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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Banyak alat yang di gunakan sebagai alat komunikasi, melalui 

komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual 

kita, dengan memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang sekitar 

(Mulyana, 2013: 20). Internet salah satunya, internet saat ini merupakan 

jaringan yang banyak digunakan oleh manusia diseluruh dunia, tercatat 

pada tahun 2015 sebanyak 3 milyar manusia telah menggunakan internet. 

Data tersebut tentu saja diprediksi akan terus bertambah tiap tahunnya. 

Indonesia sendiri merupakan negara dengan penggunaan internet 

terbanyak urutan ke-6, dengan menyumbang sebanyak 112,6 juta manusia 

pada tahun 2017. Internet sendiri adalah perkakas sempurna untuk 

menyiagakan dan mengumpulkan sejumlah besar orang secara elektronis 

(Ardianto, 2005: 144). 

McLuhan yakni seorang penulis Understanding Media: The 

Extensions of Man yang terkenal dengan salah satu ungkapannya, yaitu 

“Global Village”. Menurutnya ketika seseorang yang selama ini 

terpisahkan oleh jarak dan mulai banyak mengetahui tentang orang lain, 

maka mereka mecoba untuk mencari cara untuk saling terhubung 

membentuk hubungan baru yang menguntungkan, tidak lain disebut 

dengan desa global (Baran, 385-386: 2012). Berawal dari ungkapan itu 

banyak menjadikan orang-orang tertarik dengan hal baru dan dapat 

menggapai tempat, informasi, dan komunikasi yang baru dengan 
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menggunakan teknologi elektronik. Hal ini lah bermula munculnya ide 

untuk menciptakan teknologi yang dikenal sebagai internet. 

Internet sendiri tidak hanya bisa diakses dengan menggunakan 

komputer ataupun laptop, namun internet bisa juga diakses menggunakan 

telepon genggam. Mengakses video, foto, maupun game juga bisa dengan 

menggunakan internet. Internet sendiri bisa di katakan sebagai jendela 

dunia, dengan internet masyarakat dapat mengetahui banyak sekali 

informasi di dalamnya. Internet selain berfungsi sebagai media informasi, 

bisa juga berfungsi sebagai media komunikasi. Jika di katakan internet 

sebagai media infomasi dan komunikasi, banyak sekali bisa ditemukan 

sumber informasi yang berasal dari berita-berita online yang bisa di akses 

oleh siapapun dan dimanapun. 

Media yang selama ini di kenal seperti halnya televisi, surat kabar, 

radio, dan munculnya media online semakin memperluas jaringan dan 

jangkauan informasi di dunia. Media online sendiri seperti namanya 

merupakan media yang berada pada situs-situs di internet. Saat ini pun 

mulai banyak media-media cetak maupun televisi yang menggunakan 

media online yang memajang berita-beritanya. Hal tersebut tentu saja 

dilakukan untuk mempermudah pembacanya untuk menggapain informasi. 

Mengakses berita-berita online yang ada pada di internet berhubungan erat 

dengan komunikasi massa. Komunikasi masa sendiri adalah sebuah proses 

menciptakan pemaknaan bersama antara media massa itu sendiri dengan 

khalayak (Baran, 7: 2012). Tentu saja dalam komunikasi massa ada pesan 

yang disalurkan melalui sebuah media kepada si penerima pesan, namun 
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efek yang diterima tidak semudah seperti seseorang yang tengah 

melakukan komunikasi langsung. 

Khalayak disini merupakan seseorang yang melihat dari apa yang 

terkandung dari sebuah isi media. Khalayak juga diartikan dalam studi 

ilmu komunikasi, kepada individu yang dengan kesadarannya memilih 

pesan termasuk medianya, menjadi target dalam produksi pesan konsumen 

media, sampai pada pembaca atau readers (Nasrullah, 2016: 86). Hal 

tersebut bisa di katakan bahwa khalayak berperan aktif dalam menentukan 

sebuah keputusan. Bila dilihat lebih dalam, media dan khalayak memiliki 

hubungan yang lebih kompleks. Bukan hanya sebatas bahwa media dapat 

mempengaruhi khalayak. Khalayak media massa memiliki ketertarikan 

pada konten-konten yang berisi untuk memenuhi kepuasan alih-alih 

terbentuk dalam respon terhadap pertunjukan atau ketertarikan belaka 

(McQuail, 2010: 146). 

Beragamnya khalayak media massa, dalam hal isi dari konten 

media ataupun perilaku sosial yang terlibat. Hal ini menyebabkan apabila 

dalam suatu waktu terdapat isu sensitif yang beredar, maka khalayak akan 

lebih memilih mencari informasi yang berkaitan dengan isu tersebut. 

Seperti halnya beberapa tahun belakangan ini dunia di ributkan dengan isu 

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Seperti yang dimuat pada 

liputan6.com hal tersebut bermula saat Amerika Serikat yang terkenal 

dengan sebutan negeri Paman Sam tersebut secara resmi melegalkan 

pernikahan sesama jenis mengikuti 20 negara lainnya pada tanggal 26 Juni 

2015. 
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Hal ini lah yang memicu perbincangan hangat diseluruh dunia 

termasuk Indonesia. Tentu saja hal tersebut sangat bertolak belakang 

dengan Indonesia yang penduduknya memiliki agama dan banyak yang 

menolak dengan kejadian tersebut. Tak jarang ditemukan dibeberapa kota 

besar seperti Jakarta yang melakukan demo untuk melegalkan hal tersebut 

di Indonesia, seperti halnya yang diliput oleh sumber tribunnews.com. Hal 

tersebut tentu tidak bisa diterima karena bertolak belakang dengan 

ideologi negara dalam Pancasila sila pertama yang berbunyi Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Dimana tidak ada agama yang memperbolehkan adanya 

LGBT. 

Selain pembahasan mengenai LGBT, pembahasan lainnya yang 

juga marak dibicarakan adalah mengenai pedofilia. Pedofilia sendiri 

adalah sebuah gangguan kesehatan seksual pada seseorang yang minimal 

berusia 16 tahun yang memiliki keinginan seksual pada anak maksimal 

umur 14 tahun. Jika pedofilia telah menjalar kepada hal yang berbau 

kekerasan seksual fisik maupun mental, maka hal tersebut merupakan 

salah satu pelanggaran pada hukum yang berlaku di Indonesia. Undang- 

undang mengenai perlindungan anak pun tercantum pada Undang-undang 

RI nomer 25 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI nomer 23 

tahun 2002. 

Isu mengenai LGBT dan pedofilia tersebut berhubungan dengan 

kasus yang di alami oleh Pandu Dharma Wicaksono, laki-laki yang berasal 

dari Balikpapan dan alumni SMA Negeri 1 Balikpapan ini ditangkap oleh 

polisi karna melakukan pelecehan seksual sesama jenis pada anak di 

bawah umur. Pada pemberitaan sebelumnya, Pandu ditangkap pada 
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tanggal 16 November 

 

2017 di Yogyakarta. 

Tentu saja pemberitaan 

ini sangat menarik 

perhatian para khalayak 

yang membacanya. 

 

 

 
Gambar 1.1 Berita penangkapan Pandu (Sumber: radarjogja.co.id) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Pemberitaan dipulangkannya Pandu (Sumber: Jawapos.com) 

Pandu menjalani masa  tahanannya  di  Balikpapan hingga  tanggal 

 

15 Maret 2018. Pada pemberitaan yang ditampilkan oleh JawaPos.com per 

tanggal 16 Maret 2018 Pandu dibebaskan karena masa tahanannya telah 

selesai, dan belum ada berkas yang masuk dalam persidangan namun 

berkas pemeriksaannya masih berjalan. Pemberitaan pada media online 

Jawa Pos ini dipilih karena adanya fenomena yang dilihat oleh peneliti, 

dimana pada saat pemberitaan ini di sebarkan dalam grup alumni SMA 
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Negeri 1 Balikpapan lulusan 2014 terdapat adanya pro kontra mengenai 

pemberitaan tersebut. 

Munculnya pemberitaan tersebut menimbulkan berbagai pendapat 

serta menimbulkan pro kontra bagi para khalayak pembaca. Beberapa 

masyarakat berpendapat bahwa dibebaskannya Pandu dari tahanan 

sementara dapat menimbulkan opini bahwa kekuatan hukum di Indonesia 

tidak kuat dan kurang serius dalam menanggapi kasus mengenai pedofilia 

sesama jenis ini. Sebagian orang memberikan rasa empati kepada orang 

tua dari Pandu seperti pada contoh chat pada aplikasi LINE grup alumni 

SMA Negeri 1 Balikpapan yang berisi “Kasihannya mama bapaknya 

besarin anaknya, tapi jadinya malah begitu”, ucap Deni. Sebagian lainnya 

merasa itu hal yang wajar seperti yang diungkapkan Yuanita, “Kan Pandu 

juga sudah di tahan 60 hari”. Hal ini terbukti dari pra riset yang telah 

dilakukan peneliti kepada subjek penelitian dengan cara observasi dari 

grup alumni SMA Negeri 1 Balikpapan di aplikasi LINE chat. 

Berbicara mengenai subjek penelitian, Peneliti memilih alumni 

dari SMA Negeri 1 Balikpapan lulusan 2014. SMA Negeri 1 Balikpapan 

sendiri merupakan sekolah menengah atas unggulan yang ada di 

Balikpapan. Banyak sekali lulusan sekolah ini yang memiliki segudang 

prestasi. Seperti halnya Pandu Dharma Wicaksono, Pandu seperti yang 

dimuat pada radarjogja.com merupakan delegasi Indonesia dalam ajang 

Child Friendly City Asia Pacific 2011, selain itu ia juga tercatat sebagai 

Founder sekaligus presiden Green Generation Indonesia. SMA Negeri 1 

Balikpapan dipilih karena pada penelitian dengan menggunakan analisis 
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resepsi harus terlebih dulu melihat ada atau tidaknya pro kontra terhadap 

objek yang di teliti. 

Melalui kejadian yang di terima oleh Sang Predator Anak ini tentu 

saja mengejutkan banyak pihak, tak hanya para pengajar dan karyawan di 

sekolah tersebut, namun juga para siswa-siswi beserta alumni SMA Negeri 

1 Balikpapan. Alumni SMA Negeri 1 Balikpapan lulusan 2014 yang 

merupakan angkatan yang sama dengan tersangka, setelah mengetahui 

pemberitaan ditangkap dan di pulangkannya Pandu Dharma Wicaksono 

menimbulkan banyak sekali pro kontra dalam menanggapi pemberitaan 

tersebut. Fenomena itulah yang mempengaruhi peneliti untuk mengangkat 

permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul “Pemaknaan 

Khalayak Terhadap Pemberitaan Dipulangkannya Pandu Dharma 

Wicaksono “Predator Anak” Pada Media Online Jawa Pos”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah yang dibuat adalah sebagai berikut : 

Bagaimana Pemaknaan Alumni SMA Negeri 1 Balikpapan Lulusan 2014 

Terhadap Pemberitaan Dipulangkannya Pandu Dharma Wicaksono 

“Predator Anak” Pada Media Online JawaPos.com Tanggal 16 Maret 

2018? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pemaknaan alumni SMA Negeri 1 

Balikpapan lulusan 2014 terhadap pemberitaan di pulangkannya Pandu 



8 

 

Dharma Wicaksono “Predator Anak” pada media online JawaPos.com 

pada tanggal 16 Maret 2018. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Manfaat Akademis 

 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memberikan informasi wacana, referensi dan literatur yang baru 

terkait dalam pengerjaan skripsi atau tugas akhir. Diharapkan juga 

penelitian ini bisa memberikan informasi lagi mengenai kajain studi 

resepsi (audiens analysis) pemberitaan mengenai LGBT maupun 

“Predator Anak” melalui media online. 

2. Manfaat Praktis 

 

Selain itu juga diharapkan khalayak bisa lebih berperan aktif dalam 

bermedia, serta bisa menimbulkan khalayak yang cerdas dalam 

menyerap sebuah berita. 
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