

      Analisa media, 29 Mei 2015

Daftar Media:

Eksekutif Analisa:
o Top Isu Seputar Politik

o Pengkajian Lembaga Tertinggi    7 artikel
o Revisi UU Pilkada     6 artikel
o Pilkada Serentak     6 artikel

o Top Isu seputar Hukum 
o Praperadilan Hadi Poernomo   7 artikel
o Kasus Ijazah Palsu     4 artikel
o Kasus Korupsi Ibadah Haji    4 artikel

oTop Narasumber
oMegawati Soekarno Putri   25%

(Ketua Umum Partai PDI Perjuangan)
oPriharsa Nugraha    25%

(Kepala Bagian Pemberitaan KPK) 
    

o Headline Top 6 Media Nasional
oKompas (Korupsi FIFA Bak Bola Salju)
o Koran Sindo (Penuh Skandal, Rombak Total FIFA)
o Koran Tempo (Polri Uji Ulang Beras Plastik)
o Rakyat Merdeka (Maaf, Menpora Belum Bisa Dilobi)
o Media Indonesia (Perkuat KPK dengan Revisi UU)
o Republika (FIFA Jadi Institusi Kriminal)

Catatan Penting : 
1. Pemberitaan isu terbesar seputar politik hari ini membahas tentang pengkajian 

lembaga tertinggi yang dimuat suara pembaruan, kompas, pos kota, indo pos, media 
indonesia, koran sindo dan rakyat merdeka masing – masing dengan satu artikel.

2. Sedangkan pemberitaan terkait isu hukum terbesar hari ini pembahasannya mengenai 
praperadilan Hadi Poernomo dengan tujuh artikel. Pemberitaan seputar isu tersebut 
dimuat oleh suara pembaruan dengan pembahasan mengenai pakar hukum tata 
negara meminta KPK untuk menghormati putusan pengadilan yang membebaskan 
mantan Dirjen Pajak.

3. Hampir semua media mengangkat headline pemberitaan terkait perombakan total 
para tertinggi FIFA. Ada dua media yang mengangkat headline berbeda, media 
tersebut adalah koran tempo yang mengangkat headline tentang polri uji ulang beras 
plastik dan media indonesia mengangkat headline mengenai perkuat KPK dengan 
revisi UU. 

Kompas Media Indonesia Seputar Indonesia Koran Tempo
Tempo Interaktif Suara Pembaruan Indo Pos Pos Kota

Republika Rakyat Merdeka Kompas.com Detik.com
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A. Media Share

� 
Paparan:
Top Media yang meliputi pemberitaan seputar isu Politik dan Hukum adalah Rakyat Merdeka 

dengan 15 artikel. Sedangkan suara pembaruan dengan 10 artikel. Koran tempo, harian terbit dan 
republika masing-masing membahas pemberitaan isu tersebut dengan empat artikel.
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B. Lembaga Share 

� 
Paparan:

 
 Dari Chart diatas dapat dilihat KPK menjadi leading pemberitaan seputar isu politik dan 
hukum dengan enam artikel yang meliputi isu kasus korupsi ibadah haji dan praperadilan Hadi 
Poernomo. Sedangkan lembaga lainnya yang menjadi rujukan media antara lain partai PDI 
Perjuangan dan DPR RI dengan lima artikel.
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C. Issue Share

� 
 Paparan :
 Dari chart di atas dapat dilihat pengkajian lembaga tertinggi dan praperadilan Hadi Poernomo 
menjadi leading pemberitaan terkait isu politik dan hukum dengan 7 artikel. Pemberitaan tentang 
pengkajian lembaga tertinggi  dimuat oleh suara pembaruan, kompas, pos kota, indo pos, media 
indonesia, koran sindo dan koran rakyat merdeka sebanyak satu artikel. sedangkan untuk isu 
praperadilan Hadi Poernomo dimuat oleh suara pembaruan dengan dua artikel, harian terbit, 
kompas, indo pos, koran tempo, dan rakyat merdeka masing-masing memuat satu artikel. 
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D. Narasumber

� 
Paparan : 
Dari Chart diatas dapat dilihat bahwa ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno putri 

dan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Priharsa menjadi leading pemberitaan terkait politik dan 
hukum sebanyak masing – masing lima artikel.
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