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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemampuan dan kecepatan media massa dalam menyampaikan suatu 

informasi, merupakan kekuatan tersendiri bagi media untuk menentukan dan 

membentuk wacana. Selain itu media bisa berkembang lebih jauh dengan 

menjadikan wacana sebagai alat untuk mengontrol dan menggendalikan massa. 

Keunikan inilah yang kemudian menjadikan media, dalam konteks ini 

institusi pers sebagai pilar keempat (fourth estate) dalam sebuah tatanan negara 

selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Media memiliki kemampuan untuk 

mengontrol massa dan sebagai kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat luas, 

melalui wacana. Istilah pilar keempat diperkenalkan oleh Edmund Burke—

anggota parlemen Inggris—pada tahun 1700, yang pada awalanya ditujukan untuk 

menyebut para wartawan yang hadir dalam parlemen. Istilah ini kemudian 

digunakan secara universal untuk menunjuk pers sebagai sebuah institusi.  

Media massa memiliki jangkauan yang sangat luas, sehingga bisa 

menyebarkan informasi dalam waktu yang singkat, dengan cakupan audien yang 

heterogen. Karena jangkauan yang luas tersebut menjadikan media massa sebagai 

alat untuk membentuk opini baru dalam masyarakat. Greame Burton (2008:2) 

secara gamblang mengatakan bahwa ―kekuatan utama media terletak pada fakta 

bahwa media dapat membentuk apa yang kita ketahui tentang dunia dan dapat 
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menjadi sumber utama pelbagai ide dan opini. Media dapat mempengaruhi cara 

kita berpikir dan bertindak‖. 

Kelebihan dari media massa inilah yang menjadikannya sebagai sebuah 

sarana komunikasi sekaligus sebagai komunikator dipandang sangat penting. 

Sehingga terjadi ‗pertarungan‘ antar kelompok dalam masyarakat untuk 

mendominasi media dan menjadikannya sebagai alat untuk menyebarluaskan 

pengaruh. 

Kelompok-kelompok dalam masyarakat berusaha untuk mendapatkan 

kesempatan pada sebuah atau beberapa media dalam rangka membentuk wacana. 

Namun tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap media. Kebanyakan 

mereka yang memiliki kekuasaan dan berpengaruh besar dalam masyarakat yang 

berkesempatan untuk membentuk  wacana dan dibingkai dalam sebuah media. 

van Dijk menjelaskan bahwa kelompok dominan dalam masyarakat lebih 

mempunyai akses bila dibandingkan dengan kelompok minoritas, seperti akses 

pendidikan, pengetahuan, dan uang. Sehingga kelompok dominan lebih memiliki 

peluang yang besar untuk mengontrol kelompok lain melalui wacana. Kontrol 

yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kontrol secara langsung dan bersifat 

fisik, melainkan dengan cara mengontrol mental dan psikis (Eriyanto, 2008:12). 

Kondisi ini yang kemudian memicu berbagai macam hambatan dalam 

proses penyampaian pesan. Masyarakat dominan mendominasi dan mengusai 

ruang komunikasi. Sehingga terjadi kesenjangan sekaligus hambatan dalam proses 
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penyampaian pesan. Berikut pendapat Lasswell tentang hambatan komunikasi 

efisien dalam masyarakat (Saverin & Tankard, 2008: 390) : 

Sebagian ancaman paling serius terhadap komunikasi bagi masyarakat 

secara menyeluruh berhubungan dengan nilai-nilai kekuasaan, 

kesejahteraan, dan kehormatan. Mungkin contoh yang paling mencolok dari 

penyimpangan kekuasaan terjadi ketika isi dari komunikasi dengan sengaja 

diubah agar sesuai dengan ideologi atau lawan dari ideologi. Penyimpangan 

yang berhubugan dengan kesejahteraan tidak hanya timbul dari usaha untuk 

memengaruhi pasar, misalnya, tetapi dari konsep yang kaku terhadap minat 

ekonomi. Contoh khas ketidakefisienan yang berkaitan dengan kehormatan 

(kelas sosial) terjadi ketika orang-orang dari kalangan atas hanya mau 

bergaul dengan orang-orang yang berstrata sama dan lupa untuk 

mengoreksi pandangannya dengan membaur dengan anggota kalangan lain. 

 Meskipun prinsip utama dalam praktik jurnalisme adalah asas 

keberimbangan dan objektifitas dalam menyampaikan informasi, namun tidak 

bisa dipungkiri bahwa banyak hal yang mempengaruhi bingkai sebuah berita. 

Baik disengaja atau tidak disengaja, pemilihan judul, penggunaan diksi, struktur 

berita, hingga tata letak sebuah berita, tidak terlepas dari ideologi wartawan dan 

media tempat ia bernaung, serta kekuatan ekonomi dan politik yang 

mengelilinginya. Kondisi ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi sebuah 

media dalam memberitakan atau melaporkan temuan-temuan lapangan. 

 Skema penulisan berita merupakan kaidah yang harus diikuti oleh para 

pewarta sebagai sebuah aspek teknis jurnalisme. Terkadang wartawan melakukan 

pengukuhan atau malah memarjinalkan kelompok atau golongan tertentu, dan hal 

itu berlangsung tanpa disadari oleh wartawan. Pemilihan kata, hingga struktur 

atau tata letak paragraf merupakan unsur dari sebuah berita yang terkadang 

dianggap remeh, namun berimplikasi pada penggambaran subjek dan objek berita 

(proses penggambaran peristiwa). Bagaimana seseorang atau sebuah kelompok 
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digambarkan dalam sebuah wacana, berawal dari bagaimana seorang penulis 

memandang seseorang atau kelompok yang diberitakan tersebut. 

Hal inilah yang menjadi alasan utama dari peneliti untuk memfokuskan 

kajian wacana menjadi lebih sempit yaitu kajian superstruktur terhadap teks 

berita. Peneliti berasumsi bahwa untuk membongkar sebuah ideologi penulis atau 

wartawan, pendekatan penelitian yang memfokuskan pada tahap superstruktur 

bisa dilakukan. Meskipun penelitian tentang wacana adalah satu kesatuan yaitu 

dengan pendekatan Makro, Mikro, dan Superstruktur (Meso). Namun untuk 

mengkaji ketiga komponen tersebut, membutuhkan waktu yang cukup lama, 

karena setiap komponen terbagi kedalam sub-bagian yang tentunya membutuhkan 

kejelian dan ketelitian untuk membahasnya secara mendalam. Sehingga dengan 

menggunakan satu komponen dari sebuah wacana untuk menganalisis suatu 

kasus, diharapkan penelitian ini bisa lebih fokus dan lebih mendalam. 

Adapun tema utama yang dikaji oleh peneliti adalah Majalah Tempo edisi 

Januari-Februari 2011. Dalam berbagai rubrik pada majalah tersebut, materi 

utama yang diulas adalah polemik atau permasalahan yang ada di PSSI seperti 

korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mewarnai setiap pertandingan sepak bola di 

Indonesia–yaitu tim ‗asuhan‘ PSSI. Serta berita-berita yang berkaitan tentang 

institusi PSSI yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama para 

pemerhati sepak bola tanah air. 

Materi ini menarik bagi peneliti, mengingat akhir tahun 2010, suporter 

sepak bola Indonesia seperti baru terbangun dari ‗tidur panjang‘ setelah sekian 
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lama prestasi dalam dunia sepak bola Indonesia jarang terdengar, sangat minim, 

bahkan mengalami kemerosotan.  

Namun kemenangan berturut-turut yang mengantarkan Timnas hingga 

babak final Piala ASEAN Football Federation (AFF), kemudian menjadikan sepak 

bola tanah air sebagai sebuah sorotan masyarakat luas. Antusiasme masyarakat 

Indonesia terlihat begitu menggebu-gebu hingga hampir seluruh masyarakat 

menyediakan waktu luang, untuk menonton pertandingan sepak bola. Para 

pencinta sepak bola dari berbagai daerah seolah-olah menjadikan Stadion Geloran 

Bung Karno—arena pertandingan—menjadi medan magnet yang menarik 

puluhan ribu suporter.  

Masyarakat Indonesia menaruh harapan yang besar bagi Timnas dan 

seluruh klub sepak bola tanah air untuk bangkit. Namun masih banyak kendala 

yang mengganjal kemajuan prestasi para pemain bola, diantaranya aturan dari 

persatuan sepak bola nasional yang dinilai tidak memuaskan. Kritikan tajam, dan 

protes santer terdengar dari pemerhati sepak bola agar Ketua Umum Persatuan 

Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)—Nurdin Halid—segera meletakkan jabatan 

yang telah dipegang selama dua periode. Nurdin dianggap tidak memiliki 

kompetensi yang cukup untuk memangku jabatan sebagai ketua umum karena 

prestasi yang minim dan sarat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).  

Kondisi inilah yang melatarbelakangi pemilihan tema tentang korupsi 

persepakbolaan tanah air. Masyarakat pencinta sepak bola yang selama ini hanya 

bungkam karena prestasi persepakbolaan tanah air jauh dari kata membanggakan. 
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Jangankan prestasi di tingkat Asia, di ajang persepakbolaan tingkat Asia Tenggara 

saja Indonesia berada diurutan kesekian di antara negara-negara tetangga. Namun 

ketika persepakbolaan Indonesia kembali bangkit dan mulai menorehkan prestasi 

secara perlahan, masyarakat seolah tergugah untuk melihat prestasi yang lebih 

gemilang dari para pemain timnas—yang tampil sebagai runner-up Piala AFF—

dan bisa menjadi klub kebanggaan. 

Ketika Indonesia gagal meraih Piala AFF 2010, kritik tajam dan pretes 

terhadap pengurus PSSI periode 2007-2011 pun semakin membahana. Masyarakat 

menuntut dilakukan reformasi besar-besaran di tubuh PSSI. Sehingga muncul 

berbagai aksi tuntutan agar ketua umum Nurdin Halid segera meletakkan jabatan. 

Babak baru persepakbolaan tanah air pun memasuki era baru, ketika Arifin 

Panigoro berani mengambil sikap untuk membentuk liga tandingan PSSI, yaitu 

Liga Primer Indonesia (LPI). Hal ini menjadi pertanda bahwa persepakbolaan 

Tanah Air semakin disorot masyarakat luas, karena terjadi berbagai macam 

penyimpangan dalam sistem kepengurusan PSSI.   

Adapun alasan peneliti memilih majalah Tempo sebagai bahan kajian, 

karena selama ini media massa lokal maupun nasional memberitakan masalah 

persepakbolaan nasional hanya sebatas sebuah peristiwa, dan sebagian lagi sebuah 

wacana umum serta opini. Sedangkan majalah Tempo menyediakan ruang 

tersendiri untuk mengulas masalah ini hingga menggunaakan teknik peliputan 

investigasi untuk membongkar masalah dalam organisasi PSSI. Teknik liputan 

investigasi jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan media massa lain ketika 
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membahas berbagai macam berita nasional dan lokal. Selama periode bulan 

Januari 2011, majalah ini sudah menurunkan berita tentang sepak bola nasional 

sebanyak lima kali, dan opini sebanyak satu kali. Sedangkan pada periode bulan 

Februari, majalah ini mengulas masalah persepakbolaan nasional sebanyak tiga 

kali. 

Sedangkan alasan peneliti memilih majalah karena menurut Rivers, dkk 

(2008: 212-213) majalah merupakan media penafsir terbaik dalam hal melaporkan 

sebuah informasi. Majalah lebih banyak memiliki ruang atau space bila 

dibandingkan dengan media lain misalnya koran, televisi, dan radio. Rivers 

menambahkan bahwa fungsi majalah adalah sebagai ajang diskusi berkelanjutan. 

Karena sifat majalah yang berkala, sehingga suatu peristiwa dianalisis secara 

mendalam dan menyeluruh. Hal inilah yang melandasi peneliti melakukan kajian 

terhadap isi majalah yaitu Tempo, sebagai majalah berita mingguan nasional.  

B. Rumusan Msasalah 

Bagaimana majalah Tempo mengonstruksi berita polemik yang terjadi di 

PSSI? 

C. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan secara mendalam 

konstruksi berita polemik di Majalah Tempo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan 

Ilmu Komunikasi, dalam hal ini penelitian tentang analisis wacana. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi media massa cetak, 

baik lokal maupun nasional, terutama bagi Majalah Tempo,  untuk 

dijadikan sebagai acuan dan referensi tentang skema 

penggambaran seseorang, kelompok atau peristiwa dalam 

pemberitaan. 

 


