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Abstract 

On September 2011 there was a woman raped in an „angkot“ in Lebak Bulus, South Jakarta. 
This case became the headline in national TV-stations, printed and online media for several 
days. The media reported this case in so many ways and tried to figure out or explain the cause 
of the problem through various perspectives. Interestingly there is a tabloid for bikers called 
Motorplus that used this issue to take advantages from the case. On 28th September 2011 they 
published an article entitled “Cewek Berkendara, Naik Motor Cegah Perkosaan” that featured 
some interesting aspects to analyze. This paper is trying to show the efforts to influence or 
persuade the readers to buy motorcycle. Tabloid earns money not only from their selling but 
also from the advertisement. If the motorcycle producers that place their advertisements are 
getting benefits and can sell more products, indirectly it also brings some profits for the tabloid. 
We can therefore suspect that the article was published due to particular reasons. Thus, both 
sides can take advantages from this article. I will try to prove that the article highlighted only on 
some selected aspects in order to persuade their reader to buy motorcycle. I will find the 
weakness of the arguments stated on the article and I shall explain my arguments that riding 
motorcycle is not the best way to avoid rapes in public transportation. 

Keywords: analisis wacana kritis, paradigma kritis, strategi wacana 
 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Media cetak dewasa ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan bisa 
menghadirkan wacana bagi pembacanya dan masyarakat luas. Tidak hanya berguna 
sebagai wahana penyebaran informasi yang bisa memberikan kabar dan pengetahuan, 
media bisa juga digunakan pihak yang memiliki akses ke media ataupun pihak yang 
memiliki modal dan kekuasaan untuk melancarkan tujuan pihak itu dalam mencapai 
tujuannya. 

Makalah ini mengupas sebuah artikel dalam tabloid Motor Plus, sebuah tabloid 
yang membahas serba-serbi sepeda motor, pernak-pernik sepeda motor, pengguna 
sepeda motor dan wacana-wacana yang berhubungan dengan sepeda motor. Judul 
artikel itu adalah “NAIK MOTOR CEGAH PERKOSAAN” yang dimuat dalam tabloid 
Motor Plus no. 657/XII (28-September-04 Oktober 2011)1. Artikel ini akan ditelaah teks 

                                                 
1 Teks identik juga hadir di media internet. Teks yang dianalis diambil dari media internet yang tidak 

memiliki perbedaan dengan versi cetaknya. Lihat lampiran. 
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tertulisnya, foto yang digunakan dan penempatan artikel ini di dalam tabloid Motor 
Plus. 

Korpus ditelaah secara kualitatif dengan sudut pandang analisis wacana kritis 
untuk membuka pesan-pesan yang ingin disampaikan secara tersurat dan tersirat melalui 
artikel ini. Dengan analisis makalah ini, penulis ingin menunjukkan, bagaimana media 
tabloid bisa digunakan untuk menguntungkan berbagai pihak secara tidak langsung dan 
digunakan untuk “menjual“ sebuah produk tanpa menggunakan kolom khusus untuk 
iklan. Makalah ini mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan paradigma kritis untuk 
menganalisis korpus data, yakni siapa yang menguasai media dan bisa mengontrol 
media, serta keuntungan apa yang diperoleh pihak-pihak tertentu dari artikel-artikel 
yang terbit dalam sebuah media2. Dengan analisis wacana kritis, makalah mencoba 
menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan berdasarkan kepada ciri-ciri yang bisa 
dikenali dan digali dari korpus data. 

B.  Media dalam Perspektif Paradigma Kritis 

Bagi kalangan awam, media cetak dipandang sebagai penyaji informasi yang 
aktual dan objektif. Paradigma kritis memandang media dengan lebih kritis dan bukan 
sebagai media yang selalu bebas dan netral. Paradigma kritis mempertanyakan, siapakah 
yang menguasai sebuah media, apa yang didapatkan orang atau kelompok-kelompok 
tertentu dengan artikel-artikel yang terdapat dalam sebuah media dan keuntungan apa 
yang diperoleh oleh orang ataupun kelompok yang mengontrol atau punya akses ke 
media. Selain itu, paradigma kritis menganggap, apa yang tersaji dalam media bukanlah 
realitas yang netral, tetapi tidak lepas dari kekuatan ekonomi, politik dan sosial yang 
punya akses atau kemampuan mengontrol media.3 

Dengan analisis wacana kritis, dapat ditelaah, bagaimana media berusaha 
menyampaikan tujuan-tujuan yang menguntungkan orang atau kelompok yang 
mempunyai akses atas media itu. “Analisis pada paradigma kritis mendasarkan diri pada 
penafsiran peneliti pada teks. [...] Paradigma kritis lebih ke penafsiran karena dengan 
penafsiran kita dapatkan dunia dalam, masuk menyelami dalam teks, dan menyingkap 
apa yang ada di baliknya.“ (Eriyanto 2002: 61) 

Dengan cara analisis wacana kritis, peneliti akan mengupas misi-misi 
terselubung yang diemban teks korpus “Naik Motor Cegah Perkosaan“. Misi-misi 
terselubung ini perlu dikupas untuk membuktikan, bahwa media juga punya peran 
memantapkan posisi pemilik modal atau pihak yang berkepentingan. Dengan artikel-
artikelnya, media bisa melemparkan wacana ke pembacanya dan mempengaruhi mereka 
tanpa disadari dan tanpa menggunakan cara paksa4. 

Maraknya pemberitaan pemerkosaan terhadap perempuan di angkot ini dipicu 
kasus pemerkosaan yang di angkot D-02 trayek Pondok Labu-Lebak Bulus pada tanggal 
1 September 2011 sekitar tengah malam. Korban yang seorang karyawati baru melapor 
ke Polisi dua minggu kemudian5.Terungkapnya kasus ini pada pertengahan September 
2011 pun mendapatkan perhatian besar dari berbagai media televisi dan cetak. 

                                                 
2 Lihat Eriyanto 2005: 24. 
3 Lihat Eriyanto 2005: 48.f. 
4 Lihat Eriyanto 2005: 58. 
5 Lihat http://metro.vivanews.com/news/read/247385-ini-kronologi-pemerkosaan-di-angkot-d-02 30 

Desember 2011 (16. 57). 
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Motor Plus sebagai sebuah tabloid khusus roda dua sudah terbit sejak dua belas 
tahun lalu merupakan salah satu tabloid khusus roda dua yang besar dan memiliki 
banyak pembaca. Saya berasumsi, mayoritas pembaca Motor Plus adalah pria. Artikel 
“Naik Motor Cegah Perkosaan” menjadi wacana yang dilemparkan ke pembaca pria 
yang tentunya diharapkan berkembang menjadi wacana di masyarakat dan menjadi 
“solusi“ bagi kaum perempuan yang merasa terancam dengan maraknya kasus 
pemerkosaan di angkot yang diangkat dalam berbagai media massa. 

Apakah artikel ini sifatnya informatif dan netral? Atau ada kepentingan tertentu 
dengan adanya artikel ini? 

Paradigma kritis memandang media sebagai sesuatu yang punya misi dan 
menjadi sarana yang bisa memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Kalau kita 
melihat halaman depan tabloid yang menjadi korpus, jelas terlihat tulisan besar yang 
menandakan tema hangat yang diangkat adalah „Naik Motor Cegah Perkosaan“. 
 

 
 

Yang perlu dicermati juga adanya keterangan:“Bonus 4 Halaman“, artinya, edisi 
kali ini memang ada tambahan empat halaman lebih tanpa ada kenaikan harga jual per-
eksemplar. Otomatis, biaya produksi pasti naik dengan adanya penambahan 4 halaman 
itu. Ini tentu perlu dicurigai, ada tujuan apa Motor Plus memberikan tambahan 4 
halaman lebih, padahal tabloid itu sedang tidak merayakan apa-apa. 

Kalau melihat 4 halaman bonus di bagian tengah tabloid6, ternyata halaman 
pertama terpampang artikel berjudul “Riding Challenge Honda Supra X 125 Helm in: 
Lintasi 3 Provinsi dengan Sekali Isi Tanki“. Isi artikel ini sudah tercermin dari judul 
yang sifatnya memaparkan keunggulan-keunggulan Honda Supra X 125 helm in yang 
menjadi produk terbaru PT. Astra Honda Motor (AHM) saat itu.Anehnya, artikel ini 
tidak ditandai di bagian atas dengan kata “advertorial” yang biasa dibubuhkan di atas 
sebuah artikel, kalau artikel itu merupakan artikel yang dibuat pemasang iklan. 
Setengah halaman pertama halaman bonus pun diisi oleh iklan Honda Supra X 125 

                                                 
6 Halaman bonus tidak diberi nomor halaman. Jadi, selembar kertas tabloid yang 4 halaman itu, 

diselipkan di tengah tabloid, di antara halaman 16 dan halaman 17. 
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Helm In. Dengan demikian, jelas halaman ini diambil sepenuhnya oleh AHM, yang 
tentunya harus bayar kepada Motor Plus. Ini sesuai dengan informasi, bahwa anggaran 
iklan berbagai produsen sepeda motor di Indonesia untuk bulan September 
2011meningkat sebesar 32% dibandingkan periode yang sama tahun 20107. Dalam 
artikel dari tahun 2009 dikatakan, memang para produsen motor lebih banyak 
mengandalkan media cetak, khususnya koran, untuk beriklan8.  
 

 
 

Di halaman kedua halaman bonus, artikel yang jadi korpus utama makalah ini 
ditampilkan. Yang patut dipandang kritis adalah foto yang digunakan menampilkan 
motor matic keluaran AHM, yakni Honda Beat9. Teknik marketing ini disebut product 
placement10, yakni dimana produk ditampilkan di luar sebuah iklan. Teknik marketing 
ini sifatnya saling menguntungkan. Di satu sisi, si produsen untung karena produknya 
tampil, di sisi lainnya, pengguna produk itu bisa mengirit budget untuk properti. Pihak 
yang menjajakan produknya melalui product placement terkadang juga harus 
membayar, terkadang juga tidak, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.  

Halaman ketiga dari halaman bonus benar-benar dipakai seluruhnya oleh AHM. 
Iklan AHM yang tampil kali ini berbeda dan terlihat dibuat khusus. Pada iklan ini, yang 
ditampilkan semua motor matic yang diproduksi AHM. Dalam iklan itu bisa dilihat satu 
unit Honda Scoopy (sama dengan yang digunakan dalam artikel korpus) yang di 
dekatnya ada seorang model perempuan, padahal mayoritas motor matic lainnya 

                                                 
7 Rusyanto, Edo. http://edorusyanto.wordpress.com/2011/12/12/belanja-iklan-sepeda-motor-melonjak-32/ 

, 29-12-2011.  ( 19.50) 
8 Rusyanto, Edo.http://edorusyanto.wordpress.com/2009/02/03/belanja-iklan-naik-penjualan-motor-

terdongkrak/ , 26 Januari 2012  (12.20) 
9 Lihat foto di bagian Analisis atau di lampiran. 
10 “In a nutshell, product placement is the promotion of branded goods and services within the context of 

a show or movie, rather than as an explicit advertisement. When you see a product or service appear in 
a TV show, or in a motion picture, the company behind it has usually (but not always) paid for their 
brand to appear on screen or radio.” Suggett, Paul. Product Placement Advertising. 
http://advertising.about.com/od/advertisingglossary/g/Product-Placement-Advertising.htm, 27-01-2012, 
10.05 
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menggunakan model pria11. Di sini terlihat, kuatnya hubungan antara teks korpus 
dengan iklan di sebelahnya. Jika ditinjau secara kritis dan diinterpretasi, tampak bahwa 
AHM yang menjadi sponsor artikel “Naik Motor Cegah Perkosaan“.Berbeda dengan 
halaman bonus satu, dua dan tiga, halaman keempat tidak mengandung teks yang 
menggiring pembacanya ke produksi AHM. 

Dari hasil analisis yang sudah diperoleh, besar kemungkinan adanya campur 
tangan AHM atas halaman bonus, yang di dalamnya terdapat artikel yang menjadi 
korpus penelitian. Dengan demikian, bisa dikatakan, tabloid Motor Plus telah 
mengeluarkan artikel yang sesuai dengan yang dipesan AHM yang punya modal dan 
akses atas tabloid ini. Untuk lebih mendalami dan melihat, bagaimana AHM 
memperoleh keuntungan dari artikel korpus, artikel korpus akan dianalis secara kritis di 
bagian selanjutnya. 

C.  Analisis 

Judul artikel “Naik Motor Cegah Perkosaan“ sendiri sudah menggiring 
pembacanya untuk memiliki pemahaman, bahwa naik motor bisa mencegah 
pemerkosaan. Judul ini ini perlu dipertanyakan, apakah benar, naik motor bisa 
mencegah seseorang (perempuan) dari kasus pemerkosaan? Penggunaan kata benda 
sebagai judul disukai wartawan karena bentuk nominal umumnya lebih menyentuh 
pembaca dan membuat peristiwa menjadi lebih besar dan menggiring pembaca pada 
suatu asosiasi yang tampak dramatis, besar dan berlangsung secara sporadis12. Asosiasi 
semacam ini bisa meningkatkan kekuatiran pembaca akan keadaan yang berkembang 
saat ini, yakni pemerkosaan di angkot. Kejadiannya memang bukan baru kali ini, tetapi 
dengan penggunaan judul yang menggunakan kata benda itu, pemerkosaan terkesan 
terjadi sering, sporadis dan menimpa banyak perempuan. Meskipun pembaca Motor 
Plus diasumsikan mayoritas pria, wacana semacam ini tentu juga mengusik, sebab 
sebagai bagian dari masyarakat, pembaca Motor Plus juga punya sanak famili 
perempuan. Penggunaan kata benda atau nominal yang mengakibatkan hilangnya 
pelaku pemerkosaan dari dalam teks bisa membuat pembaca tidak kritis13. Dalam artikel 
tabloid kali ini, memang pelaku pemerkosaan dihilangkan dan dibuat tidak penting. 
Pembaca dibuat jadi kurang kritis dengan penghilangan pelaku dari teks. Cara ini 
sekaligus mengaburkan kekritisan pembaca, bahwa dengan artikel ini, Motor Plus 
mencoba membuka wacana, bahwa naik motor memang jalan keluar untuk perempuan 
yang ingin terhindar dari pemerkosaan di dalam angkot. 

Kalau diperhatikan, judul bukannya „Naik Motor Cegah Perkosaan di Angkot“. 
Dengan cara ini, penyaji artikel memperluas tempat-tempat terjadinya pemerkosaan, 
padahal yang sedang hangat diperbincangkan adalah kasus pemerkosaan di angkot. 

                                                 
11 Penggunaan model pria penting untuk menghindari anggapan “matic=motornya perempuan”, sebab 

mayoritas pengendara motor di jalan jelas pria. Artinya, pria masih jadi target utama sasaran AHM. 
Sebagai informasi tambahan, motor matic memang pada awalnya bagi sebagian pengendara motor 
dianggap “tidak jantan”. Namun, seiring meningkatnya kemacetan dan mudahnya pengoperasian motor 
jenis matic, hingga juga mudah digunakan perempuan, motor matic semakin tinggi penjualannya. 
Peningkatan ini tidak lepas dari banyaknya pengendara motor yang membutuhkan kepraktisan dan 
motor yang bisa digunakan segenap anggota keluarga. Lihat http://edorusyanto.wordpress.com/ 
2011/10/14/akhirnya-sang-bebek-didepak-skutik/, 18 Januari 2012, 10.15 

12 Lihat Eriyanto 2005: 177. 
13 Lihat Eriyanto 2005: 174 f. 
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“Perluasan tempat-tempat kejadian pemerkosaan, tepatnya pemerkosaan di berbagai 
sarana transportasi publik bisa dilihat di bagian awal artikel korpus: 

“Akhir-akhir ini makin banyak pelecehan dan perkosaan dilakukan pada wanita di 
angkutan umum di Jakarta. Sebelumnya juga banyak beredar kabar pelecehan 
yang dilakukan di kereta api dan busway. Jadi nggak hanya di angkot. Kalau 
sudah dengar berita seperti ini, perempuan mana yang nggak takut naik angkutan 
umum.“14 
 

Artikel Motor Plus dimulai dengan paragraf di atas. Dengan dua kali 
penggunaan kata “banyak“. Elemen wacana semacam ini disebut abstraksi, yakni 
dengan tidak menyebutkan jumlah secara konkret.“Penyebutan dalam bentuk abstraksi 
ini, menurut van Leuween seringkali bukan disebabkan oleh ketidaktahuan wartawan 
mengenai informasi yang pasti, tetapi seringkali sebagai strategi wacana wartawan 
untuk menampilakn sesuatu.“ (Eriyanto 2002: 181 f.) Dengan strategi wacana ini, Motor 
Plus membuat kesan, kejadian pemerkosaan di berbagai angkutan umum sering terjadi. 
Selain itu, penulis teks juga menyebutkan dan menggeneralisasi tempat terjadinya 
pemerkosaan dengan menambahkan kasus pelecehan yang terjadi tidak hanya di angkot, 
tetapi juga di kereta api dan busway. Jika dipisahkan lagi, pelecehan seksual tergolong 
tidak seberat kasus perkosaan. 

Paragraf pertama pun semakin didramatisir dengan bagian kalimat:“perempuan 
mana yang nggak takut naik angkutan umum.“ Penggunaan gaya bahasa nonformal 
yang biasa digunakan Motor Plus bisa memberikan keuntungan bagi tabloid ini, sebab 
dengan ragam bahasa yang punya efek menciptakan kedekatan dan kepercayaan, 
pembaca lebih mudah terbuka untuk memahami dan menerima opini-opini yang 
dipaparkan tabloid ini. 

Kasus pemerkosaan yang pernah terjadi dan dilaporkan berbagai media tidak 
selalu netral. Tidak jarang dikabarkan dari sisi si pelaku yang membuat pembaca jadi 
lebih bersimpati pada pelaku dan kadang malah menggiring pembaca untuk 
menyalahkan juga si korban pemerkosaan yang bersikap dan berpakaian 
“mengundang“15. Alasan dan ketidakadilan ini juga dipaparkan Motor Plus dalam 
artikel ini untuk menambah argumen kepada pembaca yang menggiring mereka untuk 
membeli sebuah sepeda motor. Dalam artikel itu dipaparkan: 

“Kondisi ini membuat para wanita terutama pekerja wanita[sic]  pelajar atau 
mahasiswi, takut naik angkutan umum. Ditambah lagi tidak ada penyelesaian yang 
bisa melegakan kaum wanita. Yang ada malah disalahkan karena pakai rok mini.  
 
Walah. Padahal pekerjaannya menuntut wanita pakai rok. Hukuman buat pelaku 
pelecehan dan perkosaan pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi 
sanksi sosial di masyarakat. Pemerintah tidak membantu sedikit pun 
menyelesaikan sanksi sosial ini.”16 

 

Sejak awal, artikel korpus tidak pernah menyebutkan nama korban pemerkosaan 
dan pelecehan. Sebagai gantinya, artikel menyebutkan wanita. Di bagian yang dikutip, 

                                                 
14 Lihat lampiran. 
15 Lihat Eriyanto 2005: 199-220. 
16 Lihat lampiran. 
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artikel menggeneralisasi dengan menggunakan istilah “para wanita”, bukan misalnya 
“sebagian wanita”. Tidak adanya penyebutan nama di sini di satu sisi bisa dimaklumi 
untuk melindungi korban atau karena ketidaktahuan penulis artikel. Namun, adanya 
penggeneralisasian dengan penyebutan “angkutan umum” dan “para wanita”, terjadilah 
apa yang disebut asimilasi. Asimilasi ini menggiring pembaca untuk 
mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh yang diberitakan dan bisa jadi lebih baik 
dalam memancing emosi pembaca17. Asimilasi sebagai strategi wacana ini digunakan, 
supaya pembaca mengidentifikasi diri mereka dengan apa yang terjadi. Para pembaca 
tabloid yang mayoritas pria tentu tidak ingin kejadian pemerkosaan di angkot atau 
angkutan umum lainnya terjadi pada sanak famili atau kenalan baik mereka. 

Permasalahan “rok mini” dan tuduhan yang malah berbalik menyalahkan 
pengguna rok mini juga turut dibawa untuk memperkuat argumen, mengapa naik motor 
menjadi jalan keluar untuk menghindari pemerkosaan. Perempuan yang jadi korban 
pemerkosaan terkadang jadi korban cibiran karena dia dianggap menggunakan pakaian 
yang memancing nafsu. Di paragraf selanjutnya dituliskan, pekerjaan yang menuntut 
perempuan menggunakan rok. Di bagian ini, tidak lagi tertulis “rok mini”, hanya 
sebatas “rok”. Strategi wacana ini membiaskan dan mengasosiasikan, seakan-akan 
rok=rok mini, padahal rok yang panjang juga termasuk rok. Dalam pekerjaan sehari-hari 
yang terbuka dan umum, rasanya tidak ada kewajiban untuk menggunakan rok mini. Di 
sini terjadi penggeneralisasian kembali untuk membuat semakin banyak pembaca yang 
terjaring dalam opini-opini yang dituliskan dan secara tidak sadar bisa membuat 
pembaca mengidentifikasikan dirinya dengan permasalahan yang diangkat. 

Isu penegakan hukum dan kurangnya rasa keadilan karena dirasa tidak sesuainya 
ganjaran atas pelaku pemerkosaan pun turut ditambahkan. Isu ini tentunya menjadi 
strategi wacana untuk lebih menyentuh sisi emosional pembaca, sebab banyak sekali 
kasus-kasus hukum lainnya yang menghasilkan keputusan yang tidak memenuhi rasa 
keadilan masyarakat. Isu sanksi sosial pun diangkat dalam artikel ini, tetapi dua kalimat 
yang mengangkat isu sosial tidak jelas, sehingga tidak ditelaah lebih lanjut. 

"’Transportasi amburadul, tidak menjamin keamanan dan kenyamanan bagi 
perempuan. Bisa dilihat dari banyaknya kasus perkosaan di dalam angkot,’ kata 
Faiza Mardzoeki dari Aliansi Perempuan Menolak Perkosaan. 

Akhirnya banyak yang mencari solusi dengan berkendara motor ke tempat kerja. 
Alasannya, selain memberikan solusi bebas dari macet, motor kini juga dirasa 
jauh lebih aman dan nyaman buat perempuan dari gangguan pemerkosaan. 

Seperti yang dilakukan Indah, karyawati yang tinggal di Pondok Gede, Bekasi ini 
kini lebih nyaman mengendarai motor saat ke kantor. "Berkendara motor, selain 
kita bisa sedikit atur waktu sendiri, kalau pulang agak malam nggak begitu was-
was. Yang penting kondisi motor bagus, berpakaian tertutup dan tidak terlalu 
mencolok," ujar karyawan di salah satu mal di Kuningan, Jakarta Pusat. 

Wajar saja Indah memilih motor, walau berkendara sendiri, mengendarai motor 
saat jam pulang kerja, Indah bisa sedikit mengatur rute jalan.“18 

 
 

                                                 
17 Lihat Eriyanto 2005: 188. 
18 Lihat lampiran. 
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Pada bagian ini, artikel menyebutkan nama Faiza Mardzoeki dari Aliansi 
Perempuan Menolak Perkosaan. Penyebutan nama semacam ini bisa menguatkan 
argumen yang ingin disampaikan, sebab adanya otoritas yang memberikan pendapatnya. 
Yang perlu dicermati adalah pendapat, bahwa transportasi amburadul tidak menjamin 
keamanan dan kenyamanan bagi perempuan. Selain itu, si narasumber melontarkaan 
kalimat, seakan banyaknya kasus perkosaan di dalam angkot sudah kronis, sehingga 
mau tidak mau harus ada jalan keluar: tidak naik angkot. 

Transportasi amburadul memang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Sebagai 
warga masyarakat, kita hanya bisa menuntut dan tidak punya daya untuk memperbaiki 
keadaan sarana transportasi yang amburadul, tidak nyaman dan tidak aman itu. 
Ketidakberdayaan ini diangkat sebagai isu, artinya, kalau mau aman dan nyaman, 
memang tidak bisa  mengandalkan transportasi umum. Yang bisa dilakukan adalah: 
membeli motor.  

Dalam teks, dipaparkan keuntungan lainnya yang diperoleh dengan memiliki 
motor sendiri, yakni selain rasa aman dan relatif lebih nyaman, adanya fleksibilitas 
waktu dan rute yang bisa dilalui. Semua argumen yang menggiring pembaca untuk 
membeli motor dapat ditemukan oleh penulis, kalau mereka juga memahami pembaca 
dan konteks, di mana penulis dan pembaca berada. Ini sesuai dengan pendapat Sara 
Mills yang memandang teks sebagai sebuah hasil negosiasi antara penulis dan pembaca, 
di mana penulis memperhitungkan pembacanya saat memproduksi teks19. Memang 
ajakan untuk membeli motor tidak langsung dituliskan secara gamblang dalam artikel. 
Teks ini menjadi semacam iklan yang secara tidak langsung berkomunikasi dengan 
pembacanya20.  

"’Salah satu cara menghindari kejahatan dengan memakai motor. Yang penting 
ladys biker tahu cara berpakaian saat naik motor. Sebaiknya tidak terlalu menarik 
perhatian. Kalau pekerjaannya menuntut berpakaian rok pendek, bawa pengganti 
pakaian buat berkendara,’ saran Jusri Pulubuhu, Training Directro Jakarta 
Devensive Driving Consulting (JDDC). 

Persiapan celana panjang baut[sic] yang bekerja dengan rok mini memang sangat 
penting. Selain safety riding juga mengurangi perhatian orang terhadap 
pengendara cewek. ‘Jangankan rok mini, bau parfum cewek saja kadang membuat 
perhatian lebih pada cowok,’ tambah Zoya Amirin, psikolog yang menulis tesisnya 
bertema seks ini. 

Menurut psikolog ini, kejahatan seks yang ada di angkot sangat membuat trauma 
pada wanita. Ia menyarankan wanita lebih waspada. Para wanita yang bekeja 
lebih nyaman naik motor, mungkin mereka merasa bisa melakukan tindakan 
apabila terjadi sesuatu. Tetapi kalau naik angkot, ia harus mengikuti si sopir. Mau 
ngetem, lewat jalan gelap, harus ikut. 

Paling penting lagi adalah skill mereka dalam membaca lingkungan tetap harus 
dilakukan. Misal saat berkendara dengan pakaian yang sudah tertutup rapat. 
‘Kalau malam, lebih aman pakai helm full-face,’ tambah Zoya.”21 

 

                                                 
19 Lihat Eriyanto 2005: 203 f. 
20 Lihat Eriyanto 2005: 209. 
21 Lihat lampiran. 
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Agar sebuah teks terlihat objektif dan berbobot, pendapat ahli perlu dibubuhkan 
ke dalam artikel itu. Dalam artikel ini, ada penjelasan tambahan dan tips yang perlu 
diperhatikan perempuan, seandainya mereka memutuskan menggunakan sepeda motor. 
Namun, kalau diperhatikan lebih seksama, pesan yang tersirat adalah: perempuan yang 
memakai rok pendek pun bisa naik sepeda motor, tentunya dengan berganti pakaian. 
Padahal, jika naik kendaraan umum pun bisa juga begitu. Ketika naik kendaraan umum 
menggunakan celana panjang dan pakaian tertutup, ketika sampai di tempat kerja bisa 
berganti menggunakan rok pendek. Namun, tidak disebutkan secara tersurat di sini, 
bahwa mereka yang diharuskan bekerja menggunakan rok pendek bisa naik angkot, 
tentunya dengan berganti pakaian di tempat kerja, layaknya kalau naik motor dengan 
memperhatikan aspek keamanan berkendara. 

Dalam bagian ini terdapat kutipan dari si psikolog, bahwa bau parfum 
perempuan bisa menarik perhatian pria. Memang kalimat ini tidak bisa dipersalahkan, 
tetapi pengaitannya di dalam konteks menimbulkan makna: pakai rok mini, bisa 
“mengundang“, pakai parfum, juga bisa “mengundang“, dengan demikian, jadi semakin 
banyak alasan, mengapa menggunakan angkutan umum menjadi hal yang tidak nyaman 
bagi perempuan. 

Pendapat dari Jusri Pulubuhu sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia 
keamanan dalam berkendara menyebutkan pentingnya menggunakan celana panjang, 
kalau mengendarai motor. Dari sisi keamanan dan kenyamanan, pengendara motor 
memang harus menggunakan celana panjang yang bisa melindungi kaki, memberikan 
keleluasan yang cukup untuk bergerak dan mengontrol motor dan tidak menimbulkan 
risiko tersangkut di salah satu bagian motor. Namun, hal ini kontradiktif dengan yang 
tertampil di dalam foto artikel ini: 
 

 
 

Foto di atas jelas-jelas mengeksploitasi perempuan. Di sini si model dipaksakan 
memakai hot pants demi menariknya foto yang tampil di tabloid yang pembacanya 
mayoritas pria ini. Dalam edisi selanjutnya (658/XII), redaksi Motor Plus memberikan 
jawaban dalam kolom “Surat Bikers“ yang bisa dikirim melalui faksimili, e-mail, sms 
dan media jejaring sosial. Berikut ini kutipan dari jawaban pihak Motor Plus atas kritik 
dari pembacanya: 
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“ Terima kasih atas masukannya. Foto ilustrasi memang sengaja MOTOR Plus 
buat agar terlihat lebih eye catching. Tidak ada maksud pembuatan ilustrasi itu 
bertentangan dengan kaidah safety riding atau yang selama ini sudah MOTOR 
Plus usung. […]” 

(Motor Plus 658/XII, 05-11 Oktober 2011. hlm. 10) 
 

Ada beberapa hal yang ditampilkan di foto yang bertentangan dengan kaidah 
safety riding yang selama ini dikampanyekan berbagai kelompok dan Motor Plus 
sendiri. Hal yang pertama jelas terlihat adalah pemakaian hot pants oleh si model. Jelas 
hot pants tidak melindungi kaki jika terjatuh dari motor. Pemakaian hot pants disini 
malah menjadikan si model sebagai objek untuk pembaca yang mayoritas pria. Selain 
itu, kalau memang tujuannya ingin menghindari pemerkosaan, apakah memakai hot 
pants dengan mengendarai motor tidak terkesan “menantang”? 

Hal kedua yang menjadi kesalahan yang bertentangan dengan kaidah safety 
riding adalah penggunaan high heels. Penggunaan sepatu berhak tinggi mengganggu 
kontrol sepeda motor. Meskipun motor matic yang digunakan memungkinkan 
penggunanya tidak perlu pindah gigi pakai kaki dan bisa mengoperasikan rem depan 
dan rem belakang dengan tangan, kekuatan kaki menapak di dek juga krusial untuk 
mengontrol motor dan menjaga keseimbangan badan pengendara, terutama saat 
menikung. 

Hal ketiga yang tidak seusai dengan kaidah safety riding dan tips dari orang 
yang pendapatnya dikutip dalam artikel adalah pemilihan helm. Kalau benar ingin 
menghindari pemerkosaan (yang pada umumnya terjadi di malam hari), sesuai dengan 
tips di artikel, pengendara perempuan sebaiknya menggunakan helm tipe full face, 
bukan tipe open face seperti yang digunakan model. Model helm full face bisa 
menyamarkan, kalau si pengendara perempuan, selain itu, tentu saja proteksi yang 
ditawarkan helm model full face relatif lebih baik. Helm yang digunakan model juga 
berbahaya kalau digunakan di malam hari, sebab kaca helm yang dipilih bukanlah kaca 
helm bening, melainkan yang berlapis kaca film yang hanya cocok digunakan 
berkendara saat cahaya mencukupi.  

Dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam artikel korpus jelas terselubung 
tendensi yang menguntungkan pihak tertentu, yakni produsen motor, terutama AHM, 
Isu keamanan dan kenyamanan diangkat untuk meyakinkan pembaca, bahwa naik motor 
merupakan sebuah solusi bagi kaum perempuan yang ingin terhindar dari perkosaan. 
Padahal ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan, misalnya angka kecelakaan 
kendaraan roda dua yang sangat tinggi. Dengan 59, 19% dari jumlah kecelakaan lalu 
lintas di Jakarta, roda dua menempati tempat teratas, sedangkan kecelakaan yang 
melibatkan kendaraan umum di Jakarta berada di posisi ke-4 dengan 10,41%22. Faktor 
lain semacam kejahatan yang terjadi pada pengendara motor, seperti perampasan, 
perampokan, ranjau paku dan pencurian motor, tidak disinggung. Belum lagi biaya 
perawatan, pajak dan parkir yang perlu turut diperhatikan kalau memutuskan untuk naik 
motor. Faktor kesehatan dan keadaan sarana dan prasarana jalan yang kurang baik, 
terutama bagi pengendara motor juga tidak diangkat dalam artikel ini. Penekanan ke 
hal-hal yang positif dari mengendarai motor menggiring pembaca untuk membeli 
                                                 
22 Rusyanto, Edo. http://edorusyanto.wordpress.com/2011/10/15/jakarta-lahan-subur-bisnis-sepeda-

motor/ , 18 Januari 2012, 10.30 
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motor. Penggunaan latar terjadinya pemerkosaan menjadi pembenaran gagasan yang 
dibeberkan dalam artikel ini dan diolah sesuai dengan kepentingan si pembuat artikel. 
Penggunaan latar pemerkosaan di angkot dikembangkan oleh pembuat artikel untuk 
memberikan kesan, pendapat yang dikemukakan dalam teks memang benar dan 
memiliki alasan yang kuat23. 

Artikel yang memanfaatkan isu pemerkosaan di angkot ini memanfaatkan 
hangatnya kasus pemerkosaan di angkot. Artikel seakan menjadikan motor yang di 
negara-negara maju menjadi sebuah sarana untuk menyalurkan hobi dan aktualisasi diri 
(berada di piramida teratas Maslow) menjadi kebutuhan yang tergolong mendasar (di 
tempat kedua dari bawah dalam piramida Maslow)24 di Indonesia. 

D. Kesimpulan 

Artikel berjudul “Naik Motor Cegah Perkosaan” terbukti sebagai sebuah 
manifestasi dari kepentingan dua belah pihak, yakni Motor Plus dan produsen motor, 
terutama PT. Astra Honda Motor. Kepentingan ini bisa dikenali dari argumen yang 
dikeluarkan serta latar yang digunakan oleh pembuat teks. Penampilan produk AHM 
dan halaman bonus yang didominasi oleh kepentingan AHM menguatkan hasil analisis 
dan interpretasi, bahwa AHM memiliki kepentingan dengan adanya artikel ini.  

Motor Plus terbukti sebagai media yang tidak bisa lepas dari kepentingan-
kepentingan pihak yang memiliki modal besar. Artikel yang dianalisis adalah salah satu 
pertanda, bahwa Motor Plus tidak hanya mengandalkan pemasukan dari sisi penjualan 
tabloid ini saja dan iklan, tetapi juga dari artikel yang diselubungi dengan latar dan isi 
artikel yang menyoroti keuntungan yang diperoleh dengan mengendarai motor. Isi 
artikel secara tidak langsung mempengaruhi pembaca untuk mengendarai sepeda motor, 
yang secara tidak langsung memberikan keuntungan kepada produsen motor pada 
umumnya. 

Penggunaan foto yang masih mengeksploitasi perempuan dan memposisikan 
perempuan sebagai objek ditambah bertentangannya foto itu dengan kaidah safety 
riding yang dikampanyekan tabloid selama ini menunjukkan, bahwa media ini tidak 
bisa selamanya bersifat objektif. Artikel yang diterbitkan menjadi manifestasi dari 
kepentingan Motor Plus dan sponsor-sponsornya. Dengan gaya bahasa informal dan 
memperhitungkan keberadaan pembaca, artikel dibuat, sesuai dengan kepentingan yang 
menentukan tujuan yang ingin diperoleh melalui artikel itu. 
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Lampiran 
Rabu, 28 September 2011 16:10 WIB 
Lalu Lintas 

Cewek Berkendara, Naik Motor Cegah Perkosaan 

 

Akhir-akhir ini makin banyak pelecehan dan perkosaan dilakukan pada wanita di 
angkutan umum di Jakarta. Sebelumnya juga banyak beredar kabar pelecehan yang 
dilakukan di kereta api dan busway. Jadi nggak hanya di angkot. Kalau sudah dengar 
berita seperti ini, perempuan mana yang nggak takut naik angkutan umum. 

Kondisi ini membuat para wanita terutama pekerja wanita pelajar atau mahasiswi, takut 
naik angkutan umum. Ditambah lagi tidak ada penyelesaian yang bisa melegakan kaum 
wanita. Yang ada malah disalahkan karena pakai rok mini.  

Walah. Padahal pekerjaannya menuntut wanita pakai rok. Hukuman buat pelaku 
pelecehan dan perkosaan pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi sanksi 
sosial di masyarakat. Pemerintah tidak membantu sedikit pun menyelesaikan sanksi 
sosial ini. 

"Transportasi amburadul, tidak menjamin keamanan dan kenyamanan bagi perempuan. 
Bisa dilihat dari banyaknya kasus perkosaan di dalam angkot," kata Faiza Mardzoeki 
dari Aliansi Perempuan Menolak Perkosaan. 

Akhirnya banyak yang mencari solusi dengan berkendara motor ke tempat kerja. 
Alasannya, selain memberikan solusi bebas dari macet, motor kini juga dirasa jauh lebih 
aman dan nyaman buat perempuan dari gangguan pemerkosaan. 

Seperti yang dilakukan Indah, karyawati yang tinggal di Pondok Gede, Bekasi ini kini 
lebih nyaman mengendarai motor saat ke kantor. "Berkendara motor, selain kita bisa 
sedikit atur waktu sendiri, kalau pulang agak malam nggak begitu was-was. Yang 
penting kondisi motor bagus, berpakaian tertutup dan tidak terlalu mencolok," ujar 
karyawan di salah satu mal di Kuningan, Jakarta Pusat. 
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Wajar saja Indah memilih motor, walau berkendara sendiri, mengendarai motor saat jam 
pulang kerja, Indah bisa sedikit mengatur rute jalan. 

"Salah satu cara menghindari kejahatan dengan memakai motor.  Yang penting ladys 
biker tahu cara berpakaian saat naik motor.  Sebaiknya tidak terlalu menarik perhatian. 
Kalau pekerjaannya menuntut berpakaian rok pendek, bawa pengganti pakaian buat 
berkendara," saran Jusri Pulubuhu, Training Directro Jakarta Devensive Driving 
Consulting (JDDC)  

Persiapan celana panjang baut yang bekerja dengan rok mini memang sangat penting. 
Selain safety riding juga mengurangi perhatian orang terhadap pengendara cewek. 
"Jangankan rok mini, bau parfum cewek saja kadang membuat perhatian lebih pada 
cowok," tambah Zoya Amirin, psikolog yang menulis tesisnya bertema seks ini. 

Menurut psikolog ini, kejahatan seks yang ada di angkot sangat membuat trauma pada 
wanita. Ia menyarankan wanita lebih waspada. Para wanita yang bekeja lebih nyaman 
naik motor, mungkin mereka merasa bisa melakukan tindakan apabila terjadi sesuatu. 
Tetapi kalau naik angkot, ia harus mengikuti si sopir. Mau ngetem, lewat jalan gelap, 
harus ikut. 

Paling penting lagi adalah skill mereka dalam membaca lingkungan tetap harus 
dilakukan. Misal saat berkendara dengan pakaian yang sudah tertutup rapat. "Kalau 
malam, lebih aman pakai helm full-face," tambah Zoya. 

"Hindari juga rute yang sepi, yang jarang dilalui oleh orang atau jauh dari perumahan 
penduduk atau jalan yang memang memiliki sistem penerangan kurang," pesan Jusri. 

Di sinilah kelebihan naik motor sendiri. Ladys bisa pilih rute yang dirasa aman untuk 
dirinya. Mau berhenti pun bisa pilih tempat yang ramai. Kalau naik angkot, berhenti 
harus mengikuti kemauan supir. 

Sumber: (motorplus-online.com) 
http://motorplus.otomotifnet.com/read/2011/09/28/323877/122/14/Cewek_Berkendara_
_Naik_Motor_Cegah_Perkosaan, 30 Desember 2011  (16.50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




