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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Wacana media yang dibangun oleh Tempo.co melalui rubrik difabel 

mempunyai beberapa wacana disabilitas yang dibangun antara lain 

berhubungan dengan aksesibilitas, inklusifitas, dan rehabilitas. Ketiga isu 

tersebut menjadi edisi dalam setiap pembahasan wacana disabilitas yang 

dibangun melalui rubrik difabel Tempo.co. Edisi aksesibilitas yang dibangun 

melalui keempat berita yang menjadi sampel penulis menunjukkan bahwa 

Tempo.co membangun wacana disabilitas yang berhubungan dengan hak akan 

akses yang setara untuk difabel. Misalnya akses akan kesehatan, pendidikan, 

dan teknologi. Wacana yang dibangun melalui edisi ini berkaitan dengan aturan 

yang dikritik karena masih adanya diskriminasi terhadap penyandang 

disabilitas, berpihak kepada sebuah organisasi atau tokoh tertentu untuk 

memberikan akses layak kepada disabilitas, dan menggambarkan bagaimana 

pentingnya aksesibilitas disabilitas menjadi sebuah isu arus utama bersama 

yang harus dituntaskan agar tidak adanya lagi diskriminasi yang dialami oleh 

disabilitas.  

Edisi inklusifitas yang dibangun melalui kelimat berita pada sampel 

penelitian ini menunjukkan bahwa media Tempo.co membangun wacana 

disabilitas yang membawa wacana tandingan untuk meruntuhkan pandangan 

atau stigma negatif terhadap disabilitas. Wacana tandingan ini digunakan untuk 

mempengaruhi pandangan masyarakat agar mempunyai perspektif inklusif 

kepada disabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, adanya 

wacana inklusifitas melalui berita Tempo.co juga memberikan wacana 

bagaimana disabilitas juga harus diakui dalam setiap bidang oleh masyarakat. 

Melalui wacana disabilitas yang dibangun pada edisi inklusif ini mengangkat 

beberapa perencanaan advokasi oleh sejumlah organisasi. Sehingga wacana 
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yang dibangun melalui edisi ini untuk merubah pandangan negatif tentang 

disabilitas sebagai bahan advokasi isu disabilitas. Kemudian dalam edisi 

rehabilitasi, rubrik difabel Tempo.co melalui sampel berita penelitian ini 

menyoroti adanya wacana akan pentingnya edukasi penyembuhan dan 

pemberdayaan baik untuk penyandang disabilitas atau keluarganya. Wacana ini 

untuk menyiapkan disabilitas bisa juga menjadi turut serta dalam kehidupan 

masyarakat serta mengakui disabilitas sebagai bagian dari masyarakat, kondisi 

ideal untuk keluarga dalam menghadapi keluarga disabilitas serta 

mewacanakan pemberdayaan akan disabilitas yang inklusif dan sesuai dengan 

penyandang disabilitas harus dapatkan.  

Wacana disabilitas yang diberitakan oleh Tempo.co melalui rubrik 

difabel dijadikan sebagai komodifikasi konten atau isi Media Tempo.co. 

Dimana komodifikasi difabel sebagai objek pemberitaan oleh Media Tempo.co 

tidak terlepas dari peranan ekonomi politik Media Tempo.co yang memiliki 

keberpihakan dengan organisasi, tokoh pemerintahan, aktivis, ahli, praktisi, dan 

juga perusahaan yang berpihak pada isu disabilitas dan hak-hak bagi 

penyandang disabilitas. Keberpihakan media Tempo.co dalam isu disabilitas 

melalui keduabelas berita sampel penelitian ini menampilkan bagaimana 

wartawan juga menuliskan objek difabel berdasarkan kognisi sosial dan analisis 

sosial terhadap penyandang disabilitas melalui peristiwa dan peran-peran 

disabilitas. Secara benang merahnya, komodifikasi objek difabel melalui rubrik 

Difabel Tempo.co menyatakan bahwa penyandang disabilitas juga perlu diakui 

keberadaannya ditengah masyarakat. Sehingga wacana disabilitas melalui 

komodifikasi konten atau isi Tempo.co tentang disabilitas mengangkat stigma, 

dan diskriminasi yang masih kerap terjadi sebagai bahan dari advokasi publik. 

Hal ini dilakukan untuk menciptakan pandangan masyarakat yang ramah tanpa 

diskriminasi dan pandangan yang inklusif untuk semua bukan hanya kepada 

penyandang disabilitas. 
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Melalui analisis wacana Van Dick, komodifikasi konten atau isi dari 

wacana disabilitas media online Tempo.co menjadi erat kaitannya dengan 

bahasa sebagai instrumen kekuatan media sebesar Tempo.co. Sebagai Media 

besar, Tempo.co mempunyai kekuatan untuk memberitakan wacana disabilitas 

sebagai isu penting dan perlu dibangun secara perspektif yang inklusif terhadap 

disabilitas, baik melalui penggunaan makro, messo, ataupun mikro teks. Hal 

tersebut dituangkan melalui kolom difabel yang dibuat Tempo.co sebagai ruang 

aspirasi hak-hak disabilitas. Penggunaan bahasa sebagai instrumen kekuasaan 

Media Tempo.co dalam memberitakan objek difabel mempunyai tone positif 

serta humanis dalam menuliskan mengenai difabel. Tone positif seperti 

penggunaan kata disabilitas, penyandang disabilitas, setara, inklusif, dan 

lainnya. Penulisan secara humanis melalui wacana disabilitas Tempo.co, 

difabel dituliskan sebagai seseorang yang juga mempunyai hak-hak setara 

dengan masyarakat lainnya. Difabel dianggap sebagai orang yang sama di 

dalam masyarakat, sehingga hak-hak dasarnya juga harus dihargai dan 

diberikan tanpa diskriminasi. Adanya objek difabel yang ditampilkan melalui 

foto ataupun ilustrasi dalam setiap berita juga ditampilkan untuk menarik 

perhatian pembaca.  

Adanya ideologi media Tempo.co terlihat dari komodifikasi wacana 

objek difabel Tempo.co yang dihasilkan dari kognisi sosial wartawan itu sendiri 

dan analisis sosial yang dilakukan oleh wartawan. Kognisi sosial dan analisis 

sosial menjadi penting kaitannya dilakukan oleh wartawan dalam rubrik 

difabel. Dimana wartawan utama yang menuliskan wacana disabilitas yaitu 

Cheta Nilawaty merupakan penyandang disabilitas bisa menguatkan bahwa 

tulisan disabilitas di rubrik Difabel Tempo.co mempunyai makna tersendiri 

dalam membangun wacana disabilitas Cheta sebagai penyandang disabilitas 

pastinya akan mendukung hak-hak disabilitas melalui tulisan-tulisannya. 

Sehingga Media Tempo.co sendiri memberdayakannya Cheta sebagai asset 

untuk mewacanakan disabilitas sesuai dengan konteks sosial yang dialami oleh 
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penyandang disabilitas itu sendiri. Sehingga, tidak kaget jika penggunaan 

bahasa dan pembahasan yang sesuai dengan representasi disabilitas juga 

ditemukan melalui berita-berita di rubrik difabel Tempo.co. Hal ini menjadi 

positif karena isu disabilitas itu sendiri merupakan isu yang seringkali timpang 

dibahas oleh media-media online. Tetapi melalui rubrik difabel media 

Tempo.co, difabel digambarkan sebagai objek yang harus mendapatkan 

kesetaraan tanpa diskriminasi baik dari stigma, perlakuan, serta akses dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga secara tujuan pembuatan rubrik ini, 

Media Tempo.co sudah berhasil menyampaikan aspirasi penyandang 

disabilitas, dan mengingatkan lingkungan umum tentang kelompok disabilitas 

yang juga mempunyai hak sama dalam kehidupan masyarakat di segala bidang. 

Media Tempo.co dalam menuliskan wacana positif terhadap 

penyandang disabilitas didasari dengan adanya ideologi media Tempo.co dalam 

mengkritisi kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga Media 

Tempo.co menghadirkan wacana tandingan isu disabilitas sebagai bahan untuk 

menampung aspirasi penyandang disabilitas, ajang untuk menampilkan 

advokasi isu disabilitas yang dilakukan untuk mendapatkan hak kesetaraan bagi 

disabilitas, dan menampilkan program atau pemberdayaan kepada penyandang 

disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan akan akses mereka. Semuanya itu 

dilakukan oleh wartawan Tempo.co melalui wacana disabilitasnya tanpa 

mengurangi pandangan humanis mereka terhadap penyandang disabilitas itu 

sendiri. Menariknya lagi bukan hanya membuat wacana tandingan, tetapi dari 

satu berita mengenai objek difabel di sampel berita ketiga dan keenam yang 

dipilih oleh peneliti menemukan adanya wacana baru terhadap kehidupan sosial 

disabilitas.  

Komodifikasi objek difabel dalam rubrik difabel Tempo.co bukan 

hanya menjadikan wacana disabilitas menjadi sebuah isu bersama. Tetapi juga, 

secara tidak langsung berita disabilitas Tempo.co mempunyai ciri khas 

tersendiri dalam menuliskan mengenai disabilitas. Dengan bahasa-bahasa 
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humanis dan mempunyai perspektif disabilitas, berita disabilitas Tempo.co juga 

menarik pembaca atau pasar dengan spesifik tertentu. Hal tersebut melalui 

berita difabelnya, Media Tempo.co juga mempunyai daya tarik ekonomi untuk 

mendatangkan iklan tersendiri. Rubrik difabel Tempo.co. Misalnya ditemukan 

beberapa artikel yang berhubungan dengan perusahaan atau brand tertentu 

diberitakan secara kelebihannya serta secara khusus dituliskan oleh Tempo.co 

sebagai advertorial yang bisa mendatangkan keuntungan tersendiri untuk 

media Tempo.co atau pengiklan. Sehingga, melalui wacana disabilitasnya, 

Media Tempo bukan hanya terlihat bagaimana keberpihakan mereka terkait 

politik medianya. Tetapi juga komodifikasi isi mengenai wacana disabilitas 

dijadikan sebagai produk media Tempo.co dalam menghasilkan keuntungan 

bagi media, pengiklan atau lembaga tertentu dalam mendapatkan profit ataupun 

awareness dari publik.  

Kritik terhadap ideologi media Tempo.co sendiri oleh peneliti bahwa 

masih adanya beberapa kualitas berita di rubrik difabel Tempo.co yang terkesan 

terburu-buru karena adanya tekanan ekonomi redaksi berita online yang serba 

cepat. Hal ini disebabkan dari penggunaan lansiran sumber lain tanpa adanya 

reportase sendiri. Penggunaan pembahasan lansiran yang bersumber dari akses 

aktivis dan ahli luar negeri tidak dikaitkan hubungannya dengan yang terjadi di 

Indonesia. Selain itu juga, judul dan lead berita tidak berhubungan dengan isi 

berita juga ditemukan pada sampel berita kedua. Dimana berita ini 

menyamarkan pembahasan dari judul dan lead. Sehingga bisa dikatakan produk 

berita online difabel Tempo.co dibuat secara cepat karena adanya tuntutan 

ekonomi politik Media, antara sengaja memang disamarkan atau memang 

tuntutan oleh wartawan online untuk menuliskan berita secara cepat sehingga 

meninggalkan ihwal dari makna judul dan lead dari berita itu sendiri. Karena 

sejatinya penggunaan judul dan lead bagi berita online menjadi kekhawatiran 

sendiri dari kredibilitas berita yang dibuat.  
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5.2 Saran 

Secara garis besar, wacana disabilitas yang dibangun oleh media 

Tempo.co sudah ramah dengan disabilitas. Hal tersebut ditandai dengan artikel 

mengenai difabel dituliskan dengan tone yang positif serta mendukung adanya 

wacana tandingan tentang isu disabilitas. Namun, kekurangannya adalah masih 

adanya pembahasan mengenai isu disabilitas yang hanya dilansir oleh 

wartawan. Hal ini karena wacana disabilitas dalam rubrik difabel Tempo.co 

merupakan produk berita online dari media ini. yang dibutuhkan secara cepat. 

Kritik terhadap ideologi kapitalis media Tempo.co menjadikan objek difabel 

sebagai komodifikasi konten atau isi sebagai nilai jual dari berita online nya. 

Adanya tuntutan wartawan berita online yang serba cepat membuat wacana 

disabilitas di media online Tempo.co juga banyak dikeluarkan dengan berbagai 

macam masalah, pandangan, dan peristiwa disabilitas yang terjadi di dunia. 

Oleh karena itu, wartawan dalam menuliskan berita online seringkali tidak 

memperdulikan kualitas tulisan dengan cermat. Hal ini bisa ditemukan melalui 

beberapa berita yang dituliskan hanya berdasarkan lansiran tertentu, bukan 

dengan hasil liputan atau wawancara tersendiri. Selain itu penggunaan konteks 

disabilitas yang digunakan juga tidak dikatikan dengan yang terjadi di 

Indonesia karena wartawan hanya mengambil konteks masalah yang terjadi di 

negara lain saja. Sehingga beberapa saran yang bisa penelitian berikan melalui 

penelitian ini antara lain: 

1. Komodifikasi wacana disabilitas di rubrik online difabel Tempo.co 

dituntut untuk dikeluarkan secara cepat, sehingga ada beberapa 

kualitas tulisan yang dibuat hanya berdasarkan lansiran. Untuk 

membuat sebuah berita, idealnya dilakukan secara reportase atau 

liputan secara langsung agar mendapatkan pernyataan yang 

kredibel. Mengaitkan isu disabilitas di dunia dengan konteks yang 

ada di Indonesia lebih baik dilakukan. Karena bisa lebih related 

dengan masyarakat di Indonesia 
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2. Dari adanya konteks ideologi media Tempo.co yang berpihak pada 

program pemerintah terhadap penyandang disabilitas digambarkan 

secara keberhasilan dan keunggulan dalam komodifikasi isi 

beritanya. Pada beberapa berita terlihat beberapa kekurangan 

program pemerintah yang ditampilkan dalam judul dan lead tidak 

direpresentasikan dalam isi beritanya. Oleh karena itu, wartawan 

menjadikan penyamaran akan kekurangan dari pemerintah sebagai 

maksud tersembunyi atau makna implisit. Dari adanya penemuan 

berita ini, disarankan untuk wartawan tetap seimbang dalam 

menuliskan isi berita sesuai judul dan dengan penjelasan yang ada 

di lead. Jangan hanya menjadikan judul berita sebagai clickbait 

untuk menarik pembaca saja. Selain itu lead berita juga harus 

mempunyai nilai penting dari isi berita yang krusial dari sebuah isi 

berita, sehingga harus menggambarkan isi dari berita itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


