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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Gordon I. Zimmerman merumuskan bahwa tujuan komunikasi 

dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama, komunikasi untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita untuk 

memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri, memuaskan 

kepenasaranan kita akan lingkungan dan menikmati hidup. Kedua, 

komunikasi menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. 

Jadi komunikasi mempunyai fungsi isi yang melibatkan informasi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas, fungsi hubungan yang 

melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita 

dengan orang lain. (Deddy Mulyana, 2008 : 4) 

Kesimpulan pengertian sederhana dari komunikasi adalah 

merupakan proses pengiriman dan penerimaan suatu pesan dari 

komunikator kepada komunikan melalui suatu media dengan efek 

perubahan perilaku dari penerima pesan atau komunikan. Proses 

komunikasi pada hakikatnya merupakan sebuah proses penyampaian 

pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain 

(komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini dan 

lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, 
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kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, 

kegairahan dan sebagainya yang mana timbul dari lubuk hati. 

2.1.2 Fungsi Komunikasi 

Terdapat empat fungsi komunikasi menurut Wiliam I. Gorden. 

(Deddy Mulyana, 2008 : 5 – 7) 

a. Fungsi Komunikasi Sosial, setidaknya mengisyaratkan bahwa 

komunikasi penting untuk dapat membangun konsep diri, 

aktualisasi diri, untuk keberlangsungan hidup, untuk memperoleh 

kebahagiaan antara lain melalui komunikai yang menghibur dan 

menanamkan hubungan dengan orang lain. 

b. Fungsi Komunikasi Ekspresif, tidak secara langsung dapat 

mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh 

komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan 

perasaan-perasaan. Perasaan-perasaan yang timbul tersebut 

dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. 

c. Fungsi Komunikasi Ritual, biasanya dilakukan secara kolektif. 

Suatu komunikasi yang sering melakukan upacara-upacara 

berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut oleh 

para antropolog sebagai rites of passage, mulai dari upacara 

kelahiran, sunatan, ulang tahun dan sebagainya. Dalam kegiatan-

kegiatan tersebut, orang akan mengucapkan kata-kata atau perilaku 

simbolik sebagai bagian dari ekspresi. 
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d. Fungsi Komunikasi Instrumental memiliki beberapa tujuan umum 

seperti menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap 

dan keyakinan, bahkan mengubah perilaku. Jika disimpulkan, maka 

berbagai macam tujuan tersebut dapat bersifat membujuk. 

Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan (to 

inform) mengandung muatan persuasive dalam arti bahwa 

pembicara menginginkan penerima pesan mempercayai bahwa fakta 

atau informasi yang disampaikan akurat dan layak untuk diketahui. 

2.1.3 Unsur-Unsur Komunikasi 

Berdasarkan pada definisi Lasswell tentang komunikasi, dapat 

kategorikan kedalam lima unsur komunikasi yang saling bergantung 

satu sama lain. (Deddy Mulyana, 2008 : 68 – 71) 

a. Sumber (Source) 

Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan 

dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber 

dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen dan sejenisnya. Untuk 

menyampaikan apa yang ada dalam hatinya (perasaan) atau dalam 

kepalanya (pikiran), sumber harus mengubah perasaan atau pikiran 

tersebut ke dalam perangkat simbol verbal maupun non verbal. 

Proses inilah yang disebut dengan penyandingan (encoding).  

Sikap merupakan suatu kesiapan kegiatan, suatu kecenderungan 

pada diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan menuju atau 

menjauhi nilai-nilai sosial. Dalam hubungan dengan kegiatan 
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komunikasi yang melibatkan manusia-manusia sebagai sasarannya, 

pada diri komunikator terdapat beberapa jenis sikap yaitu reseptif, 

selektif, disjestif, asimilatif dan transmisif. 

b. Pesan (Message) 

Pesan merupakan segala bentuk keseluruhan dari apa yang 

disampaikan oleh komunikator. Pesan ini mempunyai inti pesan 

yang sebenarnya menjadi pengarah di dalam usaha mencoba 

mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan memiliki tiga 

komponen yaitu makna, simbol yang digunakan untuk 

menyampaikan makna dan bentuk atau organisasi pesan. Beberapa 

bentuk dari pesan meliputi pesan informatif, yaitu bersifat 

memberikan keterangan-keterangan dan fakta yang mana menjadi 

dasar keputusan seorang komunikan untuk menentukan sikap. 

Bentuk berikutnya adalah persuasif yaitu berisikan bujukan atau 

ajakan dan yang terakhir adalah koersif yang mana penyampaian 

pesan yang bersifat memaksa dan dengan menggunakan sanksi-

sanksi tertentu apabila terdapat pelanggaran.  

c. Saluran atau Media (Channel) 

Channel adalah saluran penyampai pesan atau biasa disebut 

dengan media. Saluran atau media merupakan alat atau wahana yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan. 
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d. Penerima (Receiver) 

Berdasarkan pengalaman masa lalu, rujukan nilai, pengetahuan, 

persepsi, pola pikir dan perasaannya, penerima pesan ini 

menerjemahkan atau menafsirkan seperangkat simbol verbal maupun 

nonverbal yang diterima menjadi sebuah gagasan yang dapat 

dipahami. Proses ini disebut dengan penyandian-balik (decoding) 

e. Efek (Effect) 

Efek adalah suatu hal yang terjadi pada penerima setelah ia 

menerima pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Disinilah 

dapat dikatakan hasil akhir dari suati komunikasi, yaitu sikap dan 

tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita 

inginkan. Efek ini sesungguhnya dapat dilihat dari personal opinion, 

public opinion dan majority opinion. 

 

2.2 Tinjauan Komunikasi Massa 

2.2.1 Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass 

communication, yang merupakan kependekan dari mass media 

communication. Artinya adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa atau komunikasi yang mass mediated. Massa mengandung 

pengertian orang banyak, mereka tidak harus berada di lokasi tertentu 

yang sama, mereka dapat tersebar di berbagai lokasi, yang dalam waktu 

bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi yang sama. 
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Selain itu pengertian atau definisi komunikasi massa dapat 

dirumuskan pada komponen-komponen komunikasi massa. Terdapat 

lima variable yang terkandung dalam setiap tindak komunikasi dan 

bagaimana variable ini bekerja pada media massa. (Winarni, 2003 : 5) 

Kelima komponen tersebut antara lain yaitu : 

1. Sumber, komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang 

mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirim pesan. 

2. Khalayak, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan 

kepada massa, yaitu khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat 

heterogen dan anonim. 

3. Pesan, komunikasi massa adalah pesan dalam komunikasi massa 

yang bersifat umum. Setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan 

komunikasi massa dari media massa. 

4. Proses, terdapat dua proses dalam komunikasi massa yaitu 

komunikasi massa merupakan proses satu arah (proses pengaliran 

pesan) dan komunikasi massa merupakan proses dua arah (proses 

koleksi). 

5. Konteks, komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks 

sosial. Media mempengaruhi konteks sosial masyarakat dan konteks 

sosial masyarakat mempengaruhi media massa. 

Begitu pula dengan definisi komunikasi massa yang paling 

sederhana dikemukakan oleh Bitter yang mana komunikasi massa 

merupakan pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada 
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sejumlah besar orang (mass communication is messages communicated 

though a mass medium to large number of people). Dengan definisi 

tersebut maka dapat dikatakan bahwa komunikasi massa harus 

menggunakan media massa. (Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala, 

2004 : 3) 

Terdapat banyak definisi tentang komunikasi massa yang telah 

dikemukakan oleh berbagai ahli komunikasi. Namun dari sekian banyak 

definisi tersebut, terdapat benang merah persamaan definisi antara satu 

dan yang lainnya. pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi 

melalui media massa (media cetak dan elektronik). Sebab, pada awal 

perkembangannya saja komunikasi massa berasal dari pengembangan 

kata media of mass communication. 

Salah satu tokoh komunikasi, Denis McQuail menerjemahkan 

peranan media massa dalam komunikasi massa (Denis MC.Quail, 2011 

: 92) antara lain yaitu : 

1. Sebagai jendela peristiwa dan pengalaman yang memperluas 

pandangan, memungkinkan kita untuk melihat apa yang sedang 

terjadi, tanpa gangguan dari pihak lain. 

2. Sebagai cermin peristiwa di masyarakat dan dunia yang melibatkan 

cerminan akurat walaupun sudut pandang dan arah cermin 

ditentukan oleh orang lain dan kita tidak dapat dengan bebas melihat 

apa yang kita inginkan. 
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3. Sebagai penyaring atau filter yang bertindak memilih bagian 

pengalaman untuk perhatian khusus dan menutup pandangan dan 

suara lain, baik disengaja atau tidak disengaja. 

4. Sebagai petunjuk pemandu dan penerjemah penunjuk arah dan 

memberikan makna apa yang membingungkan atau tidak utuh. 

5. Sebagai forum atau pijakan presentasi informasi kepada khalayak, 

seringkali dengan kemungkinan adanya respon dan umpan balik. 

6. Sebagai kontributor yang meneruskan dan membuat informasi tidak 

tersedia bagi semua orang.  

2.2.2 Karakteristik Komunikasi Massa 

Terdapat beberapa karakteristik dari komunikasi massa yang 

sekaligus menjadikan pembeda dengan bentuk komunikasi yang 

lainnya, (Winarni, 2003 : 9 – 12) antara lain yaitu : 

1. Komunikator terlembagakan. 

2. Pesan komunikasi massa bersifat umum, universal yaitu segala 

informasi yang ada disekitar penting untuk diketahui oleh 

masyarakat. Pesan terdiri atas dua aspek yaitu isi pesan dan lambang 

untuk mengekspresikannya. Isi pesan bersifat umum yang patut 

diketahui oleh masyarakat. Sedangkan lambang disesuaikan dengan 

media. Dengan demikian, penataan terhadap pesan yang akan 

disampaikan tergantung pada media yang akan digunakan. 

3. Komunikan merupakan khalayak yang bersifat heterogen dan 

bersifat anonim (tidak saling kenal satu sama lain). 
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4. Kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi yang 

lainnya adalah pada jumlah sasaran yang dicapai relatif banyak dan 

tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu, komunikan yang banyak 

tersebut secara serempak diwaktu yang sama akan mendapatkan 

pesan yang sama. 

5. Mengutamakan unsur isi daripada hubungan. 

6. Bersifat satu arah karena dengan menggunakan media, antara 

komunikator dan komunikan akan tidak dapat melakukan kontak 

secara langsung. 

7. Ciri komunikasi massa yang dapat dianggap sebagai kelemahan 

adalah mengenai stimulasi alat indra yang terbatas. Dalam 

komunikasi massa stimulasi alat indera bergantung pada jenis media 

massa yang digunakan. 

8. Umpan balik pada komunikasi massa bersifat tidak langsung 

(indirect feedback) atau bisa disebut berlangsung lama. 

2.2.3 Fungsi Komunikasi Massa 

Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan untuk mengupas 

fungsi-fungsi komunikasi massa. Sama halnya dengan definisi 

komunikasi massa, fungsi komunikasi massa juga memiliki latar 

belakang dan tujuan yang berbeda-beda antara yang satu dan yang lain. 

Meskipun satu pendapat dan yang lainnya berbeda, akan tetapi titik 

tekan mereka kemungkinan sama. Selain itu komunikasi massa tidak 

akan ditemukan maknanya tanpa menyertakan media massa sebagai 
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elemen terpenting dalam komunikasi massa. Sebab tidak ada 

komunikasi massa tanpa adanya media massa. 

Menurut Alexis S. Tan bahwa fungsi komunikasi dapat 

beroprasi dalam empat hal. Meskipun secara eksplisit ia tidak 

mengatakan fungsi komunikasi massa, tetapi ketika ia menyebut bahwa 

penerima pesan dalam komunikasi bisa sekumpulan orang (a group 

person) atau ia menyebutnya mass audience. Sedangkan pengirim 

pesan atau komunikatornya termasuk kelompok orang atau media 

massa, itu sudah dapat dijadikan bukti bahwa fungsi yang dimaksud 

adalah fungsi dari komunikasi massa. (Nurudin, 2007 : 65) 

Untuk memperjelas fungsi-fungsi komunikasi massa, Alesis S. 

Tan menyederhanakan fungsi-fungsi komunikasi massa dalam tabel 

berikut. 

Tabel 1.1 

Fungsi Komunikasi Massa Alexis S. Tan 

No. Tujuan Komunikator 

(penjaga Sistem) 

Tujuan Komunikan 

(Menyesuaikan diri pada sistem: pemuasan kebutuhan) 

1 Memberi informasi Mempelajari ancaman dan peluang, memahami 

lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan.  

2 Mendidik Memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna memfungsikan dirinya secara efektif dalam 

masyarakatnya, mempelajari nilai, tingkah laku yang 

cocok agar diterima dalam masyarakat. 

3 Mempersuasi  Memberi keputusan, mengadopsi nilai, tingkah laku 

dan aturan yang cocok agar diterima dalam 

masyarakat. 

 



22 
 

4 Menyenangkan, 

memuaskan 

kebutuhan 

komunikan 

Menggembirakan, mengendorkan urat saraf, 

menghibur dan mengalihkan perhatian dari masalah 

yang dihadapi. 

(Sumber : Nurudin, 2007) 

2.3 Lirik Lagu 

Lirik lagu merupakan salah satu komponen yang cukup penting dalam 

sebuah lagu. Dimana seseorang dapat memahami apa yang ingin disampaikan 

melalui media ini. Hal tersebut disebabkan karena lirik dapat terbentuk atas 

kumpulan kata atau kalimat yang disusun sesuai dengan dasar manusia dalam 

berkomunikasi. 

Lirik lagu itu sendiri adalah ekspresi seseorang akan suatu hal yang 

direspon dari segala sesuatu yang sudah didengan, dilihat atau dialami pada 

lingkungan fisik seseorang. Semua terpengaruh dari akal sehat dan 

rasionalitas seseorang. 

Adanya reaksi simbolik dari manusia, simbol digunakan untuk 

memberikan makna dan memahami kenyataan yang tidak dapat dilihat secara 

langsung. Akan tetapi kenyataan tersebut dapat dirasakan oleh panca indera 

manusia. Stimulus ini kemudian diolah dalam pikiran yang kemudian tercipta 

suatu konsep penafsiran dan simbol yang diciptakan tersebut akan 

membentuk makna tertentu sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. 

Melalui lirik sebuah lagu, pencipta lagu atau yang biasa disebut 

dengan penyair menggunakan permainan kata-kata dan bahasa untuk 

menyampaikan apa yang ada dibenaknya. Tidak sedikit penyair memiliki ciri 
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khas dan daya tarik tersendiri pada penggunaan bahasa yang dituangkan 

dalam lirik-liriknya. 

Bahasa yang terdapat dalam lirik lagu sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan bahasa yang ada dalam puisi. Dalam lirik lagu juga terdapat kaidah-

kaidah puisi seperti unsur emotif melalui bunyi dan kata. Selain itu untuk 

memperoleh kesan tertentu, bahasa dari lirik lagu juga bersifat singkat dan 

padat. hal demikian terjadi karena telah mengalami proses pemadatan makna 

dan kreatifitas dalam pemilihan kata dan kalimat. Selain pada tata 

kebahasaan, lirik lagu juga disusun layaknya puisi yaitu seperti bait dan larik. 

Isi lirik lagu dapat menyatakan realitas kehidupan. Realitas yang 

disajikan akan menjadi lebih menarik, menyentuh hati dan bahkan dapat 

membawa dalam imaji seseorang. Semua itu tergantung pada peran apa yang 

sebenarnya terdapat dalam masing-masing lirik lagu. Karena masing-masing 

lirik yang diciptakan oleh penyair lagu memiliki makna pesan tersendiri 

hingga nantinya disampaikan kepada pendengarnya. 

Dari masing-masing lirik yang dibuat oleh pencipta lagu pasti 

memiliki pesan dan makna tersendiri untuk disampaikan. Hal ini terkait 

dengan kasus yang diteliti, yang mana dalam masing-masing lagu yang 

terdapat dalam album karya Iwan Fals pasca reformasi memiliki makna yang 

ingin disampaikan. Sehingga audiens dapat menafsirkan lirik masing-masing 

lagu. Meskipun penafsiran setiap individu berbeda-beda. 

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa lirik lagu merupakan 

rangkaian pesan verbal yang tertulis dengan sistematika tertentu untuk 
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menimbulkan kesan tertentu juga, isi pesan verbal tersebut mewakili gagasan 

penulis lirik lagu berdasarkan pada kejadian dan dari perhatian lingkungan 

fisik manusia yang ada disekitar pencipta lirik lagu. 

 

2.4 Lirik Lagu Sebagai Bentuk Pesan Komunikasi 

Menurut Laswell, komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada 

komunikan (penerima) dari komunikator (pengirim) melalui saluran-saluran 

tertentu dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada komunikan 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Dengan pola pikir dan 

hasil cipta, seseorang menyampaikan segala pikiran kepada khalayak berupa 

gagasan, ide dan opini yang dikemas dalam pesan komunikasi yang mudah 

untuk dipahami. 

Dalam proses komunikasi, pesan merupakan hal yang penting untuk 

ada. Pesan adalah segala sesuatu yang verbal maupun non verbal yang 

kemudian disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pada dasarnya 

pesan bersifat abstrak. Kemudian muncul lambang sebagai media atas saluran 

dalam menyampaikan pesan berupa suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan 

dan bahasa tulisan. Sehingga akan menjadi lebih mudah dimengerti dalam 

berkomunikasi. 

Terjadinya suatu proses komunikasi melalui lambang, didalam musik 

terdapat nada dan lirik berupa teks lagu yang terjadi antara pencipta dan 

audiens. Itu semua terjadi atas pertukaran pikiran, ide, gagasan antara 

pencipta dan audiens yang menjadi penikmat musik. Pencipta lagu berusaha 
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menyampaikan isi pikirannya kedalam nada dan lirik agar audiens dapat 

menerima pesan dengan mudah. 

Pesan yang ada dalam lirik sebuah lagu dapat berupa cerita, curahan 

hati atau bahkan menjadi kritikan akan suatu kejadian. Dibandingkan dengan 

pesan pada umumnya, lirik lagu memiliki jangkauan yang luas dalam pikiran 

pendengarnya. Begitu juga dengan penyanyi yang menjadi seorang 

komunikator untuk menyampaikan pesan yang dikemas dalam bentuk media 

seperti kaset, CD (compact disc), VCD (video compact disc) dan sebagainya. 

Dengan media dan komunikasi antara pencipta lagu dan audiens 

berlangsung ketika sebuah lagu di perdengarkan secara luas. Disinilah lagu 

yang terbentuk atas unsur nada dan lirik menjadi bagian dari komunikasi 

massa. Yang mana pesan yang dikemas akan disampaikan kepada audiens, 

disebarkan secara massal sesuai dengan unsur, karakteristik dan fungsi dari 

komunikasi massa. 

 

2.5 Reformasi Politik 1998 

2.5.1 Latar Belakang Reformasi Politik 1998 

Reformasi merupakan suatu perubahan terhadap tatanan 

kehidupan yang lama dengan tatanan kehidupan yang baru dan secara 

hukum menuju kepada arah perbaikan. Peristiwa lengsernya Presiden 

Soeharto pada bulan Mei 1998 menjadi tanda berakhirnya dari masa 

pemerintahan pasca orde baru. Masa reformasi muncul dari tahun 1998 

sampai dengan saat ini. Masa reformasi sudah berjalan 15 tahun sejak 
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tahun 1998 pasca pemerintahan orde baru dan muncul sistem 

demokrasi. 

Reformasi seringkali dikaitkan dengan demokrasi yang dalam 

makna konotatifnya adalah kebebasan dan keberanian melawan 

kekuasaan. Selain itu juga berpasangan dengan civil society yang juga  

telah memasuki tradisi lisan karena banyak dibicarakan orang dan 

memperoleh konotasi yaitu masyarakat yang tidak dikuasi militer, 

masyarakat yang dikuasi oleh sipil, sipil menguasi militer dan militer 

hanya alat negara yang dibawah kekuasaan pemerintah sipil. (Benny H. 

Hoed, 2008 : 157) 

Dimasa keterbukaan dan kebebasan yang seperti ini, masyarakat 

dapat menilai dengan sendirinya mengenai kinerja dari pemerintahan 

diberbagai tingkatan melalui informasi-informasi yang disampaikan 

dari pemerintahan pusat. Sehingga banyak dari masyarakat kita yang 

menyampaikan aspirasi dan opini melalui berbagai macam media yang 

bertujuan untuk menuntut pada pemerintahan. 

Pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto 

selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam 

melaksanakan cita-cita orde baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, 

orde baru bertekat untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam 

pelaksanaannya, pemerintahan pada masa orde baru banyak melakukan 

penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan 
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yang terdapat dalam UUD 1945 yang merugikan rakyat kecil. Bahkan 

Pancasila dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. 

Peristiwa Mei 1998 yang merupakan gerakan reformasi di 

Indonesia ini dilatarbelakangi oleh faktor politik, sosial dan ekonomi. 

Dari faktor politik dipicu oleh pengangkatan kembali Soeharto menjadi 

Presiden RI dari hasil pemilu tahun 1997 yang menunjukkan bahwa 

Partai Golkar sebagai pemenang mutlak. Sehingga berpotensi untuk 

membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri 

nepotisme dan kolusi. Kemudian dari faktor ekonomi, pada saat ini 

Indonesia terkena dampak dari krisis moneter dunia yang 

mengakibatkan turunnya nilai rupiah. Hal itu diperparah dengan hutang 

luar negeri Indonesia yang semakin buruk dan juga harga-harga pokok 

mengalami ketidakstabilan harga. Hingga pada faktor sosial banyak 

terjadi konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya 

krisis-krisis dan konflik yang berkepanjangan berakibat pada hilangnya 

kepercayaan dari rakyat untuk pemerintah. (2013 : www.cpuik.com) 

Secara garis besar, kronologis gerakan reformasi diawali dengan 

adanya sidang umum MPR pada bulan maret tahun 1998 yang memilih 

Soeharto dan B.J habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk 

masa jabatan 1998–2003. Dengan begitu pandangan kedepan tata kelola 

pemerintahan sudah dapat ditebak oleh masyarakat. Kalangan 

mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi 

besar-besaran dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga 
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bahan pokok, menghapuskan KKN dan mundurnya Soeharto dari kursi 

kepresidenan. 

Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi demonstrasi mahasiswa 

Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat 

keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa tertembak 

hingga tewas dan puluhan mahasiswa mengalami luka-luka. Melihat 

aksi-aksi yang mulai parah pada masa itu, akhirnya pada tanggal 21 Mei 

1998, di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya 

sebagai Presiden di hadapat ketua dan beberapa anggota Mahkamah 

Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 19945, Soeharto menyerahkan 

jabatannya kepada Wakil Presiden B.J Habibie sebagai Presiden. 

Berakhirnya tragedi-tragedi pada tahun 1998 bukan berarti 

seiring dengan perjalanan menuju sekarang ini, Indonesia dapat hidup 

dengan tentram dan damai. Buktinya pada perjalanan masa reformasi 

masih banyak tindak korupsi, peperangan antar masyarakat dan juga 

ketidak adilan dalam dunia hukum. 

2.5.2 Dampak Reformasi Politik 1998 

Dampak yang muncul dari gerakan reformasi tahun 1998 ini 

dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak 

positif. Dari dampak negatif yang mencul yaitu pertama, agenda 

reformasi ditetapkan melalui ketetapan MPR dan berbagai perundang-

undangan yang baru namun setelah berlangsung bertahun-tahun terasa 

bahwa redormasi berjalan secara belum terarah. 
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Kedua, kekuasaan yang sebelumnya otoriter sekarang harus 

bersifat demokratis, pemerintah yang sebelumnya bersifat tertutup dan 

penuh dengan larangan sekarang harus lebih terbuka, transparan dan 

kebebasan. Ketiga, rasionalitas dan objektivitas telat tersisihkan 

sehingga muncul sikap-sikap egois, perseorangan maupun kelompok 

tanpa mengindahkan etika, moral, norma dan hukum yang berlaku. 

Dilihat dari dampak perubahan yang positif yaitu meliputi, 

pertama yang dapat dirasakan dan saksiskan melalui pemberitaan media 

massa dan sejenisnya yang sudah memberikan suasana baru tentang 

kebebasan pers kebebasan akademis, kebebasan berorganisasi dan 

sebagainya. Kedua, timbulnya kesadaran baru masyarakat bisa berbuat 

sesuatu serta melakukan perubahan-perubahan seperti pendobrakan atas 

ketakutan berpolitik, terhadap pembodohan yang telah berlangsung 

hampir lebih dari tiga puluh tahun. 

Ketiga, dengan adanya pengalaman bereformasi, masyarakat 

Indonesia khususnya para mahasiswa mulai sadar untuk 

memperjuangkan politik mereka yang benar-benar dapat membawa 

kearah perubahan yang lebih positif. 

2.5.3 Pemerintahan Masa Reformasi 

a. Pemerintahan B.J. Habibie (Periode 21 Mei 1998 – 20 Oktober 

1999) 

Pengangkatan Habibie menjadi Presiden RI setelah 

dilantik pada 21 Mei 1998. Tugas yang harus dilakukan sebagai 
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Presiden adalah untuk menggantikan Presiden Soeharto sangatlah 

berat yaitu berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia 

yang melanda sejak pertengahan tahun 1997. Selain itu Habibie pada 

masa jabatannya sebagai Presiden menghadapi keberadaan Indonesia 

yang sangat parah, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan 

budaya. 

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi 

keadaan yang carut-marut dan menciptakan Indonesia baru yang 

lebih bebas dari KKN, antara lain sebagai berikut : (2014 : 

www.sejarah-negara.com) 

1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan 

Pada tanggal 22 Mei 1998, terbentuk Kabinet Reformasi 

Pembangunan yang terdiri atas 16 menteri yang mana merupakan 

perwakilan dari ABRI, Golkar, PPP dan PDI. Dengan 

terbentuknya Kabinet ini, menyusun komite yang bertujuan untuk 

merancang Undang-undang politik yang lebih longgar. Selain itu 

juga membuat perencanaan pemilu dalam waktu satu tahun serta 

menyetujui masa jabatan Presiden Habibie sebagai pengganti 

Presiden Soeharto hanya menjabat selama dua periode. 

2. Perbaikan dalam Bidang Ekonomi 

Agar bangsa Indonesia dapat terbebas dari krisis Ekonomi, 

maka dalam bidang ini Presiden Habibie melakukan beberapa 

tindakan, 
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- Merekontruksi perekonomian 

- Melakukan rekapitulasi perbankkan di Indonesia 

- Meleikuidasi beberapa bank yang bermasalah di Indonesia 

- Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika hingga 

dibawah nilai Rp. 10.000,- 

3. Melakukan Reformasi di Bidang Politik 

Reformasi di bidang politik yang dilakukan yaitu dengan 

memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk 

membentuk partai-partai politik. Dengan hal tersebut, akhirnya 

terbentuklah beberapa partai politik baru sebanyak 45 partai 

politik. Selain itu juga Presiden Habibie membebaskan 

narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan 

anggota DPR yang dipenjara karena mengkritik Presiden Suharto) 

dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dituduh menjadi 

pemicu kerusuhan di Medan tahun 1994). Kemudian Presiden 

Habibie juga melakukan pencabutan terhadap beragam berdirinya 

serikat-serikat buruh independen. 

4. Kebebasan Menyampaikan Pendapat 

Terdapat dua kebijakan yang dibuat oleh Presiden dalam 

hal ini, yaitu kebijakan untuk membuat Tim Gabungan Pencari  

Fakta (TGPF) yang bertugas untuk mencari segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kerusuhan 13-14 Mei 1998 di Jakarta. 
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Kebijakan berikutnya adalah kebijakan yang tertuang 

dalam UU nomor 9 tahun 1998 yang berisi tentang kemerdekaan 

penyampaian pendapat dimuka umum dan tata cara berdemokrasi. 

Sebagai contohnya kebebasan berpendapat ini diterapkan dalam 

bentuk-bentuk seperti demontrasi, pawai, unjuk rasa, pidato dan 

sebagainya. 

5. Pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1998 

Untuk mengatasi krisis politik, maka diadakannya sidang 

istimewa MPR yang berlangsung mulai tanggal 10-12 November 

1998. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan yang diwarnai 

dengan voting dan aksi walkout. Pengamanan pada saat sidang 

istimewa ini diperketat dikarenakan pada saat berlangsungnya 

sidang, terjadi unjukrasa mahasiswa dan organisasi sosial politik. 

6. Pemilihan Umum tahun 1999 

Pemilu pertama pada masa reformasi dilaksanakan pada 

tanggal 7 Juni 1999. Pemilu paling demokratis karena 

dilaksanakan dengan prinsip luber dan jurdil. MPR yang 

terbentuk melalui pemilu 1999 berhasil menetapkan Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN), menetapkan amandemen pertama UUD 

1945, serta mengangkat Presiden dan wakil Presiden pada tanggal 

20 Oktober 1999 dengan menetapkan KH. Abdurrahman Wahid 

sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil 

Presiden. 
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Disamping pembaharuan-pembaharuan diatas, pada masa 

pemerintahan Habibie tidak berjalan tanpa adanya permasalahan. 

Terdapat pemasalahan yang muncul, seperti : 

- Banyak bermunculan permasalahan tentang HAM (Hak Asasi 

Manusia) 

- Masalaah tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II 

- Permasalah bank Bali 

- Status hukum dari Presiden Suharto yang belum jelas 

- Lepasnya Timor-Timur dari NKRI (Negara Kepulauan Republik 

Indonesia) 

- Terancamnya stabilitas politik karena pertikaian antar kelompok 

yang disebabkan oleh Sara 

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul 

tersebut, mengakibatkan Presiden Habibie gagal untuk mencalonkan 

diri sebagai Presiden RI di periode berikutnya. Semua itu berdasar 

pada penolakan pertanggung jawaban oleh MPR melalui voting. 

b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 

2001) 

Presiden Abdurrahman wahid yang di dampingi oleh 

Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya, meruapakan Presiden 

yang ke dua dalam masa reformasi atas dasar dari hasil pemilihan 

yang demokratis dan transparan. Kondisi bangsa Indonesia tetap 

bergejolak dan permasalahan ekonomi semakin parah, meskipun 
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sudah berganti pemerintahan yang baru dari yang sebelumnya. 

Bahkan terjadi kerusuhan-kerusuhan antar etnis dan antara agama 

yang terus terjadi diberbagai wilayah. Hingga terjadi serangan bom 

dibeberapa tempat di Indonesia seperti yang terjadi di kedutaan besar 

Philipina dan Malaysia.  

Pada masa pemerintahan Presiden yang biasa dipanggil 

Gus Dur ini, banyak diwarnai dengan tindakan-tindakan yang 

kontroversi, sebagai contohny adalah : (2014 : www.sejarah-

negara.com) 

- Sering mengalami resuffle (perubahan susunan) kepada kabinet 

kerja yang sudah dibentuk 

- Menghapuskan departemen sosial dan departemen penerangan 

- Sering melakukan kunjungan ke luar negeri 

Berikut merupakan pembaharuan-pembaharuan yang 

dilakukan pada masa pemerintahan Gus Dur, antara lain yaitu : 

1. Membentuk kabinet kerja yang disebut dengan Kabinet Persatuan 

Nasional. Yang mana dalam keanggotaannya diambil dari 

perwakilan masing-masing partai politik. 

2. Untuk mengatasi krisis moneter dan untuk memperbaiki ekonomi 

Indonesia, maka dibentuklah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 

yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia 

yang belum juga pulih dari krisis ekonomi. 
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3. Dalam bidang sosial dan budaya, untuk mengatasi masalah 

disintegrasi dan konflik antar umat beragama maka Gus Dur 

memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

beragama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa keputusan 

Presiden, 

- Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemilihan 

hak sipil penganut agama Konghucu 

- Menetapkan tahun baru China (IMLEK) sebagai hari besar 

agama, sehingga menjadi hari libur nasional 

Selain melakukan pembaharuan diatas, Gus Dur juga 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memicu kontroversi dari 

berbagai kalangan, yaitu : 

1. Melakukan pencopotan kepada Kapolri Jenderal Polisi 

Roesmanhadi yang dianggap orde baru. 

2. Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang mana dilatar 

belakangi oleh hubungan yang tidak baik dengan Gus Dur. 

3. Mengeluarkan pengumuman mengenai menteri kabinet 

pembangunan nasional yang terlibat KKN sehingga 

mempengaruhi kinerja dari kabiner merosot. 

4. Pencopotan keputusan Hankam Mayjen TNI Sudradjat yang 

dilatar belakangi oleh pernyataan bahwa Presiden bukan 

merupakan panglima tertinggi. 
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5. Gus Dur menyetujui Irian Jaya berubah menjadi Papua dan 

mengijinkan pengibaran bendera bintang kejora. 

Permasalahan-permasalah yang dihadapi pada 

pemerintahan Gus Dur merupakan permasalahan warisan dari 

pemerintahan Orde Baru, seperti : 

- Permasalahan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) 

yang belum juga selesai 

- Pemulihan ekonomi 

- Masalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 

- Kinerja BUMN Presiden (Badan Usaha Milik Negara) 

- Pengendalian inflasi 

- Mempertahankan Kurs rupiah 

- Masalah JPS (Jejaring Pengamanan Sosial) 

- Membentuk disintegrasi konflik dan konflik antar umat 

- Penegakan hukum dan HAM (hak asasi manusia) 

Masa jabatan Gus Dur akhirnya berakhir pada saat 

berlangsungnya rapat paripurna MPR yang memperoleh keputusan 

untuk memberhentikan Presiden KH. Abdurrahman Wahid secara 

resmi berdasarkan pada ketetapan MPR No. 11 tahun 2001 dan 

mengeluarkan ketetapan MPR No. 111 tahun 2001 untuk 

menetapkan dan melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden 

kelima di Indonesia. 
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c. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 – 20 Oktober 

2004) 

Megawati merupakan Presiden wanita pertama di 

Indonesia. Yang mana juga merupakan putri dari presiden pertama 

Indonesia. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin 

menguatnya konsolidari demokrasi di Indonesia. Semua itu terlihat 

dari hasil pemilihan umum presiden yang dilakukan secara langsung 

dan umum. 

Berlangsungnya masa pemerintahan yang dilakukan oleh 

Presiden Megawati, seperti yang diterapkan di beberapa bidang : 

(2014 : www.sejarah-negara.com) 

1. Bidang Politik 

- Membentuk Kabinet Gotong Royong (KGR), dinamakan 

sedemikian karena pemerintahan ini hasil dari banyak partai. 

- Mendirikan Komisi Pemberantasan Koprupsi (KPK), yang 

terlahir atas dasar terlihatnya institusi jaksa dan polri pada saat 

itu terlalu kotor. Sehingga melalui KPK inilah, hal-hal yang 

bersifat korupsi dapat dibubarkan dan dilakukan penangkapan. 

- Mengadakan pemilu yang bersifat demokrasi pada tahun 2004 

melalui dua periode yaitu periode pertama untuk memilih 

anggota legislatif dan periode kedua untuk pemilihan presiden 

dan wakil presiden langsung oleh rakyat. 
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2. Bidang Ekonomi 

- Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia 

menjadi lebih aman. Kemudian Presiden Megawati berhasil 

menaikan pendapatan perkapita cukup signifikan sekitar 

US$930. 

- Belum sampai satu bulan masa jabatan, kurs melonjak ke Rp. 

8500 per Dollar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

juga terus membaik. 

- Presiden Megawati menempuh langkah yang sangat 

kontroversi dengan melakukan privatisasi terhadap BUMN. 

Menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan 

tujuan untuk melindungi perusahaan negara. 

- Memperbaiki kinerja Ekspor. 

- Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5.8 milyar 

pada pertemuan Paris Club ke tiga. 

- Untuk perlindungan terhadap perempuan dan TKI di luar 

negeri, pemerintahan Megawati pernah mengajukan 3 RUU, 

yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan 

terhadap korban kekerasan di lingkungan kerja dan rumah 

tangga, RUU pekerja dalam negeri dan RUU tindak pidana 

perdagangan manusia. 
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3. Bidang Sosial dan Pendidikan 

Perekrutan 4110 Guru oleh Sosial Depdiknas yang siap untuk 

ditempatkan di Aceh (daerah konflik). 

4. Bidang Pertahanan dan Keamanan 

Salah satu hal yang mendesak pada masa pemerintahan Megawati 

adalah perlunya melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada 

senjata, amunisi dan bahan peledak yang mana merupakan 

tanggung jawab pemerintah. Selain itu juga ada indikasi kegiatan 

terorisme di Asia tenggara, termasuk Indonesia. Sehingga cara 

yang dilakukan adalah dengan mendirikan Akademi Intelegent. 

Permasalahan yang terjadi pada masa pemerintahan 

Presiden Megawati antara lain yaitu dengan adanya pelanggaran Hak 

Asasi Manusia (HAM), merosotnya pengangguran dan menurunnya 

tingkat perekonomian dan merosotnya kewibawaan hukum. 

d. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Periode pertama 2004-

2009 dan Periode kedua 2009-2014) 

Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau 

yang sering disebut SBY, dapat dibagi menjadi dua periode. Yaitu 

masa pemerintahan SBY-JK dan masa pemerintahan SBY-Boediono. 

Pada periode pertama pemerintahan SBY dan pasangannya 

mencetuskan visi dan misi, (Ketut Senada Arta & I Ketut Margi, 

2014 : 218) 
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Visi : 

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang 

aman, bersatu, rukun dan damai. 

2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung 

tinggi hukum, kesejahteraan dan hak-hak asasi manusia. 

3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan 

kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan 

pondasi yang kokoh bagi kehidupan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Misi : 

1. Mewujudkan indonesia yang aman dan damai. 

2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. 

3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera. 

Pada masa pemerintahannya yang pertama, SBY 

membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Program pertama yang 

dilakukan dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan 

untuk memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan 

rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan mulai dari 

unsur KKN, serta mewujudkan keadilan demokrasi melalui 

kepolisian dan kejaksaan agung. 

Pada pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 2009 

melalui Pemilu, Susilo Bambang Yudhoyono kembali mencalonkan 

diri sebagai Presiden dengan pasangan barunya yaitu Boediono. 
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Sehingga dengan terpilihnya kembali SBY sebagai Presiden, maka 

bersama pasangannya yang baru tercetuslah visi dan misi, (Ketut 

Senada Arta & I Ketut Margi, 2014 : 220) 

Visi : Terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur 

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera. 

2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi 

3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang 

Misi : Mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai 

dan meletakkan pondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil 

dan demokrasi. 

1. Melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk 

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Melanjutkan upaya menciptakan Good Goverment dan Good 

Corporate Governance. 

3. Demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang 

cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen 

bangsa. 

4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan 

memberantas korupsi. 

5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, 

maka pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan 

yang inklusif bagi segenap komponen bangsa. 
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Pada periode kedua pemerintahan SBY bersama 

Boediono, terbentuklah Kabinet Indonesia Bersatu II yang mana 

merupakan kabinet kerja yang melanjutkan dari masa jabatannya 

yang pertama. 

Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dilihat 

dari berbagai aspek atau bidang seperti dalam berbagai macam 

bidang berikut : 

1. Bidang Politik 

Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, terutama dengan 

negara-negara tetangga merupakan bagian yang sangat penting 

dalam rangka eksistensi NKRI di kancah Internasional. 

2. Bidang Ekonomi 

Kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi di 

Indonesia, yaitu dengan menaikkan harga BBM, kebijakan 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin dan 

kebijakan bantuan dana operasional sekolah (BOS) kepada sarana 

pendidikan yang ada di Indonesia. 

3. Bidang Sosial 

Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik yang terjadi di 

Ambon, Sampit dan Aceh. Pada masa ini, kehidupan masyarakat 

mulai menuju pada kehidupan individualis. Hal ini terbukti 

dengan kehidupan sosial di perkotaan dan arus urbanisasi juga 

terjadi. Pada pemerintahan ini juga telah membuat Undang-
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undang mengenai pronografi dan pornoaksi. Namun usaha ini 

tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik, sehingga tidak 

dapat terealisasi. 

4. Bidang Budaya 

Dalam hal pelestarian budaya, SBY terlihat mengalami 

kemunduran. Sebagai contohnya banyak terjadi kasus klaim 

terhadap budaya yang ada di Indonesia diakui oleh negara-negara 

lain. Seperti batik, reok dan lagu-lagu daerah yang ada di 

Indonesia. 

5. Bidang Pertahanan dan Keamanan 

Dalam bidang ini, pada masa pemerintahan SBY sudah membaik. 

Namun pada pemerintahannya banyak sekali teroris yang masuk 

ke Indonesia. Dengan kerja keras dari pemerintahan misal dengan 

Densus 88, terorisme di Indonesia mampu diatasi. 

6. Bidang Ideologi 

Ideologi yang digunakan adalah Ideologi Pancasila yang bersifat 

terbuka. Yang mana artinya adalah ideologi yang mampu 

menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman tanpa adanya 

pengubahan terhadap nilai dasarnya. 

Di masa pemerintahan SBY, musyawarah dan mufakat 

merupakan kegiatan yang diutamakan. Sehingga pengambilan 

keputusan dan kebijakan terkesan lambat. Semua itu dilakukan demi 

dan atas dasar kepentingan bersama. 
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e. Pemerintahan Joko Widodo (20 Oktober 2014 – Sekarang) 

Banyak terjadi pro dan kontra terhadap pemerintahan 

Jokowi dan Jusuf Kalla. Seperti yang diketahui bahwa pasangan ini 

merupakan paangan presiden yang terpilih atas dukungan koalisi 

PDIP, PKB, Hanura, Nasdem dan PKPI. 

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Presiden 

Jokowi adalah sistem pemerintahan Presidensial. Dengan sistem 

seperti ini, pemerintahan Jokowi sudah membuat kebijakan-

kebijakan baru untuk kemajuan bangsa Indonesia, antara lain yaitu : 

1. Melakukan program realisasi Swasembada gula dan beras yang 

bertujuan untuk kemajuan rakyat. 

2. Menghentikan sementara (monotarium) penerimaan calon 

pegawai negeri sipil selama 5 tahun. 

3. Adanya bagi-bagi kursi kementrian kabinet Jokowi. 

4. Hanga BBM dinaikkan lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. 

5. Melakukan penjualan terhadap aset-aset negara seperti yang 

dilakukan Presiden Megawati sebelumnya. Seperti penjualan 

pesawat kepresidenan demi menyelamatkan perekonomian 

negara. 

 

 

 

 



45 
 

2.6 Analisis Hermeneutika 

2.6.1 Pengertian Hermeneutika 

Secara etimologis, kata hermeneutika (hermeneutic) berasal dari 

bahasa Yunani, hermeneuein yang berarti menerjemahkan atau 

menafsirkan. Dalam kata benda, Hermeneia dapat diartikan sebagai 

penafsir atau interpretasi. Dalam mitologi Yunani, hermeneutikasering 

dikaitkan dengan tokoh yang bernama Hermes, yaitu seorang utusan 

yang mempunyai tugas untuk menyampaikan pesan dari Jupiter kepada 

manusia. (E. Sumaryono, 1999 : 23) 

Pada awal mulanya hermeneutika digunakan oleh para kalangan 

agamawan. Melihat hermeneutika dapat memberikan makna dalam teks 

klasik, maka pada abad ke-17 kalangan Gereja menerapkan telaah 

hermeneutis yang membongkar makna pada teks injil. Namun seiring 

dengan perkembangannya saat ini, hermeneutika telah berkembang 

menjadi kajian yang digunakan untuk ilmu-ilmu umum. Salah satunya 

adalah digunakan untuk ilmu komunikasi. 

Hermeneutika menurut Ricoeur adalah sebuah teori tentang 

bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks. Jadi gagasan kuncinya 

adalah realisasi diskursus sebagai teks, sementara pendalaman tentang 

kategori-kategori teks akan menjadi objek pembahasan kajian 

berikutnya. Dengan kata lain, hermeneutika merupakan proses 

penguraian yang beranjak dari isi dan makna yang tampak kearah 

terpendam dan tersembunyi. (M. Rafiek, 2010 : 3) 
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Beberapa tokoh hermeneutika modern banyak mendefinisikan 

istilah penafsiran secara berbeda-beda. Bagi Schleiermacher penafsiran 

adalah rekontruksi pikiran penulis, bagi Dilthey penafsiran berarti 

eksplanasi berdasarkan keadaan psikologis dan riwayat hidup penulis, 

bagi Betti dengan mengacu pada sejarahnya, sedangkan Gadamer 

bahkan sampai menganggap penafsiran sebagai suatu pemahaman yang 

lebih baik dari pada oleh penulisnya sendiri. (Benny H. Hoed, 2008 : 

84) 

Dalam perkembangan selanjutnya, definisi hermeneutika 

menurut Richard E. Palmer dibagi menjadi enam kategori antara lain 

yaitu : 

1. Teori penafsiran kitab suci (theory of bibical exegesis) 

2. Hermeneutika sebagai metodologi filologi umum (general 

philological methodology) 

3. Hermeneutika sebagai ilmu tentang semua pemahaman bahasa 

(science of all linguistic understanding) 

4. Hermeneutika sebagai landasan metodologis dari ilmu-ilmu 

kemanusiaan (methodological foundation of Geisteswissenschaften) 

5. Hermeneutika sebagai pemahaman eksistensial dan fenomenologi 

eksistensi (phenomenology of existence dan of existential 

understanding) 
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6. Hermeneutika sebagai sistem penafsiran (system of interpretation) 

Keenam definisi diatas, bukan hanya urutan dari fase sejarah. 

Akan tetapi merupakan pendekatan yang sangat penting di dalam 

problem penafsiran suatu teks. Dari masing-masing definisi memiliki 

nuansa yang berbeda-beda namun tetap dapat dipertanggung jawabkan 

dari tindakan manusia menafsirkan, terutama penafsir teks. 

Keprihatinan untuk membatasi kesewenang-wenangan yang 

muncul dari konsep hermeneutika dan di dalam praktek penafsiran, 

mendorong munculnya paling tidak tiga model pendekatan yang 

mendefinisikan peran hermeutika. (Haryatmoko, 2015) 

1. Hermeneutika memerankan fungsi seni pemahaman 

(Schleiermacher, Dilthey, Droyen) yang mampu memberikan aturan-

aturan metodis kongkrit untuk penafsiran teks. Peran ini lebih teknis 

dan normatif. Model ini sering disebut dengan hermeneutika 

normatif atau metodis. 

2. Hermeneutika harus beranjak dari peran seni pemahaman untuk 

memberikan tempat kepada refleksi yang lebih fenomenologis, 

tentang fenomen penafsiran. Penafsiran ini tidak dibatasi pada 

analisa teks dalam disiplin tertentu, tetapi merupakan ciri dasariah 

dari keberadaan manusia didunia dan terbatas ini. Maka model ini 

sering disebut dengan hermeneutika fenomenologi (Heidegger, 

Gadamer, Ricoeur). 
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3. Hermeneutika kritis tidak terlepas dari pengaruh teori kritis 

(Habermas, Foucault, Bourdieu, Derrida, Ricoeur). Hermeneutika ini 

merujuk pada pengaruh metode mashab Frankfurt yang menekankan 

analisa teori masyarakat yang tidak puas hanya dengan konstatif dan 

deskriptif. Teori sosial tidak bisa mengikuti ideal positivis-obyektif 

atau azaz bebas nilai.  

2.6.2 Hermeneutika Paul Ricoeur 

Paul Ricoeur merupakan seorang filsuf dari Perancis abad 20-an 

yang berupaya untuk mengembalikan fokus hermeneutika kepada 

domain teks. Dalam karya-karya yang sudah dihasilkannya, terlihat 

Ricoeur memiliki perspektif kefilsafatan yang beralih dari analisis 

eksistensial kemudia ke analisis eidetik (pengamatan yang sedemikian 

mendetail), fenomenologis, historis, hermeneutika hingga semantik. 

Akan tetapi, terdapat dugaan bahwa seluruh filsafat Ricoeur pada 

akhirnya terarah pada hermeneutika terutama pada interpretasi. semua 

interpretasi merupakan usaha untuk “membongkar” makna-makna yang 

masih terselubung atau usaha membuka lipatan-lipatan dari tingkatan 

makna yang terkandung dalam makna kesusastraan. (E. Sumaryono, 

1999 : 105) 

Pemikiran Paul Ricoeur banyak dipengaruhi oleh Gabriel 

Marcel, Fenomenologi dari Husserl, Heidegger dan Jespers. Ricoeur 

juga menjelaskan mengenai hermeneutika merupakan  usaha penafsiran 

yang dilakukan manusia dengan kemampuannya untuk menerobos jarak 
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budaya dimana seseorang akan sampai pada konteks historis sesuatu 

yang ditafsirkan. 

Hermeneutika merupakan versi lain dari fenomenologi yang 

terkait secara dialektis. Yang mana Ricoeur membangun berdasarkan 

prasangka-prasangka hermeneutika. Serta hermeneutika itu sendiri juga 

didasarkan oleh prasangka fenomenologi. Dengan kata lain, 

hermeneutika Ricoeur merupakan sebuah titik temu (media) yang 

dikembangkan dari dua pemahaman yaitu fenomenologi dan tradisi 

hermeneutika. 

Menurut Ricoeur, kara-kata adalah simbol. Karena 

menggambarkan makna lain yang sifatnya tidak langsung, tidak begitu 

penting serta figuratif (berupa kiasan) dan hanya dapat dimengerti 

melalui simbol-simbol yang dimiliki oleh sebuah teks. 

Jika hermeneutika didefinisikan sebagai interpretasi terhadap 

simbol-simbol, kemudian Ricoeur berusaha memperluas definisi 

hermeneutika sebagai “perhatian kepada teks”. Hermeneutika dalam hal 

sedemikian ini hanya akan berhubungan dengan kata-kata tertulis 

sebagai ganti dari kata-kata yang terucap. (E. Sumaryono, 1999 : 107) 

Pendefinisian hermeneutika sebagai teori pengoperasian 

pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap teks, apa 

yang diucapkan dan ditulis akan memiliki makna lebih dari satu jika 

dikaitkan dengan konteks yang berbeda. Hal yang demikian disebut 
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dengan istilah “polisemi” yaitu ciri khas yang menyebabkan kata-kata 

mempunyai makna lebih dari satu. 

Dalam pandangan fenomenologis hermeneutika, Ricoeur 

menekankan pada kepentingan distanciation (pengambilan jarak). 

Setiap pemaknaan yang dilakukan oleh kesadaran melibatkan saat 

pengambilan jarak dari objek yang diberi makna, pengambilan jarak 

dari pengalaman yang hayati dengan tetap secara murni dan lugas 

tertuju kepadanya. Pengambilan jarak ini berhubungan erat dengan 

epoché, mengheningkan dan menjauhkan prasangka referensi terdahulu 

berkaitan dengan fenomen. 

Hubungan epoché dan pengambilan jarak sangat jelas terlihat 

dalam bahasa. Tanda linguistiknya hanya dapat merujuk kepada hal 

yang bukan benda. Dengan demikian, pengambilan jarak hermeneutika 

ditujukan terhadap rasa kepemilikan masa lalu seperti juga yang 

ditujukan epoché terhadap pengalaman yang dihayati. 

Berdasarkan pada tugas yang terdapat dalam hermeneutika tidak 

semata-mata untuk mencari kesamaan antar maksud penyampai pesan 

dan penafsir. Tugas hermeneutika adalah menafsirkan makna dan pesan 

seobjektif mungkin sesuai dengan yang diinginkan oleh teks. 

Uraian tentang proses pencangkokan hermenutika ke 

fenomenologis terdapat tiga tahap yang perlu diperhatikan, yang 

pertama tahap semantik yaitu bahasa merupakan wahana utama bagi 

ekspresi ontologi, oleh sebab itu kajian ini tidak dapat terlepas dari 
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struktur bahasa dan kebahasaan melalui simbolisme. Kedua adalah 

refleksi yang mana mengangkat lebih tinggi lagi posisi hermeneutika 

pada level filosofis. Proses kedua ini merupakan proses yang dilakukan 

melalui proses ulang balik antara pemahaman teks dengan pemahaman 

diri yang berlangsung seperti pada hermeneutic cycle. Ketiga atau tahap 

terakhir adalah eksistensial, dimana pada tahap ini akan diungkap 

bahwa pemahaman dan makna bagi manusia ternyata berdasar dari 

dorongan-dorongan yang bersifat instingtif. 

Sebuah teks pada dasarnya bersifat otonom atau berdiri sendiri 

dan tidak bergantung pada pengarangnya. Baik dari sudut pandang 

sosiologis maupun psikologis, serta untuk melakukan rekontekstualisasi 

secara berbeda di dalam tindakan membaca. Terdapat tiga macam 

otonomi teks, yaitu intensi atau maksud pengarang, situasi kultural dan 

kondisi sosial pengadaan teks dan untuk siapa teks itu dimaksudkan. 

Atas dasar otonomi ini, maka yang dimaksudkan dengan 

“dekontekstualisasi” adalah bahwa materi teks melepaskan diri dari 

cakrawala intensi yang terbatas dari pengarangnya. Teks tersebut 

membuka diri terhadap kemungkinan dibaca secara luas. Dimana 

pembacanya selalu berbeda-beda. Inilah yang dimaksud 

“rekontekstualisasi”. (E. Sumaryono, 1999 : 109) 

Ricoeur menawarkan empat kategori metodologis, yaitu 

objektifasi melalui struktur, distansiasi melalui tulisan, distansiasi 

melalui dunia teks dan apropriasi atau pemahaman diri. Pada dua 
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kategori pertama merupakan kategori hermeneutika yang berada pada 

kutub obyektif, sedangkan kategori dua terakhir berada pada kutub 

subyektif. Hal ini menjadi penting karena hal merupakan syarat dalam 

hermeneutika agar teks dapat mengatakan sesuatu. (Haryatmoko, 2015) 

 

2.7 Analisis Hermeneutika dalam Pesan Lirik Lagu 

Lirik lagu merupakan sebuah ekspresi yang membangkitkan perasaan, 

merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa lirik lagu merupakan jenis karya yang mempunyai 

pesan didalamnya berupa simbol atau tanda yang bermakna. 

Jika lirik lagu adalah sebuah simbol, maka untuk memahami simbol 

tersebut diperlukan pemaknaan dari pembaca dalam memahami makna dan 

pesan dalam lirik lagu. Pembaca harus mampu memahami bahasa sebagai 

sistem simbol yang mempunyai arti. 

Di dalam lirik lagu yang terdiri dari simbol-unsur yang tersusun dan 

setiap susunan tersebut mempunyai makna yang saling berkaitan. Maka 

dalam pemberian makna tidak boleh dilakukan secara mengarang bebas atau 

sesuka hati. Melainkan harus berdasarkan pada struktur simbol atau biasa 

disebut dengan ilmu tentang tanda. 

Dalam kajian hermenutika fenomenologi Ricoeur, memberikan tujuan 

untuk dapat membongkar makna dan pesan yang terkandung dalam sebuah 

lirik lagu berdasar pada konteks waktu dan kejadian yang terjadi dimana lirik 

lagu tersebut diciptakan. Sekaligus perpusat pada simbol-simbol yang 
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terdapat dalam lirik lagu akan diketahui secara luas dari berbagai sudut 

pandang. Oleh karena itu dijelaskan pembagian pada metode analisis yang 

masuk pada dua kutub pemahaman yaitu secara objektif dan secara subjektif. 

Hermeneutika Ricoeur dalam menganalisis lirik lagu tidak terlepas 

dari otonomi teks yang dikemukakan Ricoeur, yaitu intensi maksud 

pengarang, situasi kultural dan kondisi sosial pengadaan teks, serta ditujukan 

untuk siapa teks itu dimaksudkan.  

Dalam upaya memahami lirik lagu secara utuh dan menyeluruh, maka 

interpretasi harus terus menerus mengikutinya. Dalam konteks ini  penafsir 

atau pembaca lirik lagu diletakkan dalam dimensi waktu (sejarah) dan situasi 

kultural serta sosial. Hingga hasil analisis yang diperoleh akan secara 

signifikan menghasilkan makna sesuai dengan apa yang dibaca dari teks. 

Penelitian lirik lagu Iwan Fals pasca reformasi politik ini tentunya 

dalam analisis ini, dunia teks akan berada pada masa reformasi politik di 

Indonesia. Sehingga untuk mengetahui makna dan pesan yang terdapat dalam 

masing-masing karya Iwan Fals pada pasca reformasi perlu benar-benar fokus 

pada cakrawala masa dimana lirik lagu itu diciptakan. Selain itu juga perlu 

diperhatikan mengenai konteks pencipta lagu dan juga pada disiplin ilmu lain 

yang mendukung penggalian makna dalam lirik lagu. Disinilah hermeneutika 

Paul Ricoeur akan diterapkan melalui beberapa tahapan yang mana sudah 

dijelaskan pada bagian sebelumnya mejadi tahapan-tahapan penting untuk 

mendapatkan makna dan pesan dalam masing-masing lirik lagu. 
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2.8 Teori Struktural Fungsional 

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengkaitkan lebih lanjut 

pembahasan dengan menggunakan teori Struktural Fungsional. Struktural 

Fungsional adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang 

memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang 

saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi 

tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lain. Teori ini memandang 

bahwa masyarakat luas akan berjalan normal kalau masing-masing elemen 

atau institusi dapat menjalankan fungsinya dengan baik. (Bernard Raho, 2007 

: 48) 

Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana berfungsinya 

suatu struktur. Setiap struktur akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. 

Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, 

fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka 

struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. 

Tokoh yang terkenal menggagas teori ini adalah Talcott Parsons dan 

Robert K. Merton. Talcot Persons salah satu tokoh dari teori ini mempunyai 

pandangan bahwa masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang di dalamnya 

terdapat sub-sub sistem yang masing-masing mempunyai fungsi untuk 

mencapai keseimbangan dalam masyarakat. 

Dalam teori struktural fungsional Parson ini, terdapat empat fungsi 

untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah hal yang ditujukan untuk 
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pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Secara sederhana 

struktural fungsional adalah sebuah teori yang pemahaman tentang 

masyarakatnya di dasarkan pada sistem organik. Fungsionalis berarti melihat 

masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling 

berhubungan satu sama lainnya. Satu bagian tidak terpisah dari keseluruhan. 

Dengan demikian dalam perspektif fungsionalis ada beberapa persyaratan 

atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa 

bertahan. Imperative-imperatif tersebut adalah adaptasi, pencapaian tujuan, 

integrasi, dan latency atau biasa yang disingkat dengan AGIL (Adaptation, 

Goal attainment, Integration, dan Latency). 

Menurut teori Fungsionalis ini masyarakat adalah suatu sistem yang 

terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling 

menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan 

membawa perubahan pula pada bagian-bagian yang lain. 

Teori fungsionalisme struktural menekankan kepada keteraturan 

(order) dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah 

fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan 

(equilibrium). Fungsi dalam teori ini adalah akibat yang dapat diamati yang 

sesuai dalam suatu sistem, oleh karena itu lawannya adalah disfungsi. Sifat 

dari fungsi itu adalah fungsi manifest dan fungsi laten. 

Menurut Merton, Fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-

konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau 
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penyesuaiandari sistem tertentu. Konsep merton tentang disfungsi meliputi 

dua pikiran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pertama, sesuatu bisa saja 

mempunyai akibat yang secara umum tidak berfungsi. Kedua, akibat-akibat 

ini mungkin saja menurut kepentingan orang-orang yang terlibat. 

Merton dalam analisa fungsionalnya menambahkan gagasan Fungsi 

manifest dan fungsi laten. Fungsi Manifest adalah fungsi yang diharapkan dan 

fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan. Pembedaan yang dibuat 

oleh merton tentang fungsi manifest dan laten lebih jauh memperjelas analisa 

fungsional dan mengimbangi teori fungsional Parsons. Fungsi manifest 

adalah konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibat yang orang harapkan dari 

suatu tindakan sosial atau situasi sosial. Sedangkan fungsi laten adalah 

konsekuensi atau akibat yang tidak diharapkan atau pun dimaksudkan. 

Bernard Raho, 2007 : 63-66) 

Merton menjelaskan bahwa akibat yang tidak diharapkan tak sama 

dengan fungsi yang tersembunyi. Fungsi tersembunyi adalah salah satu jenis 

dari akibat yang tidak diharapkan, satu jenis yang fungsional untuk sistem 

tertentu. Merton juga berpendapat bahwa tidak semua struktur dilakukan 

untuk berfungsinya sistem sosial, beberapa bagian dari sistem sosial kita 

dapat dilenyapkan. Ini dapat membantu teori fungsional mengatasi 

kecenderungan konservatif yang lain. Dengan mengakui bahwa struktur 

tertentu dapat dilenyapkan maka fungsionalisme membuka jalan bagi 

perubahan sosial yang penuh makna. 
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