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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Bahasa biasa dipahami sebagai alat komunikasi. Namun demikian, 

bahasa tidak hanya berhenti pada makna konvensionalnya. Lebih daripada 

itu, bahasa juga bisa digunakan untuk melakukan sesuatu. Bahkan bahasa 

oleh Bourdieu (dalam Haryatmoko, 2016: 4) dikatakan sebagai instrumen 

kekuasaan. Karena hubungan sosial pada dasarnya adalah hubungan 

dominasi. Sebagai interaksi simbolis, hubungan komunikasi 

mengimplikasikan adanya hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. 

Jadi hubungan komunikasi ditandai pertukaran wacana sebagai hubungan 

kekuasaan simbolis. 

Bahasa takkan pernah lepas dari politik, betapa phobia pun 

sebagian di antara kita akan kata politik itu. Memilih memakai bahasa atau 

kata-kata tertentu, menekankan pengertian tertentu atas kata, bahkan 

memakai dialek tertentu, tak lain dari berpolitik dalam maknanya yang 

paling dalam dan luas (Pabottingi dalam Sobur, 2015: 14). Seorang 

komunikan, kata Pabottingi, tak mungkin berbicara tanpa memilih posisi 

atau sikap tertentu, tanpa menyatakan perasaan tertentu. Sebab, berbicara 

dilakukan dalam rangka berkomunikasi, berbicara tanpa sikap dan 

perasaan berarti tidak berbicara sama sekali. Berkata –secara lisan ataupun 

tulisan- adalah menyampaikan pikiran atau perasaan. Pikiran atau perasaan 

secara relatif konsisten kita nyatakan atas masalah-masalah penting dalam 

kehidupan bersama, itulah politik kita.  



2 
 

Pabottingi mencontohkan, ketika kekuatan-kekuatan Orde Baru 

menggunakan kata Gestapuuntuk mengacu kepada gerakan 30 September 

(G30S), sisa-sisa kekuatan orde lama berusaha bertahan dengan kata 

gestok untuk menghindari konotasi buruk pada sebutan pertama. Kata 

Gestapu memang memojokan PKI beserta para simpatisannya, lantaran itu 

langsung mengingatkan pada kebiadaban Gestapo di Jerman. Nada 

penghinaan politik terdapat pada kata Manikebu yang dipakai Lekra 

kepada para sastrawan yang tidak rela menelan bulat-bulat paham realisme 

simbolis.  

Sudah sepatutnyalah wacana dihubungkan dengan bahasa, karena 

bahasa mempunyai kesanggupan untuk menyajikan berbagai bentuk model 

bagi kajian penelitian sosial-budaya. Salah satunya adalah analisis wacana 

(Sobur, 2015: 9). Istilah wacana sekarang ini dipakai sebagai terjemahan 

dari perkataan bahasa Inggris discourse. Dalam salah satu kamus bahasa 

Inggris terkemuka, mengenai wacana atau discourse ini kita dapat 

membaca keterangan sebagai beriktut: 

Kata discourse berasal dari bahasa Latin diskursus yang berati lari 

kian-kemari (yang diturunkan dari dis-‘dari, dalam arah yang 

berbeda’, dan currere ‘lari) 

1. Komunikasi pikiran dengan kata-kata; ekspresi ide-ide atau 

gagasan-gagasan; konversasi atau percakapan. 

2. Komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu subjek studi 

atau pokok telaah. 

3. Risalat tulis; disertasi formal; kuliah; ceramah; khotbah 

(Webster dalam Sobur, 2015: 10) 

Ismail Marahimin (dalam Sobur, 2015: 10) mengartikan wacana 

sebagai “kemampuan untuk maju (dalam pembahasan) menurut urut-

urutan yang teratur dan semestinya”, dan “komunikasi buah pikiran, baik 
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lisan maupun tulisan, yang resmi dan teratur”. Jika definisi ini kita pakai 

sebagai pegangan, maka dengan sendirinya semua tulisan yang teratur, 

yang menurut urut-urutan yang semestinya, atau logis, adalah wacana. 

Karena itu, wacana harus punya dua unsur penting, yakni kesatuan (unity) 

dan kepaduan (coherence). 

Sementara menurut Riyono Pratikno (Pratikno dalam Sobur, 2015: 

10), proses berpikir seseorang sangat erat kaitannya dengan ada tidaknya 

kesatuan dan koherensi dalam tulisan yang disajikannya. Maka baik cara 

atau pola berpikir seseorang, pada umumnya akan terlihat jelas adanya 

kesatuan dan koherensi. 

Sebuah tulisan adalah sebuah wacana. Tetapi, apa yang dinamakan 

wacana itu tidak perlu hanya sesuatu yang tertulis seperti diterangkan 

dalam kamus Websters; sebuah pidato pun adalah wacana juga. Jadi, kita 

mengenal wacana lisan dan wacana tertulis. Ini sejalan dengan pendapat 

Henry Guntur Tarigan bahwa “Istilah wacana dipergunakan untuk 

mencakup bukan hanya percakapan atau obrolan, tetapi juga pembicaraan 

di muka umum, tulisan, serta upaya-upaya formal seperti laporan ilmiah 

dan sandiwara atau lakon” (Tarigan dalam Sobur, 2015: 10); atau 

penjelasan Sansuri (dalam Sobur, 2015: 10) yang menyatakan bahwa 

“Wacana ialah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa 

komunikasi, biasanya terdiri atas seperangkat kalimat yang mempunyai 

hubungan pengertian yang satu dengan yang lain. Komunikasi itu dapat 

menggunakan bahasa lisan, dan dapat pula menggunakan bahasa tulisan”. 
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Salah satu fenomena menarik yang dikaji peneliti terkait wacana 

yakni hasil keputusan final sidang Pengadilan Rakyat (International 

People’s Tribunal, IPT) yang dibacakan Zak Yacoob pada 20 Juli 2016 di 

Den Haag, Belanda menyatakan Indonesia bertanggungjawab atas 10 

tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966. 

“Tindakan pembunuhan massal, dan semua tindak pidana tidak 

bermoral pada peristiwa 1965 dan sesudahnya, dan kegagalan 

untuk mencegahnya atau menindak pelakunya, berlangsung 

sepenuhnya di bawah tanggung jawab Negara Indonesia,” ujar 

Ketua Hakim IPT 1965, Zak Yacoob, melalui rekaman video yang 

diputar di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).1 

 

Yacoob mengungkapkan kejahatan terhadap kemanusiaan, 

dilakukan negara kepada masyarakat Indonesia dengan sistematis, diam-

diam tapi meluas. Sepuluh kejahatan HAM berat itu adalah pembunuhan 

massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan 

paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan 

negara lain, hingga genosida. 

Selain itu, dalam putusan tersebut juga menyatakan bahwa 3 

negara terlibat tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan selama 1965-

1966. Dengan derajat keterlibatan yang berbeda-beda, Yacoob dalam 

siaran putusannya menyebut Amerika Serikat, Inggris dan Australia 

terlibat.2 Yacoob menyebut,  padahal Amerika tahu dengan jelas, bahkan 

memberi dukungan kepada militer Indonesia dengan adanya pembunuhan 

massal atas anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan 

keluarganya.  

                                                             
1www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/16072_indonesia_putusan_ipt1965 (Diakses 

10 Januari 2016) 
2www.cnnindonesia.com/nasional/20160720165423-12-145931/putusan-sidang-rakyat-1965-tiga-

negara-terlibat-kejahatan (Diakses 10 Januari 2016) 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/16072_indonesia_putusan_ipt1965
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160720165423-12-145931/putusan-sidang-rakyat-1965-tiga-negara-terlibat-kejahatan
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160720165423-12-145931/putusan-sidang-rakyat-1965-tiga-negara-terlibat-kejahatan
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“Bukti paling jelas adalah adanya daftar nama pejabat PKI yang 

memudahkan penangkapan atau pembantaian atas nama-nama 

tersebut,” kata Yaccob.3 

 

Berdasarkan salinan putusan disebutkan pembunuhan massal 

setelah 30 September 1965 telah dimuat oleh laporan beberapa media luar 

negeri. Salah satunya ialah laporan yang dibuat The Age (Melbourne) pada 

Januari 1966 oleh wartawan Robert Macklin.  

Sementara itu, pada 4 Maret 1966, The Boston Globe menerbitkan 

sebuah komentar oleh wartawan terkenal Joseph Kraft di mana ia 

melontarkan pertanyaan: “Indonesia, negara terpadat kelima di dunia, telah 

menjadi ajang pembunuhan skala besar yang terus berlanjut –sekitar 

300.000 orang dibunuh sejak November tapi  pembantaian itu tidak 

membangkitkan perhatian.” 

April 1966, C. L. Sulzberger, kepala koresponden asing The New 

York Times menggambarkan pembunuhan di Indonesia sebagai “salah satu 

pembantaian paling kejam dalam sejarah,” bahkan sampai disebut 

menyaingi pembantaian “Armenia oleh Turki, kelaparan di Kulaks oleh 

Stalin, genosida kaum Yahudi oleh Hitler, pembunuhan Muslim-Hindu 

yang mengikuti pembagian India, pembersihan besar-besaran setelah 

Komunis di Tiongkok” dalam hal skala dan kebiadaban.  

Laporan lain dibuat wartawan senior AS Seymour Topping 

melaporkan temuannya di koran yang sama pada Agustus 1966. Ia 

menyimpulkan, “eksekusi biasanya dilakukan oleh militer di Jawa Tengah 

                                                             
3www.cnnindonesia.com/nasional/20160720165423-12-145931/putusan-sidang-rakyat-1965-tiga-

negara-terlibat-kejahatan/ (Diakses 10 Januari 2016) 
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dan Bali dan bahwa masyarakat di Jawa Tengah dan Bali dihasut oleh 

tentara dan polisi untuk membunuh.” 

Bagi banyak orang Indonesia, Komunisme pernah dan masih 

menjadi subjek yang tabu untuk dibicarakan secara kritis, tapi istilah 

“komunis” sering dipakai sebagai makian. Pada bulan Agustus 1985, 

dalam peringatan 40 tahun Kemerdekaan Indonesia, majalah berita 

terkemuka di Indonesia, Tempo, menyelenggarakan sebuah pemungutan 

suara. Ketika ditanya apa ancaman paling serius terhadap Indonesia, lebih 

dari sepertiga responden (sekitar 900 orang, kebanyakan dari Jawa dan 

Sumatera) memberi jawaban: potensi kebangkitan kembali komunisme 

(Tempo 1985).4  Lebih dari separuh responden berusia antara 21 dan 30 

tahun. Harian Kompas menyelenggarakan pemungutan suara serupa pada 

tahun 2002 dan 2003 (Satrio 2002, 2003) dengan survey yang menegaskan 

survey Tempo. Sesudah dua tahun memasuki masa pasca Orde Baru, 

Tempo menyelenggarakan lagi satu ronde pemungutan suara mencakup 

1.101 pelajar sekolah menengah di tiga kota terbesar di Indonesia (Jakarta, 

Surabaya, dan Medan) (Heryanto, 2015). 

Misalnya pemberitaan seputar penerbitan mata uang rupiah yang 

diduga disengaja memuat simbol palu-arit (simbol Partai Komunis 

Indonesia, PKI). Pemberitaan nyeleneh tersebut sempat mengisi wajah 

                                                             
4 Hal kedua yang dianggap sebagai ancaman terbesar oleh responden adalah “korupsi” (18,42 

persen), cuma sedikit lebih dari separuh jawaban yang menganggap bahwa komunisme sebagai 

ancaman paling berbahaya (33,65 persen). Menariknya, dilihat dari situasi sekarang, “Islam 

Radikal” mengambil tempat kedua terbawah dalam daftar potensi ancaman, dengan jumlah 

jawaban kurang dari 1 persen. 
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media massa dan media sosial beberapa waktu belakangan.5 Postingan 

itupun dengan cepat menyebar dan langsung menjadi perbincangan. 

Mereka cenderung khawatir bahwa hal tersebut merupakan bagian 

penyisipan doktrin Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengindikasikan 

kebangkitannya. Meskipun pada akhirnya rumor tersebut dibantah pihak 

terkait, masyarakat terkesan cenderung acuh dengan klarifikasi tersebut. 

Dhandy D. Laksono, seorang jurnalis investigasi yang berkomentar 

bahwa ‘hantu komunisme’ masih menjangkiti alam pikiran masyarakat 

Indonesia.  

“Begitulah orang hidup di alam simbol. Subkultur di luar arus 

utama seperti komunisme atau separatisme adalah ancaman 

terhadap kemapanan. Itupun tidak lebih dari stigmatisasi, bukan 

pemahaman komperhensif atas sebuah ideologi. Sementara 

liberalisme yang dianggap bertentangan dengan “adat ketimuran” 

bahkan “kerakyatan”, nyatanya lebih bisa diterima.”6 

 

Tak berhenti disitu, isu komunisme di Indonesia juga kembali 

mengemuka dan makin menguat dengan diterbitkannya buku berjudul 

Jokowi Undercover yang berisikan tuduhan-tuduhan tak berdasar bahwa 

presiden Republik Indonesia (RI) ke-7 itu punya relasi politik dengan agen 

komunisme internasional.   

Di antara media arus utama Indonesia yang paling gencar 

mengawal sidang rakyat internasional, khususnya media online, yakni 

Cable News Network (CNN) Indonesia. Salah satu media besar asal United 

State of America (USA) ini adalah sebuah saluran berita kabel yang 

didirikan tahun 1980 oleh konglomerat media asal Amerika Serikat, Ted 

                                                             
5http://www.tribunnews.com/regional/2016/11/13/ini-fakta-di-balik-logo-mirip-palu-arit-pada-

uang-rp-100-ribu-simak-ya (Diakses 10 Januari 2017) 
6 Laksono, Dhandy D.. 2009. Indonesia For Sale. Penerbit Pedati: Surabaya 

http://www.tribunnews.com/regional/2016/11/13/ini-fakta-di-balik-logo-mirip-palu-arit-pada-uang-rp-100-ribu-simak-ya
http://www.tribunnews.com/regional/2016/11/13/ini-fakta-di-balik-logo-mirip-palu-arit-pada-uang-rp-100-ribu-simak-ya
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Turner. Ketika diluncurkan, CNN adalah saluran televisi pertama yang 

menyiarkan liputan berita 24 jam dan merupakan saluran televisi berita 

pertama di AS. Hingga kini, CNN juga melebarkan sayapnya di Indonesia 

dengan nama CNN Indonesia. Chomsky (dalam Ibrahim dan Akhmad: 

86), seorang kritikus radikal media yang senatiasa bersikap kritis terhadap 

media AS, yang disebutnya sebagai mesin propaganda bisnis dan 

kekuasaan barangkali bisa menjadi rujukan seputar kajian bagaimana 

media-media AS dalam suksesi “hidden agenda”-nya. Bersama koleganya 

Edward Herman, Chomsky disebut Douglas Kellner, profesor dari 

Universitas Texas, Austin, sebagai “dua kritikus prolifik media paling 

radikal.” Melalui “model propaganda”, mereka membongkar mengenai 

hubungan negara-media. Chomsky memandang media sebagai “mesin 

propaganda” yang “mengolah persetujuan” (manufacturing consent) bagi 

tatanan sosial politik yang berlaku.  

Seperti yang diketahui, para korban yang tertuduh PKI atau yang 

dituduh simpatisan PKI belum mendapat kejelasan hukum sejak peristiwa 

itu berlangsung 1965-1966. Para tertuduh itu hingga kini belum mendapat 

kejelasan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (non-yudicial) yang 

mereka terima di masa lampau.7 

Di sisi lain, seperti yang telah dijelasakan di muka, media yang 

melebarkan sayapnya di hampir seluruh negara termasuk Indonesia ini, 

kantor redaksi induknya, USA, sebagai salah satu negara yang dinyatakan 

                                                             
7 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160720141601-12-145854/putusan-pengadilan-rakyat-

1965-indonesia-lakukan-genosida/ (Diakses 20 Januari 2017) 
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bersalah dalam putusan sidang rakyat internasional (IPT) kekerasan tahun 

1965 itu. Seperti yang dilansir laman news.viva.co.id:  

Fakta kedua yang terungkap dalam putusan sidang tersebut adalah 

keterlibatan pihak asing. Tiga negara turut serta dalam melakukan 

kejahatan yang menewaskan ratusan hingga jutaan korban tersebut. 

Mereka adalah negara-negara besar yang pada saat itu, masa 

perang dingin, masuk blok Barat. 

"Amerika, Inggris, dan Australia, semua terlibat atas tindakan 

kejahatan terhadap kemanusiaan meskipun dengan derajat 

keterlibatan yang berbeda-beda," tulis pernyataan dalam situs itu 

lagi. 

Amerika disebut memberi dukungan cukup besar kepada militer 

Indonesia dengan mengetahui bahwa mereka akan melakukan sebuah 

pembunuhan massal.Bukti paling jelas adalah adanya daftar nama pejabat 

PKI di mana ada dugaan bahwa akan adanya penangkapan atau 

pembantaian atas nama-nama tersebut.8 

Peneliti patut menaruh kecurigaan, apakah ada relasi politik antara 

kantor berita CNN Indonesia dengan kepentingannya memberitakan 

dengan gencar proses persidangan hingga pasca putusan sidang rakyat 

internasional (IPT) tragedi 1965 itu. Berdasarkan penelusuran penulis, 

CNN Indonesia setidaknya memuat 71 berita seputar pelaksanaan sidang 

rakyat internasional (IPT) tersebut. Sementara, media besar lain (online) 

seperti BBC.com/Indonesia misalnya hanya memuat 22 berita seputar 

proses jalannya sidang hingga ditelurkannya putusan.  

Sejak debutnya di dunia pertelevisian AS, CNN memperluas 

jangkauannya ke sejumlah perusahaan televisi kabel dan satelit, beberapa 

                                                             
8http://fokus.news.viva.co.id/news/read/799458-setelah-indonesia-dinyatakan-bersalah-dalam-

tragedi-65 (Diakses 11 Januari 2017) 

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/799458-setelah-indonesia-dinyatakan-bersalah-dalam-tragedi-65
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/799458-setelah-indonesia-dinyatakan-bersalah-dalam-tragedi-65


10 
 

situs web, dan saluran khusus dengan jangkauan terbatas (seperti CNN 

Airport Network). CNN memiliki 36 biro (10 dari dalam negeri AS, 26 

dari seluruh dunia), lebih dari 900 stasiun afiliasi lokal, dan beberapa 

jaringan regional berbahasa selain Inggris di seluruh dunia. Kesuksesan 

CNN membawa keuntungan bagi pendirinya, Ted Turner, dan 

mengantarkannya pada akuisisi Turner Broadcasting oleh Time 

Warner.Selain itu, CNN juga memiliki jaringan yang luas dari nasional 

hingga internasional. Jaringannya meliputi 22 negara di dunia. Bahkan, 

dalam survey Gallup di tahun 1998, mengatakan 70% orang Amerika 

percaya dengan keakurasian berita dari CNN. Dengan indikator tersebut, 

CNN menjadi sumber rujukan berita utama bagi negara-negara lain. Kanal 

CNN pertama di Asia diluncurkan di Indonesia pada 17 Agustus 2015, 

CNN Indonesia menjadi berita CNN yang berbahasa Indonesia. Saat ini 

dapat dilihat di laman www.cnnindonesia.com dan televisi berlangganan 

Transvision, serta tayangan CNN Indonesia bisa disaksikan juga melalui 

Trans TV & Trans7. 

Sejumlah kontroversi juga melingkupi salah satu kantor berita yang 

menyiarkan liputan berita 24 jam dan menjadi saluran pertama sekaligus 

perusahaan televisi terbesar di AS. Salah satunya keterlibatan CNN dalam 

misi propaganda mendukung langkah AS dalam kebijakan war in terror. 

Hal yang melatarbelakangi propaganda CNN terhadap kebijakan war in 

terror adalah adanya kedekatan dan kerjasama antara pendiri sekaligus 

pemilik CNN yaitu Ted Turner dengan pemerintah AS. Kerjasama tersebut 

adalah kerjasama dalam organisasi non profit Nuclear Threat Initiative 
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(NTI) yang berdiri di awal tahun 2001. Organisasi ini memiliki misi untuk 

memperkuat keamanan global dengan mengurangi risiko penggunaan dan 

mencegah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Fokus dari NTI 

adalah pada ancaman nuklir terorisme, penyebaran bahan nuklir maupun 

senjata pemusnah massal. Selain NTI, adanya keberadaan Project for the 

New American Century (PNAC) yang menjadi salah satu latar belakang 

propaganda CNN. PNAC disebut sebagai “sumber” dari kebijakan war in 

terror untuk dapat menyusun rencana untuk dominasi global AS. Mereka 

yang termasuk dalam keanggotaan PNAC adalah sekelompok orang yang 

memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis dalam peristiwa 9/11, 

khususnya minyak dan sumber daya alam di Afghanistan dan Irak. 

Keanggotaan PNAC terdiri dari para politisi kanan Republik, Yahudi, 

intelektual, aktivis, serta kalangan pengusaha.  

Dampak dari propaganda oleh media CNN yang memberitakan 

tentang Al-Qaeda dan juga Osama memunculkan peningkatan 

islamophobia dikalangan warga AS khususnya non muslim. Pada tahun 

2001 terjadi peningkatan kasus kekerasan dan tindakan kriminal yang 

dialami oleh umat Muslim Amerika berdasarkan survey FBI hate crimes. 

Dari hasil survery FBI hate crimes sepanjang tahun 2000-2009, kasus 

terbanyak terjadi di tahun 2001 dan menurun di tahun 2007. 

Seperti yang banyak dilakukan dalam penelitian mengenai 

organisasi pemberitaan selama dan sesudah tahun 1960-an, analisis 

wacana menekankan pada “how the ideological significance of news is 

part and parcel of the methods used process news” (Bagaimana 
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siginifikansi ideologis berita merupakan bagian dan menjadi paket metode 

yang digunakan untuk memproses media) (Tuchman dalam Sobur, 2015: 

29). 

Loius Althusser (dalam Sobur, 2015:30) menulis bahwa media, 

dalam hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi strategis, 

terutama karena anggapan akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi. 

Media massa sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama, seni, dan 

kebudayaan, merupakan bagian dari alat kekuasaan Negara terhadap 

kelompok yang berkuasa (ideological state apparatus). 

Akan tetapi, pandangan Althusser tentang media ini dianggap 

Antonio Gramsci mengabaikan resistensi ideologis dari kelas 

tersubordinasi dalam ruang media. Bagi Gramsci, media merupakan arena 

pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi (the battle ground for 

competing ideologies). Antonio Gramsci melihat media sebagai ruang di 

mana berbagai ideologi direpresentasikan. Ini berarti, di satu sisi media 

bisa menjadi media sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi 

dan kontrol atas wacana publik. Namun di sisi lain, media juga bisa 

menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi 

kepentingan kelas dominan, sekaligus juga bisa menjadi instrument 

perjuangan kaum tertindas untuk membangun kultur ideologi tandingan.  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti melihat 

pentingnya membongkar nilai ideologis yang menjadi bagian terhadap teks 

pada produk surat kabar online, khususnya CNNIndoensia.com pada 
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pemberitaan pasca putusan sidang rakyat internasional (International 

People’s Tribunal) peristiwa 1965 tersebut periode 20 – 25 Juli 2016. 

Bagaimana CNNIndonesia.com mengonstruksi hasil putusan sidang rakyat 

internasional (International People’s Tribunal) peristiwa 1965 melalui 

teks? Bagaimana pihak-pihak internal CNNIndonesia.com memengaruhi 

pembentukan konstruksi hasil putusan sidang rakyat internasional 

(International People’s Tribunal) peristiwa 1965? Bagaimana pihak-pihak 

atau faktor ekternal CNNIndonesia.com memengaruhi pembentukan 

konstruksi hasil putusan sidang rakyat internasional (International 

People’s Tribunal) peristiwa 1965? Bagaimana CNNIndonesia.com 

merespon wacana-wacana di luar CNNIndonesia.com terkait pemberitaan 

hasil putusan sidang rakyat internasional (International People’s Tribunal) 

peristiwa 1965? Bagaimana hasil putusan sidang rakyat internasional 

(International People’s Tribunal) peristiwa 1965 mempertimbangkan 

aspek historis terhadap konstruksi hasil putusan sidang rakyat 

internasional (International People’s Tribunal) peristiwa 1965? 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas serta hasil pengamatan sementara 

peneliti pada sejumlah artikel pemberitaan putusan sidang rakyat internasional 

(IPT) peristiwa 1965 periode 20 – 25 Juli 2016 dapat dirumuskan 

permasalahan yakni bagaimana nilai ideologis yang dibangun kanal 

CNNIndonesia.com rubrik Nasional dalam teks pemberitaan hasil putusan 

sidang rakyat internasional (IPT) peristiwa 1965? 

1.3.Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan perumusan masalah di atas, peneliti dapat menarik tujuan 

penelitian, yakni membongkar nilai ideologis yang dibangun kanal 

CNNIndonesia.com rubrik Nasional dalam teks pemberitaan hasil putusan 

sidang rakyat internasional (IPT) peristiwa 1964.  

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Memperkaya pengetahuan di bidang ilmu-ilmu sosial (khususnya Ilmu 

Komunikasi) dan budaya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan mengenai nilai ideologis yang menjadi bagian terhadap teks 

pada produk media massa. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitan ini dapat dijadikan rujukan dalam kajian 

literasi media. Selain itu, penelitian ini dapat memberi manfaat bagi 

pembaca dengan mengetahui adanya konstruksi wacana yang dilakukan 

penulis mengenai kelompok dominan yang ditampilkan,karena media 

massa tidak berada di ruang vakum. Serta dijadikan rujukan bagi para 

praktisi surat kabar online untuk juga untuk turut menuntaskan 

pelanggaran kepada Hak Asasi Manusia yang belum selesai hingga saat 

ini.  

1.5. Kerangka Pemikiran 

Dalam Analisis Wacana Kritis, ideologi memainkan peran strategis. Hal 

ini karena teks atau wacana adalah bentuk dari praktik dan pencerminan dari 

ideologi. Dalam pandangan Marxis klasik, ideologi adalah ide-ide atau 

pemahaman yang digunakan oleh kelas yang dominan untuk menanamkan 
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kesadaran palsu bagi kelas yang tertindas untuk melanggengkan 

kekuasaannya. Ideologi yang bersifat abstrak dan umum ini, akan membentuk 

dan membedakan identitas diri dan kelompok. Ideologi juga lah yang akan 

menentukan bagaimana sebuah masalah dilihat dan ditindaklanjuti. Karena itu, 

dalam pandangan ini, wacana tidak dipahami sebagai sesuatu yang netral dan 

berlangsung secara alamiah, selalu terkandung ideologi untuk mendominasi 

dan berebut pengaruh (Eriyanto, 2012, 13-14).  

Penyebaran dan perebutan pengaruh ideologi ini salah satunya 

dilakukan lewat media. Institusi lainnya menurut Gramsci ialah intitusi sosial, 

seperti sekolah, keluarga, gereja, dan perusahaan (dalam Mark C. J. Stoddart, 

“Ideology, Hegemony, Discourse: A Critical Review of Theories of 

Knowledge and Power”). Menurut Gramsci, teori Hegemoni menekankan 

bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran 

kelompok yang dominan dalam suatu proses yang damai, tanpa tindakan 

kekerasan. Menurut Raymaond William, hegemoni akan membuat orang 

menerima sebuah ideologi sebagai kewajaran dan sukarela. Ideologi akan 

menyatu dan tersebar dalam praktik, kehidupan, persepsi, dan pandangan 

dunia sebagai sesuatu yang dilakukan dan dihayati secara sukarela (Eriyanto, 

2012, 103-104). 

Dalam prosesnya sebuah wacana terbentuk juga tidak lepas dari 

pengaruh dari dalam maupun luar organisasi. Menurut Pamela J. Shoemaker 

dan Stephen D. Reese dalam Teori Hierarki Pengaruh, mengemukakan bahwa 

isi pesan media atau agenda media merupakan hasil tekanan yang berasal dari 

dalam dan luar organisasi media. Dengan kata lain, isi atau konten media 
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merupakan kombinasi dari program internal, keputusan manajerial dan 

editorial, serta pengaruh eksternal yang berasal dari sumber-sumber nonmedia, 

seperti individu-individu yang berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, 

pemasang iklan dan sebagainya. (Shoemaker, Pamela J, and Reese S.D. 1996. 

“Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content”.) 

Media massa juga tidak lepas dari aspek ekonomi politik. Secara 

umum, menurut Vincent Mosco (1996), teori ekonomi politik adalah sebuah 

studi yang mengkaji tentang hubungan sosial, terutama kekuatan dari 

hubungan tersebut yang secara timbal balik meliputi proses produksi, 

distribusi dan konsumsi dari produk yang telah dihasilkan. Vincent Mosco 

menguraikan ekonomi politik dalam tiga aspek: komodifikasi, spasialsiasi, dan 

strukturisasi.  

Secara ringkas, peneliti rangkum dalam bagan kerangka pemikiran yang 

akan memetakan kaitan bagaimana konteks, perspektif, dan teori yang 

berkaitan di bawah ini: 
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Sumber: Ade Chandra Sutrisna - Penelitian Wacana Hasil Putusan Sidang Rakyat 

Internasional (International People’s Tribunal) Peristiwa 1965 di kanal 

CNNIndonesia.com, 2017 

Skema 1: Kerangka Pemikiran 
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