
51 

 

BAB IV 

PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

4.1   Lokasi  Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada teks berita Surat Kabar Harian Umum 

(SKHU)Timor Express, yang berlokasi di Jl. Piet A. Tallo Liliba, Kota Kupang, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

4.2   Sejarah Singkat Surat Kabar Harian Timor Express 

Berasal dari dorongan idealisme yang tinggi dan ditopang oleh kebebasan 

untuk menghadirkan sebuah media massa, maka Yusak Riwu Rohi bersama Hans 

Atta mencoba mendirikan sebuah media cetak. Media tersebut bertujuan untuk 

melayani kebutuhan dan kepentingan informasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT). Untuk mendirikan media cetak tersebut, maka konsep yang digunakan 

Yusak Riwu Rohi dan Hans Itta adalah mengetengahkan beragam rubrikasi serta 

penampilan yang berbeda dengan media cetak lainnya yang sudah beredar di 

NTT. 

Atas konsep itu, pada tahun 2001 Yusak Riwu Rohi bersama Hans Itta 

menyusun dan membawa sebuah proposal kepada Direktur Utama Jawa 

PosGroup, yang dipimpin oleh Dahlan Iskan. Dalam proposal tersebut 

menjelaskan untuk menghadirkan sebuah media cetak dengan memberi nama 

Radar Kupang dan menjadi suplemen harian Jawa Pos.  

Selang beberapa bulan kemudian, keinginan untuk mendirikan media cetak di 

Kupang ditanggapi secara positif oleh Direktur Utama Jawa Pos,Dahlan Iskan. 

Bahkan beliau menganjurkan untuk mendirikan koran yang bersifat otonom.Pada 
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tanggal 7 Juli 2002 di Graha Pena Surabaya, dalam rapat umum anggota Jawa 

PosGroup, yang juga diwakili Yusak Riwu Rohi, diumumkan, di Kupang akan 

didirikan sebuah media cetak dengan nama TIMOR EXPRESS dan yang akan  

menjadi pemimpin redaksi yakni Yusak Riwu Rohi. 

Bulan September 2002, Yusak Riwu Rohi sebagai Pemimpin Redaksi 

merekrut sembilan orang dan dikirim untuk magang wartawan  pada  Harian 

Fajar Makasar selama 3 bulan.Namun rencana tersebut dijalankan selama satu 

bulan dua minggu. Kesembilan orang itu, di antaranya: Simon Petrus Nilli, 

Robert, Stanley Boymau, Marten Bana, ImeldaYR, Djemi Amnifu, Oranis 

Herman, Yopi Lati dan Jeremias Fontuna. Dari kesembilan orang tersebut, 

terpilihlah Simon Petrus Nilli sebagai koordinator redaktur. 

Awalnya Timor Express beralamat di Oeba, namun karena suasana kantor dan 

kondisi lingkungan yang  tidak  memungkinkan, maka lokasi penerbitan  

dipindahkan ke sebuah rumah manajer Hotel Sasando di JL. R. A. Kartini/Kota 

Baru.Dengan bantuan sarana utama, listrik, dan telepon dari Hotel Sasando yang 

juga termasuk dalam pengolahan manajemen Jawa Pos Group, maka kendala-

kendala tersebut dapat teratasi.Pada tanggal 20 Desember 2002 melakukan 

penerbitan perdana di Harian Fajar Makasar.Pada tanggal 20 Januari dan 20 

Februari 2003, Timor Express melakukan percobaan penerbitan untuk kedua dan 

ketiga kalinya di Harian Radar Bali.Hal ini disebabkan belum tersedianya 

peralatan mesin cetak.Selama melakukan percobaan penerbitan, ternyata 

mendapat sambutan positif dari masyarakat Kota Kupang. 
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Pada tanggal 17 Mei 2003, mesin cetak  dari Surabaya tiba di Kupang. Hal itu 

mempermudah  proses  kerja mencetak Surat Kabar Timor Express. Pada tanggal 

21 Juni 2003, Timor Express terbit layaknya sebuah koran harian. Tanggal itu 

pula sebagai awal terbitnya Surat Kabar Timor Express. 

4.3 Visi dan Misi Surat Kabar  Timor Express 

SKHU Timor Express memilki pandangan tersendiri dalam melaksanakan 

operasional hariannya. Sehingga sebagai sebuah media massa yang bergerak di 

bidang cetak, SKHU Timor Express memilki visi dan misi  yang menjadi landasan 

untuk begerak dan  kegiatan diarahkan. Visi dan misi adalah fondasi dasar SKHU 

Timor Express untuk tetap eksis. 

SKHUTimor Express memiliki visi serta misi yang kemudian dijadikan motto 

sekaligus filosofi hidup SKHU Timor Express. Motto yang berbunyi “Surat Kabar 

Harian Umum Timor Express, Cerdas dan Konsisten”, tidak hanya akan menjadi 

motto yang terpampang pada cetakan koran harian saja tetapi akan 

diimplementasikan oleh semua awak SKHU Timor Express di dalam keseharian 

mereka. Menjadi aktifitas membaca bukan hanya sekedar kegemaran melainkan 

sebagai kebutuhan masyarakat NTT.      

A. Visi 

1. Menyajikan informasi yang benar dan membuka wawasan masyarakat NTT. 

2. Turut membangun, memajukan serta menciptakan pertumbuhan 

pembangunan   daerah  NTT. 

3. Memberikan/ menciptakan  nuansa  kesejukan bagi masyarakat NTT dalam  

aktifitasnya. 

4. Memberikan image positif daerah NTT terhadap interaksi dengan dunia luar. 

B. Misi 

1. Sebagai media untuk menyampaikan aspirasi dan inspirasi. 
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2. Sebagai sarana kontrol sosial pemerintah dan masyarakat. 

3. Mendorong semangat pembaca membaca. 

4. Sebagai sarana penunjang demokrasi. 

5. Menangkap peluang pasar. 

 

4.4    Profil Lokasi Penelitian 

Surat Kabar Harian Umum (SKHU) Timor Express merupakan lembaga 

informasi yang memiliki keredaksionalan yang sah secara hukum dan sistem kerja 

yang berkualitas. Hal ini terlihat lewat berita yang dipublikasikan secara aktual 

dan berperiodisasi. Berikut adalah profil singkat SKHU Timor Express: 

Nama Lembaga  : Surat Kabar Harian Umum Timor Express 

Motto    : Bacaan Cerdas dan Konsisten 

Periodisasi Terbit  : Harian 

Penerbit   : PT. Timor Express Intermedia 

Landasan Operasional  :   UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik 

Segmen Pembaca  : Umum  

Pangsa Pasar                   : Seluruh Kota Kupang dan kabupaten di NTT  

Pendiri   : Yusak Riwu Rohi  

Tahun Berdiri  : 2003 

Alamat               : Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo,  Kupang      

NTT   

Telp: (0380) 8589000, 8589001, 8589002 

Fax : 8589003 

E-mail Iklan : iklan_timex@yahoo.co.id 

E-mail Redaksi : timeks_jpnn@yahoo.co.id 

Website : www.timorexpress.com 

     Sumber: Timor Express Intermedia 2019 
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4.5 Struktur Organisasi Surat KabarTimor Express 

Keberadaan struktur kerja merupakan salah satu dari sekian banyak indikator 

penting yang mutlak dimiliki sebuah organisasi. Struktur kerja dalam sebuah 

organisasi dapat membawa organisasi tersebut menuju pencapaian yang baik 

dalam efisiensi kerja dalam hal ini tujuan organisasi. Selain berfungsi sebagai 

acuan yang mengarahkan masing-masing komponen untuk menjalankan 

tanggungjawab dalam sebuah organisasi, struktur organisasi dibutuhkan sebagai 

cara yang efektif utuk menjalankan komunikasi dan koordinasi dalam organisasi 

tersebut.  

Melalui struktur organisasi inilah masing-masing komponen dalam sebuah 

organisasi dapat dengan mudah untuk mengetahui kedudukan, peran dan 

tanggungjawabnya di dalam organisasi yang ditempatinya. Berikut adalah struktur 

organisasi dari SKHU Timor Expres. 
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BAGAN 2.1 

STRUKTUR PERUSAHAAN 

PT. TIMOR EXPRESS INTERMEDIA KUPANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Timor Express Intermedia 2019 
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4.6 Tugas Pokok Bidang Organisasi Timor Express 

Struktur organisasi PT. Timor Express Intermedia mempunyai tugas dan 

fungsi sebagai berikut : 

1. Komisaris Utama. Pemilik perusahaan dan pemegang saham mayoritas.Saat 

ini komisaris utama Timexadalah Zulkifli Gani Otoh. 

2. Wakil Komisaris utama. Suatu jabatan yang membantu tugas dari komisaris 

utama yang tidak berada di tempat atau sedang berhalangan.Wakil komisaris 

utama Timex saat ini adalah Yusak Riwu Rohi. 

3. Komisaris. Merupakan pemegang saham yang ditunjuk oleh komisaris utama 

untuk mengatur struktur ke tingkat bawah. Saat ini komisaris Timex adalah 

Agus Salim A. H. M. Adil H. 

4. Direktur Utama Pemimpin/direksi yang memegang kendali salah satu anak 

perusahaan/cabang di bawah perusahaan induk. Direktur utama Timex saat ini 

adalah Sultan Eka Putra. 

5. Direktur Pemimpin/direksi yang memegang kendali apabila Direktur Utama 

tidak berada di tempat/ berhalangan. Direktur saat ini adalah Haerudin. 

6. Kepala Redaksi. Satu jabatan profesi setingkat pemimpin perusahaan yang 

bertanggungjawab mengatur bagian tersendiri (redaksi) dan terhadap profesi 

dimaksud, dalam hal ini tentang pemberitaan (media cetak). 

7. Wakil Kepala Redaksi. Bertanggungjawab secara teknis dalam produk 

penerbitan koran. 

8. Kepala Pracetak. Pimpinan unit yang mengatur dan bertanggung jawab 

terhadap Lay Out/desain koran. 
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9. Manager Keuangan. Pimpinan unit yang mengatur dan bertanggungjawab 

terhadap masalah operasional keuangan perusahaan. 

10. Manager Personalia. Mengatur tentang masalah kepegawaian/karyawan. 

11. Manager Umum. Mengatur serta bertanggungjawab tentang masalah 

perlengkapan perusahaan (inventaris & aset) dan legal. 

12. Manager Iklan. Mengatur dan bertanggungjawab terhadap hal periklanan. 

13. Manager Advertorial. Mengatur dan bertanggungjawab terhadap pemasaran 

koran. 

14. Manager Sirkulasi. Mengatur dan bertanggungjawab terhadap pemasaran 

koran. 

15. Manager Kombis. Mengatur, mengelola dan bertanggungjawab terhadap 

rubrikasi komunikasi bisnis. 

16. Redaktur. Penanggungjawab satu bagian/ rubrikasi berita. 

17. Reporter. Pencari berita/staf redaktur 

18. Koresponden. Perwakilan pencari berita yang ditunjuk oleh pemimpin redaksi. 

19. Staf  Karyawan yang bekerja pada suatu bagian/ pelaksana. 

20. Salesmen. Tenaga freelance bagian marketing.      

 

4.7 Debat Pemilihan Presiden 

  Di Indonesia, debat calon presidendanwakil presidentahun 2019 ini 

adalahpengalaman ke-empat, setelah sebelumnya pernah dilaksanakan saat 

kampanye pilpres tahun 2004, 2009 dan 2014. 
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  Pada tahun 2004  KPU (Komisi Pemilihan Umum) secara resmi 

menetapkan debat pilpres untuk pertama kali. Saat itu, lima paslon siap bertarung 

untuk mendapatkan hati rakyat Indonesia. Diantaranya  Wiranto- Salahuddin 

Wahid, Megawati Soekarnoputri- Hasym Muzadi, Amien Rais- Siswono Yudo 

Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla dan Hamzah Haz-Agum 

Gumelar. 

  Debat kala itu dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, tahap pertama oleh 

paslon Megawati Soekarnoutri-Hazyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo 

Husodo, aa rabu 30 Juni 2004 bertempat di hotel Borobudur, Jakarta. Sementara 

taha kedua dilaksanakan oleh paslon Wiranto- Salahuddin Wahid, Susilo 

Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. 

  Debat keua terjai tahun 2009. Dimana saat itu yang menjadi peserta debat 

adalah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Megawati Soekarno Putri-

Jusuf Kalla. Adapun topik penting yang menjadi  materi perdebatan adalah 

banyaknya peraturan-peraturan yang berbau ayariah, akibatnya memunculkan 

masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah ini dinilai tiak sesuai dengan 

perinsip keberagaman dan bineka tunggal ika. 

  Debat ketiga dilaksanakan pada tahun 2014 dengan peserta debat Jokowi 

Dodo- Jusuf Kala dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Materi enting yang 

disampaikan adalah persoalan hukum dengan tema debat ‘pembangunan 

demokrasi, pemerintahan yang bersih, an kepastian hukum’. 
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  Pada debat keempat pilpres 2019 dilaksanakan dalam 5 kali putaran, yaitu 

dilaksanakan pada 17 Januari, 17 Februari, 17 Maret, 30 Maret, dan 13 April. 

Pserta debat ini adalah  Jokowi Dodo-Ma’ruf Amin dan PrabowoSubianto-

Sandiaga Salaudin Uno. Berikut profil singkat perjalanan politik dari peserta 

capres dan cawapres  2019: 

1. . Joko Widodo  

  Joko Widodo (Jokowi) merupakan seorang politikus dari partai PDIP. 

Berlatar belakang pengusaha mebel, alumni Fakultas Kehutanan UGM ini 

mengawali karir di bidang politik dengan mencalonkan diri sebagai Wali Kota 

Solo pada tahun 2005. Berhasil memerintah selama 5 tahun, Jokowi kembali 

terpilih untuk periode kedua, namun ia tak menyelesaikan jabatannya dengan 

maju ke pilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada tahun 2012.  

  Jokowi memimpin dua tahun dan kembali tak menyelesaikan jabatannya 

untuk maju pada Pilpres 2014. Ia menjadi presiden Indonesia periode 2014-2019. 

2. Ma’ruf Amin 

  Ma‟aruf Amin memiliki pengalaman panjang dalam berpolitik. Mulai dari 

menjadi anggota DPRD DKI, bergabung dengan PKB, menjadi DPR, MPR, 

menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada masa SBY 

dan pada masa Jokowi, Amin menjadi anggota Dewan Pengarah Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila. 
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3. Prabowo Subianto 

Prabowo sebelumnya menjabat sebagai Pangkostrad dan Danjen Kopassus 

selama berkarir di dunia militer. Prabowo terjun ke dunia politik dengan 

bergabung di Partai Golkar. Ia pernah mengikuti konvensi capres pada tahun 

2004, namun gagal. Pada tahun 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Pada 

pemilu 2009, ia menjadi pasangan Megawati Soekarnoputri yang akhirnya 

dikalahkan oleh SBY-Boediono.  

Prabowo kembali maju pada Pilpres 2014 bersama Hatta Rajasa, namun 

kembali dikalahkan oleh Jokowi-Kalla. Pada Pilpres 2019, Prabowo kembali maju 

bersama Sandiaga. 

4. Sandiaga salahudin Uno 

Sandiaga merupakan politikus Gerindra dengan latar belakang pengusaha. 

Alumni Washington University ini pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI 

Jakarta. Dalam masa jabatannya yang baru 10 bulan, ia maju untuk mendampingi 

Anies Baswedan dan memenagkan Pilgub DKI pada tahun 2017. Dalam putaran 

kedua, pasangan tersebut berhasil mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama 

(Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.  

 

4.8 Berita Debat Capres Dan Caswapres Pada SKHU Timor Express 

 SKHU Timor Express dalam memberitakan debat capres dan cawapres edisi 

Januari-Februari ditampilkan pada halaman headline, debat pertama terdapat dua 

berita dan debat kedua terdapat dua berita. Keempat berita ini tergolong dalam 

dua jenis, yaitu dua berita menrupakan berita tentang suasana debat yang terjadi di 
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Jakarta. Sedangkan dua bertanya merupakan hasil wawancara dengan pengamat 

politik yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bisa ditanggapi bahwa bagi 

SKHU Timor Expres berita debat tersebut sangat penting dan punya pengaruh 

besar bagi kalayak pembaca yang ada di NTT. Alasan penulis mengambil berita 

dibawah karena merupakan berita yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti, selain itu karena berita debat capres dan cawares tersebut merupakan 

berita debat pertama dan debat kedua dimana berita tersebut punya pengaru luas 

kepada khalayak pembaca karena merupakan berita yang ditunggu- tunggu oleh 

masyarakat Indonesia kuhsusnya NTT.Bagi penulis Timor Expres tentunya punya 

cara tersendiri untuk mimbingkai berita debat tersebut. Oleh karena itu penulis 

ingin mengetahui bagaima Timor Express membingkai  berita debat itu.Berita 

berita tersebut diantarannya: 

1. Debat Panas Lalu Berpelukan (Jumat, 18 januari 2019) 

Capres-Cawapres Tak Singgung Kasus Novel 
Aksi saling sindir mewarnai debat perdana pasangan calon (paslon) 

presiden-wakil presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo 

Subianto-Sandiaga Salahudin Uno tadi malam. Meski demikian, debat yang 

diadakan di Hotel Bidakara itu berlangsung lancar. Bahkan, diakhiri dengan 

suasana keakraban kedua paslon. 

Ada empat tema besar yang menjadi materi debat. Yakni, hukum, korupsi, 

hak asasi manusia (HAM), dan terorisme. Kedua paslon memaparkan 

program unggulan masing-masing di empat bidang tersebut. Namun, 

beberapa isu besar aktual malah tidak disebut. Misalnya, kasus penyiraman 

air keras dengan korban penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Novel Baswedan. Sudah lebih dari 600 hari kasus tersebut tidak terungkap. 

Kasus besar lain yang tak disinggung, antara lain, korupsi Bank Century 

hingga penculikan aktivis. 

Yang tampak dalam debat adalah aksi saling sindir. Misalnya, saat 

Prabowo mempersoalkan seorang lurah di Mojokerto yang diproses hukum 

gara-gara mendukung dirinya dan Sandi. Padahal, beberapa kepala daerah 

yang terang-terangan menunjukkan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf tidak 

pernah dipersoalkan oleh aparat hukum. 
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Mendapat serangan itu, Jokowi membalas. Dia meminta Prabowo tidak 

main tuduh. Jokowi mengatakan, jika memang ditemukan pelanggaran, bukti-

bukti harus ditunjukkan dan kasus itu dilaporkan kepada aparat hukum. 

”Jangan menuduh,” tegas Jokowi. Sebaliknya, Jokowi balas menyentil 

mantan pendukung Prabowo-Sandi yang menebar hoaks. ”Mengaku dipukuli 

hingga babak belur, tapi ternyata habis operasi plastik,” kata Jokowi, lantas 

tersenyum. 

Suasana makin panas saat Sandiaga menyampaikan bahwa seorang 

nelayan di Karawang yang bernama Najib mengalami persekuasi dan 

kriminalisasi. Dia mempersoalkan aspek penegakan hukum di era Jokowi 

yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Namun, Jokowi menolak pernyataan 

Sandiaga. ”Pak Sandi menuduh lagi. Kalau benar ada persekusi, laporkan. 

Saya akan tindak tegas pelakunya,” kata Jokowi. Sandi menolak disebut 

menuduh. ”Pak Presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh, saya hanya 

menyampaikan aduan warga,” jawab Sandi. 

Di sesi tanya jawab, Jokowi juga menyebut Partai Gerindra yang 

dipimpin Prabowo sebagai partai yang memiliki caleg mantan koruptor 

terbanyak, yakni enam orang. Data tersebut pernah dirilis Indonesia 

Corruption Watch (ICW). Padahal, Prabowo sering mengampanyekan 

antikorupsi. Mendapat pertanyaan menohok itu, Prabowo bermaksud 

menyela. Dia mengangkat tangan sambil bertanya kepada moderator, ”Boleh 

saya menanggapi sekarang?” ”Tidak boleh,” jawab Ira Koesno, moderator 

debat. Spontan, Prabowo berjoget kecil saat mendengar jawaban Ira. 

Sandiaga menimpali aksi kocak itu dengan memijit pundak Prabowo dari 

belakang, seperti ingin menenangkan. 

Bagaimana Ma’ruf? Pada sesi pertama, ketua MUI itu tidak bicara 

banyak. Saat masih ada sisa waktu, dia hanya mengiyakan pernyataan 

Jokowi. ”Cukup. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Jokowi,” 

ucapnya, lantas tersenyum. Namun, saat tema terorisme, Ma’ruf menjawab 

sesuai durasi yang disediakan. Dia mengatakan, MUI telah menegaskan 

bahwa terorisme bukan Islam. ”Terorisme itu juga bukan jihad,” ucap dia. 

Pada sesi penutup, kedua paslon juga tidak mau mematuhi permintaan 

moderator untuk saling mengapresiasi. Masing-masing memilih melontarkan 

pernyataan promotif untuk meyakinkan bahwa mereka layak dipilih. Jokowi 

hanya menggunakan separo waktu, sedangkan Prabowo sedikit melewati 

waktu. 

Meski demikian, setelah masing-masing melontarkan kalimat penutup, 

terlihat suasana akrab. Jokowi dan Ma’ruf mendatangi Prabowo dan 

Sandiaga. Jokowi dan Prabowo berpelukan hangat. Keduanya 

menyunggingkan senyum yang lebar, bahkan tertawa. Prabowo terlihat 

mengguncang-guncang pundak Jokowi sambil tertawa. Sementara itu, 

Sandiaga berkali-kali mencium tangan Ma’ruf. 

Selain aksi saling sindir, kedua paslon memaparkan program unggulan 

masing-masing. Bedanya, Jokowi lebih berfokus membenahi sistem. ”Melalui 

reformasi kelembagaan dan penguatan sistem, manajemen hukum yang baik, 

dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki,” terangnya. 
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Sementara itu, Prabowo memilih berfokus pada peningkatan kesejahteraan 

para penegak hukum. ”Kita harus gaji tinggi mereka,” ujarnya. Karena itu, 

dia dan Sandiaga akan menguasai lebih banyak sumber pendapatan negara 

sehingga ada anggaran yang cukup untuk menggaji aparat hukum. 

Jokowi menjanjikan rencana penggabungan fungsi-fungsi legislasi. ”Kami 

gabungkan dalam pusat legislasi nasional. Dikontrol langsung oleh presiden, 

satu pintu,” lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu. 

Nanti daerah-daerah juga wajib berkonsultasi kepada pusat legislasi 

nasional bila hendak membuat regulasi. Dengan begitu, tidak sampai 

tumpang-tindih dengan regulasi di atasnya. Kemudian, untuk penegakan 

hukum dan HAM, Jokowi memilih untuk memersuasi masyarakat agar tidak 

ragu buat melapor bila mendapat diskriminasi. Untuk program lain, dia 

menjanjikan aparat penegak hukum benar-benar paham urusan HAM. Setiap 

SOP penindakan harus mempertimbangkan 

HAM. (byu/far/bay/c11/oni/jpg/ito). 

 

2. Substansi Debat Belum Nampak(Jumat, 18 januari 2019) 

 

 
PERDANA. Capres Joko Widodo (kiri) dan Capres Prabowo Subianto saling 

memberi salam usai debat pertama di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 

(17/1/19). 

KUPANG, TIMEX-Debat perdana dari lima kali debat Capres-Cawapres 

sudah dilaksanakan malam tadi, Kamis (17/1). Namun, subtansi debat dinilai 

belum nampak. Empat sub tema yakni hukum, HAM, korupsi dan terorisme belum 

dielaborasi lebih jauh. Bahkan kedua paslon terlibat dalam debat hal-hal teknis. 

Penilaian ini disampaikan praktisi hukum, pengamat komunikasi dan 

Ombudsman NTT. Dosen Fakultas Hukum Undana, Dr. John Tuba Helan bahkan 

menilai yang terjadi malam tadi buka debat melainkan tanya jawab. “Saya lihat 
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itu bukan debat. Itu tanya jawab tapi jawabannya meleset juga,” kata Tuba Helan 

dihubungi koran ini usai debat malam tadi. Dirinya mengaku tidak mendapat hal 

baru yang bisa meyakinkan pilihannya. 

“Padahal ada empat sub tema yang kalau dielaborasi secara baik akan bisa 

meyakinkan pemilih. Saya lihat yang diangkat itu hanya soal penegakan hukum 

oleh paslon 01 dan aparat penegak hukum oleh paslon 02,” kata Tuba Helan. 

Padahal, lanjutnya, bicara soal hukum maka harus mencakup tiga aspek yakni 

mulai dari pembentukan, pelaksanaan dan penegakan. “Harus dilihat secara utuh 

dari tiga aspek ini,” jelas pakar hukum administrasi negara ini. 

Hal yang sama juga diungkapkan guru besar komunikasi Undana, Prof. Alo 

Liliweri. “Saya lihat nalar argumen belum keluar dari kedua paslon. Jokowi 

yakin pada yang dikerjakan tapi visi ke depannya belum jelas. Sedangkan 

Prabowo saya lihat ada visi ke depannya,” ujar Prof. Alo. 

Secara umum, menurut Prof. Alo penampilan kedua paslon belum maksimal. 

Antara lain menurutnya karena peran panelis dan moderator yang tidak 

melakukan improvisasi sehingga kedua paslon tampil lebih lepas. “Kelihatan 

masih cukup kaku,” ujar dosen Pasca Sarjana Undana ini. 

Sementara itu, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana, Deddy Manafe, 

SH, M.Hum juga menilai suasana debat perdana malam tadi belum terlalu terasa. 

“Debat harus lebih elaborasi visi, misi dimana parameternya pada kontral sosial. 

Tapi saya lihat masih minim,” kata Deddy malam tadi di Graha Pena Timor 

Express. 

Mantan Kepala Pusat HAM Undana ini debat pertama ini anti klimaks. 

“Saya menilai debat perdana anti klimaks. Paslon tidak mengikuti aturan main 

karena masih menyerang paslon lainnya. Juga closing statement yang diharapkan 

memberikan pernyataan yang menyejukan tapi tidak kelihatan. Bahkan keduanya 

tidak saling mengapresiasi,” ujar Deddy. 

Sementara Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton menilai nuansa 

debat terasa. “Paslon terlihat lebih berani berdebat. Hanya saja substansi debat 

yang ditanyakan panelis belum dielaborasi masing-masing paslon lebih dalam,” 

kata Darius. 

Utamanya, lanjut Darius, Paslon 01 belum nampak menjelaskan apa yang 

dilakukan selama ini terkait isu debat. “Misalnya pemerintah saat ini sudah 

mencabut ribuan peraturan perundangan yang tumpang tindih satu sama lain. 

Menolak revisi UU KPK, peningkatan subsidi negara ke parpol untuk 

mengurangi politik berbiaya tinggi, peningkatan tunjangan kinerja pejabat 

struktural saat ini, menegakan HAM dengan peningkatan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur di wilayah 

indonesia timur, membangun konektivitas antardaerah dan lainnya,” ujar Darius. 

Selain itu, lanjutnya, Calon Wakil Presiden Paslon 01 juga belum kelihatan 

pikiran-pikirannya terkait isu debat karena minim bicara, kecuali isu terorisme. 

“Sementara Paslon 02 rupanya belum menggunakan data untuk mendebat 

jawaban paslon 01. Mestinya menggunakan data-data sehingga debat lebih 

berkualitas. Tapi saya kira penampilan calon Wakil presiden 02 cukup bagus. 

Lebih terlihat menyampaikan ide-ide dengan bahasa yang mudah dipahami 

publik,” ujar Darius lagi. 
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Namun, Paslon 02 sedikit kaget ketika Paslon 01 membeberkan data-data 

kuota pengurus yang dipimpinnya minim perempuan dan jumlah napi terbanyak 

jadi caleg. “Untuk menggaet pemilih rasional, sekiranya debat berikut 

menggunakan data untuk mengukur pencapaian kinerja,” pesan Darius. (ito) 

  

3. Jokowi Lebih Kaya Data (Senin, 18 Februari 2019) 

Debat Pilpres Edisi Kedua  
JAKARTA, TIMEX – Debat pilpres edisi kedua berakhir semalam. Meski 

tidak mampu memuaskan semua kalangan, namun penampilan para capres 

tampak lebih meyakinkan. Setidaknya, mereka terlihat lebih rileks dibandingkan 

debat pertama. Itu terbukti dari gestur-gestur yang mereka tunjukkan selama 

debat berlangsung. 

Dalam paparan visi dan misi, Prabowo menitikberatkan pada tiga hal. Yakni, 

energi, pangan, dan air. Menurut dia, dalam ketiga hal tersebut Indonesia harus 

mandiri dan berdikari. “Kita harus swasembada pangan, energi, dan air, agar 

kita bisa survive,” ujarnya. Apalagi, ketiga hal itu juga dijadikan tolok ukur PBB 

dalam menilai sebuah negara berhasil atau tidak. 

Prabowo juga menjanjikan sejumlah hal. “Kami kalau berkuasa, mendapat 

mandat dari rakyat, kami akan jamin pangan tersedia dengan harga terjangkau,” 

lanjutnya.  Juga, menurunkan harga listrik dan menyediakan pupuk dengan 

jumlah berapapun yang dibutuhkan. Dia mengapresiasi apa yang sudah 

dilakkukan Jokowi, namun menawarkan strategi yang lebih cepat. 

Sementara, Jokowi menitikberatkan visinya pada energi, infrastruktur, dan 

pangan. “Kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi penggunaan energi fosil,” 

ujarnya. Seperti sbelumnya, dia menceritakan apa yang sudah dikerjakan selama 

memerintah. Salah satunya produksi biodiesel dan biofuel B20, yang akan 

diteruskan hingga B100. 

Di bidang infrastruktur, dia menceritakan pembangunan 191 ribu KM jalan 

desa, 58 ribu unit irigasi, dan sejumlah pembangunan lain. Sementara, dalam hal 

pangan, Jokowi membanggakan keberhasilannya mengurangi impor jagung. 

“Kita ingin ketersediaan pangan dan stabilitas harga terus kita jaga,” tuturnya. 

Focus itu pula yang tampak saat kedua paslon mendapatkan berbagai 

pertanyaan dari para panelis. Misalnya saat ditanya mengenai infrastruktur, dia 

menjawab dengan sejumlah capaian di pemerintahannya. Misalnya pembangunan 

jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. Sebagai bagian dari upaya mempercepat 

konektivitas antardaerah. Salah satu yang dibanggakan Jokowi adalah 

pembangunan infrastruktur digital. “Kita sudah bangun palapa ring. Indonesia 

Barat dan tengah sudah 100 persen, Indonesia Timur 90 persen,” lanjutnya.  

Hal itu pula yang menjadi pertanyaan kunci Jokowi kepada Prabowo di 

segmen kelima. Tentang strategi pembangunan infrastruktur untuk 

memperbanyak unicorn Indonesia. Dalam paparannya mengenai revolusi industri 

4.0, Jokowi mengandalkan konektivitas data untuk mempermudah UMKM. Para 

petani dikenalkan dengan marketplace sehingga bisa menjual hasil pertaniannya 

secara online. Penjualan online itu akan memangkas middle man karena petani 
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bisa langsung berhubungan dnegan konsumen. Dampaknya, kesejahteraan petani 

bisa meningkat. 

Penguasaan infrastruktur juga menjadi pembelaan Jokowi ketika diserang 

oleh Prabowo dalam beberapa isu infrastruktur. Misalnya mengenai efisiensi 

dalam pembangunan infrastruktur. Termasuk di dalamnya penyediaan dana untuk 

ganti rugi lahan yang akan digunakan pembangunan infrastruktur. 

Menurut Jokowi, selama 4,5 tahun belakangan pemerintahannya tidak 

mengenal ganti rugi dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur. “Yang ada, 

ganti untung,” tuturnya. Anggaran pembebasan lahan umumnya mencakup 2-3 

persen dari nilai infrastruktur. Selama pemerintahannya, dia sudah meminta agar 

porsi anggaran itu dinaikkan menjadi4-5persen. 

 Di bidang pangan, Jokowi ngeles saat ditanya Prabowo mengenai janjinya 

agar selama pemerintahannya tidak akan impor.Menurut dia, yang dimaksud 

tidak impor adalah berupaya menekan impor sampai ke titik nol. Jagung 

misalnya, pada 2014 Indonesia mengimpor 3,5 juta ton jagung. Empat tahun 

kemudian, Indoneisa hanya impor 180 ribu ton. “Tidak mungkin seperti 

membalikkan tangan, sehari dua hari. Itu perlu waktu,” ucapnya. 

Selama debat, Prabowo lebih banyak tersenyum saat mendengarkan Jokowi 

berbicara. Namun sebaliknya, Jokowi yang awalnya tidak bereaksi raut wajahnya 

sempat berubah. Bibirnya menampakkan gestur mencibir, yang dilanjutkan 

menggeleng-gelengkan kepala. Bibirnya juga tampak berucap, “nggak,” saat 

Prabowo mengatakan biaya infrastruktur di Vietnam lebih irit dibandingkan 

Indonesia. 

Selain itu, ada gaya yang berbeda hampir di setiap jeda antarsegmen. 

Pantauan Jawa Pos, hampir di setiap jeda, Prabowo selalu masuk ke belakang 

panggung. Alhasil, aktivitasnya tidak bisa terpantau dengan jelas. Hanya saja, 

masuknya Prabowo ke belakang panggung selalu diikuti oleh para petinggi partai 

koalisi pendukungnya. 

Sementara, Jokowi memilih berbaur dengan audiens. Lebih tepatnya, menuju 

tempat timnya berada dan menyapa sang istri. Dia juga beberapa kali tampak 

berdiskusi dengan Seskab Pramono Anung. Dari gesturnya, tampak bila 

keduanya mengevaluasi penampilan Jokowi di setiap segmen debat. 

Pada segmen keempat yang paling ditunggu publik, justru berakhir 

antiklimaks. Harapan akan adanya debat yang dinamis karena tidak dibatasi 

waktu justru berakhir dengan penyamaan persepsi antara keduanya. “Kalau 

nggak ada banyak perbedaan, untuk apa kita berseteru,” ujar Prabowo. “Saya 

setuju,” sahut Jokowi. 

Padahal, sejatinya ada sejumlah hal yang masih bisa digali oleh keduanya. 

Terutama di video kedua di mana ada perbedaan yang cukup tajam antara 

Jokowi dan Prabowo. Prabowo sempat menuding Jokowi hanya mendapatkan 

laporan yang baik-baik dari bawahannya. Sementara, Jokowi membantah dengan 

mengatakan dia selalu datang mengecek langsung. 

Prabowo pun berhenti mendebat setelah dua kali beradu argumen. “Terima 

kasih, cukup jelas pak,” ucap Prabowo yang disambut sorakan penonton. Jokowi 

pun membalas dengan kembali membela diri. Bahwa bilaada yang belum 
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dilakukan, itu menjadi koreksi yang harus dilakukan. “Kita ini manusia biasa. 

Ada yang sudah kita lakukan dan ada yang belum kita lakukan,” ucapnya. 

 

Ada Terdengar di Lokasi Debat 
Suara ledakan terdengar di dekat  Parkir Timur Stadion Gelora Bung Karno, 

Senayan, tadi malam. Lokasi itu dekat dengan pelaksanaan debat calon Presiden 

dan Wakil Presiden. 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono yang langsung mengecek 

lokasi kejadian menerangkan, kejadian ledakan berlangsung pada pukul 20.15. 

Setelah melakukan sterilisasi di lokasi kejadian hampir sejam lamanya dia 

menegaskan jika ledakan terjadi dari petasan. “Kita lakukan olah TKP dengan 

uji bom. Hasil sementara yg kita temui sementara ya berupa ledakan petasan. 

Jadi mungkin siapa pelakunya masih akan melakukan lidik sementara. Jadi 

kita buka police line ini,” terang dia. 

Dia menyebutkan, pihak Kepolisian telah memeriksa  kamera pengawas di 

lokasi kejaidaan. Namun, dirinya belum dapat  menentukan hasil rekaman 

tersebur. “Ini masih proses awal masih proses kita nanti akan melakukan 

penyelidikan. Tentu ada  tahapan yang kita lakukan yang pertama kita melihat 

dari CCTV, siapa yang menaruh di sana ini masih kosong. Sementara ini dari 

hasil olah TKP ini adalah petasan,”terang dia. (byu/jpg/sam) 

 

 

 

 

4. Prof. Fred Benu: Debat Kedua Lebih Bagus 

 KUPANG, TIMEX- Rektor Undana Prof Frederik Lukas Benu, M.Si, Ph.D, 

menilai debat kedua calon presiden malam tadi berlangsung kurang seimbang. 

Pasalnya capres nomor urut 01 Jokowidodo lebih banyak menyampaikan data 

empiric dalam setiapa tema debat. Sementara capres nomor urut 02 lebih banyak 

menyampaikan hal-hal normative. 

 “mungkin karena sedang memimpin sehingga betul menguasai data. 

Walaupyun data-data bias juga diperdebatkan. Sementara capres 02 lebih banyak 

menyampaikan  hal-hal normative. Dan terlihat menghindar saat capres 01 

menyampaikan data-data empiric@. Ujar Prof Fred melalui telpon seluler malam 

tadi usai debat. 

 Seharusnya, lanjut guru besar fakultas pertanian Undana ini, masing-masing 

capres harus menyiapkan bukan hal-hal yang normatif saja tetapi juga data-data 

empirik. 

 Karena menurut Fred, berdebat Apalagi debat capres harus ditunjang dengan 

data-data empirik. Apalagi tema debat antara lain tentang infrastruktur, sumber 

daya alam dan energi sudah disampaikan jauh hari sebelumnya. 

 Namun secara umum menurut Fred, debat kedua ini lebih bagus dibanding 

debat pertama. “debat kedua ini saya lihat lebih bagus dibanding debat pertama. 
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Karena substansi debatnya sudan mulai terlihat. Misalnya kedua capres ada sesi 

khusus untuk berdebat” kata Fred. 

 Sementara itu, kepala perwakilan Ombudsaman NTT Darius Beda Daton, SH 

menilai KPU telah berusaha lebih baik untuk mempersiapkan pelaksanaan debat 

capres kedua. “debat kali ini hemat saya lebih baik daripada debat pertama. 

Para calon sudah lebih menyentu substansi. Meski tidak dapat menggunakan 

basis data dalam berdebat” ujar Darius. 

 Menurutnya, capres nomor urut 01 kali ini terkesan lebih agresif. Sementara 

capres nomor urut 02 terkesan lebih apresiatif meski ada hentakan-hentakan 

kritik dan juga visi. “pertanyaan yang susun memudahkan teori dan fakta bahkan 

paradigma untuk memancing visi misi capres dapat tersampaiakn dengan baik” 

ujar darius lagi.  

Namun, dia mengaku tertarik dengan isu SDA kuhsusnya terkait reformasi 

agraria. “Ini pas dengan perjuangan para petani NTT yang berjuang keras 

mendapatkan lahan-lahan yang dikuasai satu dua orang saja melalui HGU. 

Sayangnya para calon belum berbicara bagaimana caranya mengembalikan 

lahan pertanian jika ada HGU yang telantar. Kasus penembakan di Sumba dan 

konflik tana di NTT ini terjadi karena  soal HGU’, ujar Darius. (Ito/sam) 

  

 


