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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Petisi Online  

 Dalam jurnal dari Lindner dan Riehm2 mendefinisikan sebuah petisi  

sebagai permintaan kepada otoritas publik, biasanya institusi pemerintahan atau  

parlemen, dan juga korporasi swasta. Petisi memiliki tujuan antara lain untuk 

mengubah kebijakan publik atau mendorong tindakan tertentu oleh institusi 

publik. Petisi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi 

dan tuntutan mereka terkait kebijakan tertentus. Perkembangan teknologi 

komunikasi dan informasi menghasilkan petisi online sebagai bentuk baru dari 

petisi konvensional. Kehadiran  petisi online ini tidak mengubah fungsi petisi 

konvensional, tetapi menawarkan jangkauan akses yang  lebih luas dalam periode 

waktu yang lebih singkat. Petisi online umumnya juga disebut dengan e-petitions 

atau electronic petitions.  

 Kemudian Mosca dan Santucci dikutip dalam Linder dan Riehm 

menambahkan penjelasan bahwa petisi online memuat ruangan digital dimana 

pengguna tidak hanya dapat memulai atau mebuat petisi secara virtual, kemudian 

menggalang tanda tangan, namun petisi online menyediakan ruang dimana 

inisiator dapat melacak perkembangan petisi yang sudah ada, karena itu 

disediakan link atau portal kemenangan petisi pada sebagian besar website 

penyedia petisi online agar petisi yang dibuat dapat dikawal perkembangannya. 
                                                           
2 Ralf Lindner dan Riehm Ulrich. Electronic Petitions and Institutional Modernization  International 
Parliamentary E-Petitions Systems in Comparative Perspective, JeDEM  -  eJournal  of  
eDemocracy  an  Open Government, Vol. 1 No 1, 2009. 
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Petisi online atau e-petitions dikategorikan menjadi tipe formal dan  informal. 

Petisi online formal mengacu pada sistem petisi yang dioperasikan oleh  lembaga 

publik, sedangkan petisi online informal mengacu pada sistem petisi yang dibuat 

dan diatur oleh organisasi nonpemerintah atau swasta.   

 Petisi online informal biasanya disampaikan kepada lembaga publik oleh 

pengelola setelah mengumpulkan sejumlah tanda tangan dan petisi online  

informal dapat dibedakan menjadi petisi online yang diinisiasi oleh LSM sebagai 

bagian dari kampanye politik dan petisi online yang dioperasikan oleh organisasi 

swasta baik komersial maupun nonprofit yang menyediakan infrastruktur berbasis 

internet untuk  memulai petisi online dan mengumpulkan tanda tangan online. 

Change.org Indonesia merupakan platform petisi online informal yang dikelola 

oleh organisasi swasta berbentuk social enterprise atau kewirausahaan sosial.  

 Petisi online merupakan aktivitas online yang menarik volume partisipasi 

warga negara. Dalam Panagiotopoulos dan Al-Debei,3 dikatakan bahwa partisipasi  

warga negara ini bisa berupa partisipasi sosial dan politik. Petisi biasanya  

mencakup isu yang luas, mulai dari pengaduan individu hingga permintaan untuk 

mengubah kebijakan publik. Petisi online meningkatkan proses demokrasi,  

menghubungkan warga negara dengan pemerintah, dan memfasilitasi keterlibatan 

atau partisipasi warga negara. Kemampuan petisi online untuk memfasilitasi 

pengawalan kebijakan publik  dan  menghubungkan masyarakat dengan pembuat 

kebijakan menunjukkan bahwa petisi online berfungsi sebagai sarana penyampai 

aspirasi masyarakat. 

                                                           
3 Panagiotis Panagiotopoulos  dan  Mutaz  M.  Al-Debei. Engaging  with Citizens  Online: 
Understanding  the  Role  of  ePetitioning  in  Local Government  Democracy. 2010 
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 Petisi online adalah salah satu bentuk aksi kolektif yang muncul dari 

pengguna internet melalui mailing  lists  atau  website dan secara teknis website 

petisi online memuat ruang digital dimana pengguna dapat memulai atau 

menandatangani  petisi  serta  melacak  perkembangan  petisi  yang  sudah  ada. 

Adanya ruang digital membuat petisi online memiliki beberapa kelebihan  

dibandingkan  petisi  tradisional.  Kelebihan tersebut antara lain  masyarakat  

dapat  memperoleh  latar  belakang  informasi, membuat komentar tentang  isu, 

menandatangani online, dan menerima feedback tentang  perkembangan  petisi. 

Dalam Lindner dan Riehm4 menjelaskan fungsi umum petisi dalam negara 

demokrasi dengan membaginya ke dalam tiga level yaitu antara lain ; 

1.  Fungsi Level Individu 

 Fungsi  ini  terkait  dengan  tujuan  pribadi  seperti  kasus  pengaduan  atau 

keluhan  individu.  Fungsi  level  individu  juga  bertujuan  untuk mengubah 

kebijakan publik. Dalam hal ini, petisi berperan membantu memasukkan isu  

yang dipetisikan ke dalam agenda  target  petisi  (pembuat  kebijakan). Fungsi  

level individu juga mencakup memobilisasi pendukung dan LSM serta 

membantu kelompok kepentingan untuk menghidupkan pendukung dan 

menangkap perhatian media. 

2. Fungsi Level Intermediate 

  Fungsi ini dilihat dari perspektif target petisi. Fungsi level intermediate 

antara lain mendukung parlemen mengontrol eksekutif, mengirim informasi 

                                                           
4 Ralf Lindner dan Riehm Ulrich. Broadening  Participation  Through  E-Petitions An  Empirical 
Study  of  Petitions  to  the  German  Parliament, Policy & Internet, vol. 3, iss. 1, artikel 4, pp. 1-23. 
2011 
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dan menjadi indikator politik, berpotensi memberikan kontribusi kepada 

parlemen, serta berperan dalam proses penguatan parlemen sistem politik. 

3.  Fungsi Level Sistem 

  Fungsi ini dilihat dari perspektif komprehensif sistem politik. Petisi 

berpotensi memberikan kontribusi pada fungsi sistem integrasi dan legitimasi. 

Petisi memfasilitasi integrasi warga negara dalam sistem politik karena dengan 

adanya petisi warga negara memiliki saluran formal untuk mengirimkan  

permintaan mereka. Jika target petisi memutuskan untuk menggunakan petisi  

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan politik, maka 

memungkinkan untuk mencapai legitimasi sistem politik. 

 Berdasarkan  fungsi  umum  tersebut, Change.org Indonesia sebagai 

platform  petisi  online  melaksanakan  beberapa  fungsi  antara  lain  fungsi  level 

individu.  Pelaksanaan  fungsi level individu petisi online Change.org Indonesia 

meliputi memfasilitasi pengaduan atau keluhan masyarakat kepada pemerintah 

atau korporasi, membantu mengupayakan pembuatan atau perubahan kebijakan 

tertentu, membantu  memasukkan isu yang dipetisikan ke dalam agenda target 

petisi (pembuat kebijakan), memobilisasi pendukung dan LSM terkait isu tertentu, 

serta membantu kelompok kepentingan (komunitas) untuk menghidupkan 

pendukung dan menarik perhatian media massa. 

 Inisiator petisi baik perorangan maupun organisasi menggunakan petisi 

untuk memperoleh perhatian sasaran tuntutan baik itu pemerintah ataupun 

korporasi swasta, dan mereka mampu berhasil mencapai kemenangan tuntutan 

karena petisi sering kali memperoleh perhatian media. Karena kerap mendapat 
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koverasi media, inisiator penggerak petisi diharapkan sekaligus mengadakan 

konferensi berita, mengirim press release, menyelenggarakan event media untuk 

menangkap perhatian dan mengejar atau memburu editorial surat kabar, stasiun 

televisi, dan radio. Selain mendapat koverasi media, petisi online dalam fungsinya 

juga kerap didukung oleh media sosial. 

 Change.org memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan 

Youtube untuk mendukung fungsi petisi. Change.org menggunakan media internet 

sebagai media kampanye dan mendukung petisi, tanpa mengabaikan dasar petisi 

konvensional dengan tetap menyertakan tanda tangan. Platform  petisi online 

Change.org hingga saat ini dioperasikan oleh Change.org Inc., sebuah perusahaan 

bersertifikat B dari Amerika yang diklaim memiliki lebih dari 100 juta pengguna 

di dunia dan telah mentuanrumahi kampanye - kampanye yang disponsori oleh 

organisasi - organisasi dunia. Change.org diprakarsai dan kembangkan oleh 

alumnus Stanford University, Benjamin Michael Rattray pada 2007. Sejak mulai 

diperkenalkan secara global di tahun 2011, Change.org dengan cepat tersebar dan 

diadaptasi oleh banyak negara di dunia, salah satunya di Indonesia.   

 

B. Aspirasi Masyarakat  

 Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang 

akan datang5. Aspirasi lebih menunjukkan pada keinginan akan hal yang lebih 

baik atau tinggi tingkatnya dengan tujuan mencapai kemajuan atau perubahan 

tertentu. Aspirasi diartikan pula sebagai keinginan yang kuat (untuk mencapai, 
                                                           
5 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). hlm. 72 
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mengadakan sesuatu). Dalam hal ini, aspirasi lebih ditekankan pada faktor yang 

melatarbelakangi seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai, 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau bahkan mengadakan sesuatu.  

 Aspirasi menurut Purwoko (2008 : 35) secara definitif mengandung dua 

pengertian, aspirasi di tingkat peran struktural dan aspirasi di tingkat ide. Di 

tingkat peran struktural, aspirasi adalah keterlibatan langsung dalam suatu 

kegiatan dimana masyarakat berpartisipasi secara fisik. Di tingkat ide, konsep 

aspirasi berarti sejumlah gagasan atau ide verbal dari lapisan masyarakat manapun 

dalam suatu forum formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan, kritikan, 

pengaduan yang di sampaikan melalui sebuah medium atau wadah yang 

transparan dan netral, kepada kelompok pengurus kepentingan. Bentuk aspirasi 

masyarakat pada tingkat ide tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 

1.  Usulan 

 Usulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBSI) berasal dari kata 

usul yang artinya anjuran atau pendapat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

di tarik kesimpulan usulan adalah anjuran atau pendapat seseorang yang di 

kemukakan secara langsung atau tidak langsung. Usulan masyarakat adalah 

anjuran atau pendapat dari masyarakat yang disampaikan kepada lembaga yang 

berwenang. 

2.  Kritikan 

 Kritikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kecaman 

atau tanggapan, kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap 

suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Dalam cakupan masyarakat, 



18 
 

kritikan berarti kecaman atau tanggapan masyarakat terhadap segala yang 

terjadi di lingkungan masyarakat. 

3.  Pengaduan 

 Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaduan diartikan 

dalam tiga bentuk yakni: 1. penyabungan; 2. proses, cara, perbuatan mengadu; 

3. ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal - hal yang perlu 

diperhatikan. Arti pengaduan yang relevan dengan judul penelitian ini adalah 

proses, cara, dan perbuatan mengadu serta ungkapan rasa tidak senang atau 

tidak puas akan hal - hal yang perlu di perhatikan. Dalam cakupan masyarakat, 

pengaduan berarti proses mengadu oleh masyarakat yang berisi tentang 

ungkapan tidak senang atau tidak puas dari masyarakat kepada pemerintah atau 

kelompok kepentingan atas hal - hal yang perlu diperhatikan. 

 Sementara itu, pengertian masyarakat menurut Edi Suharto6, adalah 

sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu sama 

lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan yang sama, perasaan 

memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. Berdasarkan fungsinya, 

masyarakat berfungsi sebagai publik, sarana dan sasaran sosialisasi, wadah 

dukungan bersama atau gotong royong, kontrol sosial, organisasi dan partisipasi 

politik. Sehingga pada akhirnya, aspirasi masyarakat dapat diartikan sebagai 

sebuah gagasan yang berasal dari masyarakat yang ditampung dalam forum resmi 

ataupun non resmi yang berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat. 
                                                           
6 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. (Bandung: Refika Aditama.2006). 
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Disampaikan dalam bentuk usulan, kritikan, maupun pengaduan kepada lembaga 

atau kelompok kepentingan yang bertanggungjawab dalam menampung aspirasi. 

Aspirasi masyarakat juga dimaknai sebagai sejumlah gagasan atau ide berupa 

kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat 

manapun dan ada keterlibatan langsung dari masyarakat dalam suatu kegiatan, 

baik berupa gagasan maupun langsung turun tangan sebagai partisipan. 

 Cara mengungkapkan aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung 

dan tidak langsung. Pengungkapan aspirasi secara langsung dapat dilakukan 

melalui tatap muka, tertulis (saran, usul, kritikan, pernyataan) atau gerakan 

masyarakat (demonstrasi, unjuk rasa, rapat umum). Sedangkan pengungkapan 

secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pernyataan pendapat melalui media 

massa (cetak, elektronik), selebaran, spanduk dan lain - lain. Mengalami era 

konvergensi media, saat ini internet telah menyediakan beragam wadah untuk 

menyampaikan aspirasi masyarakat, salah satunya adalah petisi online. 

 

C. Petisi Online Change.org Sebagai Sarana Aspirasi Masyarakat  

 Pada dasarnya, petisi online berfungsi pula sebagai media sosial seperti 

facebook, twitter, google plus, atau media sosial lainnya dikarenakan ruang yang 

disediakan didalam beberapa platform petisi online tidak hanya menawarkan 

wadah pembuatan petisi secara virtual, namun juga menyediakan fungsi ruang 

publik lainnya dimana masyarakat dapat berinteraksi, bertukar komentar dan 

saling mengawal keberlangsungan petisi. Sama halnya dengan media sosial, petisi 

online juga bertujuan untuk menghubungkan masyarakat, namun perbedaannya 
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terletak pada tujuannya, jika media sosial menekankan tujuan pada interaksi 

sosial, maka situs petisi online fokus pada penyampaian aspirasi masyarakat. 

 Berdasarkan data milik situs penyedia data grafik House of Infographic, 

disampaikan bahwa di awal tahun 2012 pengguna Change.org Indonesia masih 

berada pada kisaran angka 800 anggota. Angka tersebut perlahan tumbuh dan naik 

drastis di tahun 2014 menjadi 900.000 anggota. Dalam kurun waktu 2 tahun 

kemudian, di tahun 2016 pengguna Change.org telah mencapai angka 4 juta 

anggota di Indonesia7.  Peningkatan jumlah pengguna tentu diiringi dengan 

keberhasilan petisi online dalam situs Change.org. Melalui petisi online tersebut, 

banyak aspirasi masyarakat telah tersalurkan dan Change.org telah merefleksikan 

fungsinya dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. 

 Aspirasi masyarakat yang dikembangkan didalam petisi online Change.org 

adalah aspirasi pada tingkat ide, dimana bentuk aspirasi pada tingkat ini adalah 

usulan, kritikan maupun pengaduan yang disampaikan menggunakan sebuah 

medium atau wadah (Change.org). Bentuk - bentuk aspirasi masyarakat tersebut 

terkandung pada setiap petisi online yang dibuat oleh masyarakat pada situs 

Change.org, masyarakat membuat usulan maupun kritikan yang disertai dengan 

pengaduan pada tuntutan petisi, dan Change.org berperan sebagai wadah dan 

penyampai aspirasi tersebut. Beberapa penyampaian aspirasi masyarakat tidak 

hanya berhenti pada tingkat ide, melainkan juga pada tingkat peran struktural, 

dimana masyarakat memiliki keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan untuk 

menyampaikan aspirasi secara langsung seperti misalkan sosialisasi dan 

                                                           
7 http://www.houseofinfographics.com/infografis-changeorg-2016/, diakses pada 29 Januari 
2016 pada pukul 12.20 
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kampanye, yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan penyampaian aspirasi 

melalui petisi online tersebut 

 

D. Konsep Ruang Publik  

  Ruang publik (public sphere) merupakan semua wilayah yang 

memungkinkan kehidupan sosial mayarakat untuk membentuk opini publik yang 

relatif bebas (dalam arti yang demokratis). Berbicara mengenai ruang publik, 

tidak dapat terlepas dari sosok filosof yang mencetuskan Teori Tindakan 

Komunikatif (The Theory of Communicative Action) Jurgen Habermas dalam 

sebuah konsepnya yang membahas Transformasi Struktural Ruang Publik (The 

struktural Transformation of  The Public Sphere) pada 19898. Ini merupakan 

sejarah praktek sosial, politik, dan budaya yaitu praktek pertukaran pandangan 

yang terbuka dan diskusi mengenai masalah - masalah kepentingan sosial umum.   

 Jurgen Habermas melihat perkembangan wilayah sosial yang bebas dari 

sensor dan dominasi, yang disebut dengan “public sphare” yaitu semua wilayah 

yang memungkinkan kehidupan sosial kita untuk membentuk opini publik yang 

sifatnya relatif bebas. Ruang publik menjadikan manusia mampu merefleksikan 

dirinya secara kritis, baik secara politis, ekonomi, maupun budaya. Bagi 

Habermas ruang publik adalah sarana untuk berkomunikasi dan sebagai ruang 

untuk berdiskusi diantara warga masyarakat, segala persoalan bisa dibahas hingga 

sampai ke akar - akarnya, serta bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada 

intervensi. Seperti halnya Habermas mengangkat fenomena obrolan di coffe house 

                                                           
8 Ibrahim Ali Fauzi. Jurgen Habermas; Seri Tokoh Filsafat (Kakarta: TERAJU Kelompok Mizan, 
2003) hlm. 16-26. 
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(Inggris) pada abad 18 sebagai salah satu contoh praktik ruang publik. Melalui 

media seperti inilah menjadi sebuah forum yang ideal sebagai tempat 

mendiskusikan berbagai gagasan secara terbuka. Berbagai komentar dalam 

pemberitaan diperdebatkan, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah opini yang 

mampu merubah berbagai bentuk hubungan dan struktur sosial kemasyarakatan. 

Konsep ruang publik menurut Jurgen Habermas adalah sebagai berikut :  

1. Ruang publik membutuhkan sebuah forum yang memungkinkan 

bertemunya banyak orang dan menjadi tempat berbagai pengalaman sosial 

dapat diekspresikan dan dibagikan.  

2. Dalam ruang publik, segala argumen dan pandangan dinyatakan  melalui 

diskusi rasional. Hal ini  menyiratkan bahwa pilihan politik yang rasional 

akan terwujud jika ruang publik pertama - tama menawarkan pendapat 

yang jernih  dalam berbagai alternatif yang dapat dipilih oleh setiap orang.  

3. Ruang publik adalah mengawasi kebijakan secara sistematis dan kritis. 

 Ruang publik memiliki sejumlah kriteria institusional umum seperti yang 

diungkapkan Habermas. Secara institusional, terdapat kriteria yang memberikan 

kenyamanan, kriteria tersebut merupakan konsep mengenai ruang publik seperti 

yang disimpulkan oleh Habermas, ketiga kriteria ruang publik tersebut adalah :  

1. Mereka memelihara suatu bentuk hubungan sosial yang jauh dari 

persyaratan kesamaan status. Dalam hal ini sama - sama memelihara 

kesetaraan sebagaimana manusia, terlepas dari atribut sosial dan budaya 

serta kepentingan ekonomi. 
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2. Diskusi dalam suatu publik mengisyaratkan permasalahan area yang 

kemudian tidak pernah dipersoalkan. Domain “perhatian umum” yang 

menjadi objek perhatian kritis dari publik menetapkan suatu perlindungan 

diantara otoritas gereja dan negara yang memonopoli interpelasi tidak 

hanya dari mimbar melainkan juga dalam filosifi, literatur, dan seni. 

3. Proses yang sama, yang mengubah budaya ke dalam komoditi, public 

sphere pada dasarnya bersifat inklusif. Di sini para peserta diskusi selalu 

mengaitkan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan objek 

yang didiskusikan dapat  diakses oleh siapa saja. Dengan demikian fungsi 

publik adalah sebagai pendidik. 

 Melalui kriteria tesebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga syarat 

munculnya ruang publik menurut Jurgen Habermas, yaitu: ketiadaan status, 

kepentingan bersama, dan inklusivitas. Pada dasarnya ruang publik secara historis 

telah muncul di tengah - tengah masyarakat Eropa, akan terapi ruang publik baru 

dalam kupasan Habermas ini tidak hanya terjadi di warung kafe sebagaimana 

terjadi di Inggris atau di salon - salon di Perancis, melainkan juga terjadi di ruang 

- ruang baca maupun tempat-tempat pertemuan khusus dengan keterlibaran warga 

yang jauh lebih berbeda secara komposisi, debat yang tidak berhenti pada debat 

kusir, dan juga odentasi darl topik - topik yang diangkat sebagai fokus debat. 

Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai “By “the public sphere”, 

we mean first of all a realm a realm of our social life in which something 

approaching public opinion can be formed. Access is guaranteed to all citizens.” 

Dari definisi tersebut dapat dipahami empat unsur penting yang membentuk ruang 
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public yakni adalah : unsur spatialitas (a realm of our social life), unsur 

subyektifitas dan identitas (we), unsur interpretasi dan representasi (public 

opinion), dan partisipasi publik (access is guaranteed to all citizens).  

Menurut Habermas, ruang publik ini kemudian terbagi lagi yaitu sebagai, 

tempat para aktor - aktor masyarakat membangun ruang publik, pluralitas 

(keluarga, kelompok - kelompok informal, organisasi - organisasi sukarela, dst), 

publisitas (media massa, institusi-institusi kultural, dst), keprivatan (wilayah 

perkembangan individu dan moral), legalitas (struktur-struktur hukum umum dan 

hak-hak dasar). Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang publik tidak hanya ada satu, 

tetapi ada banyak ruang publik di tengah - tengah masayarakat. Ruang publik ada 

dimana saja. Sebab, di mana ada masyarakat yang duduk berkumpul bersama dan 

berdiskusi tentang tema - tema yang relevan, maka disitu hadir ruang publik. 

Selain itu, ruang publik tidak terikat dengan kepentingan - kepentingan pasar 

maupun politik. Dengan demikian ruang ini mampu memperkuat dan 

mempercepat proses demokrasi dalam suatu negara, sebab rakyat bisa terlibat 

langsung untuk mengeluarkan ide, pendapat dan argumennya sehingga partisipasi 

masyarakat semakin tinggi. 

 Jika dalam masyatakat di sekitar abad ke -18 menempatkan kafe, salon, 

bahkan gereja maupun tempat - tempat perkumpulan sebagai arena dalam 

melakukan diskusi publik, kini internet merupakan arena virtual yang bisa 

digunakan untuk merespon realitas yang terjadi. Tidak bermaksud membuat 

perbandingan, dan tentu saja sangat tidak adil dan bias membandingkan media 

baru seperti internet dengan kafe sebagai ruang publik pada masa sebelumnya, 
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namun ruang virtual pada dasarnya menghubungkan tidak hanya individu 

melainkan juga kelompok yang lebih global tanpa adanya batasan geografis. 

Uniknya, keterhubungan itu terwakili sebagian besar dan didominasi oleh teks 

sebagai bentuk komunikasi dalam media internet.  

 Kriteria internet sebagai ruang publik didasarkan pada pandangan Jurgen 

Habermas. Seperti yang dijelaskan oleh Habermas, Habermas menyatakan bahwa 

terdapat tiga syarat munculnya ruang publik, yaitu: ketiadaan status, kepentingan 

bersama, dan inklusivitas. Kriteria pertama, yaitu ketiadaan status, ditandai 

dengan tidak adanya pembatasan bagi individu yang ingin masuk dan berdiskusi 

di internet. Ketiadaan status di internet juga terlihat dari tidak adanya pembagian 

atau klasifikasi nasyarakat berdasarkan kelas sosial karena semua individu yang 

berada di dalam internet tergabung menjadi pengguna internet. Kriteria kedua, 

yaitu aspek kepentingan bersama, ditandai dengan banyaknya isu yang 

didiskusikan oleh masyarakat di dalam internet. Isu - isu yang dibahas pada 

diskusi yang terdapat di internet umumnya adalah berbagai masalah yang 

menyangkut kepentingan berbagai golongan masyarakat di dunia nyata. 

Sedangkan untuk kriteria ketiga, yaitu inklusivitas, kriteria ini terdapat dalam 

internet karena internet sangat inklusif dan terbuka bagi setiap orang. Dengan 

adanya penghilangan batasan di dalam internet menyebabkan jumlah masyarakat 

yang berdisuksi di dalam internet menjadi tidak terbatas. 

 Sementara itu, terciptanya sebuah pembicaraan ideal pada ruang publik 

memenuhi beberapa syarat utama yang disebut dengan situasi pembicaraan ideal 

(The ideal speech situation) yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :  
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1. Every subject with the competence to speak and act is allowed to take part 

in a discourse. Setiap subjek dengan kompetensi untuk berbicara dan 

berbuat diperbolehkan untuk  ambil bagian di dalam sebuah wacana.  

2 A. Everyone is allowed to question any assertion whatever. Setiap orang 

diperbolehkan untuk memberikan pernyataan yang tegas terhadap 

apapun.  

 B. Everyone is allowed to introduce any assertion whatever into the  

discourse. Setiap orang diperbolehkan untuk mengungkapkan segala 

pernyataan apapun ke dalam wacana. 

 C. Everyone is allowed to express his attitudes, desires, and needs. 

Setiap orang diperbolehkan untuk menjelaskan atau menegaskan 

tindakannya, keinginan atau kehendaknya, dan kebutuhannya.  

3.  No speaker may be prevented, by internal or external coercion, from 

exercising his rights as laid down in (1 and 2). Tidak berbicara mungkin 

karena terhalang oleh paksaan baik internal maupun eksternal dari 

pelaksanaan kebenarannya seperti meletakkannya dalam poin 1 dan 2. 

 

E. Analisis Wacana Teun A. Van Dijk 

  Istilah wacana dalam Peter Y Salim dan Yeni Salim9  dimaknai menjadi 

tiga hal. Pertama, percakapan, ucapan, dan tutur. Kedua, keseluruhan tutur atau 

cakapan yang merupakan suatu kesatuan. Ketiga, satuan bahasa terbesar, 

terlengkap yang realisasinya pada bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku, 

                                                           
9 Peter Y Salim dan Yeni Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. (Jakarta: Modern English 
Press, 2002), hal. 1709. 
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dan artikel. Wacana dalam bahasa inggris disebut discourse. Secara bahasa, 

wacana berasal dari bahasa Sansekerta “wac/wak/vak” yang artinya “berkata, 

berucap” kemudian kata tersebut mengalami perubahan menjadi wacana. Kata 

‘ana’ yang berada di belakang adalah bentuk sufiks (akhiran) yang bermakna 

“membendakan”. Dengan demikian, kata wacana dapat diartikan sebagai 

perkataaan atau tuturan.  

 Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap diatas kalimat dan satuan 

gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Sebagai satuan bahasa yang 

terlengkap, wacana mempunyai konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang dapat 

dipahami oleh pembaca dan pendengar. Sebagai satuan gramatikal yang tertinggi, 

wacana dibentuk dari kalimat - kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal 

dan persyaratan kewacanaan lainnnya. Persyaratan gramatikal dalam wacana ialah 

adanya wacana harus kohesif dan koherens. Kohesif artinya terdapat keserasian 

hubungan unsur - unsur dalam wacana. Sedangkan koheren artinya wacana 

tersebut terpadu sehingga mengandung pengertian yang apik dan benar.  

 Menurut Riyono Pratikto yang dikutip oleh Alex Sobur10, proses berpikir 

seseorang sangat erat kaitannya dengan ada tidaknya kesatuan dan koherensi 

dalam tulisan atau wacana yang disajikannya. Makin baik cara atau pola berpikir 

seseorang, pada umumnya makin terlihat jelas adanya kesatuan dan koherensi itu. 

Analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam suatu komunikasi atau 

telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Melalui analisis wacana, 

peneliti tidak hanya mengetahui isi teks yang terdapat pada suatu wacana, tetapi 

                                                           
10  Alex Sobur. Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis  
Semiotik, dan Analisis Framing. (Bandung: Remaja Rosda Karya, cet. Keempat April 2006), hal. 10. 



28 
 

juga mengetahui pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan 

bagaimana pesan - pesan itu tersusun, dan dipahami. Analisis Wacana akan 

memungkinkan untuk memperlihatkan motivasi yang tersembunyi di belakang 

sebuah teks. 

 Menurut Eriyanto11, wacana merupakan paradigma berpikir yang melihat 

pesan sebagai pertarungan kekuasaan, sehingga teks dipandang sebagai bentuk 

dominasi dan hegemoni satu kelompok kepada kelompok lain. Wacana dengan 

demikian adalah suatu alat representasi dari beragam kebutuhan kelompok bukan 

masyarakat. Dalam analisis wacana, terdapat beberapa pendekatan atau model 

analisis, yakni Roger Fowler, Theo van Leeuwen, Sara Mills, Teun A. Van Dijk, 

dan Norman Fairclough. Dari model - model yang disebutkan diatas, terdapat 

persamaan dan perbedaannya. Secara singkat, persamaan dari masing - masing 

model adalah pada ideologi yang menjadi bagian penting dari analisis semua 

model. Kekuasaan (power) juga menjadi bagian sentral. Namun, yang harus 

diperhatikan pada analisis semua model adalah berpandangan bahwa wacana 

dapat dimanipulasi oleh kelompok dominan atau kelas yang berkuasa dalam 

masyarakat untuk memperbesar kekuasaannya. Selain persamaan tersebut, unit  

bahasa digunakan sebagai alat penelitian untuk mendeteksi ideologi dalam teks.  

 Analisis wacana Teun A. van Dijk menjadi analisis wacana yang melihat 

penelitian dengan analisis wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas 

teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi. Disini perlu 

dilihat pula bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga dapat diketahui bagaimana 

                                                           
11 Eriyanto. Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media. (Yogyakarta: LKiS, 2001) hal. 3. 
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teks berkembang. Model analisis wacana Van Dijk bisa dikatakan yang paling 

lengkap karena mengelaborasi elemen - elemen wacana sehingga dapat digunakan 

secara praktis12. 

Analisis model Van Dijk melihat bagaimana struktur sosial, dominasi, dan 

kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kognisi / pikiran 

dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks tertentu. Wacana 

oleh Van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi / bangunan: teks, kognisi 

sosial, dan konteks sosial. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana 

struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema 

tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang 

melibatkan kognisi individu dari pembuat teks. Sedangkan aspek ketiga 

mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu 

masalah. Model dari analisis Van Dijk ini digambarkan sebagai berikut : 

 Gambar 2.1. Model Analisis Wacana Van Dijk 

 

 

 

 

Pada Change.org sebagai sebuah medium, wilayah teks berada pada wilayah 

pembuat teks petisi atau inisiator, teks dibuat oleh kelompok kepentingan 

pembuat teks atau inisiator yang kemudian diolah kembali oleh redaksional media 

Change.org. Change.org memiliki tim kerja pada bagian penampil teks petisi 

                                                           
12 Eriyanto. Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media. (Yogyakarta: LKiS, 2001) hal. 221. 
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dimana pekerja media ini mengolah, hingga menghasilkan sebuah teks petisi yang 

menghadirkan suatu kepentingan atau tujuan tertentu. Pada kognisi sosial, wilayah 

kognisi juga tidak hanya berada pada kognisi dari pembuat teks petisi atau 

inisiator semata, melainkan Change.org turut menyertakan ideologi, sikap dan 

kognisinya sebagai sebuah media pada teks - teks petisi yang telah dibuat, kognisi 

Change.org sebagai media juga ditampilkan pada mekanisme yang diterapkan 

pada situsnya, seperti penempatan dan pemilihan petisi tampilan dengan isu - isu 

tertentu untuk petisi yang dipopulerkan pada situsnya, atau pula mengkategorikan 

petisi sesuai dengan kepentingan Change.org. Pada kognisi sosial, peran 

Change.org sebagai media terdapat diantara keberpihakan media kepada 

masyarakat atau justru kepada kelompok - kelompok kepentingan yang telah 

bekerja sama dengan Change.org. Sementara pada konteks sosisal, wilayahnya 

terletak pada masyarakat sebagai pembaca teks petisi, sekaligus sebagai pihak 

yang melakukan penandatanganan petisi. Wilayah ini berkaitan dengan 

pemahaman masyarakat terkait kepentingan yang ada dalam sebuah petisi dan 

dominasi serta akses dalam mempengaruhi wacana yang dilakukan Change.org 

sebagai media. 

Penjelasan yang lebih dalam terkait bangunan dimensi - dimensi pada model 

analisis wacana Teun A. Van Dijk tersebut, antara lain adalah sebagai berikut ; 

1.  Teks 

 Teks terdiri dari beberapa struktur atau tingkatan yang masing - masing 

bagian yang saling mendukung. Tingkatan tersebut adalah, struktur makro 

yang memuat makna  global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau 
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tema yang diangkat oleh suatu teks. Kemudian, superstruktur yang terdiri atas 

kerangka suatu teks, seperti adanya bagian pendahuluan, isi, penutup, dan 

kesimpulan dari sebuah teks. Sedangkan pada tingkatan struktur mikro, 

memuat makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, 

kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks. 

     Tabel 2.1. Struktur Analisis Wacana Teun A. Van Dijk 

Struktur Makro 

Makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari  
topik / tema yang diangkat oleh suatu teks. 

Superstruktur 

Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, 
 isi, penutup, dan kesimpulan. 

Struktur Mikro 

Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan 
kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks. 

 

 Sementara itu elemen analisis wacana pada tahapan text yang 

dikemukakan oleh Van Dijk dapat digambarkan sebagai berikut : 

       Tabel 2.2. Elemen Analisis Wacana Tahapan Teks Teun A. Van Dijk 

STRUKTUR WACANA HAL YANG DIAMATI ELEMEN 

Struktur Makro Tematik (apa yang dikatakan) Topik 

Superstruktur 
Skematik (bagaimana pendapat 
disusun dan dirangkai) 

Skema 

Struktur Mikro Semantik (makna yang ingin 
ditekankan didalam teks) 

Latar, detail, 
maksud,  
Praanggapan 
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Struktur Mikro Sintakis (bagaimana pendapat 
disampaikan) 

Koherensi, 
bentuk 
kalimat, kata 
ganti 

Struktur Mikro 
Stilistik (pilihan kata apa yang 
dipakai) 

Leksikon 

Struktur Mikro 
Retoris (bagaimana dan dengan 
cara apa penekanan dilakukan) 

Grafis, 
ekspresi, 
metafora 

 

(a) Tematik 

 Elemen tematik merujuk pada topik dari suatu teks. Sering disebut juga 

sebagai gagasan inti, ringkasan, atau hal utama dari suatu teks. Dalam 

bukunya, Van Dijk menyebut topik sebagai properti dari arti atau isi teks. 

Topik dalam teks memang memainkan peran sentral. Tanpa mereka tidak 

mungkin untuk memahami apa teks tentang global, kita hanya akan dapat 

memahami fragmen lokal teks, tanpa pemahaman tentang hubungan 

mereka secara keseluruhan, hierarki, dan organisasi.13 Topik ini akan 

didukung oleh subtopik satu dan subtopik lain yang saling mendukung 

terbentuknya topik umum. Subtopik ini juga didukung oleh serangkaian 

fakta yang ditampilkan yang menunjuk dan menggambarkan subtopik, 

sehingga dengan subbagian yang saling mendukung antara satu bagian 

dengan bagian yang lain, teks secara keseluruhan membentuk teks yang 

koheren dan utuh14. 

                                                           
13 Teun A Van Dijk. News as Discourse. (Amsterdam: University of Amsterdam, 1988), hal. 31. 
14 Eriyanto. Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media. (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 230. 
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(b) Skematik 

Teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan  

sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian - bagian 

dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti. Teks 

menurut Van Dijk mempunyai dua kategori skema besar.  

 Pertama, summary yang umumnya ditandai dengan dua elemen yakni 

headline dan lead.   

 Kedua,  story  yakni isi secara keseluruhan. Isi ini juga mempunyai dua 

subkategori. Yang pertama berupa situasi yakni proses atau jalannya 

peristiwa, sedang yang kedua komentar yang ditampilkan dalam teks. 

Subkategori situasi menggambarkan kisah suatu peristiwa. Sedangkan 

subkategori komentar yang menggambarkan bagaimana pihak yang 

terlibat memberikan komentar atas suatu peristiwa terdiri atas dua 

bagian. Pertama, reaksi atau komentar verbal dari tokoh yang dikutip 

pembuat text. Kedua, kesimpulan yang diambil oleh pembuat text dari 

komentar beberapa tokoh. 

(c) Semantik (Latar, Detail, Maksud, Praanggapan) 

Semantik dalam skema Van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal (local 

meaning), yakni makna yang muncul dari hubungan antarkalimat, 

hubungan antarproposisi, yang membangun makna tertentu dari suatu teks. 

Analisis wacana memusatkan perhatian pada dimensi teks, seperti makna 

yang eksplisit maupun implisit (makna yang sengaja disembunyikan). 
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 Latar merupakan bagian teks yang dapat mempengaruhi semantik (arti) 

yang ingin ditampilkan. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana 

pandangan masyarakat hendak dibawa. Latar umumnya ditampilkan di 

awal sebelum pendapat inisiator yang sebenarnya muncul dengan 

maksud mempengaruhi dan memberi kesan bahwa pendapat inisiator 

sangat beralasan. Oleh karena itu, latar membantu menyelidiki 

bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa. 

 Elemen wacana detil berhubungan dengan kontrol informasi yang 

ditampilkan seseorang. Elemen detil merupakan strategi bagaimana 

penulis mengekspresikan sikapnya dengan cara yang implisit. Sikap 

atau wacana yang dikembangkan oleh penulis kadangkala tidak perlu 

disampaikan secara terbuka, tetapi dari detil bagian mana yang 

dikembangkan dan mana yang diberitakan dengan detil yang besar, 

akan menggambarkan bagaimana wacana yang dikembangkan. 

 Elemen wacana maksud, hampir sama dengan elemen detil. Bedanya 

dalam detil, informasi yang menguntungkan komunikator akan 

diuraikan dengan detil yang panjang. Elemen maksud melihat informasi 

yang menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan 

jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan diuraikan secara 

tersamar, implisit, dan tersembunyi. Tujuan akhirnya adalah publik 

hanya disajikan informasi yang menguntungkan komunikator. 

 Elemen wacana praanggapan (presupposition) merupakan pernyataan 

yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Kalau latar berarti 
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upaya mendukung dengan jalan memberi latar belakang, maka 

praanggapan adalah upaya mendukung pendapat dengan memberikan 

premis yang dipercaya kebenarannya. Praanggapan hadir dengan 

pernyataan yang dipandang terpercaya sehingga tidak perlu 

dipertanyakan. 

(d) Sintakis (Koherensi, Bentuk Kalimat, Kata Ganti) 

Merupakan seperti apa kalimat (dalam hal ini bentuk dan susunan) yang 

dipilih dan bagaimana pendapat disampaikan. 

 Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata, atau kalimat dalam 

teks. Dua kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat 

dihubungkan sehingga tampak koheren. Sehingga fakta yang tidak 

berhubungan sekalipun dapat menjadi berhubungan ketika penulis 

menghubungkannya. Koherensi merupakan elemen wacana untuk 

melihat bagaimana seseoang secara strategis menggunakan wacana 

untuk menjelaskan suatu fakta atau peristiwa. Apakah peristiwa itu 

dipandang saling terpisah, berhubungan, atau malah sebab akibat. 

Pilihan - pilihan mana yang diambil ditentukan oleh sejauh mana 

kepentingan komunikator terhadap peristiwa tersebut. 

 Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara 

berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Di mana ia menanyakan apakah 

A yang menjelaskan B, ataukah B yang menjelaskan A. Logika 

kausalitas ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa menjadi susunan 

subjek (yang menerangkan) dan predikat (yang diterangkan). Bentuk 
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kalimat ini bukan hanya persoalan teknis kebenaran tata bahasa, tetapi 

menentukan makna yang dibentuk oleh susunan kalimat.  

 Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa 

dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan 

alat yang dipakai oleh komunikator untuk menunjukkan di mana posisi 

seseorang dalam wacana. Dalam mengungkapkan sikapnya, seseorang 

dapat menggunakan kata ganti “saya” atau “kami” yang 

menggambarkan bahwa sikap tersebut merupakan sikap resmi 

komunikator semata -mata. Akan tetapi, ketika memakai kata ganti 

“kita” menjadikan sikap tersebut sebagai representasi dari sikap 

bersama dalam suatu komunitas tertentu. Batas antara komunikator 

dengan khalayak sengaja dihilangkan untuk menunjukkan apa yang 

menjadi sikap komunikator juga menjadi sikap komunitas secara 

keseluruhan. Pemakaian kata ganti yang jamak seperti “kita” atau 

“kami” mempunyai implikasi menumbuhkan solidaritas, aliansi serta 

mengurangi kritik dan oposisi 

(e)  Stilistik (Leksikon) 

Elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata 

atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Pemilihan kata tersebut 

bukan dilakukan secara kebetulan, tetapi juga secara ideologis 

menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta / realitas. 

Pemilihan kata - kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi 
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tertentu. Peristiwa sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang 

berbeda - beda. 

(f) Retoris (Grafis, Ekspresi, Metafora) 

Merupakan gaya yang digunakan inisiator pada saat berbicara maupun 

menulis. Retoris juga berfungsi persuasif, hal ini berhubungan erat dengan 

bagaimana  suatu pesan akan disampaikan kepada khalayak. Baik dengan 

gaya repetisi (pengulangan), aliterasi (pemakaian kata-kata yang 

permulaannya sama bunyinya seperti sajak), ejekan (ironi), dan metonomi. 

hal ini diupayakan sebagai sebuah strategi yang digunakan untuk menarik 

perhatian khalayak. Tujuan dari gaya retoris ini jelas sekali, yaitu untuk 

melebihkan sesuatu yang positif mengenai diri sendiri dan melebihkan 

keburukan di pihak lawan. 

 Ekspresi, dimaksudkan untuk membantu lebih menonjolkan atau malah 

menghilangkan bagian tertentu yang dapat diamati melalui sebuah teks, 

bahkan juga digunakan untuk memperkuat pesan utama. Ekspresi dapat 

dilihat melalui foto, gambar, grafis, atau tabel yang digunakan untuk 

mendukung atau bagian lain yang tidak ingin dimunculkan. 

 Dalam suatu wacana, seorang inisiator teks tidak hanya menyampaikan 

pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan, metafora yang 

dimaksudkan sebagai ornamen atau bumbu dari suatu teks. Akan tetapi, 

pemakaian metafora tertentu bisa jadi menjadi petunjuk utama untuk 

mengerti makna suatu teks.  

2. Kognisi Sosial 
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 Dalam pandangan Van Dijk, analisis wacana tidak hanya dibatasi pada 

struktur teks, karena struktur wacana itu sendiri menunjukkan atau 

menandakan sejumlah makna, pendapat, dan ideologi. Van Dijk menyebut 

sebagai kognisi sosial. Untuk mengetahui bagaimana makna tersembunyi dari 

teks, diperlukan analisis kognisi dan konteks sosial. Pendekatan kognitif  

didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu 

diberikan oleh pemakai bahasa, atau lebih tepatnya proses kesadaran mental 

dari pemakai bahasa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian atas 

representasi kognisi dan strategi inisiator dalam memproduksi suatu teks. 

Dengan demikian, dalam tahap analisis kognisi sosial erat kaitannya dengan 

beberapa karakteristik penting yang harus dicermati dalam wacana, yaitu  

(a) Tindakan 

Wacana pada prinsipnya dianggap sebagai tindakan (action) atau bisa 

dipahami sebagai  bentuk interaksi. Karena saat seseorang berbicara atau 

menuliskan sesuatu mereka berupaya untuk berinteraksi dan 

mentransformasikan sesuatu kepada pihak lain. Maka ada beberapa 

konsekuensi yang harus diterima dalam memandang sebuah wacana yaitu  

sebagai sesuatu yang bertujuan (baik itu untuk mempengaruhi, mendebat, 

menyanggah, membujuk, ataupun sebagai reaksi balasan) dan sebagai 

sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol. 

(b) Konteks 

Pada intinya wacana harus dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan 

lingkungan sosial yang mendasarinya. Konteks di sini seperti halnya latar, 
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situasi, peristiwa, dan kondisi. Sebuah wacana dipandang, diproduksi, 

dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Beberapa konteks 

yang penting dan memiliki pengaruh terhadap sebuah produksi wacana 

yaitu partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana atau lebih 

dikenal dengan istilah kredibilitas pembicara. Kemudian setting sosial 

tertentu, seperti tempat (privat atau publik),  waktu yang bisa dikaitkan 

dengan suasana (formal atau informal), posisi pembicara dan pendengar, 

dan ruang tertentu atau lingkungan  fisik tertentu. Kondisi-kondisi tersebut 

nantinya juga akan melahirkan wacana tertentu pula 

(c).  Historis 

Historis masih erat hubungannya dengan konteks tertentu maka dengan 

menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu atau konteks 

historis di mana teks itu diciptakan, maka sebuah wacana baru bisa 

dipahami. Historis tersebut bisa berupa situasi sosial politik, ekonomi, 

budaya, keamanan, atau suasana pada saat itu. 

(d) Kekuasaan 

Analisis wacana juga mempertimbangkan elemen kekuasaan.  Konsep 

kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan 

masyarakat. Analisis wacana tidak hanya membatasi diri pada detil teks 

atau struktur wacana saja, juga kondisi sosial, politik, ekonomi, dan 

budaya tertentu. Kekuasaan itu dalam hubungannya dengan wacana, 

penting untuk melihat apa yang di sebut dengan kontrol. Seorang individu 

atau kelompok mengontrol orang atau kelompok lain melalui wacana. 
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Mengontrol tidak selalu dalam bentuk fisik, melainkan dapat pula melalui 

mental atau psikis. 

(e) Ideologi 

Teori - teori klasik mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok 

dominan tertentu. Wacana dalam pendekatan semacam ini dipandang 

sebagai medium mana suatu kelompok yang dominan mengkomunikasikan 

kepada khalayak tentang produksi kekuasaan dan dominan yang mereka 

miliki.  Peranan wacana dalam kerangka ideologi dimaksudkan untuk 

mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota suatu 

kelompok. Ideologi membuat anggota dari suatu kelompok akan bertindak 

dalam situasi yang lama, dapat menghubungkan masalah mereka dan 

memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dalam kelompok. 

Oleh karena itu, analisis wacana tidak bisa menempatkan bahasa secara 

tertutup, tetapi harus melihat konteks terutama bagaimana ideologi dan 

kelompok - kelompok yang ada tersebut berperan dalam membentuk 

wacana.   

3. Konteks Sosial 

 Analisis wacana juga memperhatikan konteks sosial, yang menganalisis 

bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga untuk 

meneliti teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana 

wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Inti 

dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana makna yang dihayati 

bersama, kekuasaan sosial diproduksi melalui praktik diskursus dan 
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legitimatimasi. Menurut van Dijk, dalam analisis mengenai masyarakat ini 

terdapat dua poin terpenting, yang mana disebutkan sebagai berikut : 

(a) Praktek Kekuasaan  

Van Dijk mendefinisikan kekuasaan tersebut sebagai kepemilikan yang 

dimiliki oleh suatu kelompok (atau anggotanya), satu kelompok untuk 

mengontrol kelompok (atau anggota) dari kelompok lain. Kekuasaan ini 

umumnya didasarkan pada kepemilikan atas sumber - sumber yang 

bernilai seperti uang, status, dan pengetahuan. Selain berupa kontrol yang 

bersifat langsung dan fisik, kekuasaan itu dipahami oleh van Dijk, juga 

berbentuk persuasif, tindakan seseorang untuk secara tidak langsung 

mengontrol dengan jalan mempengaruhi kondisi mental, seperti 

kepercayaan, sikap, dan pengetahuan.  

(b) `Akses mempengaruhi Wacana  

Analisis wacana Van Dijk memberi perhatian yang besar pada akses, 

bagaimana akses di antara masing - masing kelompok dalam masyarakat. 

Kelompok elit mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan dengan 

kelompok yang tidak berkuasa. Oleh karena itu, mereka yang lebih 

berkuasa mempunyai kesempatan lebih besar untuk mempengaruhi 

kesadaran khalayak. Akses yang lebih besar bukan hanya memberi 

kesempatan untuk mengontrol kesadaran khalayak lebih besar, tetapi juga 

menentukan topik apa dan isi wacana apa yang dapat disebarkan dan 

didiskusikan kepada khalayak. 


