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BAB I 
 

           PENDAHULUAN 
 
 

 

Bagian ini terbagi menjadi lima bagian. Berisi penjelasan tentang 

ketertarikan peneliti terhadap permasalahan pandangan peneliti 

mengenai pentingnya permasalahan dalam ruang komunikasi publik, 

tujuan penelitian, rumusan berikut pembatasan masalah, dan 

signifikansi penelitian. 

1.1.Latar Belakang 

 

Gerakan reformasi yang terjadi 1998, telah mempengaruhi dan 

mengubah sendi-sendi kehidupan bernegara secara fundamental. 

Daerah diberi  otonomi luas   untuk mengatur daerahnya sendiri. Peran 

pemerintah pusat   terbatas pada bidang pertahanan, kebijakan luar 

negeri, peradilan, agama, kebijakan moneter-fiskal dan makro ekonomi. 

 

Perubahan lain yang menandai era reformasi adalah kebebasan 

menyatakan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tertulis 

sebagaimana diatur dalam UU  No.9 Tahun 1998.  Kemerdekaan setiap 

warga untuk menyatakan pendapat merupakan perwujudan demokrasi  

dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara.  

Kebebasan berpendapat otomatis membawa pengaruh yang besar bagi 

kebebasan pers. Pers, akhirnya memegang peranan sentral dalam 

menyebarluaskan informasi, memfasilitasi pembentukan opini publik dan 

mengontrol kekuasaan para penyelenggara negara. Situasi ini bertolak     
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belakang dengan fungsi pers di era orde baru di mana pers   sebagai bagian 

dari ideological state apparatus yang berperan dalam proses produksi 

dan menjaga legitimasi rezim otoriter Soeharto. 

Kebebasan pers di era reformasi sebagai perwujudan dari kedaulatan 

rakyat yang berasaskan prinsip – prinsip demokrasi, keadilan dan 

supremasi hukum (Pasal 2 UU no. 40 tahun 1999). Jaminan terhadap 

kebebasan pers sejalan dengan hak asasi manusia. Dalam Undang-

Undang No.40 tahun 1999 pasal 4 ayat 1, disebutkan  bahwa 

kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi setiap warga negara 

yang hakiki untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan mencerdaskan 

bangsa. Karena itu, penyensoran, pembreidelan dan pelarangan 

penyiaran terhadap pers, sama artinya melawan hak asasi manusia. 

Dalam konteks ini, pers Indonesia tidak lagi menganut faham 

kebebasan yang bertanggung jawab terhadap pemerintah seperti pada 

rezim otoriter Orde Baru. Tapi, pers memiliki tanggung jawab melayani 

kepentingan publik. Dengan demikian, publiklah yang berwenang  

mengontrol  kerja  pers   dan  produk-produk jurnalisme. 

 
Peran pemerintah hanya sebatas regulator dan akselerator. Deregulasi 

kebijakan pers yang menghapus keharusan pengajuan SIUPP membuka 

ruang yang lebar bagi tumbuh kembang bisnis koran, majalah, tabloid, 

televisi, dan portal-portal berita. Dewan Pers mencatat hingga    Desember 

2019,  sudah 7875  media  yang  terverifikasi dan faktual.        Sedangkan 

pertumbuhan    pendapatan    (belanja iklan)   menurut     riset       Nielsen       
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Advertising Intelegence periode  Juli 2018  hingga    Juni 2019,  

menembus   angka  Rp.156 triliun. 

Namun, fenomena terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan 

jumlah media yang amat pesat, tidak dibarengi dengan kualitas isi 

media. Konten media cenderung bersifat provokatif dan memihak. 

Representasi paling banal dapat dibaca dalam berita-berita media 

massa tentang revisi Undang-Undang KPK. Media Group misalnya, 

memberi ruang pemberitaan yang luas bagi aneka bentuk dukungan 

partai politik, elemen-elemen civitas academika, civil society dan 

lembaga keagamaan terhadap revisi UU KPK. Revisi UU KPK dinilai  

akan membuat lembaga anti rasuah itu lebih kuat dan profesional dalam 

menjalankan tugasnya. Sebaliknya, media-media di bawah naungan 

Group Tempo justru jadi panggung bagi mahasiswa, akademisi serta 

para aktivis antikorupsi beraksi menolak revisi UU KPK.  Tempo 

melalui rubrik opininya secara lugas mengajak semua eleman 

masyarakat sipil untuk bergerak bersama membela KPK (Tempo, edisi, 

16 - 22 Sepetember 2019).  Menurut Tempo tanpa perlawanan masif 

dari publik, rencana Presiden Joko Widodo dan sebagian anggota DPR 

untuk mengebiri kemandirian dan kewenangan KPK akan berjalan 

tanpa hambatan. 

Jalan pedang yang ditempuh Tempo menolak rencana revisi UU 

KPK sangat beralasan mengingat korupsi   sudah berada pada  stadium 

akhir yang mengancam eksistensi negara. Menurut Wattimena, korupsi 



 

  Universitas Pelita Harapan 

4 

bukan hanya persoalan ekonomi atau hukum semata tapi lebih dalam 

dari itu, yakni soal kultural dan kondisi manusiawi kita sebagai 

manusia. Hal ini membuat korupsi akhirnya bersifat sistemik. Artinya 

yang  korupsi    bukan  hanya  manusianya  tapi juga sistem yang dibuat 

oleh manusia tersebut  memiliki skala yang lebih luas dan dampak yang 

lebih besar. Sistem tersebut berupa aturan dan undang-undang yang 

memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Hal ini secara sengaja 

dirancang oleh pemerintah dan DPR sebagai pemegang kedaulatan 

rakyat. Akibat korupsi, kemajuan mentalitas maupun institusi-institusi 

yang menopang masyarakat terhambat dan menurunkan gairah 

partisipasi rakyat untuk terlibat dalam proses pembangunan 

(Wattimena, 2012: 20-137). Ujung-ujungnya, masyarakat paling 

dirugikan. Karena itu, korupsi yang merupakan kejahatan yang luar 

biasa hanya bisa diatasi dengan cara luar biasa pula.  

Pemihakan media terhadap revisi UU KPK, memicu partisipasi 

publik yang sangat masif. Aksi demonstasi tidak hanya terjadi di 

Jakarta tapi juga di kota-kota besar lain di seluruh Indonesia. Gesekkan 

antara para demonstran dan aparat kepolisisan kerap terjadi bahkan 

berakhir ricuh. Tercatat, 232 orang jadi korban dan 3 orang kritis 

selama demonstrasi terhadap revisi UU KPK akibat bentrok dengan 

aparat keamanan. Namun demikian, revisi UU KPK tetap disahkan 

melalui rapat paripurna DPR. Gelombang penolakan yang begitu keras 
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terhadap revisi UU KPK, nyatanya tidak didengar DPR dan 

pemerintah. 

Sikap media dalam kontroversi revisi UU KPK merefleksikan 

ketidaknetralan atau keberpihakan media massa terhadap revisi UU 

KPK. Intensi keberpihakan media massa terhadap revisi UU dianggap 

sesuai dengan ideologi yang dianutnya. Dalam konteks ini,  ideologi  

media  dipahami  sebagai sistem makna yang terkandung dalam sistem-

sistem lambang yang dapat membantu mendefinisikan atau menjelaskan 

realitas meski sering bias, serta memberikan acuan bagi publik untuk 

berpikir, bersikap dan memberikan respon. Aliran marxist dan neo-

marxist menggunakan terminologi ideologi untuk menunjuk sistem 

keyakinan yang membenarkan atau mendasari tindakan para penguasa 

dalam upaya distorsi serta representasi yang cenderung manipulatif 

tentang realitas. Image atau representasi tentang realitas masyarakat 

ditampilkan media melalui berita, iklan, film, dan reality show. 

Oleh karena itu, bukan hanya faktor ekonomi yang menjadi alasan 

utama industri media memproduksi konten sebagai instrumen profit 

demi kelangsungan hidup. Faktor-faktor politik juga ikut menentukan, 

sebagai strategi untuk mendapat kedudukan yang dominan dengan 

menciptakan relasi kuasa atas kelas sosial dalam masyarakat. Menurut 

Pawito, ideologi media kerapkali melibatkan perdebatan pandangan 

antara dua kubu yang saling berlawanan yaitu pandangan bahwa teks 

media cenderung mempromosikan pandangan ideologi dari kalangan 
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dominan versus teks media yang mengamplifikasi pandangan ideologis 

tandingan dalam upaya penegasian, perlawanan dan pembebasan. Meski 

berbeda pandangan, kedua kubu tersebut sama-sama mengakui adanya 

kekuatan atau kekuasaan yang dominan. Pada tingkat ini, media massa 

menjadi battle field of culture terutama dalam konteks demokrasi. 

Berbagai nilai dan    gagasan    masyarakat  berkontestasi melalui media 

massa  (Pawito 2017:5-14). 

Pertarungan ideologi media demi hegemoni yang condong untuk 

kepentingan media sendiri mengakibatkan fungsi utama media bagi 

pendidikan warga agar cerdas dan kritis terabaikan. Media bahkan 

terjebak sebagai alat provokasi yang menciptakan suasana panas. Jauh 

dari usulan solusi alternatif terhadap masalah yang dihadapi publik. 

Padahal, media seharusnya menyajikan informasi yang mencerdaskan 

dan memberdayakan publik agar bisa mengatur diri sendiri. Karena, 

kepentingan publik adalah alasan utama eksistensi media. Ind  

ependensi dan netralitas media adalah etika yang bersifat imperatif.  

Jika menelusuri  jejak sejarah media massa, sesungguhnya 

keberpihakan media bukan hal baru. Nilai-nilai atau ideologi media 

sangat menentukan produk-produk atau konten media. Ideologi media 

sendiri ditentukan oleh struktur media, latar belakang berdirinya, dan 

sumber daya yang dimiliki media. Menurut Shoemaker dan Reese, 

produk media dipengaruhi oleh individu pekerja media, rutinitas media, 
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organisasi media, ekstramedia dan ideologi media (Shoemaker & Reese, 

1996:63-251). 

Keberpihakan media terhadap revisi undang-undang KPK membuktikan 

bahwa isu revisi UU KPK sangat mudah dikonstruksi, dibelokkan dan 

disebarluaskan menjadi informasi yang bertujuan untuk kepentingan media 

sendiri. Meski, media massa pada hakikatnya netral dalam pemberitaan dan 

cover both side, dalam praktek sulit diterapkan. Sebab ideologi media 

massa sulit sekali hilang dari berita-berita yang dimuat. Menurut John 

Fiske, semua teks dan semua makna mempunyai dimensi sosial  politik    

dan   tidak dimengerti  kalau tidak menyertakan dimensi konteks 

sosialnya (Eryanto, 2001:108). Lebih lanjut, menurut Fiske bahwa 

faktor utamanya adalah kerja ideologi di mana kelompok yang memiliki 

kekuasaan, lebih besar peluang menyebarkan pesan dan gagasan. 

Dalam konteks ini, media dipandang sebagai instrumen ideologi, 

melalui mana suatu kelompok menyebarkan pengaruh dominasinya 

kepada kelompok lain. Media bukan lagi ranah yang netral, dimana 

berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan 

mendapatkan perlakuan yang sama dan berimbang. Media justru 

menjadi subjek sendiri, berdasarkan penafsiran dan definisinya untuk 

disebarkan kepada khalayak. Menurut Stuart Hall, media berperan 

dalam mendefinisikan realitas, kelompok dan ideologi dominanlah yang 

biasanya lebih berperan dalam hal ini (Gurevith, 1982:109). 
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Sehubungan dengan ideologi, ada dua peran yang dimainkan oleh 

media. Pertama, media adalah sumber dari kekuasaan hegemonik 

dimana kesadaran khalayak dikuasai. Kedua, media juga dapat menjadi 

sumber legitimasi, dimana lewat media mereka yang berkuasa dapat 

memanfaatkan untuk kepentingannya. Proses semacam itu melibatkan 

suatu pemaknaan yang terus-menerus, yang antara lain melalui 

pemberitaan, sehingga khalayak tanpa sadar dan paksaan terbentuk 

kesadarannya. Dalam konteksi ini, konstruksi  pemberitaan  tidak  

dianggap   sebagai  bias  atau  distorsi   tetapi   semata   sebagai akibat 

dari ideologi tertentu yang dianut media (Gurevith, 1982:109). 

Karena itu, penelitian ini akan fokus pada ideologi media. Seperti 

diketahui, media menyebarkan ideologinya melalui pemberitaan tentang 

suatu obyek atau peristiwa. Di era kebebasan dan kapitalisme media, 

wajar saja jika  media menyebarkan ideologinya untuk mempengaruhi 

alam pikiran publik. Tapi, menjadi soal jika ideologi media berdampak 

buruk bagi publik yakni terabainya hak-hak publik untuk mendapatkan 

informasi yang berguna dan menghibur bahkan media justru 

mempromosikan sikap diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok 

tertentu. Selain itu, harapan terhadap media untuk memperkuat dan 

memperluas ruang publik agar tercipta demokrasi yang sehat hanya jadi 

angan-angan belaka. Praktek pertukaran pendapat atau diskusi seputar 

masalah-masalah sosial yang bersifat umum yang diharapkan muncul 

secara bebas dalam ruang publik tidak terjadi. Padahal melalui 
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pertukaran wacana di ruang publik, warga negara dapat dicerdaskan 

karena memiliki banyak pilihan terhadap  pemikiran dalam mengambil 

keputusan politik. 

Memeriksa berita-berita tentang revisi UU KPK periode September 

hingga Oktober 2019,  semua   konten   medcom.id    berisi  dukungan    

terhadap    revisi  UU    KPK 

 
seperti sikap  DPR dan Presiden Jokowi Widodo. Tentu  saja posisi  

editorial ini agak ganjil mengingat  kejahatan korupsi masih menjadi 

ancaman yang sangat serius bagi  kehidupan bernegara.  Sebagai  alat  

kontrol terhadap kekuasaan yang eksesif, seharusnya    medcom.id  

berpihak  pada  masyarakat  yang  menolak  revisi UU  KPK. Hal ini 

sesuai dengan misinya sebagai media yang diiktiarkan bukan untuk 

menghadirkan jurnalisme baru, tapi jurnalisme “lama” yakni jurnalisme 

yang merujuk kembali ke akarnya: sebuah tugas mulia yang memburu 

kebenaran lalu menyajikanya kembali kepada pembaca dengan niat 

lurus agar khalayak tercerahkan dan terberdayakan. Tapi faktanya 

medcom.id justru berpihak pada pemerintah dan DPR yang bersikukuh 

merevisi UU KPK.  

Karena itu, penelitian ini menggunakan medcom.id sebagai sampel 

medcom.id yang memiliki pandangan sendiri terhadap revisi UU KPK, 

yakni mendukung kebijakan Jokowi untuk merivisi UU KPK. Hal ini 

tidak terlepas dari lahirnya medcom.id berkat campur tangan pemilik 

PT. Media Group Surya Paloh yang juga Ketua Umum Partai Nasdem. 

Seperti diketahui, Media Group merupakan kelompok media pendukung 
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pertama dan utama pemerintahan Joko Widodo sajak awal maju sebagai 

calon presiden. 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah dalam tesis ini, yaitu: bagaimana representasi 

ideologi Medcom melalui wacana revisi UUD KPK ? 

1.3.Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian merupakan hal yang penting dalam sebuah 

penelitian, adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu: 

 

1. Untuk mengetahui representasi ekonomi politik 

 medcom.id melalui     

    berita revisi undang-undang KPK. 

 
2. Mengidentifikasi trend keberpihakan medcom.id dalam 

 pemberitaan  tentang revisi undang-undang KPK. 

1.4.Signifikansi Penelitian 

 

1.4.1 Signifikansi Akademik 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi 

perkembangan penelitian terkait komunikasi politik dan jurnalistik. 

Penelitian ini juga memiliki sejumlah signifikansi secara teoritis studi 

komunikasi politik, analisis wacana kritis, dan ideologi media. 

 

1.4. 2. Signifikansi Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang bagaimana cara memahami suatu wacana 

yang merupakan representasi ideologi kekuasaan media. 

1.5 Keterbatasan Penelitian 

 

Secara metodologis dan analisis, penelitian ini memiliki keterbatasan 

yang sulit dihindari yakni: Pertama, peneliti hanya akan meneliti teks 

yang telah dipilih untuk menjelaskan bagaimana teks diproduksi dan 

terapannya dalam tiga level diskursus yang telah  dinyatakan  oleh  

Fairclough  sebagaimana dikutip oleh Eriyanto.  Peneliti akan meneliti 

teks tersebut sebagai obyek untuk menjelaskan maksud produksi teks 

yang tersembunyi di balik wacana sehingga terungkap maksud dan 

peruntukkan teks tersebut. 

Kedua, Peneliti hanya akan membatasi masalah pada diskusi 

penggunaan aspek-aspek linguistik dalam bahasa jurnalistik dengan 

maksud untuk melihat dominasi dalam pemberitaan media yang 

mengintervensi komunikasi dalam ruang publik. 

Ketiga, meskipun  telah menggunakan multilevel methods dalam 

penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam melihat dan 

mengamati dinamika rapat redaksi medcom.id. Namun demikian, hal 

tersebut telah diatasi dengan wawancara mendalam dengan pihak 

Pemimpin Redaksi  dan redaktur medcom.id sebagai representasi  

medcom.id. 


