K. 18).

Kalimat (3) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-K-P-Pel. Subjek
kalimat di atas adalah kejadian itu, keterangan waktu yaitu akhirnya, predikat
intransitif disusul dan diikuti langsung oleh pelengkap dengan kegagalan
membawa pulang mendali emas ke Tanah Air.
3. Tajuk Rencana III: Awas, Kekerasan Pilkada di Jateng
Tajuk rencana ini memuat 25 kalimat. Data yang disajikan di sini 1 kalimat
tunggal dan 2 kalimat majemuk bertingkat.
(1) Namun, skala dan intensitas kekerasan itu mesti dibedakan
penyebabnya (K. 10).

Kalimat (1) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur
𝑃

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 − 𝑃−𝑆 . Konjungtor antarkalimat namun menghubungkan kalimat

sebelumnya. Subjek yaitu skala dan intensitas kekerasan itu dan predikat mesti
dibedakan penyebabnya merupakan lanjutan dari predikat yang bertingkat di
dalamnya terdapat predikat dibedakan dan subjek penyebabnya.
(2) Insiden tersebut berlangsung dalam masa kampanye yang makin
mendekati hari H pemungutan suara pada 9 Desember mendatang
(K. 6).
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Kalimat (2) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P-K. Subjek
kalimat di atas adalah insiden tersebut. Predikat kalimat merupakan predikat
intransitif yaitu berlangsung dan diikuti langsung oleh keterangan yaitu dalam
masa kampanye yang makin mendekati hari H pemungutan suara pada
9 Desember mendatang.
(3) Pemicunya, anggota panwascam itu diduga tidak netral (K. 4).
Kalimat (3) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur 𝑆 −
𝑃
𝑆−𝑃−𝑃𝑒𝑙

. Subjek kalimat (3) yaitu pemicunya, predikat intransitif anggota

panwascam itu diduga tidak netral merupakan lanjutan dari predikat yang
bertingkat di dalamnya terdapat subjek anggota panwascam itu, predikatnya
diduga dan diikuti langsung oleh pelengkap yaitu tidak netral.
4. Tajuk Rencana IV: Bijak Mencabut Subsidi Listrik
Tajuk rencana ini memuat 22 kalimat. Data yang disajikan di sini 1 kalimat
tunggal, 1 kalimat majemuk setara, dan 1 kalimat majemuk bertingkat.
(1) Pencabutan dilakukan terhadap pelanggan yang selama ini
menggunakan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA yang dinilai
tak lagi layak memperoleh subsidi (K.2).

Kalimat (1) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P-Pel. Subjek
kalimat di atas adalah pencabutan,predikat dilakukan diikuti langsung oleh
pelengkap terhadap pelanggan yang selama ini menggunakan daya 450 volt
ampere (VA) dan 900 VA yang dinilai tak lagi layak memperoleh subsidi.
(2) Memang, tidak ada paksaan menaikkan daya, tetapi warga
masyarakat mampu yang tetap menggunakan daya 450 VA dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

900 VA akan dikenai tarif nonsubsidi sebagaimana penggunaan
daya 1.300 VA (K. 11).

Kalimat (2) merupakan kalimat majemuk setara dengan struktur Konj-P-S,
Konj-S-P-Pel. Pada kalimat (2) diawali oleh konjungtor memang. Predikat
kalimat yaitu tidak ada, subjek kalimat paksaan menaikkan daya diletakkan
diakhir dan dihubungkan oleh konjungtor tetapi. Klausa lainnya subjek kalimat
yaitu warga masyarakat mampu yang tetap menggunakan daya 450 VA dan 900
VA. Predikat akan dikenai dan diikuti langsung oleh pelengkap tarif nonsubsidi
sebagaimana penggunaan daya 1.300 VA.
(3) Patut dipertimbangkan saran Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) agar kebijakan pencabutan subsidi pelanggan
rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA dilakukan secara
bertahap supaya tidak memberatkan konsumen kecil (K. 19).
Kalimat (3) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur 𝑃 −
𝐾

𝑆 − 𝑆−𝑃−𝐾. Kalimat (3) mengandung klausa adverbial yang menyatakan tujuan,
klausa utama patut dipertimbangkan (predikat) saran Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) (subjek) dan agar kebijakan pencabutan subsidi
pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA dilakukan secara
bertahap supaya tidak memberatkan konsumen kecil. Klausa subordinatif
tersebut kebijakan pencabutan subsidi pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA
dan 900 VA (subjek) dilakukan (predikat) dan secara bertahap supaya tidak
memberatkan konsumen kecil (keterangan) dengan menggunakan konjungtor
tujuan yaitu agar.
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5. Tajuk Rencana V: Ujaran Kebencian yang Dibenci
Tajuk rencana ini memuat 24 kalimat. Data yang disajikan di sini 2 kalimat
tunggal dan 1 kalimat majemuk bertingkat.
(1) Penerbitan Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian seperti
sebilah pedang bermata dua (K. 1).

Kalimat (1) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P. Subjek kalimat
di atas adalah penerbitan Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian dan
predikat seperti sebilah pedang bermata dua.
(2) Persoalan pelanggaran menyangkut aspek suku, agama, ras, dan
adat istiadat juga mengemuka (K. 11).

Kalimat (2) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P. Subjek kalimat
di atas adalah persoalan pelanggaran menyangkut aspek suku, agama, ras, dan
adat istiadat dan predikat juga mengemuka.
(3) Setelah era reformasi bergulir, masyarakat mengalami euforia.
(K.6).

Kalimat (3) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur
𝐾
,𝑆
𝑆−𝑃

− 𝑃 − 𝑂. Pada kalimat (3) diawali oleh keterangan waktu yaitu setelah era

reformasi bergulir, subjek yaitu masyarakat, predikat transitif mengalami yang
diikuti langsung oleh objek eufaria. Keterangan waktu di atas merupakan kalimat
bertingkat yang didalamnya terdapat subjek era reformasi dan predikat bergulir.
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6. Tajuk Rencana VI: Titik Mula Menuju Akhir Pembekuan PSSI
Tajuk rencana ini memuat 28 kalimat. Data yang disajikan di sini 2 kalimat
tunggal dan 1 kalimat majemuk bertingkat.
(1) Tanda-tanda ke arah penghentian pembekuan PSSI mulai terlihat.
(K.1).

Kalimat (1) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P. Subjek kalimat
di atas yaitu tanda-tanda ke arah penghentian pembekuan PSSI dan predikat
kalimat intransitif yaitu mulai terlihat.
(2) Dia menyampaikan persepakbolaan nasional telah dikotori oleh
pengaturan skor, keterlambatan pembayaran gaji, dan pelanggaran
Statuta FIFA oleh klub tertentu (K. 14).

Kalimat (2) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur 𝑆 − 𝑃 −
𝑂
.
𝑆−𝑃−𝑃𝑒𝑙

Subjek kalimat (2) yaitu dia, predikat aktif transitif menyampaikan dan

diikuti langsung oleh objek persepakbolaan nasional telah dikotori oleh
pengaturan skor, keterlambatan pembayaran gaji, dan pelanggan Statuta FIFA
oleh klub tertentu merupakan perluasan kalimat dari objek yang bertingkat di
dalamnya terdapat subjek persepakbolaan nasional dan predikat pasif intransitive
telah dikotori dan diikuti langsung oleh pelengkap oleh pengaturan skor,
keterlambatan pembayaran gaji, dan pelanggaran Statuta FIFA oleh klub tertentu.
(3) Dari apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada para
tamunya, kekecewaan pemerintah kepada pengurus PSSI amat
terlihat. (K.13).
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Kalimat (3) merupakan kalimat tunggal dengan struktur K-S-P. Kalimat di
atas diawali oleh unsur keterangan yaitu dari apa yang disampaikan Presiden
Joko Widodo kepada para tamunya, subjek kekecewaan pemerintah kepada
pengurus PSSI dan predikat amat terlihat.
7.

Tajuk Rencana VII: Rekonsiliasi ala Partai Golkar
Tajuk rencana ini memuat 30 kalimat. Data yang disajikan di sini 2 kalimat
tunggal dan 1 kalimat majemuk setara.
(1) Konflik di tubuh Partai Golkar sudah hampir usai (K. 1).

Kalimat (1) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P. Subjek kalimat
di atas yaitu konflik di tubuh Partai Golkar dan predikat sudah hampir usai.
(2) Padahal sebelumnya kantor tersebut dikuasai kubu Agung Laksono
(K. 4).

Kalimat (2) merupakan kalimat tunggal dengan struktur Konj-K-S-P-Pel.
Kalimat diawali oleh konjungsi yaitu padahal. Keterangan yaitu sebelumnya
dituliskan

mengawali unsur subjek yaitu kantor tersebut, predikat pasif

intransitif yaitu dikuasai dan diikuti langsung oleh pelengkapnya kubu Agung
Laksono.
(3) Kedua kubu sama-sama menghormati proses hukum dan itulah yang
menunjukkan kedewasaan sebuah konflik (K. 16).

Kalimat (3) merupakan kalimat majemuk setara dengan struktur S-K-P-OKonj-P-S. Klausa pertama subjek kalimat adalah kedua kubu, keterangan
sama-sama, predikat aktif transitif menghormati, dan diikuti langsung oleh
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objek proses hukum, sedangkan klausa kedua predikat itulah dan subjek yang
menunjukkan kedewasaan sebuah konflik. Kedua klausa dihubungkan oleh
konjungtor dan.
8.

Tajuk Rencana VIII: Napas Lega Para Buruh
Tajuk rencana ini memuat 22 kalimat. Data yang disajikan 1 kalimat tunggal
dan 2 kalimat majemuk bertingkat.
(1) Sebanyak 21 kabupaten/kota sepakat untuk menghitung UMK
berdasarkan survei KHL (K.11).

Kalimat (1) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P-K. Subjek
kalimat di atas yaitu sebanyak 21 kabupaten/kota, predikat intransitif sepakat
yang diikuti langsung oleh keterangan tujuan yaitu untuk menghitung UMK
berdasarkan survei KHL.
(2) Penolakan PP itu karena kepentingan buruh tidak terwadahi dan
upah mereka menjadi lebih rendah (K. 4).

Kalimat (2) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur
𝑃

𝑆 − 𝑆−𝑃−𝑑𝑎𝑛−𝑆−𝑃. Subjek kalimat (2) yaitu penolakan PP itu, predikat karena

kepentingan buruh tidak terwadahi dan upah mereka menjadi lebih rendah
merupakan lanjutan dari predikat yang bertingkat di dalamnya terdapat subjek
kepentingan buruh, predikat tidak terwadahi dan subjek upah mereka predikat
menjadi lebih rendah.
(3) Karena itu, Apindo berpendapat apa yang sudah disepakati
bersama para buruh tersebut perlu tetap dipertahankan (K.12).
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Kalimat (3) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur
𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 − 𝑃 −

𝑃𝑒𝑙
.
𝑆−𝑃

Kalimat (3) konjungtor karena itu di dalam kalimat

menghubungkan unsur subjek yaitu Apindo, predikat intransitif berpendapat dan
diikuti langsung oleh pelengkap apa yang sudah disepakati bersama buruh tersebut
perlu tetap dipertahankan merupakan lanjutan dari pelengkap yang bertingkat
meliputi subjek apa yang sudah disepakati bersama buruh tersebut, predikat
intransitif yaitu perlu tetap dipertahankan.
9.

Tajuk Rencana IX: Kepala Daerah Sebagai Agen Antikorupsi
Tajuk rencana ini memuat 24 kalimat. Data yang disajikan 2 kalimat tunggal
dan 1 kalimat majemuk bertingkat.
(1) Dia mendirikan Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
(UPKP2) (K.8).

Kalimat (1) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P-O. Subjek
kalimat di atas yaitu dia, predikatnya aktif transitif yaitu mendirikan dan diikuti
langsung oleh objek kalimat Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
(UPKP2).
(2) Lembaga tersebut diposisikan sebagai tempat pengaduan terhadap
berbagai keluhan layanan birokrasi (K.9).

Kalimat (2) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P-Pel. Subjek
kalimat di atas yaitu lembaga tersebut, predikatnya intransitif yaitu diposisikan
yang diikuti langsung oleh pelengkap sebagai tempat pengaduan terhadap
berbagai keluhan layanan birokrasi.
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(3) Setidaknya dua sosok tersebut mengetengahkan ajaran bahwa
anggaran negara bisa diterjemahkan secara sungguh-sungguh
untuk kepentingan masyarakat luas (K.4).

Kalimat (3) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur S-P-O
bahwa S-P-K. Subjek kalimat di atas yaitu setidaknya dua sosok tersebut,
predikat aktif transitif mengetengahkan diikuti langsung oleh objek ajaran.
Kalimat bahwa anggaran negara bisa diterjemahkan secara sungguh-sungguh
untuk kepentingan masyarakat luas merupakan pelengkap dari objek kalimat
ajaran yang meliputi subjek anggaran negara,predikat intransitif bisa
diterjemahkan dan diikuti langsung oleh keterangan secara sungguh-sungguh
untuk kepentingan masyarakat luas.
10. Tajuk Rencana X: Realisasi Awal Proyek Tol Laut
Tajuk rencana ini memuat 31 kalimat. Data yang disajikan 1 kalimat
tunggal, 1 kalimat majemuk setara, dan 1 kalimat majemuk bertingkat.
(1) Titik-titik keberangkatan awal juga bisa ditambah (K.21).

Kalimat (1) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P. Subjek kalimat
di atas yaitu titik-titik keberangkatan awal dan predikat intransitif juga bisa
ditambah.
(2) Satu kapal melayani wilayah barat dan dua kapal melayani wiayah
timur Indonesia (K. 15).

Kalimat (2) merupakan kalimat majemuk setara dengan struktur S-P-OKonj-S-P-O. Kalimat (2) dapat dilihat bahwa kedua klausa utamanya setara.
Klausa utama pertama yaitu satu kapal (subjek), melayani (predikat aktif
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transitif) wilayah barat (objek), sedangkan kalimat utama kedua yaitu dua
kapal (subjek), melayani (predikat aktif transitif) wilayah timur Indonesia
(objek). Kedua klausa utama dihubungkan oleh konjungtor dan.
(3) Penyertaan modal pemerintah (PMP) bisa menjadi solusi karena
BUMN berkewajiban menjadi operator (K.27).
Kalimat (3) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur 𝑆 −
𝐾

𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 − 𝑆−𝑃−𝑃𝑒𝑙. Kalimat (3) dapat dilihat bahwa klausa utama penyertaan
modal pemerintah (PMP) (subjek) bisa menjadi (predikat intransitif) solusi
(pelengkap) digabungkan dengan klausa subordinatif BUMN (subjek)
berkewajiban menjadi (predikat intransitif) operator (pelengkap) dengan
menggunakan konjungtor karena. Dengan kata lain, klausa subordinatif
menduduki posisi keterangan.
11. Tajuk Rencana XI: Kerja Keras Ditjen Pajak
Tajuk rencana ini memuat 27 kalimat. Data yang disajikan 1 kalimat
tunggal, 1 kalimat majemuk bertingkat, dan 1 kalimat majemuk campuran.
(1) Rupiah yang pernah mendekati Rp 15.000 per dolar AS makin
memperburuk sektor-sektor yang tergantung dari bahan baku impor
(K.8).

Kalimat (1) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P-O. Subjek
kalimat di atas yaitu rupiah yang pernah mendekati Rp 15.000 per dolar AS.
Predikatnya merupakan kata kerja aktif transitif yaitu makin memperburuk,
terdapat objek kalimat yaitu sektor-sektor yang tergantung dari bahan baku
impor.
(2) Imbasnya, biaya produksi yang harus ditanggung melonjak (K.9).
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Kalimat (2) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur 𝑆 −
𝑃
𝑆−𝑃

. Subjek yaitu imbasnya, predikat intransitif biaya produksi yang harus

ditanggung melonjak merupakan perluasan kalimat dari predikat yang
bertingkat di dalamnya terdapat subjek biaya produksi yang ditanggung dan
predikat intransitif melonjak.
(3) Penjualan atau omzet yang berkurang tidak hanya berdampak
terhadap penurunan laba perusahaan, pemerintah juga terkena
akibatnya karena penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN)
juga bakal berkurang (K.11).
Kalimat (3) merupakan kalimat majemuk campuran dengan struktur 𝑆 −
𝑃𝑒𝑙

𝑃 − 𝑃𝑒𝑙, 𝑆 − 𝑃 − 𝑆−𝑃. Kalimat (3) terdiri atas tiga klausa, yaitu (a) penjualan
atau omzet yang berkurang tidak hanya berdampak terhadap penurunan laba
perusahaan, (b) pemerintah juga terkena akibatnya, dan

(c) penerimaan dari

pajak pertambahan nilai (PPN) juga bakal berkurang. Subjek ketiga klausa itu
berbeda-beda, yaitu (a) penjualan atau omzet yang berkurang, (b) pemerintah,
dan (c) penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Klausa (a) dan (b)
dipisahkan dengan tanda koma, sedangkan klausa (c) dihubungkan oleh
konjungtor karena.
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12. Tajuk Rencana XII: Mendoan Milik Banyumas
Tajuk rencana ini memuat 15 kalimat. Data yang disajikan di sini 1 kalimat
tunggal, 1 kalimat majemuk setara, dan 1 kalimat majemuk bertingkat.
(1) Pemeliharaan dan pengembangannya menjadi tanggung jawab
semua pemangku kepentingan dengan pemerintah sebagai lead
sector (K.14).

Kalimat (1) merupakan kalimat tunggal dengan struktur S-P-Pel-K. Subjek
kalimat di atas yaitu pemeliharaan dan pengembangannya, predikatnya
intransitif yaitu menjadi yang diikuti langsung oleh pelengkap tanggung jawab
semua pemangku kepentingan dan keterangan penyerta yaitu dengan
pemerintah sebagai lead sector.
(2) Pada satu sisi boleh jadi kita patut menaruh respek dan menyokong
siapa pun yang berinisiatif ikut menjaga dan mengamankan asetaset mulai dari ide, karya, hingga kekayaan kearifan lokal dari
potensi pematenan oleh pihak yang tidak berhak (K.11).

Kalimat (2) merupakan kalimat majemuk setara dengan struktur K-K-S-PPel, Konj-S-P-Pel-K. Kalimat (2) dapat dilihat bahwa klausa utamanya setara.
Pada klausa utama pertama keterangan waktu yaitu pada satu sisi,keterangan
boleh jadi, subjek kita, predikat intransitif patut menaruh dan diikuti langsung
oleh pelengkap respek dan menyokong siapa pun yang berinisiatif ikut
menjaga dan mengamankan aset-aset mulai dari ide, karya, sedangkan klausa
utama kedua subjek yaitu kekayaan, predikat intransitif kearifan,diikuti
langsung

oleh

pelengkap

lokal

dan

keterangan

tempat

dari
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potensi pematenan oleh pihak yang tidak berhak. Kedua klausa utama
dihubungkan oleh konjungtor hingga.
(3) Pemerintahan Kabupaten Banyumas pun terkesan baru tahu setelah
muncul polemik. (K.6).

Kalimat (3) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur
𝐾

𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 − 𝑃−𝑆. Subjek kalimat di atas yaitu pemerintahan Kabupaten Banyumas

pun, predikat terkesan diikuti langsung oleh pelengkap baru tahu dan keterangan
waktu setelah muncul polemik merupakan lanjutan dari keterangan yang bertingkat
di dalamnya terdapat predikat muncul dan subjek polemik.
4.2.2 Analisis Kelengkapan Unsur Kalimat
Analisis kelengkapan unsur kalimat dalam tajuk rencana surat kabar harian
Suara Merdeka akan disajikan beberapa kalimat yang kekurangan unsur subjek dan
tidak memiliki unsur subjek dan atau/predikat.
A. Kekurangan Unsur S (subjek)
1. Tajuk Rencana II: Tantangan untuk Erick Thohir
Pada tajuk ini, kalimat yang kekurangan unsur S (subjek) 1 kalimat
tunggal dan 1 kalimat majemuk setara.
a) Yakni tidak merasakan kelaparan, memiliki hunian layak, mampu
berpakaian, serta anak-anak mereka bisa mengenyam
pendidikan dengan baik dan tidak kesulitan mendapatkan akses
kesehatan ketika sakit (K.19).
b) Selain itu juga kerja sama erat dengan pihak lain (K.24).

Kalimat a) merupakan kalimat majemuk setara dengan struktur (S)-P-Pel,
Konj-S-P-O-K.

Kalimat tersebut terdiri dari dua klausa yang setara. Klausa
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pertama, predikat transitif yakni tidak merasakan dan diikuti langsung oleh
pelengkap yaitu kelaparan, memiliki hunian layak, mampu berpakaian,. Klausa
kedua, subjek anak-anak mereka dan predikat aktif transitif bisa mengenyam
diikuti langsung oleh objek pendidikan dan keterangan dengan baik dan tidak
kesulitan mendapatkan akses kesehatan ketika sakit . Klausa pertama dan kedua
dipisahkan dan dihubungkan tanda koma dan konjungtor serta. Kalimat tidak
memiliki subjek terdapat pada klausa pertama, sebaiknya ditambahkan subjek
misalnya keinginan rakyat agar kalimat menjadi jelas, sedangkan untuk
pemisahakan kalimat sebaiknya menggunakan konjungtor serta.
Kalimat b) merupakan kalimat tunggal dengan struktur Konj-(S)-P-K.
Kalimat di atas, konjungtor selain itu menghubungkan predikat juga kerja sama
erat dan diikuti langsung oleh keterangan penyerta yaitu dengan pihak lain.
Kalimat tidak memiliki subjek, saran ditambahkan subjek misalnya kita agar
kalimat menjadi jelas. Pergunaan kalimat seharusnya berdasarkan struktur yang
benar yang didalamnya terdapat kurang lebih subjek dan predikat sebagai
berikut.
a) Keinginan rakyat yakni tidak merasakan kelaparan, memiliki
hunian layak, mampu berpakaian, serta anak-anak mereka bisa
mengenyam pendidikan dengan baik dan tidak kesulitan
mendapatkan akses kesehatan ketika sakit (K.19).
b) Selain itu kita juga kerja sama erat dengan pihak lain.
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2. Tajuk Rencana IV: Bijak Mencabut Subsidi Listrik
Pada tajuk ini, kalimat yang kekurangan unsur S (subjek) 1 kalimat tunggal.
Bisa dibagi dalam tiga sampai empat tahap sebagaimana penerapan
kenaikan tarif pada golongan pelanggan lainnya (K.20).

Kalimat di atas merupakan kalimat tunggal dengan struktur (S)-P-Pel-K.
Kalimat di atas, predikat intransitif mengawali kalimat yaitu bisa dibagi, diikuti
langsung oleh pelengkap dalam tiga sampai empat tahap, dan keterangan
perbandingan/kemiripan yaitu sebagaimana penerapan kenaikan tarif pada
golongan pelanggan lainnya. Kalimat tidak memiliki subjek, sebaiknya
ditambahkan subjek misalnya subsidi listrik agar kalimat menjadi jelas.
Pergunaan kalimat seharusnya berdasarkan struktur yang benar yang didalamnya
terdapat kurang lebih subjek dan predikat sebagai berikut.
Subsidi listrik bisa dibagi dalam tiga sampai empat tahap
sebagaimana penerapan kenaikan tarif pada golongan pelanggan
lainnya.

3. Tajuk Rencana V: Ujaran Kebencian yang Dibenci
Pada tajuk ini, kalimat yang kekurangan unsur S (subjek) 1 kalimat
majemuk setara.
Semula dikungkung dalam rezim otoriter yang membatasi ruang
gerak orang dalam berekspresi, kemudian pada era reformasi pintu
kebebasan dibuka lebar-lebar (K.7).

Kalimat di atas merupakan kalimat majemuk setara dengan struktur K-(S)P-K, Konj-K-S-P. Kalimat (2) terdiri dari dua klausa yang setara. Klausa
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pertama, keterangan waktu yaitu semula mengawali predikat intransitif
dikungkung dan diikuti langsung oleh keterangan tempat yaitu dalam rezim
otoriter yang membatasi ruang gerak orang dalam berekspresi. Klausa kedua,
keterangan waktu yaitu pada era reformasi mengawali subjek pintu kebebasan
dan predikat intransitif dibuka lebar-lebar. Klausa pertama dan kedua
dipisahkan dan dihubungkan tanda koma serta konjungtor kemudian. Kalimat
tidak memiliki subjek terdapat pada klausa pertama, sebaiknya ditambahkan
subjek misalnya masyarakat agar kalimat menjadi jelas, sedangkan untuk
pemisahakan kalimat sebaiknya menggunakan konjungtor kemudian. Pergunaan
kalimat seharusnya berdasarkan struktur yang benar yang didalamnya terdapat
kurang lebih subjek dan predikat sebagai berikut.
Semula masyarakat dikungkung dalam rezim otoriter yang
membatasi ruang gerak orang dalam berekspresi kemudian pada
era reformasi pintu kebebasan dibuka lebar-lebar.

4. Tajuk Rencana VI: Titik Mula Menuju Akhir Pembekuan PSSI
Pada tajuk ini, kalimat yang kekurangan unsur S (subjek) 1 kalimat
majemuk setara dan 1 kalimat majemuk bertingkat.
a) Meskipun belum jelas kapan pemerintah kembali mengizinkan PSSI
menjalankan kompetensi dan mengelola tim nasional, kehadiran
urutan FIFA dan AFC ke Indonesia bisa dianggap sebagai angin
segar bagi persepakbolaan negeri ini (K.2).
b) Untuk mencapai tujuan itu, tepat kiranya perwakilan FIFA dan AFC
beraudiensi dengan berbagai pihak (K.25).

Kalimat a) merupakan kalimat majemuk setara dengan struktur Konj-(S)PPel, S-P-K. Kalimat tersebut terdiri dari dua klausa yang setara. Klausa pertama,
konjungtor meskipun mengawali predikat intransitif belum jelas dan diikuti
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langsung oleh pelengkap kapan pemerintah kembali mengizinkan PSSI
menjalankan kompetensi dan mengelola tim nasional. Klausa kedua, subjek
kehadiran urutan FIFA dan AFC ke Indonesia dan predikat intransitif bisa
dianggap diikuti langsung oleh keterangan perbandingan yaitu sebagai angin segar
bagi persepakbolaan negeri ini. Klausa pertama dan kedua dipisahkan dan
dihubungkan tanda koma (,). Kalimat tidak memiliki subjek terdapat pada klausa
pertama, sebaiknya ditambahkan subjek misalnya kita agar kalimat menjadi jelas.
𝐾
Kalimat b) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur (𝑆)𝑃−𝑂
,𝐾 −

𝑆 − 𝑃.

Pada kalimat b) diawali oleh keterangan tujuan yaitu untuk mencapai tujuan

itu, keterangan tepat kiranya, subjek yaitu perwakilan FIFA dan AFC, predikat
intransitif beraudiensi dengan berbagai pihak. Keterangan waktu di atas
merupakan kalimat majemuk bertingkat yang didalamnya terdapat predikat transitif
mencapai yang diikuti langsung oleh objek tujuan itu. Kalimat tidak memiliki
subjek yang diawali oleh keterangan waktu, sebaiknya ditambahkan subjek
misalnya persepakbolaan negeri ini agar menjadi jelas. Penggunaan klimat
seharusnya berdasarkan struktur yang benar didalamnya terdapat kurang lebih
subjek dan predikat sebagai berikut.
a) Meskipun kita belum jelas kapan pemerintah kembali mengizinkan PSSI
menjalankan kompetensi dan mengelola tim nasional, kehadiran urutan
FIFA dan AFC ke Indonesia bisa dianggap sebagai angin segar bagi
persepakbolaan negeri ini (K.2).
b) Untuk persepakbolaan negeri ini mencapai tujuan itu, tepat kiranya
perwakilan FIFA dan AFC beraudiensi dengan berbagai pihak (K.25).
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5. Tajuk Rencana VII: Rekonsiliasi ala Partai Golkar
Pada tajuk ini, kalimat yang kekurangan unsur S (subjek) 1 kalimat
majemuk bertingkat.
Walaupun bukan lagi partai besar, peran sesungguhnya dalam
kancah politik dan pemerintahan masih sangat besar (K.26).

Kalimat di atas merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur
𝐾
(𝑆)𝑃−𝑃𝑒𝑙

, 𝑆 − 𝑃.

Kalimat tersebut diawali oleh keterangan yaitu Walaupun bukan lagi

partai besar, subjek yaitu peran sesungguhnya dalam kancah politik dan
pemerintahan, predikat intransitif masih sangat besar. Keterangan waktu di atas
merupakan kalimat majemuk bertingkat yang didalamnya terdapat predikat
intransitif bukan lagi yang diikuti langsung pelengkap partai besar. Kalimat tidak
memiliki subjek yang diawali oleh keterangan sebaiknya ditambahkan subjek
misalnya kedua kubu,agar menjadi jelas. Penggunaan klimat seharusnya
berdasarkan struktur yang benar didalamnya terdapat kurang lebih subjek dan
predikat sebagai berikut.
Walaupun kedua kubu bukan lagi partai besar, peran sesungguhnya
dalam kancah politik dan pemerintahan masih sangat besar (K.26).

6. Tajuk Rencana VIII: Napas Lega Para Buruh
Pada tajuk ini, kalimat yang kekurangan unsur S (subjek) 1 kalimat tunggal
dan 1 kalimat majemuk bertingkat.
a) Karena itu akan lebih baik buat Jateng untuk lebih dahulu
menerapkan perhitungan UMK dengan menggunakan KHL (K.
18).
b) Jika menilik kesediaan Gubernur untuk meminta dispensasi dan
pengusaha yang tergabung dalam Apindo selaku pemberi upah
tidak merasa keberatan, maka keputusan untuk mengegolkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56

penetapan UMK dengan perhitungan lama sebenarnya tinggal
ketok palu (K.20).

Kalimat a) merupakan kalimat tunggal dengan struktur Konj-(S)-P-O-K.
Kalimat tersebut diawali dengan konjungtor

yaitu karena itu mengawali

predikat akan lebih baik, diikuti langsung oleh objek buat Jateng, dan
keterangan tujuan yaitu untuk lebih dulu menerapkan perhitungan UMK dengan
menggunakan KHL. Kalimat tidak memiliki subjek, sebaiknya ditambahkan
subjek misalnya usulan dari bupati dan wali kota agar kalimat menjadi jelas.
Kalimat b) merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan struktur 𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑃 −
𝑃𝑒𝑙
𝑆−𝑃

. Kalimat tersebut diawali oleh konjungtor yaitu jika, predikat intransitif menilik

diikuti langsung oleh pelengkap kesediaan Gubernur untuk meminta dispensasi dan
pengusaha yang tergabung dalam Apindo selaku pemberi upah tidak merasa
keberatan, maka keputusan untuk mengegolkan penetapan UMK dengan
perhitungan lama sebenarnya tinggal ketok palu yang merupakan lanjutan dari
pelengkap yang bertingkat didalamnya terdapat subjek keputusan untuk
mengegolkan penetapan UMK dengan perhitungan lama dan predikat sebenarnya
tinggal ketok palu. Kalimat tidak memiliki subjek sebaiknya ditambahkan subjek
misalnya bupati dan wali kota,agar menjadi jelas. Penggunaan klimat seharusnya
berdasarkan struktur yang benar didalamnya terdapat kurang lebih subjek dan
predikat sebagai berikut.
a) Karena itu usulan dari bupati dan wali kota akan lebih baik buat
Jateng untuk lebih dahulu menerapkan perhitungan dengan
menggunakan KHL.
b) Jika bupati dan wali kota menilik kesediaan Gubernur untuk
meminta dispensasi dan pengusaha yang tergabung dalam
Apindo selaku pemberi upah tidak merasa keberatan, maka
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keputusan untuk mengegolkan penetapan UMK dengan
perhitungan lama sebenarnya tinggal ketok palu (K.20).

7. Tajuk Rencana IX: Kepala Daerah sebagai Agen Antikorupsi
Pada tajuk ini, kalimat yang kekurangan unsur S (subjek) 1 kalimat tunggal.
Tidak perlu malu meniru kebijakan positif daripada mengikuti arus
lalu terjerat kasus pada kemudian hari (K.23).
Kalimat di atas merupakan kalimat tunggal dengan struktur (S)-P-Pel-K.
Predikat mengawali kalimat yaitu tidak perlu malu diikuti langsung oleh
pelengkap meniru kebijakan positif, dan keterangan perbandingan/kemiripan
yaitu daripada mengikuti arus lalu terjerat kasus pada kemudian hari. Kalimat
tidak memiliki subjek, sebaiknya ditambahkan subjek misalnya kepala daerah
agar kalimat menjadi jelas. Penggunaan kalimat seharusnya berdasarkan struktur
yang benar yang didalamnya terdapat kurang lebih subjek dan predikat sebagai
berikut.
Kepala daerah tidak perlu malu meniru kebijakan positif daripada
mengikuti arus lalu terjerat kasus pada kemudian hari.
Unsur S (subjek) merupakan unsur wajib yang harus ada dalam sebuah
kalimat (Alwi, dkk. 2003: 327). Kekurangan unsur subjek dapat menyebabkan
sebuah kalimat menjadi tidak jelas.
B. Tidak Memiliki Unsur Subjek dan/atau Predikat
1. Tajuk Rencana VII: Rekonsiliasi ala Partai Golkar
Pada tajuk ini, kalimat yang kekurangan unsur S (subjek) dan P (predikat)
1 kalimat tunggal.
Tentu dengan prinsip win win solution dan bukan salah satu kubu
mengambil semuanya (K.23).
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Kalimat di atas merupakan kalimat tunggal dengan struktur K-K. Kalimat
diawali dengan keterangan modalitas yaitu tentu dan dilanjutkan keterangan
penyerta dengan prinsip win win solution dan bukan salah satu kubu mengambil
semuanya. Kalimat tersebut tidak memiliki unsur subjek dan predikat,
sebaiknya ditambahkan subjek kita dan predikat percaya. Penggunaan kalimat
seharusnya berdasarkan struktur yang benar yang didalamnya terdapat kurang
lebih subjek dan predikat sebagai berikut.
Kita percaya tentu dengan prinsip win win solution dan bukan salah
satu kubu mengambil semuanya (K.23).

Kalimat yang lengkap minimal mempunyai unsur S (subjek) dan P
(predikat). Kalimat tak lengkap pada dasarnya adalah kalimat yang tidak ada
subjek dan/atau predikat. Menurut Alwi, dkk (2003:363), kalimat tak lengkap
juga disebut sebagai kalimat minor. Selain bentuk kalimat tak lengkap seperti
kekurangan unsur subjek dan/atau predikat, dapat ditemukan pula kalimat tak
lengkap berupa ungkapan yang berdiri sendiri.
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur kalimat dan
kelengkapan unsur kalimat pada tajuk rencana surat kabar harian Suara Merdeka
edisi 2-7 November 2015. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan kalimat
tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat
majemuk campuran.
Dalam bahasa Indonesia dikenal adanya kalimat-kalimat dasar yang sederhana.
Kalimat-kalimat dasar yang sederhana itu terdiri atas satu subjek dan satu predikat.
Menurut Alwi, dkk (2003: 321), ada enam pola dasar pembentukan kalimat. Selain
keenam pola dasar kalimat tersebut, peneliti menemukan pola dasar kalimat S-PPel-K dari data yang dianalisis. Contohnya sebagai berikut.
a) Ganda putri Greysia Polli Meiliana Jauhari dituding berniat mengalah
dalam fase grup.
(Tajuk Rencana II.14)
b) Dana Rp 10 triliun/ disiapkan/ pemerintah/ bagi kesuksesan multievent
tersebut.
(Tajuk Rencana II.28)

Kalimat (a) termasuk kalimat yang mengikuti pola umum kalimat bahasa
Indonesia karena berstruktur S-P-Pel-K. Subjek kalimat adalah Ganda putri
Greysia Polli Meiliana Jauhari. Predikat kalimat di atas merupakan predikat pasif
intransitif yaitu ditunding, diikuti langsung oleh pelengkap berniat mengalah dan
keterangan dalam fase grup. Begitu pula kalimat (b) subjek yaitu dana
Rp 10 triliun, predikat pasif intransitif disiapkan, diikuti langsung oleh pelengkap
pemerintah dan keterangan tujuan bagi kesuksesan multievent tersebut.
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Dalam tajuk rencana yang diteliti terdapat kalimat yang tidak mempunyai
fungsi subjek dan kalimat tidak memiliki subjek dan atau/predikat. Contohnya
sebagai berikut.
a) Selain itu juga kerja sama erat dengan pihak lain.
(Tajuk Rencana II. 24)
b) Bisa dibagi dalam tiga sampai empat tahap sebagaimana penerapan
kenaikan tarif pada golongan pelanggan lainnya.
(Tajuk Rencana IV. 20)
c) Tentu dengan prinsip win win solution dan bukan salah satu kubu
mengambil semuanya.
(Tajuk Rencana VII. 23).

Kalimat (a) merupakan kalimat tunggal dengan struktur Konj-P-K. Kalimat
tersebut diawali dengan konjungtor selain itu dan predikatnya juga kerja sama erat.
Predikat pada kalimat di atas termasuk predikat kata kerja pasif diikuti langsung
oleh keterangan penyerta yaitu dengan pihak lain. Kalimat (b) merupakan kalimat
tunggal dengan struktur (S)-P-Pel-K. Kalimat (b), predikat intransitif mengawali
kalimat yaitu bisa dibagi, diikuti langsung oleh pelengkap dalam tiga sampai empat
tahap, dan keterangan perbandingan/kemiripan yaitu sebagaimana penerapan
kenaikan tarif pada golongan pelanggan lainnya sedangkan kalimat c) merupakan
kalimat tunggal dengan struktur K-K. Kalimat diawali dengan keterangan modalitas
yaitu tentu dan dilanjutkan keterangan penyerta dengan prinsip win win solution
dan bukan salah satu kubu mengambil semuanya. Kalimat tersebut tidak memiliki
unsur subjek dan predikat, sebaiknya ditambahkan subjek kita dan predikat
percaya.
Struktur kalimat (a) Konj-P-K, (b) P-Pel-K, dan (c) K-K tidak sebagaimana
lazimnya kalimat dalam bahasa Indonesia karena tidak memiliki fungsi subjek.
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Kalimat di atas jika ditambah subjek misalnya (a) kita, (b) subsidi listrik, dan
(c) subjek kita dan predikat percaya, akan menjadi jelas. Hasilnya yaitu:
a) Selain itu kita juga kerja sama erat dengan pihak lain.
(Tajuk Rencana II. 24)
b) Subsidi listrik bisa dibagi dalam tiga sampai empat tahap sebagaimana
penerapan kenaikan tarif pada golongan pelanggan lainnya.
(Tajuk Rencana IV. 20)
c) Kita percaya tentu dengan prinsip win win solution dan bukan salah satu
kubu mengambil semuanya.
(Tajuk Rencana VII. 23)

Pada penelitian ini, peneliti menemukan kesulitan dalam menentukan fungsi
sintaksis dalam kalimat karena kalimat yang digunakan panjang-panjang dan urutan
unsurnya tidak berdasarkan pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia. Kesulitan
itu dapat terselesaikan setelah peneliti melihat kembali referensi yang digunakan.
Peneliti juga menemukan data berupa kalimat yang menggunakan struktur SubjekPredikat-Pelengkap-Keterangan dan kalimat majemuk campuran (kalimat majemuk
setara dan kalimat majemuk bertingkat) diluar dari enam pola kalimat dasar.
Dari analisis data penelitian didapatkan hasil bahwa dalam penggunaan
struktur kalimat pada Tajuk Rencana Surat Kabar Harian Suara Merdeka edisi
2-7 November tahun 2015 masih terdapat kesalahan. Ditemukan struktur kalimat
tunggal sebanyak 196 buah, kalimat majemuk setara sebanyak 27 buah, kalimat
majemuk bertingkat sebanyak 73 buah, kalimat majemuk campuran sebanyak
5 buah, dan kalimat yang tidak memiliki kejelasan struktur kalimatnya sebanyak
1 buah. Pada tajuk rencana yang diteliti juga terdapat kalimat yang unsurnya tidak
lengkap, yaitu pada kalimat tunggal kekurangan unsur S (subjek) sebanyak
4 buah. Pada kalimat majemuk setara kekurangan unsur S (subjek) sebanyak
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3 buah. Pada kalimat majemuk bertingkat kekurangan unsur S (subjek) sebanyak
4 buah dan kalimat yang tidak memiliki kejelasan struktur kalimatnya sebanyak
1 buah.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Skripsi ini bertujuan mendeskripsikan struktur kalimat dan kelengkapan
unsur kalimat. Data yang dianalisis adalah 12 tajuk rencana pada Surat Kabar
Harian Suara Merdeka Edisi 2-7 November 2015. Dari 12 tajuk rencana memuat
302 kalimat yang diteliti.
Hasil analisis data penggunaan struktur kalimat yang digunakan yaitu
kalimat tunggal sebanyak 196 buah, kalimat majemuk setara sebanyak 27 buah,
kalimat majemuk bertingkat sebanyak 73 buah, kalimat majemuk campuran
sebanyak 5 buah, dan kalimat yang tidak memiliki kejelasan struktur kalimatnya
sebanyak 1 buah.
Kedua, dalam tajuk rencana juga terdapat kalimat yang unsurnya tidak
lengkap, yaitu kalimat tunggal kekurangan unsur S (subjek) sebanyak 4 buah,
kalimat majemuk setara kekurangan unsur S (subjek) sebanyak 3 buah, kalimat
majemuk bertingkat kekurangan unsur S (subjek) sebanyak 4 buah dan kalimat
yang tidak memiliki kejelasan struktur kalimatnya sebanyak 1 buah.
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5.2 Saran
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan. Walaupun
demikian, peneliti dengan segala kekurangannya memberi saran kepada redaktur
dan peneliti lain.
Pertama, peneliti berharap redaktur surat kabar untuk tetap memperhatikan
penggunaan struktur kalimat. Penggunaan struktur kalimat yang baik dan benar
akan membuat tulisan lebih efektif sehingga dapat dipahami oleh pembaca.
Kedua, peneliti menyadari bahwa penelitian ini banyak kelemahannya. Peneliti
berharap peneliti selanjutnya dapat memberikan kesempurnaan bagi penelitian ini
dan dapat menambahkan penelitian khususnya struktur paragraf. Semoga penelitian
ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang sama-sama membahas tentang
struktur kalimat. Masalah penggunaan struktur kalimat adalah masalah yang umum
terjadi dalam tulisan.
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HASIL ANALISIS STRUKTUR KALIMAT
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TRIANGULASI DATA
Berikut ini adalah hasil data penelitian “Struktur Kalimat pada Tajuk Rencana Surat Kabar Harian Suara Merdeka Edisi 2-7 November 2015” yang ditriangulasi
oleh ahli atau pakar.
Senin, 2 November 2015
Tajuk Rencana I: Kekhawatiran “Transaksi” APBN 2016
No
Kalimat
1

2

3

4

5

Setelah
melewati/
lobi-lobi
pemerintah,/ kalangan DPR RI/
akhirnya/ menyetujui/ APBN 2016.
Seluruh
fraksi/
mengakhiri/
perdebatan/
dan/
menyepakati/
RAPBN/ menjadi undang-undang/
dalam Sidang Paripurna, Jumat
(30/10).
Dari sepuluh fraksi,/ semula/ Fraksi
Gerinda/ menolak,/ dengan/ fokus
dana Penyertaan Modal Negara
(PMN)/ senilai Rp 40 triliun.
Fraksi itu/ memandang/ kontribusi
BUMN/ belum signifikan/ untuk
perekonomian nasional.
Namun,/ penolakan/ mereda/ setelah
terjadi/ lobi-lobi.

Struktur

Macam Kalimat

𝐾
S−K−P−O
(𝑆) − 𝑃 − 𝑂
S-P-O-Konj-(S)-P-O-Pel-K

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝐾 − 𝑆 −

𝑆−𝑃−

𝑃
𝑆−𝑃

𝑂
𝑆−𝑃−𝐾

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 − 𝑃 −

𝐾
𝑃−𝑆

Triangulator
Setuju
Tidak Setuju


Kalimat
Bertingkat

Majemuk

Kalimat
Setara

Majemuk



Kalimat
Bertingkat

Majemuk



Kalimat
Bertingkat

Majemuk

Kalimat
Bertingkat

Majemuk
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6

7

8

9

10

11

Wapres Jusuf Kalla dan Menteri
Keuangan Bambang Brodjonegoro/
bertemu/ dengan Ketua Umum
Gerindara Prabowo Subianto hingga
tercapai/ kesepakatan.
Persetujuan
RAPBN
tersebut/
dilengkapi/ dengan catatan/ bahwa/
catatan fraksi/ merupakan/ bagian
utuh dan tidak terpisahkan/ dalam
undang-undang tersebut dan wajib
dilaksanakan pemerintah.
Sementara/
masalah
PMN/
dikembalikan/ kepada komisi-komisi
DPR/ dan/ akan dibahas/ dalam APBN
Perubahan 2016.
Secara politis,/ apa yang terjadi dalam
persetujuan pengesahan RAPBN 2016
tersebut/ merupakan/ proses tawarmenawar antara eksekutif dan
legislatif.
Intensitas pembahasan anggaran/
secara detail/ semestinya terjadi/
dalam rapat-rapat di tingkat komisi.
Pembahasan awal itulah/ yang
menentukan
anggaran
negara
memihak kepentingan rakyat.

Kalimat Tunggal



Kalimat
Bertingkat

Majemuk



Konj-S-P-K-Konj-P-K

Kalimat
Setara

Majemuk



K,S-P-Pel

Kalimat Tunggal



S-K-P-K

Kalimat Tunggal



P-S

Kalimat Tunggal

S-P-Pel

𝑆−𝑃−

𝐾
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 − 𝐾
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12

Ketika proses awal di tingkat fraksi/
berjalan mulus,/ namun/ mendekati
pengesahan/
justru
terjadi/
penolakan,/
situasi
tersebut/
menimbulkan/ pertanyaan besar.

13

Penolakan PMN sebesar Rp 40 triliun/
kemudian/ dibahas/ dalam APBN.
Perubahan/
menimbulkan/
kekhawatiran
adanya
pola
transaksional.
Anggaran negara yang diharapkan/
lebih berpihak terhadap rakyat/
semakin jauh dari harapan.
Proses tarik-ulur kepentingan antara
pemerintah
dan
DPR/
memperlihatkan/ adanya kepentingan
pribadi dan kelompok kecil yang
didahulukan.
Proses gaduh/ di akhir pembahasan/
menjadi/ indikasi kuat kepentingankepentingan itu/ di lingkungan elite.
Keinginan rakyat atas anggaran
negara/ adalah bisa menikmati
kegembiraan dan kesejahteraan.
Yakni tidak merasakan/ kelaparan,
memiliki hunian layak, mampu
berpakaian,/ serta/ anak-anak mereka/
bisa mengenyam/ pendidikan/ dengan

14

15

16

17

18

19

𝐾
, 𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝐾 − 𝑃 − 𝑆, 𝑆 − 𝑃 − 𝑂
𝑆−𝑃

Kalimat
Bertingkat



Majemuk

S-K-P-K

Kalimat Tunggal



S-P-O

Kalimat Tunggal



S-P-K

Kalimat Tunggal



S-P-O

Kalimat Tunggal



S-K-P-Pel-K

Kalimat Tunggal



S-P

Kalimat Tunggal

(S)-P-Pel, Konj-S-P-O-K

Kalimat
Setara

Majemuk
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20

21

22

23

24
25

baik dan tidak kesulitan mendapatkan
akses kesehatan ketika sakit.
Pada sisi lain,/ masyarakat/ tidak
mendapatkan/ informasi gamblang
mengenal target dan postur RAPBN.
Misalnya/
seberapa
besar/
pendapatan, belanja,/ serta/ defisit/
anggaran/ negara.
Kegaduhan elite dalam berbagai
kepentingan
politik/
sangat
melelahkan/ rakyat.
Semakin/ banyaknya elite yang
berperkara hukum,/ terutama/ dalam
tangkap tangan skandal korupsi,/
semakin membuat letih/ masyarakat
kecil.
Sebaliknya/ rakyat/ rindu/ teladan dari
pemimpin.
Itulah/ yang semestinya menjadi
catatan
atas
pembahasanpembahasan/ dalam setiap Sidang
Paripurna DPR dan pemerintah,/
bahwa/
setiap
kebijakan
pembangunan/
mengandung/
konsekuensi/ kepada hajat hidup
banyak orang.

K-S-P-O

Kalimat Tunggal

S-P-Pel, Konj-S-P-Pel

Kalimat
Setara

S-P-O

Kalimat Tunggal

𝐾 − 𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝐾 −

𝐾
𝑃−𝑂

K-S-P-Pel
𝑃−𝑆−

𝐾
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 − 𝐾

Kalimat
Bertingkat





Majemuk





Majemuk

Kalimat Tunggal



Kalimat
Bertingkat



Majemuk
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Tajuk Rencana II: Tantangan untuk Erick Thohir
No
Kalimat
1

Salah satu ikon Indonesia dalam
manajemen olahraga internasional,/
Erick Thohir,/ terpilih/ sebagai ketua
(KOI) menggantikan/ Rita Subowo.

2

Pemilik
Inter
Milan
tersebut/
mengalahkan/ EF Hamidy/ dalam
pemungutan suara.
Keterlibatannya dalam pengelolaan
dan kepemilikan salah satu klub
terkemuka Italia itu/ diharapkan/
memberi
bekal
berarti/
untuk
meningkatkan
prestasi
olahraga
Indonesia.
Sebagai langkah awal,/ tentu saja/ dia/
harus memimpin/ konsilidasi/ secara
runtas.
Konsilidasi/ diperlukan/ mengingat
panasnya
suasana
menjelang
pemilihan.
Selain itu,/ sebelumnya/ muncul pula/
berbagai persoalan/ dengan Komite
Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

3

4

5

6

Struktur
𝐾, 𝑆 − 𝑃 −

𝐾
𝑆−𝑃−𝑂

Macam Kalimat
Kalimat
Bertingkat

Majemuk

Triangulator
Setuju
Tidak Setuju


S-P-O-K

Kalimat Tunggal



S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal



𝐾, 𝑃 −

𝑆
𝑆−𝑃−𝐾



Kalimat Tunggal

S-P-K

Kalimat Tunggal



Konj-Konj-P-S-K

Kalimat Tunggal
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7

Ganjalan-ganjalan/ perlu secepatnya
dihilangkan/ agar dunia olahraga
negeri ini/ berada dalam suasana
kondusif/ menghadapi kompetisikompetisi prestisius.

8

Tidak lama lagi/ intensitas perebutan
tiket/ untuk Olimpiade Rio de Janeiro
2016/ segera meningkat.
Babak-babak
prakualifikasi
itu/
menuntut/ perhatian ektra KOI.
KOI/ perlu menjalin/ komunikasi/
dengan induk organisasi cabangcabang olahraga yang terlibat.
Selain itu,/ relasi intensif/ juga harus
dijalin/ dengan Satlak Prima, gugus
tugas yang dibentuk pemerintah untuk
menghasilkan atlet-atlet Indonesia
yang berprestasi di pentas-pentas
olahraga internasional.
Kegagalan Indonesia/ meraih/ medali
emas/ dalam Olimpiade London 2012/
jangan sampai terulang.
Saat itu,/ kita/ tidak hanya gagal
mempertahankan/ tradisi membawa
pulang emas/ dari cabang bulu
tangkis,/ tetapi/ juga dicap/ tidak
sportif.

9
10

11

12

13

𝑆−𝑃−

𝐾
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

Kalimat
Bertingkat

Majemuk

𝐾
𝑆−𝑃

Kalimat
Bertingkat

Majemuk

𝑃−𝑆−





S-P-O

Kalimat Tunggal



S-P-O-K

Kalimat Tunggal



Konj-S-P-K

Kalimat Tunggal



𝑆−𝑃−𝑂−

𝐾
𝑆−𝑃

K-S-P-O-K-Konj-(S)-P-Pel

Kalimat
Bertingkat

Majemuk

Kalimat
Setara

Majemuk
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14

15

16

17

18

19

20
21

Ganda putri Greysia Polli Meiliana
Jauhari/ dituding/ berniat mengalah/
dalam fase grup.
Memang,/ saat itu/ sanksi/ tidak hanya
dijatuhkan/
kepada
pasangan
Indonesia,/ tetapi/ juga lawannya dan
dua pasangan lain.
Peristiwa tersebut/ merupakan/ buntut
dari
upaya
Tiongkok/
agar/
pasangannya/ tidak saling bertemu/
pada babak selanjutnya.
Bagaimanapun juga/ sanksi itu/ tetap
mencoreng/
perbulutangkisan
Indonesia.
Kejadian itu/ akhirnya/ disusul/
dengan kegagalan/ membawa/ pulang
medali emas ke Tanah Air.
Sejak Olimpiade di Barcelona 1992
sampai Olimpiade di Beijing 2008,/
bulu tangkis Indonesia/ selalu meraih/
medali emas.
Bahkan/ saat di Barcelona,/ dua medali
emas/ mampu dibawa/ pulang.
Di London,/ saat Erick Thohir/
menjadi chef de mission kontingen,/
justru/ tradisi itu/ berakhir.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal



Konj, K-S-P-K, Konj-Pel

Kalimat
Setara

Majemuk



Kalimat
Bertingakat

Majemuk



𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 −

𝐾
𝑆−𝑃−𝐾

S-P-O



Kalimat Tunggal

𝑆−𝐾−𝑃−

𝐾
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

Kalimat
Bertingkat

Majemuk



K-S-P-O

Kalimat Tunggal



Konj-K-S-P-Pel

Kalimat Tunggal



𝐾−

𝐾
,𝑃 − 𝑆 − 𝐾
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

Kalimat
Bertingkat

Majemuk



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75

22

23

24
25

26

27
28

29

Kenangan buruk ini/ harus menjadi
pemicu/ bagi Erick saat dia memimpin
KOI sekarang.
Tantangan ini/ harus dijawab/ dengan
kepemimpinan kuat,/ didukung/ oleh
time yang solid.
Selain itu/ juga kerja sama erat/ dengan
pihak lain.
Selain meraih/ prestasi/ dalam
Olimpiade,/ tugas berat lain yang
menjadi
tantangan
bagi
kepengurusannya/ adalah/ membawa
Indonesia sukses/ dalam Asian Games
2018.
Keberhasilan itu/ tidak hanya/ dalam
tataran prestasi,/ tetapi/ juga menjadi/
penyelenggaraan.
Jakarta dan Palembang/ akan menjadi/
tuan rumah Asian Games.
Dana Rp 10 triliun/ disiapkan/
pemerintah/
bagi
kesuksesan
multievent tersebut.
Efektif atau tidaknya dana itu/ tidak
hanya dilihat/ dari sisi kemeriahan,/
tetapi/ juga keberhasilan/ atlet-atlet
kita /di lapangan.

S-P-K

Kalimat Tunggal



S-P-K, P-Pel

Kalimat
Setara



Konj-P-K

Kalimat Tunggal



Kalimat
Bertingkat

Majemuk



S-P-Pel-Konj-P-Pel

Kalimat
Setara

Majemuk



S-P-Pel

Kalimat Tunggal

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

S-P-K-Konj-P-Pel-K

Kalimat
Setara

𝐾
,𝑆 −𝑃
(𝑆) − 𝑃 − 𝑂 − 𝐾

Majemuk

Majemuk
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Selasa, 3 November 2015
Tajuk Rencana III: Awas, Kekerasan Pilkada di Jateng
No

Kalimat

Struktur

Macam Kalimat

Triangulator
Setuju
Tidak Setuju


1

Sudah ada/ letupan-letupan atau
gesekan/ dalam dinamika proses
pilkada serentak di Jawa Tengah.

P-S-K

Kalimat Tunggal

2

Setidak-tidaknya/ kita/ mencatat/
insiden kekerasan dan potensi konflik/
di Kabupaten Pekalongan, Sragen, dan
Boyolali.

P-S-P-O-K

Kalimat Tunggal



3

Di Kajen,/ anggota panitia pengawas
kecamatan (panwascam)/ dikeroyok/
oleh pendukung salah satu calon.

K-S-P-Pel

Kalimat Tunggal



4

Pemicunya,/ anggota panwascam itu/
diduga/ tidak netral.

5

Adapun di Sragen dan Boyolali/
terjadi/ ketegangan dan gesekan/ di
antara pendukung calon yang berbeda.

K-P-S-K

Kalimat Tunggal



6

Insiden tersebut/ berlangsung/ dalam
masa kampanye yang makin mendekati
hari H pemungutan suara pada 9
Desember mendatang.

S-P-K

Kalimat Tunggal



𝑆−

𝑃
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

Kalimat
Bertingkat

Majemuk
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7

Artinya,
ada/
kecenderungan
peningkatan ketegangan psikologis/ di
antara para pendukung calon.

P-S-K

Kalimat Tunggal

8

Dengan sedikit pemicu saja,/ massa
pendukung salah satu calon/ dengan
calon lain/ akan mudah terlibat/
kekerasan verbal maupun fisik.

K,S-K-P-Pel

Kalimat Tunggal



9

Gesekan, apalagi konflik terbuka,/
dalam pelaksanaan pilkada/ tentu/
merupakan/
keniscayaan/
dalam
kompetisi politik.

S-K-K-P-Pel

Kalimat Tunggal



10

Namun,/ skala dan intensitas kekerasan
itu/ mesti dibedakan penyebabnya.

Konj-S-P

Kalimat Tunggal



11

Kekerasan akibat kerumunan massa,
apalagi antara pendukung calon yang
berbeda,/ bisa meletup/ secara tak
terduga.

S-P-K

Kalimat Tunggal



12

Kekerasan jenis ini/ biasanya terjadi/
secara instan akibat provokasi atau
ketidaksiapan petugas keamanan/
dalam mengantisipasi kerusuhan.

S-P-K-K

Kalimat Tunggal
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𝐾
(𝑆) − 𝑃 − 𝐾

13

Kekerasan yang terjad/ di Kajen/ harus
dicegah/ agar/ tidak menyebar/ ke 20
kabupaten/kota lain di Jateng yang
akan
menyelenggarakan
pilkada
serentak.

14

Insiden
penganiayaan
terhadap
penyelenggara pemilu/ merupakan/
preseden buruk/ bagi kualitas pilkada
dan perkembangan demokrasi.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

15

Apalagi,/ penganiayaan itu/ dipicu/
oleh
kecurigaan
terhadap
penyelenggara pilkada yang tidak
netral.

Konj, S-P-Pel

Kalimat Tunggal

16

Potensi kekerasan yang sama/ bisa
terjadi/ di daerah lain, terutama
Pemalang dan Boyolali.

S-P-K

Kalimat Tunggal

17

Pemalang/ digegerkan/ oleh adanya
PNS sebagai staf penyelenggara yang
merupakan ëítitipaníí calon Bupati.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

18

Di Boyolal juga terindikasi/ ada/
mobilisasi PNS dan kepala desa.

K-P-S

Kalimat Tunggal

𝑆−𝑃−

Kalimat
Bertingkat



Majemuk
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19

Independensi
penyelengara
dan
netralitas PNS/ merupakan/ prasyarat
penting/ bagi terselenggaraannya
pilkada yang jujur, adil, dan damai.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal



20

Sejumlah anggota KPU daerah yang
dipecat
Dewan
Kehormatan
Penyelenggara
Pemilu
(DKPP)/
membuktikan/ masih belum sterilnya
pilkada/
dari
kecurangan
penyelenggara, baik dari kalangan
komisioner dan staf KPU maupun
panwas.

S-P-O-K

Kalimat Tunggal



21

Keberpihakan penyelenggara/ bukan
saja menodai/ hasil pilkada,/ tetapi/
juga seperti/ bensin/ bagi kobaran api
konflik.

S-P-Pel-Konj-P-Pel-K

Kalimat
Setara

Majemuk



22

Begitu pula/ indikasi adanya mobilisasi
PNS dan kepada desa di Boyolali,/
sebagaimana/ temuan Bawaslu belum
lama ini.

Kalimat
Bertingkat

Majemuk



23

Selalu ada/ nafsu bagi calon kepala
daerah, terutama yang sebelumnya
menguasai jajaran birokrasi sampai ke
bawah,/ untuk menarik PNS dan para

𝑃−

P-S-K

𝑆
𝑆−𝑃

Kalimat Tunggal
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pemangku
kepentingan
di
pemerintahan buat mendukungnya.
24

Hal ini/ selain menyudutkan PNS,/
juga
menjadi/
ancaman
bagi
terselenggaranya pilkada yang jujur,
adil, dan damai.

S-K-P-Pel

Kalimat Tunggal



25

Semua ini/ pemicu konflik yang
bagaikan macan tidur.

S-P

Kalimat Tunggal



Tajuk Rencana IV: Bijak Mencabut Subsidi Listrik
No

Kalimat

Struktur

Macam Kalimat

Triangulator
Setuju
Tidak Setuju


1

Pemerintah/
memastikan/
bakal
mencabut subsidi listrik mulai/ awal
tahun depan.

S-P-O-K

Kalimat Tunggal

2

Pencabutan/ dilakukan/ terhadap
pelanggan
yang
selama
ini
menggunakan daya 450 volt ampere
(VA) dan 900 VA yang dinilai tak lagi
layak memperoleh subsidi.

S-P-O

Kalimat Tunggal



3

Selanjutnya,/ subsidi/ hanya diberikan/
kepada warga miskin yang dibuktikan
dengan surat keterangan miskin.

Konj-S-P-Pel

Kalimat Tunggal



Keterangan
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4

PT PLN (Persero)/ punya/ waktu dua
bulan/ untuk menyisir 23,3 juta
pelanggan listrik golongan rumah
tangga yang dianggap mampu.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal



5

Berdasarkan data Tim Nasional
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K),/ hanya ada/
24,7 juta keluarga miskin/ di Tanah
Air.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal



6

Padahal/ saat ini/ pemerintah/ mesti
menanggung/ subsidi listrik 48 juta
pelanggan rumah tangga yang
memakai daya 450 VA dan 900 VA.

Konj-K-S-P-O

Kalimat Tunggal

7

Artinya,/ ada/ 23,3 juta pelanggan
yang harus dicabut subsidinya/ karena/
dinilai bukan kelompok warga tidak
mampu yang berhak memperoleh
subsidi.

S, P-S-K

Kalimat Tunggal

8

Penyisirannya/ jelas membutuhkan/
strategi tersediri.

S-P-O

Kalimat Tunggal
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9

PLN/ pasti akan menerima/ banyak
protes/ dari masyarakat akibat
pencabutan subsidi yang berdampak
pada kenaikan tarif listrik sampai tiga
kali lipat.

S-P-O-K

Kalimat Tunggal



10

Hingga akhir tahun ini,/ BUMN energi
tersebut/ menawarkan/ penambahan
daya dari 900 VA ke 1.300 VA/ tanpa
dipungut biaya.

K,S-P-O-K

Kalimat Tunggal



11

Memang,/ tidak ada/ paksaan
menaikkan daya,/ tetapi/ warga
masyarakat mampu yang tetap
menggunakan daya 450 VA dan 900
VA/ akan dikenai/ tarif nonsubsidi
sebagaimana penggunaan daya 1.300
VA.

K,P-S-Konj-S-P-Pel

Kalimat
Setara

Majemuk



12

Tarif listrik rumah tangga/ berdaya/
1.300 VA/ sesuai dengan harga
keekonomian/ Rp 1.352 per kilo watt
hour (kwh),/ sedangkan/ selama ini/
tarif listrik/ daya 450 VA/ dengan
subsidi sebesar Rp 415 per kwh/ dan/
tarif daya 900 VA/ Rp 605 per kwh.

S-P-K,Konj-K-S-P, Konj-S-P

Kalimat
Setara

Mejemuk
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13

Tarif
keekonomian
tersebut/
diperhitungkan/ dengan nilai tukar
rupiah terhadap dolar AS, perubahan
harga minyak bumi, dan inflasi.

S-P-K

Kalimat Tunggal



14

Pencabutan subsidi/ diperkirakan/
menghemat anggaran Rp 28 triliun
yang bisa dialihkan untuk keperluan
lain.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal



15

Sangat diharapkan,/ dalam menyisir
dan mencabut subsidi pelanggan listrik
daya 450 VA dan 900 VA,/ PLN/
bertindak bijaksana.

K,K-S-P

Kalimat Tunggal



16

Bukan tidak mungkin, di antara/ 23,3
juta yang dianggap tak berhak
menerima subsidi itu/ ada/ jutaan yang
berpotensi menjadi miskin/ apabila/
ada/ perubahan/ situasi ekonomi.

17

Misalnya,/ pelaku usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM).

P-S

Kalimat tunggal

18

Di samping itu,/ ada/ para pegawai
atau
pekerja
yang
selisih
pendapatannya/ dengan kelompok
miskin cuma tipis.

K,P-S-K

Kalimat Tunggal

𝑃, 𝐾 − 𝑆 − 𝑃 −

𝑃𝑒𝑙
𝑆−𝑃

Kalimat
Bertingkat



Majemuk
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𝐾
𝑆−𝑃−𝐾

Patut dipertimbangkan/ saran Yayasan
Lembaga
Konsumen
Indonesia
(YLKI)/ agar/ kebijakan pencabutan
subsidi pelanggan rumah tangga
berdaya 450 VA dan 900 VA/
dilakukan/ secara bertahap supaya
tidak memberatkan konsumen kecil.

20

Bisa dibagi/ dalam tiga sampai empat
tahap/
sebagaimana
penerapan
kenaikan tarif pada
golongan
pelanggan lainnya.

(S)P-Pel-K

Kalimat Tunggal

21

Dengan cara demikian,/ kenaikan itu/
tidak begitu terasa.

K-S-P

Kalimat Tunggal



22

Lebih penting lagi/ adalah kebijakan
itu/ tepat tujuan; penghematannya pun
bermanfaat.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal



𝑃−𝑆−

Kalimat
Bertingkat

Majemuk



19



Rabu, 4 November 2015
Tajuk Rencana V: Ujaran Kebencian yang Dibenci
No

Kalimat

Struktur

Macam Kalimat

Triangulator
Setuju
Tidak Setuju

Keterangan
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1

Penerbitan Surat Edaran Kapolri
tentang Ujaran Kebencian/ seperti
sebilah pedang bermata dua.

S-P

Kalimat Tunggal



2

Di satu sisi/ segala ujaran yang bernada
menghina/ bisa ditindak/ oleh penyidik
kepolisian.

K-S-P-Pel

Kalimat Tunggal



3

Penyidik/ dapat menjerat/ orang-orang
yang
dianggap
menyebarkan
kebencian melalui berbagai media.

S-P-O

Kalimat Tunggal



4

Pada sisi lain,/ SE/06//2015/ yang
ditekan Kapolri 8 Oktober itu/
menimbulkan/
kritik
akan
menghalangi kebebasan warga negara
untuk mengeluarkan pendapat seperti
telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

K-S-P-O

Kalimat Tunggal



5

Kebebasan
berbicara/
sering
menimbulkan/ gesekan dan konflik
horisontal.

S-P-O

Kalimat Tunggal



6

Setelah/ era reformasi/ bergulir,/
masyarakat/ mengalami/ euforia.

7

Semula/ dikungkung/ dalam rezim
otoriter yang membatasi ruang gerak
orang dalam berekspresi,/ kemudian/

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 −
K-P-K, Konj-K-S-P

𝑃
𝑆−𝑃−𝑂

Kalimat
Bertingkat

Majemuk



Kalimat
Setara

Majemuk
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pada era reformasi/ pintu kebebasan/
dibuka lebar-lebar.
8

Tapi/ keterbukaan itu/ melahirkan/ sisi
negatif.

Konj-S-P-O

Kalimat Tunggal

9

Potensi
penghinaan
akibat
sembarangan dalam menyampaikan
pendapat/ menimbulkan/ persoalan
baru,/ bahkan/ lebih tajam.

10

Tuduhan pencemaran nama baik/
sering kita dengar.

S-P

Kalimat Tunggal

11

Persoalan pelanggaran menyangkut
aspek suku, agama, ras, dan adat
istiadat/ juga mengemuka.

S-P

Kalimat Tunggal

12

Dalam era teknologi informasi seperti
sekarang,/ potensi kemunculan ujaran
kebencian di media sosial/ bisa
dipidana/ jika/ tidak mengindahkan/
teguran dari kepolisian.

13

Penegakan hukum itu/ sesuai/ dengan
KUHP, UU ITE, UU Diskriminasi Ras
dan Etnis, dan UU Penangganan
Konflik Sosial.

𝑆−𝑃−

𝐾, 𝑆 −

S-P-K

𝑂
(𝑆) − 𝑃

𝑃
(𝑆)𝑃 − 𝑂

Kalimat
Bertingkat

Kalimat
Bertingkat





Majemuk

Majemuk

Kalimat Tunggal









PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87



14

Banyak kasus status di media sosial/
berujung/ ke ranah hukum.

S-P-K

Kalimat Tunggal

15

Misalnya seorang mahasiswi S-2
UGM/ karena kicauannya di Path yang
dianggap menghina Yogyakarta atau
kicauan Farhat Abbas yang menyebut
Gubernur DKI Jakarta dengan katakata etnis tertentu/ diadukan/ oleh
Persatuan Islam Tionghoa Indonesia.

S-K-P-Pel

Kalimat Tunggal



16

Yang paling anyar postingan dari
internet citizen (netizen) yang
mempublikasikan
rekayasa
foto
Presiden Joko Widodo/ bertemu/
dengan Orang Rimba atau Suku Anak
Dalam.

S-P-O

Kalimat Tunggal



17

Dalam kasus terakhir,/ Istana Negara/
memang tidak melaporkan/ ke
kepolisian.

K-S-P-K

Kalimat Tunggal



18

Namun,/ melihat/ dari prosedur
penangan perkara,/ polisi/ bisa saja
bertindak/ tanpa harus ada laporan
terlebih dahulu.

Konj,(S)P-K, S-P-K

Kalimat
Setara



19

Tindakan preventif/ menjadi langkah
yang perlu didahulukan/ sebelu

S-P-K

Kalimat Tunggal

Majemuk
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memproses secara hukum
menyelesaikan masalah.

untuk

S-P-O-K-K

Kalimat Tunggal



Kalimat
Bertingkat



20

Pertanyaannya, apakah surat edaran
hate speech/ tidak akan membungkam/
kebebasan berpendapat/ secara lisan
dan tulisan/ dengan alasan stabilitas
nasional?

21

Ketika/ kondisi pembungkaman itu/
lebih
mengemuka/
daripada/
pengawasan,/ sama artinya/ dengan
kembali ke masa lalu.

22

Kembali ke era kesewenang-wenangan
dengan dalih/ menjaga/ situasi
kondusif ala pemerintah.

K-P-Pel

Kalimat Tunggal

23

Pemberlakuan ketentuan soal hate
speech/ penting/ agar kebebasan
berbicara, termasuk di media sosial,
bisa dilakukan secara bijak/ serta/ tidak
melanggar/ hak orang lain.

S-P-K-Konj-(S)P-O

Kalimat
Setara

Majemuk



24

Namun,/ penerapan aturan itu/ perlu
dikawal/ supaya/ tidak menimbulkan/
pelanggaran HAM/ dan bahkan
memunculkan kebencian baru.

Kalimat
Bertingkat

Majemuk



𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 −

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 − 𝑃 −

𝑃
𝑆−𝑃−𝐾

𝐾
(𝑆)𝑃 − 𝑂 − 𝑃𝑒𝑙

Majemuk
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Tajuk Rencana VI: Titik Mula Menuju Akhir Pembekuan PSSI
No

Kalimat

Struktur

Macam Kalimat

Triangulator
Setuju
Tidak Setuju


1

Tanda-tanda ke arah penghentian
pembekuan PSSI/ mulai terlihat.

S-P

Kalimat Tunggal

2

Meskipun/ belum jelas kapan/
pemerintah kembali mengizinkan
PSSI menjalankan kompetensi dan
mengelola tim nasional,/ kehadiran
urutan FIFA dan AFC ke Indonesia/
bisa dianggap/ sebagai angin segar
bagi persepakbolaan negeri ini.

Konj-P-S, S-P-K

Kalimat
Setara

3

Para tamu itu/ telah diterima/ Presiden
Jokowi/ di istana.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal



4

Pertemuan
itu/
menghasilkan/
kesepakatan/ bagi pembentukan tim
khusus.

S-P-O-K

Kalimat Tunggal



5

Tim baru/ nanti/ akan hadir/ sebagai
bagian
dari
upaya
membuat
persepekbolaan Indonesia normal lagi.

S-K-P-K

Kalimat Tunggal



6

Saat ini/ publik/ mengenal/ Tim
Transisi yang dibentuk Kemenpora.

K-S-P-O

Kalimat Tunggal





Majemuk

Keterangan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90

Majemuk



7

Tim tersebut/ bisa dikatakan/ sebagai
gantinya pengurus PSSI,/ namun/ tak
memiliki/ hubungan organisatoris
/dengan PSSI.

S-P-Pel, Konj-P-O-K

Kalimat
Setara

8

Masa kerja tim itu/ diperpanjang,/ dari
rencana awal sekitar enam bulan
bekerja.

S-P-K

Kalimat Tunggal



9

Kini,/ tim baru/ disiapkan/ dengan
tugas
menjembatani
komunikasi
antara pemerintah dan FIFA.

K-S-P-K

Kalimat Tunggal



10

Dilihat
dari
tugas
utamanya,/
tergambar posisi PSSI tidak berada/ di
dalamnya.

S-P-K

Kalimat Tunggal



11

Keterlibatan pengurus PSSI/ rupanya/
dihindari pemerintah.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal



12

Pembekuan yang telah berjalan/
berbulan-bulan dijaga pemerintah/
dengan memutuskan keterkaitan
kepengurusan/ dan/ lembaga yang
berafiliasi/ dengan PSSI/ dalam
berbagai upaya memperbaiki kondisi
persepakbolaan nasional.

S-P-k-Konj-S-K-P

Kalimat
Setara

13

Dari apa yang disampaikan Presiden
Joko Widodo kepada para tamunya,/

K-S-P

Kalimat Tunggal



Majemuk
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kekecewaan
pemerintah
kepada
pengurus PSSI/ amat terlihat.
14

Dia/ menyampaikan/ persepakbolaan
nasional/
telah
dikotori/
oleh
pengaturan
skor,
keterlambatan
pembayaran gaji, dan pelanggaran
Statuta FIFA oleh klub tertentu.

15

Reformasi sepak bola nasional lalu/
menjadi/ keinginan pemerintah.

16

Kini,/ reformasi itu/ memasuki babak
baru/ setelah/ pemerintah dan/ FIFA/
sepakat/ untuk membentuk tim.

𝑆−𝑃−

𝑂
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

S-P-Pel

𝐾−𝑆−𝑃−

𝐾
𝑆−𝑃−𝐾

Kalimat
Bertingkat

Majemuk



Kalimat Tunggal



Kalimat
Bertingkat



Majemuk
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TRIANGULASI DATA
Senin, 2 November 2015
Tajuk Rencana I: Kekhawatiran “Transaksi” APBN 2016
No
Kalimat
Struktur
𝐾
1
Setelah melewati/ lobi-lobi pemerintah,/
S−K−P−O
kalangan DPR RI /akhirnya/ menyetujui/
(𝑆) − 𝑃 − 𝑂
APBN 2016.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

Seluruh fraksi/ mengakhiri/ perdebatan/
dan/ menyepakati/ RAPBN/ menjadi
undang-undang/ dalam Sidang Paripurna,
Jumat (30/10).
Dari sepuluh fraksi,/ semula/ Fraksi
Gerinda/ menolak,/ dengan fokus dana
Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai
Rp 40 triliun.
Fraksi itu/ memandang/ kontribusi
BUMN/
belum
signifikan/
untuk
perekonomian nasional.
Namun,/ penolakan/ mereda/ setelah
terjadi/ lobi-lobi.
Wapres Jusuf Kalla dan Menteri
Keuangan
Bambang
Brodjonegoro/
bertemu/ dengan Ketua Umum Gerindara
Prabowo Subianto/ hingga/ tercapai/
kesepakatan.
Persetujuan RAPBN tersebut/ dilengkapi/
dengan catatan/ bahwa/ catatan fraksi/
merupakan/ bagian utuh dan tidak
terpisahkan/
dalam
undang-undang
tersebut
dan
wajib
dilaksanakan
pemerintah.
Sementara/ masalah PMN/ dikembalikan/
kepada komisi-komisi DPR/ dan/ akan
dibahas/ dalam APBN Perubahan 2016.
Secara politis,/ apa yang terjadi dalam
persetujuan pengesahan RAPBN 2016
tersebut/ merupakan/ proses tawarmenawar antara eksekutif dan legislatif.
Intensitas pembahasan anggaran/ secara
detail/ semestinya terjadi/ dalam rapatrapat di tingkat komisi.
Pembahasan
awal
itulah/
yang
menentukan anggaran negara memihak
kepentingan rakyat.
Ketika proses awal di tingkat fraksi/
berjalan mulus,/ namun/ mendekati
pengesahan/ justru terjadi/ penolakan,/
situasi tersebut/ menimbulkan/ pertanyaan
besar.
Penolakan PMN sebesar Rp 40 triliun/
kemudian/ dibahas/ dalam APBN.
Perubahan/ menimbulkan/ kekhawatiran
adanya pola transaksional.
Anggaran negara yang diharapkan/ lebih
berpihak terhadap rakyat/ semakin jauh
dari harapan.
Proses tarik-ulur kepentingan antara
pemerintah dan DPR/ memperlihatkan/

Macam Kalimat
Kalimat Majemuk
Bertingkat

S-P-O-Konj-(S)-P-O-Pel-K

Kalimat Majemuk
Setara

K,Konj-S-P-K

Kalimat Tunggal

𝑆−𝑃−

𝑂
𝑆−𝑃−𝐾

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 − 𝑃 −
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 −

𝑆−𝑃−

𝐾
𝑃−𝑆

𝐾
𝑃−𝑆

𝐾
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 − 𝐾

Kalimat Majemuk
Bertingkat
Kalimat Majemuk
Bertingkat
Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Konj-S-P-K-Konj-P-K

Kalimat Majemuk
Setara

K,S-P-Pel

Kalimat Tunggal

S-K-P-K

Kalimat Tunggal

P-S

Kalimat Tunggal

𝐾
, 𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝐾 − 𝑃 − 𝑆, 𝑆 − 𝑃 − 𝑂
𝑆−𝑃

Kalimat Majemuk
Bertingkat

S-K-P-K

Kalimat Tunggal

S-P-O

Kalimat Tunggal

S-P-K

Kalimat Tunggal

S-P-O

Kalimat Tunggal
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17

18

19

20

21
22

23

24
25

adanya kepentingan pribadi dan kelompok
kecil yang didahulukan.
Proses gaduh/ di akhir pembahasan/
menjadi/ indikasi kuat kepentingankepentingan itu/ di lingkungan elite.
Keinginan rakyat atas anggaran negara/
adalah bisa menikmati kegembiraan dan
kesejahteraan.
Yakni tidak merasakan/ kelaparan,
memiliki
hunian
layak,
mampu
berpakaian,/ serta/ anak-anak mereka/ bisa
mengenyam/ pendidikan/ dengan baik dan
tidak kesulitan mendapatkan akses
kesehatan ketika sakit.
Pada sisi lain,/ masyarakat/ tidak
mendapatkan/
informasi
gamblang
mengenal target dan postur RAPBN.
Misalnya/ seberapa besar/ pendapatan,
belanja, serta defisit anggaran negara.
Kegaduhan
elite
dalam
berbagai
kepentingan politik/ sangat melelahkan/
rakyat.
Semakin/ banyaknya elite yang berperkara
hukum, terutama dalam tangkap tangan
skandal korupsi,/ semakin membuat letih/
masyarakat kecil.
Sebaliknya/ rakyat/ rindu/ teladan dari
pemimpin.
Itulah/ yang semestinya menjadi catatan
atas pembahasan-pembahasan/ dalam
setiap Sidang Paripurna DPR dan
pemerintah,/ bahwa/ setiap kebijakan
pembangunan/
mengandung/
konsekuensi/ kepada hajat hidup banyak
orang.

S-K-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

S-P

Kalimat Tunggal

(S)-P-Pel, Konj-S-P-O-K

Kalimat Majemuk
Setara

K-S-P-O

Kalimat Tunggal

Konj-P-S

Kalimat Tunggal

S-P-O

Kalimat Tunggal

Konj-S-P-O

Kalimat Tunggal

K-S-P-Pel

Kalimat Tunggal

𝑃−𝑆−

Tajuk Rencana II: Tantangan untuk Erick Thohir
No
Kalimat
1
Salah satu ikon Indonesia dalam S-P-Pel
manajemen olahraga internasional, Erick
Thohir,/ terpilih/ sebagai ketua (KOI)
menggantikan Rita Subowo.
2
Pemilik
Inter
Milan
tersebut/ S-P-O-K
mengalahkan/ EF Hamidy/ dalam
pemungutan suara.
3
Keterlibatannya dalam pengelolaan dan S-P-Pel-K
kepemilikan salah satu klub terkemuka
Italia itu/ diharapkan/ memberi bekal
berarti/ untuk meningkatkan prestasi
olahraga Indonesia.
4
Sebagai langkah awal,/ tentu saja/ dia/ K,K-S-P-O-K
harus memimpin/ konsilidasi/ secara
runtas.
5
Konsilidasi/
diperlukan/
mengingat S-P-K
panasnya suasana menjelang pemilihan.
6
Selain itu,/ sebelumnya/ muncul pula/ Konj-K-P-S-K
berbagai persoalan/ dengan Komite
Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

𝐾
𝑆−𝑃−𝑂−𝐾

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Struktur

Macam Kalimat
Kalimat Tunggal

Kalimat Tunggal

Kalimat Tunggal

Kalimat Tunggal

Kalimat Tunggal
Kalimat Tunggal
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7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20
21

22

23

24

Ganjalan-ganjalan/ perlu
secepatnya
dihilangkan/ agar dunia olahraga negeri
ini/ berada dalam suasana kondusif/
menghadapi
kompetisi-kompetisi
prestisius.
Tidak lama lagi/ intensitas perebutan tiket
untuk Olimpiade Rio de Janeiro 2016/
segera meningkat.
Babak-babak prakualifikasi itu/ menuntut/
perhatian ektra KOI.
KOI/ perlu menjalin/ komunikasi/ dengan
induk organisasi cabang-cabang olahraga
yang terlibat.
Selain itu,/ relasi intensif/ juga harus
dijalin/ dengan Satlak Prima, gugus tugas
yang
dibentuk
pemerintah
untuk
menghasilkan atlet-atlet Indonesia yang
berprestasi di pentas-pentas olahraga
internasional.
Kegagalan Indonesia meraih medali emas
dalam Olimpiade London 2012/ jangan
sampai terulang.
Saat itu,/ kita/ tidak hanya gagal
mempertahankan/
tradisi
membawa
pulang emas/ dari cabang bulu tangkis,/
tetapi/ juga dicap/ tidak sportif.
Ganda putri Greysia Polli Meiliana
Jauhari/ dituding/ berniat mengalah/ dalam
fase grup.
Memang,/ saat itu/ sanksi/ tidak hanya
dijatuhkan/ kepada pasangan Indonesia,
tetapi juga lawannya dan dua pasangan
lain.
Peristiwa tersebut/ merupakan/ buntut dari
upaya Tiongkok/ agar/ pasangannya/ tidak
saling bertemu/ pada babak selanjutnya.

𝑆−𝑃−

𝐾
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

Kalimat Majemuk
Bertingkat

K-S-P

Kalimat Tunggal

S-P-O

Kalimat Tunggal

S-P-O-K

Kalimat Tunggal

Konj-S-P-K

Kalimat Tunggal

S-P

Kalimat Tunggal

K-S-P-O-K-Konj-(S)-P-Pel

Kalimat Majemuk
Setara

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

Konj-K-S-P-Pel

Kalimat Tunggal

𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 −

𝐾
𝑆−𝑃−𝐾

Kalimat Majemuk
Bertingakat

Bagaimanapun juga/ sanksi itu/ tetap
mencoreng/ perbulutangkisan Indonesia.
Kejadian itu/ akhirnya/ disusul/ dengan
kegagalan membawa pulang medali emas
ke Tanah Air.
Sejak Olimpiade di Barcelona 1992
sampai Olimpiade di Beijing 2008,/ bulu
tangkis Indonesia/ selalu meraih/ medali
emas.
Bahkan/ saat di Barcelona,/ dua medali
emas/ mampu dibawa/ pulang.
Di London,/ saat Erick Thohir/ menjadi
chef de mission kontingen,/ justru/ tradisi
itu/ berakhir.

Konj-S-P-O

Kalimat Tunggal

S-K-P-K

Kalimat Tunggal

K-S-P-O

Kalimat Tunggal

Konj-K-S-P-Pel

Kalimat Tunggal

Kenangan buruk ini/ harus menjadi
pemicu/ bagi Erick saat dia memimpin
KOI sekarang.
Tantangan ini/ harus dijawab/ dengan
kepemimpinan kuat,/ didukung/ oleh time
yang solid.
Selain itu/ juga kerja sama erat/ dengan
pihak lain.

S-P-K

Kalimat Tunggal

S-P-K, P-Pel

Kalimat Majemuk
Setara

Konj-(S)-P-K

Kalimat Tunggal

𝐾,

𝐾
−𝑆−𝑃
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

Kalimat Majemuk
Bertingkat
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25

26

27
28
29

Selain meraih/ prestasi dalam Olimpiade,/
tugas berat lain yang menjadi tantangan
bagi kepengurusannya/ adalah/ membawa
Indonesia sukses/ dalam Asian Games
2018.
Keberhasilan itu/ tidak hanya/ dalam
tataran prestasi,/ tetapi/ juga menjadi/
penyelenggaraan.
Jakarta dan Palembang/ akan menjadi/
tuan rumah Asian Games.
Dana Rp 10 triliun/ disiapkan/ pemerintah/
bagi kesuksesan multievent tersebut.
Efektif atau tidaknya dana itu/ tidak hanya
dilihat/ dari sisi kemeriahan,/ tetapi/ juga
keberhasilan/ atlet-atlet kita /di lapangan.

𝐾
, 𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 − 𝐾
(𝑆)𝑃 − 𝑂

Kalimat Majemuk
Bertingkat

S-P-Pel-Konj-P-Pel

Kalimat Majemuk
Setara

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

S-P-K-Konj-P-Pel-K

Kalimat Majemuk
Setara

Selasa, 3 November 2015
Tajuk Rencana III: Awas, Kekerasan Pilkada di Jateng
No
1

Kalimat
Sudah ada/ letupan-letupan atau gesekan/
dalam dinamika proses pilkada serentak di
Jawa Tengah.

P-S-K

2

Struktur

Macam Kalimat
Kalimat Tunggal

Setidak-tidaknya/ kita/ mencatat/ insiden
kekerasan dan potensi konflik/ di
Kabupaten Pekalongan, Sragen, dan
Boyolali.

K-S-P-O-K

Kalimat Tunggal

3

Di Kajen,/ anggota panitia pengawas
kecamatan (panwascam)/ dikeroyok/ oleh
pendukung salah satu calon.

K-S-P-Pel

Kalimat Tunggal

4

Pemicunya,/ anggota panwascam itu/
diduga/ tidak netral.

5

Adapun di Sragen dan Boyolali/ terjadi/
ketegangan dan gesekan/ di antara
pendukung calon yang berbeda.

K-P-S-K

Kalimat Tunggal

6

Insiden tersebut/ berlangsung/ dalam masa
kampanye yang makin mendekati hari H
pemungutan suara pada 9 Desember
mendatang.

S-P-K

Kalimat Tunggal

7

Artinya, ada/ kecenderungan peningkatan
ketegangan psikologis/ di antara para
pendukung calon.

Konj-P-S-K

Kalimat Tunggal

8

Dengan sedikit pemicu saja,/ massa
pendukung salah satu calon/ dengan calon
lain/ akan mudah terlibat/ kekerasan verbal
maupun fisik.

K,S-K-P-Pel

Kalimat Tunggal

9

Gesekan, apalagi konflik terbuka,/ dalam
pelaksanaan pilkada/ tentu/ merupakan/
keniscayaan/ dalam kompetisi politik.

S-K-K-P-Pel

Kalimat Tunggal

𝑆−

𝑃
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

Kalimat Majemuk
Bertingkat
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𝑃
𝑃−𝑆

10

Namun,/ skala dan intensitas kekerasan itu/
mesti dibedakan/ penyebabnya.

11

Kekerasan akibat kerumunan massa,
apalagi antara pendukung calon yang
berbeda,/ bisa meletup/ secara tak terduga.

S-P-K

Kalimat Tunggal

12

Kekerasan jenis ini/ biasanya terjadi/
secara instan akibat provokasi atau
ketidaksiapan petugas keamanan/ dalam
mengantisipasi kerusuhan.

S-P-K-K

Kalimat Tunggal

13

Kekerasan yang terjad/ di Kajen/ harus
dicegah/ agar/ tidak menyebar/ ke 20
kabupaten/kota lain di Jateng yang akan
menyelenggarakan pilkada serentak.

14

Insiden
penganiayaan
terhadap
penyelenggara
pemilu/
merupakan/
preseden buruk/ bagi kualitas pilkada dan
perkembangan demokrasi.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

15

Apalagi,/ penganiayaan itu/ dipicu/ oleh
kecurigaan
terhadap
penyelenggara
pilkada yang tidak netral.

Konj, S-P-Pel

Kalimat Tunggal

16

Potensi kekerasan yang sama/ bisa terjadi/
di daerah lain, terutama Pemalang dan
Boyolali.

S-P-K

Kalimat Tunggal

17

Pemalang/ digegerkan/ oleh adanya PNS
sebagai
staf
penyelenggara
yang
merupakan ëítitipaníí calon Bupati.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

18

Di Boyolal juga terindikasi/
mobilisasi PNS dan kepala desa.

K-P-S

Kalimat Tunggal

19

Independensi penyelengara dan netralitas
PNS/ merupakan/ prasyarat penting/ bagi
terselenggaraannya pilkada yang jujur,
adil, dan damai.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

20

Sejumlah anggota KPU daerah yang
dipecat
Dewan
Kehormatan
Penyelenggara
Pemilu
(DKPP)/
membuktikan/ masih belum sterilnya
pilkada/ dari kecurangan penyelenggara,
baik dari kalangan komisioner dan staf
KPU maupun panwas.

S-P-O-K

Kalimat Tunggal

21

Keberpihakan penyelenggara/ bukan saja
menodai/ hasil pilkada,/ tetapi/ juga
seperti/ bensin/ bagi kobaran api konflik.

S-P-Pel-Konj-P-Pel-K

Kalimat Majemuk
Setara

22

Begitu pula/ indikasi adanya mobilisasi
PNS dan kepada desa di Boyolali,/
sebagaimana/ temuan Bawaslu belum lama
ini.

P-S-K

Kalimat Tunggal

23

Selalu ada/ nafsu bagi calon kepala daerah,
terutama yang sebelumnya menguasai

P-S-K

Kalimat Tunggal

ada/

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 −

𝑆−𝑃−

𝐾
(𝑆) − 𝑃 − 𝐾

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat
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jajaran birokrasi sampai ke bawah,/ untuk
menarik PNS dan para pemangku
kepentingan di pemerintahan buat
mendukungnya.
24

Hal ini/ selain menyudutkan PNS,/ juga
menjadi/ ancaman bagi terselenggaranya
pilkada yang jujur, adil, dan damai.

S-K-P-Pel

Kalimat Tunggal

25

Semua ini/ pemicu konflik yang bagaikan
macan tidur.

S-P

Kalimat Tunggal

Tajuk Rencana IV: Bijak Mencabut Subsidi Listrik
No
1

Kalimat
Pemerintah/ memastikan/ bakal mencabut
subsidi listrik mulai/ awal tahun depan.

S-P-O-K

2

Macam Kalimat
Kalimat Tunggal

Pencabutan/
dilakukan/
terhadap
pelanggan yang selama ini menggunakan
daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA
yang dinilai tak lagi layak memperoleh
subsidi.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

3

Selanjutnya,/ subsidi/ hanya diberikan/
kepada warga miskin yang dibuktikan
dengan surat keterangan miskin.

Konj-S-P-Pel

Kalimat Tunggal

4

PT PLN (Persero)/ punya/ waktu dua
bulan/ untuk menyisir 23,3 juta pelanggan
listrik golongan rumah tangga yang
dianggap mampu.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

5

Berdasarkan
data
Tim
Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K),/ hanya ada/ 24,7 juta keluarga
miskin/ di Tanah Air.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

6

Padahal/ saat ini/ pemerintah/ mesti
menanggung/ subsidi listrik 48 juta
pelanggan rumah tangga yang memakai
daya 450 VA dan 900 VA.

Konj-K-S-P-O

Kalimat Tunggal

7

Artinya,/ ada/ 23,3 juta pelanggan yang
harus dicabut subsidinya/ karena/ dinilai/
bukan kelompok warga tidak mampu yang
berhak memperoleh subsidi.

8

Penyisirannya/
jelas
strategi tersediri.

9

10

membutuhkan/

Struktur

𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 −

𝐾
(𝑆)𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

Kalimat Majemuk
Bertingkat

S-P-O

Kalimat Tunggal

PLN/ pasti akan menerima/ banyak protes/
dari masyarakat akibat pencabutan subsidi
yang berdampak pada kenaikan tarif listrik
sampai tiga kali lipat.

S-P-O-K

Kalimat Tunggal

Hingga akhir tahun ini,/ BUMN energi
tersebut/ menawarkan/ penambahan daya

K,S-P-O-K

Kalimat Tunggal
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dari 900 VA ke 1.300 VA/ tanpa dipungut
biaya.
11

Memang,/ tidak ada/ paksaan menaikkan
daya,/ tetapi/ warga masyarakat mampu
yang tetap menggunakan daya 450 VA dan
900 VA/ akan dikenai/ tarif nonsubsidi
sebagaimana penggunaan daya 1.300 VA.

K,P-S-Konj-S-P-Pel

Kalimat Majemuk
Setara

12

Tarif listrik rumah tangga/ berdaya 1.300
VA/ sesuai dengan harga keekonomian Rp
1.352 per kilo watt hour (kwh),/
sedangkan/ selama ini/ tarif listrik daya
450 VA/ dengan subsidi sebesar Rp 415
per kwh dan tarif daya 900 VA Rp 605 per
kwh.

S-P-K,Konj-K-S-P-K

Kalimat Mejemuk
Setara

13

Tarif
keekonomian
tersebut/
diperhitungkan/ dengan nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS, perubahan harga
minyak bumi, dan inflasi.

S-P-K

Kalimat Tunggal

14

Pencabutan
subsidi/
diperkirakan/
menghemat anggaran Rp 28 triliun yang
bisa dialihkan untuk keperluan lain.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

15

Sangat diharapkan,/ dalam menyisir dan
mencabut subsidi pelanggan listrik daya
450 VA dan 900 VA,/ PLN/ bertindak
bijaksana.

K,K-S-P

Kalimat Tunggal

16

Bukan tidak mungkin, di antara/ 23,3 juta
yang dianggap tak berhak menerima
subsidi itu/ ada/ jutaan yang berpotensi
menjadi miskin/ apabila/ ada/ perubahan/
situasi ekonomi.

17

Misalnya,/ pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM).

P-S

Kalimat tunggal

18

Di samping itu,/ ada/ para pegawai atau
pekerja yang selisih pendapatannya/
dengan kelompok miskin cuma tipis.

K,P-S-K

Kalimat Tunggal

19

Patut dipertimbangkan/ saran Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)/
agar/ kebijakan pencabutan subsidi
pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA
dan 900 VA/ dilakukan/ secara bertahap
supaya tidak memberatkan konsumen
kecil.

20

Bisa dibagi/ dalam tiga sampai empat
tahap/ sebagaimana penerapan kenaikan
tarif pada golongan pelanggan lainnya.

(S)P-Pel-K

Kalimat Tunggal

21

Dengan cara demikian,/ kenaikan itu/ tidak
begitu terasa.

K-S-P

Kalimat Tunggal

𝐾, 𝐾 − 𝑆 − 𝑃 −

𝑃−𝑆−

𝑃𝑒𝑙
𝑆−𝑃

𝐾
𝑆−𝑃−𝐾

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat
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22

Lebih penting lagi/ adalah kebijakan itu/
tepat tujuan; penghematannya pun
bermanfaat.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

Rabu, 4 November 2015
Tajuk Rencana V: Ujaran Kebencian yang Dibenci
No
1

Kalimat
Penerbitan Surat Edaran Kapolri tentang
Ujaran Kebencian/ seperti sebilah pedang
bermata dua.

S-P

2

Macam Kalimat
Kalimat Tunggal

Di satu sisi/ segala ujaran yang bernada
menghina/ bisa ditindak/ oleh penyidik
kepolisian.

K-S-P-Pel

Kalimat Tunggal

3

Penyidik/ dapat menjerat/ orang-orang
yang dianggap menyebarkan kebencian
melalui berbagai media.

S-P-O

Kalimat Tunggal

4

Pada sisi lain,/ SE/06//2015/ yang ditekan
Kapolri 8 Oktober itu/ menimbulkan/ kritik
akan menghalangi kebebasan warga negara
untuk mengeluarkan pendapat seperti telah
diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

K-S-P-O

Kalimat Tunggal

5

Kebebasan
menimbulkan/
horisontal.

S-P-O

Kalimat Tunggal

6

Setelah/
era
reformasi/
bergulir,/
masyarakat/ mengalami/ euforia.

7

Semula/ dikungkung/ dalam rezim otoriter
yang membatasi ruang gerak orang dalam
berekspresi,/
kemudian/
pada
era
reformasi/ pintu kebebasan/ dibuka lebarlebar.

K-(S)P-K, Konj-K-S-P

Kalimat Majemuk
Setara

8

Tapi/ keterbukaan itu/ melahirkan/ sisi
negatif.

Konj-S-P-O

Kalimat Tunggal

9

Potensi penghinaan akibat sembarangan
dalam
menyampaikan
pendapat/
menimbulkan/ persoalan baru,/ bahkan/
lebih tajam.

S-P-O-Pel

Kalimat Tunggal

10

Tuduhan pencemaran nama baik/ sering
kita dengar.

S-P

Kalimat Tunggal

11

Persoalan pelanggaran menyangkut aspek
suku, agama, ras, dan adat istiadat/ juga
mengemuka.

S-P

Kalimat Tunggal

12

Dalam era teknologi informasi seperti
sekarang,/ potensi kemunculan ujaran
kebencian di media sosial/ bisa dipidana/

berbicara/
gesekan dan

sering
konflik

Struktur

𝐾
,𝑆 − 𝑃 − 𝑂
𝑆−𝑃

𝐾, 𝑆 −

𝑃
(𝑆)𝑃 − 𝑂

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat
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jika/ tidak mengindahkan/ teguran dari
kepolisian.
13

Penegakan hukum itu/ sesuai/ dengan
KUHP, UU ITE, UU Diskriminasi Ras dan
Etnis, dan UU Penangganan Konflik
Sosial.

S-P-K

Kalimat Tunggal

14

Banyak kasus status di media sosial/
berujung/ ke ranah hukum.

S-P-K

Kalimat Tunggal

15

Misalnya seorang mahasiswi S-2 UGM/
karena kicauannya di Path yang dianggap
menghina Yogyakarta atau kicauan Farhat
Abbas yang menyebut Gubernur DKI
Jakarta dengan kata-kata etnis tertentu/
diadukan/ oleh Persatuan Islam Tionghoa
Indonesia.

S-K-P-Pel

Kalimat Tunggal

16

Yang paling anyar postingan dari internet
citizen (netizen) yang mempublikasikan
rekayasa foto Presiden Joko Widodo/
bertemu/ dengan Orang Rimba atau Suku
Anak Dalam.

S-P-O

Kalimat Tunggal

17

Dalam kasus terakhir,/ Istana Negara/
memang tidak melaporkan/ ke kepolisian.

K-S-P-K

Kalimat Tunggal

18

Namun,/ melihat/ dari prosedur penangan
perkara,/ polisi/ bisa saja bertindak/ tanpa
harus ada laporan terlebih dahulu.

Konj,(S)P-K, S-P-K

Kalimat Majemuk
Setara

19

Tindakan preventif/ menjadi langkah yang
perlu didahulukan/ sebelum/ memproses/
secara hukum untuk menyelesaikan
masalah.

20

Pertanyaannya, apakah surat edaran hate
speech/ tidak akan membungkam/
kebebasan berpendapat/ secara lisan dan
tulisan/ dengan alasan stabilitas nasional?

21

Ketika/ kondisi pembungkaman itu/ lebih
mengemuka/ daripada/ pengawasan,/ sama
artinya/ dengan kembali ke masa lalu.

22

Kembali ke era kesewenang-wenangan/
dengan dalih/ menjaga/ situasi kondusif ala
pemerintah.

K-K-(S)P-O

Kalimat Tunggal

23

Pemberlakuan ketentuan soal hate speech/
penting/ agar kebebasan berbicara,
termasuk di media sosial, bisa dilakukan
secara bijak/ serta/ tidak melanggar/ hak
orang lain.

S-P-K-Konj-(S)P-O

Kalimat Majemuk
Setara

24

Namun,/ penerapan aturan itu/ perlu
dikawal/ supaya/ tidak menimbulkan/
pelanggaran
HAM/
dan
bahkan
memunculkan kebencian baru.

𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 −

𝐾
𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

S-P-O-K-K

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Tunggal

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 −

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 − 𝑃 −

𝑃
𝑆−𝑃−𝐾

𝐾
(𝑆)𝑃 − 𝑂 − 𝑃𝑒𝑙

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat
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Tajuk Rencana VI: Titik Mula Menuju Akhir Pembekuan PSSI
No
1

Kalimat
Tanda-tanda
ke
arah
penghentian
pembekuan PSSI/ mulai terlihat.

Struktur

2

Meskipun/ belum jelas kapan pemerintah
kembali mengizinkan PSSI menjalankan
kompetensi dan mengelola tim nasional,/
kehadiran urutan FIFA dan AFC ke
Indonesia/ bisa dianggap/ sebagai angin
segar bagi persepakbolaan negeri ini.

Konj-(S)P-Pel, S-P-K

Kalimat Majemuk
Setara

3

Para tamu itu/ telah diterima/ Presiden
Jokowi/ di istana.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

4

Pertemuan
kesepakatan/
khusus.

itu/
menghasilkan/
bagi pembentukan tim

S-P-O-K

Kalimat Tunggal

5

Tim baru/ nanti/ akan hadir/ sebagai bagian
dari upaya membuat persepekbolaan
Indonesia normal lagi.

S-K-P-K

Kalimat Tunggal

6

Saat ini/ publik/ mengenal/ Tim Transisi
yang dibentuk Kemenpora.

K-S-P-O

Kalimat Tunggal

7

Tim tersebut/ bisa dikatakan/ sebagai
gantinya pengurus PSSI,/ namun/ tak
memiliki/ hubungan organisatoris /dengan
PSSI.

S-P-Pel, Konj-P-O-K

Kalimat Majemuk
Setara

8

Masa kerja tim itu/ diperpanjang,/ dari
rencana awal sekitar enam bulan bekerja.

S-P-K

Kalimat Tunggal

9

Kini,/ tim baru/ disiapkan/ dengan tugas
menjembatani
komunikasi
antara
pemerintah dan FIFA.

K-S-P-K

Kalimat Tunggal

10

Dilihat dari tugas utamanya,/ tergambar
posisi PSSI tidak berada/ di dalamnya.

S-P-K

Kalimat Tunggal

11

Keterlibatan pengurus PSSI/ rupanya/
dihindari pemerintah.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

12

Pembekuan yang telah berjalan berbulanbulan/ dijaga/ pemerintah/ dengan
memutuskan keterkaitan kepengurusan dan
lembaga yang berafiliasi/ dengan PSSI
dalam berbagai upaya memperbaiki
kondisi persepakbolaan nasional.

S-P-Pel-K-K

Kalimat Tunggal

13

Dari apa yang disampaikan Presiden Joko
Widodo
kepada
para
tamunya,/
kekecewaan pemerintah kepada pengurus
PSSI/ amat terlihat.

K-S-P

Kalimat Tunggal

S-P

Macam Kalimat
Kalimat Tunggal
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𝑂
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

14

Dia/ menyampaikan/ persepakbolaan
nasional/ telah dikotori/ oleh pengaturan
skor, keterlambatan pembayaran gaji, dan
pelanggaran Statuta FIFA oleh klub
tertentu.

15

Reformasi sepak bola nasional lalu/
menjadi/ keinginan pemerintah.

16

Kini,/ reformasi itu/ memasuki babak baru/
setelah/ pemerintah dan/ FIFA/ sepakat/
untuk membentuk tim.

𝐾−𝑆−𝑃−

17

Kita/ berharap/ tim tersebut/ segera
terbentuk dan bergerak secepatnya.

𝑆−𝑃−

18

Masyarakat/ tentu/ ingin segera kembali
menyaksikan kompetisi berputar/ dan/ tim
nasional/ berlaga/ pada ajang internasional.

S-P-Pel-Konj-S-P-K

Kalimat Majemuk
Setara

19

Beberapa turnamen yang sudah dan akan
digelar/ jelas/ bukan bagian dari
pembinaan persepakbolaan nasional yang
terarah.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

20

Dampaknya/ pada perekonomian dan
kesejahteraan pemain pun/ tak sebesar
kompetisi yang berjenjang.

S-K-P

Kalimat Tunggal

21

Agar masyarakat/ punya gambaran/ kapan
persepakbolaan nasional normal kembali,/
saat mulai bekerja/ tim tersebut/ perlu
menyampaikan/ sasaran yang hendak
dicapai serta tahapan-tahapan dan waktu
pencapaiannya.

22

Selain itu,/ harus disadari/ bahwa/ ada/
risiko-risiko hukum yang mungkin terjadi
di kemudian hari.

23

Karenanya/ tim/ juga harus memiliki/
kedudukan legal kuat/ dan/ menjalankan/
langkah-langkah efektif dan aman/ secara
hukum.

K-S-P-O-K-Konj-(S)P-O-K

Kalimat Majemuk
Setara

24

Langkah-langkah yang ditempuh/ juga
harus berujung/ pada upaya mereformasi
persepakbolaan negeri ini.

S-P-K

Kalimat Tunggal

25

Untuk mencapai tujuan itu,/ tepat kiranya/
perwakilan FIFA dan AFC/ beraudiensi
dengan berbagai pihak.

26

Mereka/ telah menyiapkan/ agenda/ untuk
bertemu PT Liga Indonesia, Asosiasi
Pesepak Bola Profesional Indonesia,
Asosiasi Pemain Sepak Bola Nasional
Indonesia, dan Siwo PWI.

S-P-O-K

Kalimat Tunggal

27

Pertemuan-pertemuan itu/ diharapkan/
memberi tambahan informasi/ dalam upaya

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

𝑆−𝑃−

S-P-Pel

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Tunggal

𝐾
𝑆−𝑃−𝐾

Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝑃𝑒𝑙
𝑆−𝑃

Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝐾
,𝐾 − 𝑆 − 𝑃 − 𝑂
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑃 −

𝑆
𝑃−𝑆

𝐾
,𝐾 − 𝑆 − 𝑃
(𝑆)𝑃 − 𝑂

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat
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memperbaiki
Indonesia.
28

kondisi

persepakbolaan

Titik mula yang terbentuk saat ini/
diharapkan/ menjadi fondasi berarti/ untuk/
mengakhiri/ pembekuan PSSI dan
mereformasi persepakbolaan negeri ini.

𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 −

𝐾
𝑃−𝑂

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kamis, 5 November 2015
Tajuk Rencana VII: Rekonsiliasi ala Partai Golkar
No
1

Kalimat
Konflik di tubuh Partai Golkar/ sudah
hampir usai.

S-P

Struktur

Macam Kalimat
Kalimat Tunggal

2

Setidak-tidaknya itulah/ gambaran yang
dapat ditangkap/ setelah keputusan
Mahkamah Agung.

P-S-K

Kalimat Tunggal

3

Kedua kepengurusan,/ yakni/ hasil Munas
Bali dan Munas Jakarta/ sudah berkantor/
bersama/ di DPP Golkar, Slipi, Jakarta.

4

Padahal/ sebelumnya/ kantor tersebut/
dikuasai/ kubu Agung Laksono.

Konj-K-S-P-Pel

Kalimat Tunggal

5

Namun/ belum bisa dipastikan/ bagaimana
wujud dan langkah rekonsiliasinya.

Konj-P-S

Kalimat Tunggal

6

Justru inilah/ yang unik dan hanya terjadi
di Partai berlambang pohon beringin itu.

P-S

Kalimat Tunggal

7

Konflik/ tidak harus dipelihara/ apalagi
dengan kekerasan.

S-P-K

Kalimat Tunggal

8

Sebagai partai yang memiliki reputasi
besar pada era Orde Baru,/ boleh
dikatakan/ Golkar/ merupakan/ partai yang
paling dewasa, matang dan terstruktur
dengan baik.

K, k-S-P-Pel

Kalimat Tunggal

9

Partai itu/ juga diakui/ paling banyak
memiliki kader tokoh dan pemimpin andal
di negeri ini, baik pengusaha besar, mantan
petinggi negeri, pimpinan TNI, sampai
artis ternama.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

10

Boleh dikatakan/ sebagian besar tokoh
politik di negeri ini berasal dari sana.

P-S

Kalimat Tunggal

11

Karena itu/ ketika pecah dan muncul/ dua
munas,/itu/ agak terasa aneh.

12

Yang terjadi selama ini/ adalah/ kaderkader terbaiknya yang kalah dalam munas/
kemudian/ membentuk/ partai baru.

𝑆−𝑃−

𝑃𝑒𝑙
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 − 𝐾

𝐾
,𝑆 − 𝑃
𝑃−𝑆
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 −

𝐾
(𝑆)𝑃 − 𝑂

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Beringkat
Kalimat Majemuk
Beringkat
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𝑃
(𝑆) − 𝑃 − 𝑂

13

Konflik pun/ tak terhindarkan/ sehingga/
mengacaukan/ solidaritas partai dibawah.

14

Barulah/ mereka/ bisa kembali didekatkan/
dengan momentum pilkada dan atas peran
aktif mantan ketua umumnya/ Jusuf Kalla.

K-S-P-K

Kalimat Tunggal

15

Pada saat yang sama/ proses hukum/ tetap
berjalan.

K-S-P

Kalimat Tunggal

16

Kedua kubu/ sama-sama/ menghormati/
proses hukum/ dan/ itulah/ yang
menunjukkan kedewasaan sebuah konflik.

S-K-P-O-Konj- P-S

Kalimat Majemuk
Setara

17

Keputusan MA yang mengabulkan/
sebagian gugatan Aburizal Bakrie terkait
dengan surat keputusan Menteri Hukum
dan
HAM
yang
mengesahkan
kepengurusan Agung Laksono,/ menjadi/
akhir dari proses hukum yang dijalankan.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

18

Namun/ keputusan itu/ tidak serta merta
menyebut/ hasil Munas Bali sah.

Konj-S-P-O

Kalimat Tunggal

19

Dari sinilah/ kemudian/ konflik itu/ belum
menemukan/ titik temu.

K-Konj-S-P-O

Kalimat Tunggal

20

Kubu Agung Laksono/ meminta/ munas
luar biasa, /sementara/ kubu Aburizal/
meminta/ pembentukan kepengurusan baru
memulai musyawarah mufakat.

S-P-O, Konj-S-P-O

Kalimat Majemuk
Setara

21

Kita/ melihat/ arah rekonsiliasi sudah
semakin jelas/ walaupun/ perbedaan/
masih nyata.

22

Karena/ kita/ percaya/ figur-figur dan
tokoh besar di dalamnya/ akan mampu
mencari jalan terbaik.

23

Tentu/ dengan prinsip win win solution dan
bukan salah satu kubu mengambil
semuanya.

K-K

Kalimat Tunggal

24

Peran wapres JK sebagai tokoh senior
partai/ tetap dipertahankan/ untuk
memuluskan perundingan dan lobi-lobi
mencari kesepakatan.

S-P-K

Kalimat Tunggal

25

Jangan sampai/ setelah pilkada/ justru/
konflik/ kembali memanas.

P-K-K-S-K

Kalimat Tunggal

26

Walaupun bukan lagi/ partai terbesar,/
peran sesungguhnya dalam kancah politik
dan pemerintahan/ masih sangat besar.

27

Boleh dikatakan/ jaringan kadernya sudah
ada dimana-mana.

𝑆−

𝑆−𝑃−

𝑃𝑒𝑙
𝑆−𝑃

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 − 𝑃 −

𝑃𝑒𝑙
𝑆−𝑃−𝑂

𝐾
,𝑆 − 𝑃
(𝑆)𝑃 − 𝑃𝑒𝑙
P-S

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Tunggal
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28

Ini/ membawa/ konsekuensi terjadinya
tarik menarik kepentingan dan intervensi
dari luar yang tidak mungkin terhindarkan.

S-P-O

Kalimat Tunggal

29

Namun/ sekali lagi/ kita/ percaya bobot dan
keandalan/ serta/ pragmatisme elite yang
berada di sana/ akan bisa mendorong/
percepatan rekonsiliasi.

Konj-K-S-P-Konj-S-P-O

Kalimat Majemuk
Setara

30

Tidaklah sulit/ menyatukan kepentingan
yang sebenarnya sama.

P-S

Kalimat Tunggal

Tajuk Rencana VIII: Napas Lega Para Buruh
No
1

Kalimat
Para buruh di Jawa Tengah/ agaknya bakal
bernapas lega.

S-P

2

Struktur

Macam Kalimat
Kalimat Tunggal

Sebelumnya/ Gubernur Ganjar Pranowo/
menyatakan/ akan meminta dispensasi/
untuk tidak menerapkan PP No 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan/ dalam formula
penghitungan upah buruh.

K-S-P-O-K-K

Kalimat Tunggal

3

Kemudian/ giliran Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Jateng/ menyepakati/
formula penghitungan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2016 masih akan
menggunakan survei kebutuhan layak
(KHL).

Konj-S-P-O

Kalimat Tunggal

4

Penolakan PP itu/ karena kepentingan
buruh/ tidak terwadahi/ dan/ upah mereka/
menjadi/ lebih rendah.

5

KHL Kota Semarang/ pada September
2015,/ misalnya,/ jika menggunakan/
aturan lama berjumlah Rp 1.895.000.

6

Namun/ jika dihitung/ dengan PP
Pengupahan,/ besaran KHL/ justru
berkurang menjadi Rp 1.879.000.

7

Padahal/ hitungan tersebut/ belum sampai
Desember.

Konj-S-P

Kalimat Tunggal

8

Sesuai aturan/ perhitungan itu hingga
desember 2015/ ditambah/ pertumbuhan
ekonomi dan inflasi.

K-S-P-Pel

Kalimat Tunggal

9

Apindo Jateng/ bersepakat/ menggunakan
formulasi lama/ dalam menetapkan UMK
2016 /karena/ sudah melakukan/ kajian
panjang.

10

Apalagi/ beberapa daerah di Jateng/ sudah
ada/ kesepakatan antara Apindo dengan
Dewan Pengupahan.

𝑆−

𝑃
𝑆 − 𝑃 𝑑𝑎𝑛 𝑆 − 𝑃

Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝑃
(𝑆)𝑃 − 𝑂

Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝑆−

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝐾𝑜𝑛𝑗 − (𝑆)𝑃 −

𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 −

Konj-S-P-Pel

𝐾
𝑆−𝑃

𝐾
(𝑆) − 𝑃 − 𝑂

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Tunggal
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11

Sebanyak 21 kabupaten/kota/ sepakat/
untuk menghitung UMK berdasarkan
survei KHL.

12

Karena itu,/ Apindo/ berpendapat/ apa
yang sudah disepakati bersama para buruh
tersebut/ perlu tetap dipertahankan.

13

Sekarang/ tinggal bagaimana/ langkah
Ganjar Pranowo untuk meyakinkan
Pemerintah Pusat/ bahwa Jateng lebih pas
mempergunakan formulasi perhitungan
lama dibandingkan memakai formulasi PP
Pengupahan.

14

FKSPN
Jateng/
sudah
meyakinkan/Gubernur jika PP Pengupahan
diterapkan/ di Jateng,/ maka/ nominasinya/
lebih rendah/ Rp 300- Rp 120.000
dibanding UMK berdasar KHL.

15

Alasan kesejahteraan buruh yang lebih
baik ini/ bisa disampaikan/ ke pemerintah.

16

Apalagi/ PP Pengupahan ini/ muncul/ saat/
Jateng/ sudah melakukan/ survei KHL.

17

Usulan dari bupati dan wali kota pun/
sudah masuk/ ke gubernur.

S-P-K

Kalimat Tunggal

18

Karena itu/ akan lebih baik/ buat Jateng/
untuk
lebih
dahulu
menerapkan
perhitungan UMK dengan menggunakan
KHL.

Konj-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

19

Hal ini/ dimaksudkan/ untuk memberi
peluang pelaksanaan hasil kerja lama yang
berkaitan kesepakatan dan survei KHL.

S-P-K

Kalimat Tunggal

20

Jika/ menilik/ kesediaan Gubernur untuk
meminta dispensasi dan pengusaha yang
tergabung dalam Apindo selaku pemberi
upah tidak merasa keberatan,/ maka/
keputusan untuk mengegolkan penetapan
UMK
dengan
perhitungan
lama/
sebenarnya tinggal ketok palu.

21

Sekali lagi/ Ganjar/ hanya perlu
meyakinkan pemerintah pusat/ bahwa/ dia/
sedang melakukan/ upaya terbaik/ untuk
kesejahteraan buruh di Jateng.

22

Kelegaan para buruh
harapkan jadi/ realita.

tersebut/

kita

S-P-K

Kalimat Tunggal

𝑆−𝑃−

𝑃𝑒𝑙
𝑆−𝑃

K-P-S-Pel

Kalimat Tunggal

𝑆−𝑃−𝑂

𝐾
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

S-P-K

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Tunggal

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 − 𝑃

𝐾
𝑆−𝑃−𝑂

𝐾−𝑆−𝑃−

Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝑃𝑒𝑙
𝑆−𝑃

Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝑂
𝑆−𝑃−𝑂−𝐾

Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑃 −

S-P-Pel

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Tunggal
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Jumat, 6 November 2015
Tajuk Rencana IX: Kepala Daerah sebagai Agen Antikorupsi
No
1

Kalimat
Penghargaan kepada Bupati Batang Yoyok
Riyo Sudibyo dan mantan wali kota
Surabaya Tri Rismaharini dari Bung Hatta
Anticorruption Award/ menegaskan/
perlawanan terhadap korupsi/ tidak akan
mati.

Struktur

𝑂
𝑆−𝑃−
𝑆−𝑃

Macam Kalimat
Kalimat Majemuk
Bertingkat

2

Kendati serangan, penggembosan, dan
penggerogotan terhadap/ para penggerak
antikorupsi/ pada berbagai sisi dan bentuk/
semakin ganas,/ Yoyok dan Risma/
menjadi teladan.

𝐾
,𝑆 − 𝑃
𝑆−𝑃

Kalimat Majemuk
Bertingkat

3

Keduanya/ tidak gentar dan terus berjalan/
sesuai track di sektor birokrasi pemerintah
dan layanan kepada publik.

S-P-K

Kalimat Tunggal

4

Setidaknya
dua
sosok
tersebut/
mengetengahkan/ ajaran/ bahwa anggaran
negara/ bisa diterjemahkan/ secara
sungguh-sungguh untuk kepentingan
masyarakat luas.

S-P-O bahwa S-P-K

Kalimat Majemuk
Bertingkat

5

Selama ini/ kita/ dipertontonkan/ secara
masif lewat pemberitaan banyaknya elite
pemerintahan
bermain-main/
dalam
penyusunan anggaran.

K-S-P-K-K

Kalimat Tunggal

6

Banyak kepala daerah/ tertangkap/ operasi
tangkap tangan penegak hukum, terjerat
sangkaan suap dan korupsi,/ sehingga/
meringkuk/ di tahanan karena terbukti
merampas duit rakyat.

7

Yoyok yang masih menjabat bupati/
hingga 1,5 tahun ke depan,/ bukannya/
tanpa transparansi APBD Batang.

S-K-P-K

Kalimat Tunggal

8

Dia/ mendirikan/ Unit Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2).

S-P-O

Kalimat Tunggal

9

Lembaga tersebut/ diposisikan/ sebagai
tempat pengaduan terhadap berbagai
keluhan layanan birokrasi.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

10

Ini/ langkah terobosan berani bupati,/ di
tengah terstrukturnya gangguan terhadap
kepala daerah.

S-P-K

Kalimat Tuggal

11

Tak pelak/ pembentukan lembaga tersebut/
pada awalnya mendapat tantangan dari
internal birokrasi.

P-S-K

Kalimat Tunggal

12

Transparansi pengelolaan dana publik
juga/ dicetuskan/ lewat Festival Anggaran.

S-P-K

Kalimat Tunggal

𝑆−𝑃−

𝑃𝑒𝑙
𝑃−𝐾

Kalimat Majemuk
Bertingkat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109

13

Publik/ secara gamblang/ bisa memelototi/
rincian anggaran atau buka-bukaan
mengenal APBD Batang.

S-K-P-O

Kalimat Tunggal

14

Dirjen
Pengembangan
Keuangan
Kementeriaan Keuangan/ menyebut/ hal
itu/ sebagai ide gila/ karena/ baru Batang/
yang berani menjalankan.

15

Jamaknya,/ buku APBD/ dijauhkan/ dari
sorotan publik.

K-S-P-K

Kalimat Tunggal

16

Bahkan/ terdapat/ nomenklatur khusus
yang dititipkan/ dalam berbagai pos SKPD,
yang “pada saat tepat” akan ditagih oleh
segelintir elite.

Konj-P-S-K

Kalimat Tunggal

17

Begitu pula/ Risma yang lompatannya luar
biasa/ dengan menerapkan
sistem
elektronik
dalam
e-procurement
(pembelian), e-budgeting (penganggaran),
dan e-government (pemerintahan).

P-S-K

Kalimat Tunggal

18

Keterbukaan dalam berbagai lini birokrasi/
sebagai upaya pencegahan/ praktik
korupsi/ di instansi pemerintah.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

19

Hasilnya,/ sistem berbasis dalam jaringan
(online) itu/ membuat/ Pemkot Surabaya
menghemat Rp 800 miliar/ setiap tahun.

𝑃−

20

Gamblangnya,/
sistem
ini/
akan
menghindarkan/ pertemuan tatap muka/
sehingga/ mengikis/ potensi kongkalikong.

𝐾, 𝑆 − 𝑃 −

21

Munculnya dua sosok pimpinan dari
daerah/ patut dicatat/ sebagai agen
struktural dalam pemberantasan praktik
korupsi.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

22

Lompatan kebijakan itulah/ yang bisa
ditularkan dan diadopsi oleh kepala daerah
yang lain.

P-S

Kalimat Tunggal

23

Tidak perlu malu/ meniru kebijakan
positif/ daripada mengikuti arus lalu
terjerat kasus pada kemudian hari.

P-Pel-K

Kalimat Tunggal

24

Pengambil kebijakan di daerah/ bisa
memberikan/ keteladanan perjuangan
melawan praktik-praktik korupsi dan
melakukan perubahan,/ dengan berbagai
upaya pencegahan.

S-P-O-K

Kalimat Tunggal

𝑆 − 𝑃 − 𝑂 − 𝑃𝑒𝑙 −

𝐾
𝑃−𝑆

Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝑆
𝑆−𝑃−𝑂−𝐾

Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝑂
𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Tajuk Rencana X: Realisasi Awal Proyek Tol Laut
No
1

Kalimat
Tiga dari enam trayek tol laut yang
ditetapkan
oleh
Kementerian

Struktur
S-K-P

Macam Kalimat
Kalimat Tunggal
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Perhubungan/ pada tahun anggaran 2015/
baru saja diluncurkan.
2

Dengan peresmian itu,/ gambaran tentang
tol laut yang menjadi salah satu janji
Jokowi/ dalam kampanye pilres/ mulai
nampak.

K, S-K-P

Kalimat Tunggal

3

Kapal besar yang memiliki tugas khusus/
mendistribusikan/ barang-barang/ ke
wilayah-wilayah tertentu/ dioperasikan/
dengan subsidi dari pemerintah.

4

Tahun ini,/ besarnya subsidi/ sebesar Rp 30
miliar/ untuk periode dua bulan.

K, S-P-K

Kalimat Tunggal

5

Subsidi/ diterima/ pemilik kapal, yaitu PT
Pelni.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

6

Tiga rute yang akan dilayari oleh tiga kapal
milik Pelni tersebut/ dianggap/ sebagai
jalur nonkomersial.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

7

Misi seperti itu/ bukanlah hal baru/ bagi
sebuah BUMN.

S-P-K

Kalimat Tunggal

8

Aplikasi
dari
misi
ini/
adalah
membebankan tarif kepada pengirim
barang di bawah ongkos keekonomiannya.

S-P

Kalimat Tunggal

9

Dengan biaya distribusi yang berkurang/
diharapkan/ harga barang-barang juga/
akan menurun.

10

Karena itu,/ yang terpenting dari acara
peresmian jalur tol laut/ sebenarnya
bukanlah/ proyeknya,/ tetapi/ dampaknya
bagi masyarakat dan perekonomian.

Konj-S-P-Pel, Konj-S

Kalimat Majemuk
Setara

11

Tol laut/ diluncurkan/ untuk menekan
disparitas harga antarwilayah di negeri ini.

S-P-K

Kalimat Tunggal

12

Pusat produksi sebagian besar kebutuhan
masyarakat/ kebanyakan berada/ di Pulau
Jawa.

S-P-K

Kalimat Tunggal

13

Tidak mengherankan/ bila tiga kapal itu/
berangkat dari pelabuhan yang ada di Jawa.

P-S

Kalimat Tunggal

14

Dua kapal/ mengawali/ pelayaran /dari
Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta/
sedangkan/ satu kapal lagi/ memulainya/
dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

S-P-O-K-Konj-S-P-K

Kalimat Majemuk
Setara

15

Satu kapal/ melayani/ wilayah barat/ dan/
dua kapal/ melayani/ wiayah timur
Indonesia.

S-P-O-Konj-S-P-O

Kalimat Majemuk
Setara

𝑆−𝑃−𝑂−

𝐾−𝑃−

𝐾
𝑆−𝑃−𝐾

𝑆
𝑆−𝑃

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat
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16

Pelayanan jalur barat/ sampai ke
Kepulauan Riau,/ sedangkan/ jalur timur/
melayani/hingga ke Papua.

S-P-Konj-S-P-K

Kalimat Majemuk
Setara

17

Ada/ satu kapal yang sebelum ke Papua
melakukan pengiriman barang ke Maluku.

P-S

Kalimat Tunggal

18

Melihat
luasnya
wilayah,/
tentu
keberadaan tiga kapal/ masih kurang.

19

Dengan kapal yang lebih banyak,/ wilayah
yang dijangkau/ lebih luas.

20

Selain itu,/ peningkatan jumlah kapal/ akan
meningkatkan/ frekuensi/ sehingga/ waktu
pengiriman/ bisa dipercepat mengingat
sistem interkoneksi/ bisa diterapkan.

21

Titik-titik keberangkatan awal/ juga bisa
ditambah.

S-P

Kalimat Tunggal

22

Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang,/
berpotensi/ dijadikan salah satu alternatif,/
mengingat letaknya yang juga dekat
dengan pabrik-pabrik besar di Pulau Jawa.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

23

Bila/ ada/ kendala teknis/ sehingga belum
memungkinkan untuk dilibatkan dalam
jalur tol laut,/ maka/ perbaikan atau
penambahan fasilitas/ perlu segera
dilakukan.

24

Tol laut/ memang membutuhkan/ biaya
besar,/ karena/ menuntut/ kesiapan
pelabuhan dan banyaknya kapal besar.

25

Biaya besar/ memang dibutuhkan/ untuk
proyek tersebut.

S-P-K

Kalimat Tunggal

26

Namun,/ sebagai negara kepulauan,/ tol
laut/ memang pilihan stategis.

Konj-K-S-P

Kalimat Tunggal

27

Penyertaan modal pemerintah (PMP)/ bisa
menjadi/
solusi/
karena/
BUMN/
berkewajiban menjadi/ operator.

28

BUMN/ mengemban/ misi menjalankan
program pemerintah.

S-P-O

Kalimat Tunggal

29

Penyertaan modal tersebut/ bisa diberikan
/untuk Pelindo yang mengelola pelabuhan
serta Pelni yang menjalankan kapal.

S-P-K

Kalimat Tunggal

30

PMP/ sah saja/ sepanjang/ ukuran dan
tujuannya/ jelas.

𝐾, 𝑃 −

𝑆
𝑆−𝑃

K-S-P

Kalimat Majemuk
Bertingkat
Kalimat Tunggal

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 − 𝑃 −

𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 −

𝑆−𝑃−

Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝐾
𝑆−𝑃

Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝐾
(𝑆)𝑃 − 𝑂

Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑃 − 𝑆 −

𝑆−𝑃−𝑂−

𝑂
𝑆−𝑃

𝐾
𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙

𝐾
𝑆−𝑃

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat
Majemuk
Bertingkat
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31

Kesesuaian
dengan
tujuan/
dibuktikan/
dalam
pertanggungjawabannya.

akan
proses

S-P-K

Kalimat Tunggal

Sabtu, 7 November 2015
Tajuk Rencana XI: Kerja Keras Ditjen Pajak
No
1

Kalimat
Ditjen Pajak/ perlu bekerja keras/ karena
sampai awal November ini penerimaan
pajak/ masih jauh dari target.

Struktur

Macam Kalimat
Kalimat Majemuk
Bertingkat

2

Bahkan/ Ditjen Pajak Sigir Priadi
Pramudito/ memperkirakan/ target/ dalam
APBN Perubahan 2015/ tidak akan
tercapai.

3

Dari target Rp 1.294,2 triliun,/
kemungkinan/ hanya akan tercapai/ 91,30
persen atau Rp 1.182,3 triliun.

K, K-P-S

Kalimat Tunggal

4

Untuk membuat defisit APBN tidak makin
menganga,/ pencapaian pajak/ harus
digenjot.

K-S-P

Kalimat Tunggal

5

Dua bulan tersisa harus dimanfaatkan
dengan baik dan berarti kerja keras/ harus
dicanangkan.

S-P

Kalimat Tunggal

6

Sampai dengan awal bulan ini,/
penerimaan pajak/ baru mencapai Rp 774,4
triliun.

K-S-P

Kalimat Tunggal

7

Melihat/
perlambatan
pertumbuhan
ekonomi Indonesia,/ bisa dimaklumi/ bila
pemerintah
kesulitan
menggenjot
penerimaan dari pajak.

8

Rupiah yang pernah mendekati Rp 15.000
per dolar AS/ makin memperburuk/ sektorsektor yang tergantung dari bahan baku
impor.

9

Imbasnya,/ biaya produksi yang harus
ditanggung/ melonjak.

10

Peningkatan harga jual yang menjadi
kompensasinya/ bisa memukul/ penjualan.

11

Penjualan atau omzet yang berkurang/
tidak
hanya
berdampak/
terhadap
penurunan laba perusahaan,/ pemerintah/
juga
terkena/
akibatnya/
karena/
penerimaan dari pajak pertambahan nilai
(PPN)/ juga bakal berkurang.

𝐾
𝑆−𝑃−
𝑆−𝑃
𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑆 − 𝑃 −

𝑂
𝑆−𝐾−𝑃

𝐾
,𝑃 − 𝑆
(𝑆)𝑃 − 𝑂
S-P-O

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Tunggal

𝑆−

𝑃
𝑆−𝑃

Kalimat Majemuk
Bertingkat

S-P-O

Kalimat Tunggal

𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙, 𝑆 − 𝑃 −

𝑃𝑒𝑙
𝑆−𝑃

Kalimat Majemuk
Campuran
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12

Kegairahan ekonomi/ memang berjalan
pararel/ dengan perpajakan.

S-P-K

Kalimat Tunggal

13

Ekonomi yang tumbuh/ berpotensi/
meningkatkan penerimaan pajak.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

14

Dalam pertumbuhan yang menurun seperti
saat ini,/ wajar/ bila pemerintah juga
kesulitan/ mengoptimalkan/ penerimaan
pajaknya.

15

Namun,/ saat ini/ Ditjen Pajak/ sedang
menerapkan/ reinventing policy.

Konj-K-S-P-O

Kalimat Tunggal

16

Kebijakan itu/ berupa/ penghapusan denda
bagi wajib pajak yang melakukan koreksi
atas kewajiban perpajakannya.

S-P-Pel

Kalimat Tunggal

17

Agar/ kebijakan itu/ membawa/ pengaruh
berarti dalam upaya meningkatkan
penerimaan,/ pada bulan ini/ perlu/
kampanye gencar untuk mengingatkan
para wajib pajak.

18

Dengan kampanye intensif/ diharapkan/
para wajib pajak/ memanfaatkan/ fasilitas
yang diberikan.

19

Program itu/ tidak mengurangi/ pajak yang
dibayarkan.

S-P-O

Kalimat Tunggal

20

Yang dihapuskan/ hanyalah dendanya,/
karena itu/ sebenarnya mekanisme
demikian/ bisa dianggap/ sebagai win-win
solution.

S-P-Konj-S-P-Pel

Kalimat Majemuk
Setara

21

Wajib pajak/ tidak perlu takut/ untuk
mengakui kesalahan.

S-P-K

Kalimat Tunggal

22

Pada sisi lain,/ pemerintah yang kehilangan
denda/ mendapat/ kompensasi/ dari pokok
pajak yang tentu besarnya jauh di atas
denda yang harus dibayarkan.

K, S-P-O-K

Kalimat Tunggal

23

“Pengampunan” seperti itu/ diharapkan
/menarik wajib pajak/ untuk membayar
pajak secara benar.

S-P-Pel-K

Kalimat Tunggal

24

Bila
kampanye/
berhasil,/
maka/
diharapkan/ pada dua bulan terakhir akan
didapat/ banyak wajib pajak yang
mengajukan koreksi atas jumlah pajak
yang sebelumnya dibayarkan.

25

Dengan pembebasan atas denda yang harus
dibayar,/ mereka/ diharapkan/ akan
merevisi besar pajaknya,/ dan/ hal itu/ akan
menambah/ pemasukan negara.

𝐾−𝑃−

𝑆
𝑆−𝑃−𝑂

𝐾
,𝐾 − 𝑃 − 𝑆
𝑆−𝑃−𝑂

𝐾−𝑃−

𝑆
𝑆−𝑃−𝑂

𝐾
, 𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑃 − 𝐾 − 𝑆
𝑆−𝑃

K-S-P-Pel-Konj-S-P-O

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Setara
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26

Dengan demikian/ target/ diharapkan/
tercapai,/ atau/ paling tidak jangan meleset/
jauh/ dari sasaran.

Konj-S-P-Pel-Konj-(S)P-Pel-K

Kalimat Majemuk
Setara

27

Paling tidak target “minimal” 91,30% dari
sasaran APBN Perubahan/ bisa dicapai.

S-P

Kalimat Tunggal

Tajuk Rencana XII: Mendoan Milik Banyumas
No
1

Kalimat
Kita/ perlu sepakat,/ mendoan sebagai
salah satu kekayaan jenis kuliner
Nusantara/ telah menjadi bagian dari
identitas Banyumas.

2

Menyebut Banyumas,/ mendoan/ tak boleh
tertinggalkan/ sebagai salah satu entitas
kearifan lokal, potensi kuliner yang secara
antropologis dan sosiologis/ merupakan/
aset kebudayaan Jawa Tengah.

3

Maka/ mematenkan aset kuliner itu/
sebagai milik pribadi perseorangan/ jelas
tidak bisa diterima/ secara akal sehat.

4

Geger mendoan/ belakangan/ muncul,/
dan/ meramaikan/ cuitan di media sosial/
setelah seorang pengusaha asal Sokaraja
bernama Fudji Wong sejak 2010/
mendapatkan/ hak paten makanan
berbahan baku tempe tersebut.

5

Pertanyaannya,/ mengapa/ Direktorat
Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia/ menerima pendaftaran/ dan/
mematenkan/ mendoan yang telah menjadi
aset publik/ sebagai hak perseorangan?

6

Pemerintahan Kabupaten Banyumas pun/
terkesan/ baru tahu setelah/ muncul/
polemik.

7

Tanpa bermaksud mencari pihak mana
yang patut disalahkan,/ kita/ memandang/
respons kaget pemkab sebagai sebuah
“pesan”/ bahwa/ seharusnya merekalah
yang proaktif/ mengamankan/ mendoan
dari kemungkinan pendakuan oleh negara
lain,/ sebagaimana yang selama ini banyak
dikhawatirkan terhadap kreasi dan produk
kebudayaan anak bangsa Indonesia.

8

Kita/ juga menangkap/ kesan ketergopohgopohan/ untuk mendudukkan perkara
mendoan ini dengan rencana melakukan
pendekatan kepada Fudji Wong.

Struktur

Macam Kalimat
Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝑃
𝑆−
𝑆−𝑃

𝐾
, 𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙
(𝑆)𝑃 − 𝑂

Konj-S-K-P-K

Kalimat Tunggal

𝑆 − 𝐾 − 𝑃, 𝐾𝑜𝑛𝑗 − (𝑆)𝑃 −

𝑆−

𝐾
𝑆−𝑃−𝑂

𝑃
𝐾 − 𝑆 − 𝑃 − 𝐾𝑜𝑛𝑗 − 𝑃 − 𝑂 − 𝐾

𝑆 − 𝑃 − 𝑃𝑒𝑙 −

𝐾, 𝑆 − 𝑃 −

S-P-O-K

Kalimat Majemuk
Bertingkat

𝐾
𝑃−𝑆

𝑂
𝑆−𝑃−𝑂−𝐾

Kalimat Majemuk
Campuran

Kalimat Majemuk
Campuran

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Majemuk
Bertingkat

Kalimat Tunggal
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