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PENDAHIJLlJAN 

1. Latarbelakang Masalah 

Pada akhir bulan Februari 2005, tepatnya 26, Freedom institute, 

sebuah lembaga pusat studi untuk demokrasi, nasionalisme dan ekonomi pasar, 

membuat iklan satu halaman penuh di harian nasional KOlnpus mendukung 

pengurangan subsidi Bahan Bakar Mmyak (B8M) oleh pcmerintah Alasan utama 

mendukung pengurangan subsidi 88M d!jelaskan pada kalima! pertama yakm, 

"sebab selama ini salah sasaran Juga mcnycnangkan para pcnyclundup minyak"_ 

Dcngan mengunakan pcrhltungan kuantitatif yang ra::;ional, iklan Ini ditutup 

dengan pencantuman 36 nama pendukung pcngurangan SlIhSldi Hl3M y<'H1g 

diantaranya sudah dikenal oleh publ1k Seper!1 Andi Mallarangcng (Juru Hlcara 

Kepresidenan), Ayu Utami (Sastrawati). Anggito Abimanyu (Ekonom), Flkri Jufri 

dan Goenawan Mohammad (Pendiri Majalah Tempo), Franz Magnis Suscsno 

(Guru Bcsar F!bafat Universitas Driyarkara), Rizal Mallarangcng (Olr(:ktur 

Freedom Institute, Adik Andi Mallarangeng), Todung Mulya Lubis (pengacara, 

pejuang HAM) dan Ulil Abshar Abdalla (Koordinator Jaringan Islam Liberal). 

Iklan Freedom Institute merupakan reaksi mendukung rencana 

kenalkan harga BBM oleh pemerintah - kcmudian benar-benar menaikan harga 

BBM tanggal I Maret 2005 berdasarkan Peraturan Presiden No. 22/2005 dengan 

kenaikan rata-rata 29 persen_ 

Sikap yang diambil Freedom Institute seperti me!awan arus ditengah 

suara publik menolak keputusan sepihak pcmerintah tersebul. WaJar blla 
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keputusan mendukung keputusan pemerintah oleh Freedom Institute mendorong 

perdebatan publik Harian Kompas memberikan kolom perang pena menyikapl 

pcrdebatan lklan tersebut tidak kurang dari sepekan pada awa! \t1arct 20S. Dl 

beberapa stasiun teleVlsi, talkshow men genal iklan Freedom Institute menemukan 

saling serang argumen, Semmar dan dialog publik membicarakan lldan Freedom 

Institute tersebut dalam nuansa pro dan kontra. 

Perdebatan mengenai iklan mendukung kenalkan RRM oleh Freedom 

Institute dlatas mengenaJ mmen ikIan. Revnsond BaS\\IL ek0l10111 dan UC;M, 

dalam salah satu diskuSl dl Jakarta rneragukan isi lklan tcrschllt dibuat o1ch 

Lembaga Pengabdian Ekonomi Ma~yarakat Ut11vcrsitas Indoncsla (LPl;\!1-Ulj 

Katanya. data yang disodorkan sarna lK'rsls dcngan bllatan Bank I huwl, schlllgga 

perlu dircrtanva!-"an sCllimlah Icmhaga donor (lSlIlg dal<llll PCll1hll<ltan Ikbll I 

Ma~dl menurut Revrlsond, la mcnduga Iklan tersebut scbagal counter terhadap 

pemiklrann'y'a yang menilat bahwa pengurangan subsidl HEM merupa\.;an 

prakondlsi bagi masuknya perusahaan-perusahaan asing ke dalam btsnls eceran 

mmya\.; dan gas di IndonesHl 2 

Abd Rahim Ghazali meny'oal iSl iklan Freedomln.st dalam tiga pomt \ 

Pertama, adalah kesulitan hidup masyurakat ttdak berjalan linier sepertt 

dltllnjllkan dalam iklan tersebllt Kedua, naik turunnya jumlah pcnduduk Illlskll1 

ttdak selalu terkmt dengan kebiJakan ckonomi akan letapi, »csual dcngan ka,lian 

Amartya Sen, !chih kcpada tingkat kebebasan politik di masyarakat. Ketlga, 

I R~'fI/{blika Oil/tile ~'Wv. rcp,V1>lik.!Lgl..JQ. Diakses tanggal 16 \1arCl ::'005 Dapill dilihlll PUlil di 
~.anan Hqwh},;m, :;) Mare! 2005 dengan )udu] "Amcrikanisasi B13M" 
; \1~jalah l\-1inglliJ.n Pilar edisi no Q91ahuJl VlI 07-13 Marel 200S Ruhik (hila Stint/lili. 

Abd RahIm Ghazali iVicl!Vool Ikloll fayw)(lIll'rmcnmoh dalam KUIlI/iiIS 2 lVlarcl 2i)U' 

2 
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pengalihan subsldl dari 88M kc kcsehatan, pendidikan dan bera::. murah, 

mempcrlihatkan bahwa pemerintah tidak kreatif dalam mcnseJuhtcrakan 

masyarakat 

Maslh dalam teks, taJuk iklan yang berbunYl, "sebab sdama In! salah 

sasaran Juga menyenangkan para penyelundup minyak", rnenunJukan 

penyelesaian masalah yang tidak cerdas dan kritis. Kcnapa ketidakmampuan 

menangant penyelundupan minyak dibebankan kepada masyarakat.-l Selain ilU. 

hltung-hllungan data statlstik cendcrung lak mcndckati kcnyataan karcna 

mengandaikan pada \..ondlsi dengan tingkat korupsl rcndah sepcrti UI Singapura 

Lebih mendetail, argurnen Freedornlnst mcnyodorkan t'akta bahwa 

scbagai konsekuensi dari harga dunia yang lerus melamhung, Sllb~ldi !crus 

membengkak jauh mckhlhi n;ncana sCIHula yang [{p 19 irillu[] TUllpa 

pengurangan, SUbSISdl dapat melcwali angka Rp 70 tnllUn untuk. tahlln 2UOS atau 

hamplr sctara dengan Rp 200 miliar perhari 5 Dcngan pcngurangan subsidl rata-

rata 29 persen negara mengurangi beban subsidl hingga separuhnya yakni Rr 100 

mihar perhari atau Rp 39,8 tnliun sctahun. 

Perhitungan angka tersebut dtnilai oleh Refonn Institute ~cbagaJ 

sesuatu yang dangkaJ dan sebagai akibat dari utang kolosal bank-bank era kriS1S 

moneler. Terlebih, kinerja BPPN yang tak serius rnengurus penYlmpangan dana 

BLBI dan hanya mampu mengembalikan 30 pcrscn dana pcmcrintah dari 600 

triliun utang perbankan{' 

; Eff~[]di Ghazali. (Maaf) tak Mampu Bcriklan, daltlm KompaI" 2 Maret 2005 
MaJalah Mmguan Pilar, Of' CII. 

o fhlJ 
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Diluar persoalan teks iklan, permasalahan konteks menjadi perdebatan 

tersendiri yakni ruang publik dimanfaatkan dan didominasi oleh kelompok yang 

dapat membeli dalam bentuk space iklan 7 Mengutip pcndapat !labennas, bahwa 

ruang publik akan berfungsi secara baik berdasarkan keadilan akses terhadap 

informasi dan aneka kesempatan publik untuk terlibat dcliberasi (konsultasi) yang 

kritis dan rasional, iklan tersebut menutup kemungkinan masyarakat lak mampll 

akibat korban kenaikan BBM memasuki wilayah publik tadi.~ Tcrlebih, argumcn 

Freedom Institute yang menyamakan lklan dukungan kehlJakan puhlik dcngan 

iklan " sampoo, dllentang sebagian masyarakat sebagai tindakan tidak 

bertanggungajv·;ab, lklan ini menyangkut rancangan sebuah kcbiJakan publik 

sehingga bersangkutan dengan alokasi otontaUf nilai yang akan benJampak pada 

kehldupan ma~yarakaL II' 

Iklan politik tak lepas dan ~uatu bent uk komunikasi polltik adalah 

bagian lain yang disorotl Efendi Ghazali yaknl sebuah lklan yang mencona 

J1lengadvokasi publik tentang isu~isu yang tlianggap kemaslahatan orang banyak 

atau disenllt 1.\,\111.: advocacy ad. Biasanya, hal ini tak dilakukan olch orang-orang 

yang dckat dcngan pemerintah baik pnbadi alaupun instltllSL Konsckucnsinya, 

lklan Freedom Institute ju:.tru bemilai tak stratejik ll dan kontraproduktif karena 

:\1cnUrll! Miflggllan PJiars, mengulip pcmya/aan Hamid BasYllib. pcnglll"US Freedom ins1ilu/e. 
bw}a lkJ<ln y<lng dlkeluarkan oleh Freedom Institute untuk membeb kolom ikJan sa/u h<li.aman 
pentlh Kumpt.l_\' mencapai Rp 300 Juta lebih (tidak dirinci nilai lebihnya_pen) 
i< Effendi Ghazali. Op, CII, 
_J Rizal MaJ!arangeng, Kaum Intelektual, BBM dan lklan Freedom !n,titute dalam harian KOfllj)O-I, 

3 Maret 2005, R~zal Mailarangeng menuils dalam kapasita~ Direktur EbekutlfFreedom Instllute 
~:,'hal pula dl Majalah Mmguan /'ilar Op_ ('If 

I, BU?la~o ,l)anu~aya M~at: Tidak Maff\!}u Beriklan Kompas. 4 Marct ZOOS 
Effendi (,hazah (}p, (' II, 
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melibatkan beberapa nama yang dikenal 0posile terhadap pemenntah sepcrti Fikn 

Jufri dan Goenav·,ran Mohammad, pimpinan senior Majalah Tempo Group. 

Menanggapi pendapat ini, Freedom Institute beralasan ba!\\\la sesuatu 

y'ang baru memang mengundang pro dan kontra, Btla tindakan pemcrintah 

dianggap benar dan tepat, maka tidak rerlu sungkan bag! inte1ektual untuk 

mendukungnva_ 12 Rizal Maliarangeng menandaskan bahwa 36 nama dalam iklan 

tersebut tidak dikendahkan oleh pemerintah, Justru mempengaruh! pcmerintah, la 

menambahkan bahwa organisasinya tak mcnerima sepcscrpun dana sos!altsasl 

kcnaikan BBM uleh pcmerintah sebesar Rp 33 Miliar lewat Menteri KOlnunikaSI 

dan Informasi, 11 

Dan stn!, studi kritis wacuna mempunyai nilal penting mengtngat 

fclast pcrdchatan antara leks, knmeks dan wacana bcrkembang secant bcrsal1la-

sarna dan saling krkait, l'eks -- dalam hal im hahasa iklan lllcll1uncul kan 

perdebatan dalam konteks perubahan sosial masyarakat KarcniJ memang. tillk 

perhatian dari analisis krilis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks 

secara bersama·sama dalam proses komunikasi.t~ Teks adalah semua bentuh. 

bahasa bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas tetapt semua Jems 

ekpresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara citra dan sebagulllya_ 

Konteks memasukan semua situasi dan hal berada di luar teks dan mcmpengaruhl 

pemakaian bahasa seperti partisipan dalam bahasu dun sttua~i s05ml Jlmana leks 

12 Rizal Mallllfllng-.:ng Up, Cif. 
1) MajaJah Minguan I'da,. Op_ ('/I 

14 Eriyant(l 2001 Allilhsis Wacwl"'!' 
4 <'lJgWJtaT AnalislS 1;'ks/l1edw Yogy~.k~rt~ LklS H~J <) 
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itu diproduksi, Wacana disini dapat diartikan sebagai teks dan konteks secara 

15 bersama-sama. 

Kerangka kerja analisis kritts media dapat dilihat dalam bagan 

sederhana dibawah ini: 1(, 

Produksi Teks 

TEKS 

Konsumsi Teks 

Sociocultural Practices 

Teks dalam artian kritis tak pemah lepas dari rclasi-n::!asl Kua~a 

(inheren) untuk tujuan mcndefinisikan scsuatu dan menyingkirkan scsuatu 

Dengan demikian, analisis wacana kritis termasuk dalam paradlgma pcnc!itian 

kritis yang melihat pesan sebagai pertarungan kekuasaan sehingga teks dipandang 

sebagal benluk domlnasi dan hegemoni kepada kelompok lain. Wacana tiada lain 

merupakan alat representasi dimana suatu kelompok dominan memarjinalkan 

posisi kelompok lak dominan P Dominan hukan dalam arti jumlah akan tctapi 

menunjuk pada kualttas dan potensi memanfaatkan akscs-akses ckonoml politik. 

Iklan Freedomlnst dapat dipandang dari titik 10i dcngan tepal, karena 

iklan tersebut mencoba menggeser posisi sesuatu (suara rakyat miskin) untuk 

dapat bersuara lebih kritis Sebagai contoh, Effendi Gazali menggambarkan 

151hldhal9 
16 F' I ,,), N 

HITC OUe'" ' orman 1995. !l11.'dw lhl'('ollr.\i!. London Edward Arnold Hal 59, seperti dikUlip 
olen Jaffer Sneyholislamr 200 I. Crilicai Discourse Analysis 
Oi akses tanggal 17 Maret 2005 
17 Eriyanto. ()p.Ci{. hal 18 
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bagaimana Siwi Purwono, warga biasa di Tebet Timur Dalam 8/7 terus 

meneriakan konsepsmya bersama pakar dari Pertamina tentang inefeslensi 

Pertamina serta soal windfall di n::kcning tertentu yang dapat rm::mhuat suhsidi 

menjadl nol persen, Akan tetapt suara warga biasa itu kapan dapat terdengar dan 

dihahas publik sebagai pembanding iklan Freedom Institute.l~ 

Penguasaan terhadap media oleh penyampai teks, iklan, elite ekonomi 

menggeser perdebatan publik, diskusi rasional dan konsensus menjadi wilayah 

konsumSl massa dan dijajah o[eh korporasi-korporasi serta elite dominan, [lroscs 

depol1tlSasi mi didorong oleh komersialisasi, tumbuhnya perusahaan-perusahaan 

besar, meningkatnya intervensl negara demi stabilitas ekonomi, dan mduasnya 

pengaruh SalUS serta akal budt instrumenta! dalam kehidupan sosial Proses ini 

yang lantas dlsebut Habennas sebagai refeodalisasi ruang publik. i
') 

Penggunaan media dalam mendllkung atau menolak permasa[ahan 

politik khususnya lewat iklan mulai menjadi trend sejak efektifitas penggunaan 

medIa dalam kampanye Pemilu Parlemen dan Prcsiden/Wakil Presidcn 2004, 

khususnya dalam mcmbcntuk opini publik. Trend ini dapat dijclaskan 1cwat 

pendekatan sosial budaya yang bersumber dari Aliran Frankfrut yang mendalaml 

peri hal budaya massa, seperti lewat media yang berperan dalam mempatuhkan 

goiongan masyarakat yang berkemungkinan menyimpang serta menentang.~11 

Media adalah salah satujalan efcktifmembuat opini dan pilihan publik 

yang seragam dan disesuaikan dengan maksud pembuat opini karena sitil1nya 

1~ Efendi GozaJi. op,elf 
19 Hari )uliawan 2004 Ruang Publik Haberrnas. Solidarilas Tanpa Inlimira.s DaJam Majalah Dua 
~ulananHa.\"IsNomor 11~!2. Tahun ke-53, November-Desernber2004 Insisl' Yogyakarta Hal 33 

Oems McQuali 1987 leon Komllmka,\·i Mmsa: Suatl/ Pel/Kanlar. Jakarta. Erlangga Hal 66 
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yang massa!. Apa yang dilakukan oleh Freedom Institute lewal media mencoba 

membllat arllS perspektif baru dalam masyarakat, bahwa krilis terhadap kebijakan 

publik pemerintah bukan berarti harus menentang dan beroposisi. Untuk 

memperkuat pendapat itll, dicantumkan tokoh-tokoh intelektual akadcmisi 

ataupun praktisi. Selain itu, terlepas dari penolakan Freedom Institute didanai oleh 

pemerintah, penggunaan media dalam rnenolong pemerintah dalam masa-masa 

kritis ekonomi sering dilakukan untuk menopang legitimasi 21 dan populantas 

yang tengah menurun oleh pribadi ataupun instansi pemerintah atau swasta. 

Independensi dan integntas intelektual menghantarkan pada tingkat 

diskusi lebih mendalam. Terlebih, Hamid Basyaib secara terang-terangan 

menyatakan bahwa Freedom Institute berpihak kepada idiologi ncoliberal atas 

alasan kebaikan jangka panjang untuk lndonesia. 22 la mencontohkan masuknva 

investor asing kepada bidang telekomunikasi dan pendidikan telah mcmaksa 

kompetitor dalam negeri memperbaiki kuaJitas produk dan pelayanan. Dengan 

demikian keputusan yang diambil mendukung pengurangan subsidi tak lepas dari 

kepentingan idiologi, ekonomi dan publik. 

Melihat bias antara berbagai kepentingan terscbut, I\gus Suronn 

mendai bahwa telah terjadi perselingkuhan antara aktiflslintc1ektual dengan 

penguasa.
c
.
i 

Pertama tclah terjadi keterjarakan (kesenjangan) antara aktivis 

Intclektual dan kesenyataan masyarakat bawah, KcduH, tcrdarat rotre{ s...:bagwll 

intelektual/aktitls yang tak dapat menghadapi kekuasaan. Ketiga, buktl bahwa 

~I lhld. Hili 67 Alirlll! Briminghllm l<lhull 70-Hn mcngkaji pesnn dan media terulllnlll 
signifik.ansin),<l dengan kekuasaan 
~~ Maja!ah Mingguan PilafS Up.('il 
- Agus Surono BBM dan [klan Freedom Institute dalam hanan KOl1lpa,I' I Maret 2005 
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arus besar gerakan neo-liberal sudah sulit untuk ditampik oleh sebugian kalangan 

aktifis,iintelektual. 

Sebagian nama dari 36 tokoh yang disebut dalam iklan tersebut dikenal 

masyarakat karena derajat integritas dan intelektual yang memadai, Mereka tclah 

bekerjasama memperjuangkan tumbuhnya ciVIl society di Indonesia dan 

demokratisasl Sehingga wajar bila Agus Surono menyayangkan s1kap Freedom 

Institute yang tlba-tiba mendukung kcbijakan yang dinllai J\gus Surono 

mcngkhmati aspirasi masyarakat dan mendekat kepada kekuasaan 

Mcnanggapl tanggupan ini, Frecdom Instltutc menlJllJuk bcherapa 

tokoh untuk menunjukan bahwa tidak semlla pendapat intelektual yang 

mendukung dan berpihak kerada pemertntah dicap sebagal persdingkuhan 

lntclck.tual, Tokoh ItU scpertl Henry Kissinger, Condy Rice, Suekarno. Hatta dan 

Sutan Sjahrir, 

Jaltnan relaslonal antara intelektual, kekuasaan dan pasar mendapatkan 

tempat yang penuh argumentasi Menurut Edward W. Said dengan tegas 

mcnyatakan bahwa mtclektual harus meng1tan, harus punya ruang untuk berdiri 

dan bcrkata balik kepada o1oritas, karena kepatuhan mati kepada otoritas dalam 

dunia sekarang merupakan salah satu ancaman terbesar bag1 kehidupan intelektual 

yang aktif dan hermoral,2~ Apa y'ang dimaksudkan Said sebagai otontas itu t1dak 

lain adalah "dewa-dewa" yang akan berperan sebagai patron yang membenkan 

berbagai fa~ilitas dari yang benvujudjabatan, uang, serta poplilaritas nama, 

:4 Edward Said. 19')8 I'aall i/lldeA/llaf: Ku/mh-/;rr/iuil Rea/lla//I(!/ IYYJ (Pefltj 
dan P Haslidungan Sirait) Jalcarta. Yayasall Obor Indonesia. HaJ 93 
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Dalam hal ini, menurut Julien Benda intelektual pada postsi berbicara 

tentang kebenaran kepada penguasa yang tanpa tcdeng aling-aling, fasih, san gat 

beranL dan individu pemberang. 25 Kenapa sikap ini perlu muncul, dijawab olch 

Said sebagal karunia bakat untuk merepresentasikan, mengckpresikan, dan 

mengartikulasikan pesan, pandangan, sikap, filosofi dan pcndapatnya kcpada 

publik 2G Konsekuensi yang sekiranya muncul yakni intelektual harus herani 

dalam pasisi sulit dan kesepian. 

Definist yang dilontarkan o1ch Said memang tidak mcngharuskan 

bahwa inte1ektual selalu oposite terhadap pemerintah, akan letapl leblh bersikap 

nelra!. Maksudnya Jika pendapat, sikap dan pandangan intelektual terhadap suatu 

hal beriringan dengan pemerintah, maka pandangannya perlu dlsampaikan kepada 

publik - apapun cara dan medianya. Freedom Institute menempuhjalur ini karena 

menilai sikap tentang keputusan kenaikan harga B8M cukup argumentatif untuk 

didukung_ Sementara persoalan harus berada di posisi luar otoritas kekuasaan, 

lebih menunjuk kepada situasi sosial politik yang tidak selalu sama. Franz Magnts 

mencontohkan di Jerman posisi intclektual tldak menjadi figur scntral pcnilalan 

terhadap keputusan politik.27 Hal ini karena tingkat demokratisasi dan pendidikan 

tclah tinggi schingga masyarakat dapat dengan sendirinya mcnilai tanpa perlu 

bantuan intelektuaL Berbeda dengan di negara-negara dcngan demokrasi dan 

pendldikan yang rendah, peran intclektual dibutuhkan untuk mcmbcrikan 

altematif-altemattf penilaian keputusan pollttk yang bisanya oposite dan 

mengkritisi sebagai akibat sistem demokrasi bel urn melernbaga. 

:' lh,,1 Hili -' 
~~ Jhlli. Hal 7 A)<is,w ,n; pula y<illg digunal..all uf1!uk Illclldcfill/s,kan lf1!eJektual 
- lhlJ. Hal i\ 
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Antonio Gramsci membagi mtelektual menjadi dua yakni intelektual 

tradlsional dan intelektual organik. Kriteria pertama ialah mereka yang secara 

turun temurun mewarisi tradisi berfikir dan menjadi rutinitas seperti guru, ulama 

dan administrator. Kedua, intelektual orgamk dipandang Gram~ci s(:bagai 

kalangan yang berhubungan langsung dengan klas atau perusahaan yang 

memanfaatkan mereka untuk berbagai kepentingan serta untuk memperbesar 

kekuasaan dan kontro1 2
1:\ Dalam perjalanannya, intelektual yang dllahirkan dari 

rahim ckonomi borjuis (klas menengah), dibesarkan dalam rclasi kepentingan 

ckonomi politik Menggunakan otoritas terhadap nilai serta dominasi legitimate, 

. ,~ 

kaum mtelektual cenderung pro status quo.-

Sesuai dengan pandangan kaum post mouerni" yang hcranggurun 

bah\\a antar rclasl ltll rn\.!nghantarkan kcpaua kckutl~(lan illl lcrscnUIl"l 

Pengdahuan, scpcrtl "ata Foucoult tida" lain surnbcr kckuasaan yang sclalu 

hadjr.·;" Ke"uatan teknologl Infonnasi ikut meningglkan penafsiran seplhak dan 

pemegang akses Informasi, terlebih bila yang mempunyai kesempatan adalah para 

intelektual. Mereka lebih dapat membcrikan permainan denotatif(pcmilahan baik-

burukl, permainan preskriptif (adiJ-tak adit), dan persoalan tcknis (efisicn-tldak 

efisien). Jean FrancOIs Lyotard meJihat techno .\"( .. ·I('l1ce mutakhir mempunyai 

perfonnatifitas berblcara tak lagl sebatas soal efisisensi. Akan tetapi lewat 

kekuatan prescnsl dan repetlsi terus-menerus, meningkatkan kcmampuan 

.2~ lhid Hal 2 
,,' 
. Jerome Karabel 10fj6. l"owort/.II/ JnI'OI)" (!( Illtdecllmi "",) F{)h//D·. Berkeley's Public 
~loCl?lo!,'Y W\VW soclOlogy berkeley.eduifacultylKARABELI. Diakses tanggal 10 Apri1200S. 

~Ichel Foucault 1980. Power kl/ow/edge: Selected IlIferwew.\· and Other wrlllIIX.I'. /<):~_/Y 77. 
Colm Gordon-ed Newe York Pantheon Books 
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memproduksi bukti, sekurangnya meningkatkan kesempatan dan kemampuan 

me'1jadi (dianggap) benar. adi! dan mengukuhkan realitas. 31 

Secara ringkas, perdebatan tentang teks iklan Freedom Institute 

memiliki kadar konsekuensi tak sedikit dan menghantarkan babak baru bagi 

fenomena politik di Indonesia. Persoalan ini telah Jepas dari persoalan advertising 

semata. teks, dan persoalan komunikasi politik, akan tetapi mengarah kepada 

konteks. dan soc/(Jcufluml conI ruction, yang berfokus pada POSiSI dan peran 

intelektual ditengah gemuruh perubahan dan kekuasaan. Terkait dengan itu, ISU 

pemanfaatan ruang publik yang dapat berdlri secara bebas sehingga lepas dan 

tafsir-tafsir sepihak dan otoritatif merupakan fokus kajmn yang lebih 

memperdalam studi ini. Alasan tersebut yang menjadikan pcnelitian skripsi inl 

menjadi pentmg dan relevan untuk ditindaklanJuti. 

2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana intelektual dan subsidi BBM ditampilkan melalui 

representasi iklan cetak Freedom Institute? 

h. l3agaimana posisi dan peran Inlelektual Freedom Institute dalam 

perkembangan kekuatan ekonomi pasar dan kekuasaan ? 

3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui representasi iklan cetak Fret.!dom Institute 

b. Untuk memahamt POStS! dan peran intclcktual dalam 

perkembangan kekuatan ekonomi pasar dan kckuasaan. 

11 Budiarro Danujilya. OI'.CtI 
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4. Manfaat Penelitian 

a. Secara praktis manfaat yang ingin disampaikan adalah untuk 

memahami pertarungan wacana dan kuasa dalam iklan Freedom 

Institute "Mendukung Pengurangan Subsidi 88M". 

b. Secara akademis dapat memberikan tambahan bagi hody of 

knowledge khususnya keberlanjutan studi ilmu politik dengan 

fokus perhatian komunikasi politik. 

c. Secara sosial, manfaat yang ingin disampaikan ialah memberikan 

pemahaman perubahan relasi politik dengan lntelektual dalam 

bingkai sosiokultural sehmgga dapat dlmanlimtkan masyarak':l! 

luas, mahasiswa, akademisi ataupun praktisi dihidang polilik dan 

pemerintahan. 

5. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, penulis memakai lima kerangka pemikiran yaitu: 

I. Teks,lklan dan Critical Discourse Analysis 

2. Tcori Kritis dan Konsep Ruang Publik 

3. Konsep Idiologi 

4. Konsep Hegemoni 

5. Intelektual dalam Politik 

Berikut adalah penjelasan dari masing~masing kerangka pemikiran 

5.1. Teks,lklan dan C.-itical Discourse Analysis 

Sebelum studi tentang budaya berkembang, pengertian dan pengertlan 

orang tentang teks selalu merujuk pada huruf dan angka. Rangkaian antar huruf 

13 
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membentuk kala dan kalimat yang dimc:1gerti sebagai catatan-catatan sejarah dan 

baglan dari kultur. Ahll agama dan chte kerajaan yang dapat mengakscs leks 

secara bebas dan mandtn melahirkan berbagai kary'a leks kitab. Sementara 

masyarakat bawah, sulit untuk menge~,presikan kreasinya dalam bcntuks teks 

tertulis. Maka tak heran simbal yang lebih berperan dalam mdakukan 

komumkasi. 

Salah satu kenyataan historis itu yang yang menghantarkan pendekatan 

kontcmporcr memperluas makna teks dan mcnilai ulang. Tidak hanya huruf dun 

angka, tetapi juga gambar, b'Tafls, lukisan, audio, visualisasi, film, busana, patung 

dan segala sesuatu berupa objek,objek dan data yang selalu tcrbuka bagi 

p 
pembacaan dan lTIterprclasl yang beragam. ' Keterbukaan tcrscbut mcngharuskan 

kebebasan imerpretasl dan pemaknaan tidak tunggaI dari pengarang yang bcrdiri 

sendiri tanpa dipengaruhi kondisi Iingkungan. 

Sebagal proses leks sama sekali bukan entitas baku, teks tetap berubah 

mermh pengertlan-pengertian baru sebagaimana teks-teks tersebut diterima dan 

dipahami oleh pcmbaeanya dan lingkungan budaya dimana teks itu diproduksi H 

Terdapat pergeseran makna ketika awal teks itu disusun, dan diterima pada masa 

jauh setelah teks ltu telah diterima masyarakat. MenunJuk contoh populer. 

olimpiade tldak lagi menjadi kegiatan olahraga sernata ketika ide awal ini 

dleetuskan lebih dan satu abad lalu. Makna baru muncul bcnnng dcngan 

perkembangan masyarakat. Olimpiade dapat berarti bisnis, dapat pula berarti 

simbol dari kekuatan olahraga dunia. Atau orang pergi ke spa dan mandi sauna. 

'" • Dam Cavallaro 
hid 109 
llfhld 109-J10 
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selain untuk kesehatan, terdapat makna lain yakni sebagai gaya hldup masyarakat 

perkotaan. Hal ini sesuai dengan pengertian text dalam arti etimologls yang 

berasal dan bahasa Yunani yang berarti merajut. Ide bahwa sehuah teks tidak 

tertutup maupun bukan semata-mata milik satu orang menegaskan Ide bahwa 

struktur hakiki teks dapat secara terus-menerus disusun maupun tidak disusun .. 
14 

Per!uasan makna tentang teks dirintis olch dua kritikus Roland Barthes 

dan Julia Kristeva yang berpendapat dalam tingkatan yang bervariasi 1'; Pertama, 

keduanya mcngaitkan dcngan dengan bahan-bahan yang ditarik dari pelbagal 

bidang misalnya sastra dan media untuk menunjukan bahwa kendati bahan-bahan 

itu berbeda semua dapat dianggap teks. Kedua, Barthes dan Kristeva mcngaJukan 

pertanyaan tentang tekstualitas ditinjau dari spektrum disiplin yang luas, Taruhlah 

Itu berupa kTilik sastra, kajian budaya, semiotika, seni, politlk, pSlkoanailsls dan 

gender. Ketlga, keduanya melakukan percobaan dengan vanasi bentuk-bentuk 

tekstual hingga meJepaskan konsep leks teoritlS dan batasan-batasan konfenSlonal 

yang sudah lazim. 

Pada kenyataanya, hampir tak ada teks yang berdiri otonom, scrha 

Icngkap dan merupakan bentukan tcrsendin lepas daTi kondisi sosial, Teb sclalu 

mcnyapa teks lam dan saling menyerap. Kala reformasl, awa!nya mcrujuk pada 

pengertian yang dilakukan oleh Luther untuk merombak dan memperbaiki 

struktur dan perilaku terhadap Gereja, Memasuki abad-abad berikutnva reformasi 
~ , 

beralih kepada wilayah politlk dan pemerintahan Pemaknaan yang berulang dan 

berbeda-beda tempat, mcngaJak Barthes mendekati teks sebagai kontruksl yang 

q Ihld. Hill 110 
1< Ih,,; Hill I lO-111 
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berlapis-lapis scperti bawang yang mengartikulasikan makna-makna bcrvariasi 

(kerap bertentangan) yang memberi kemungkinan teks itu sendiri sebuah proses 

penguraian kntls namun tidak pernah memberi kemungkinan sehuah inti 

kemungkinan yang solid,1(, 

Dapat digambarkan persoalan teks dan antar teks selalu bcrhimpit 

dengan kontekstual dan wacana yang berkembang dan dapat tergambar seperti 

dibawah ini:,7 

WACANA 

TEl'S 
_. "'"",, 

TEKS .,-

Proses penulisan, pemberian nama, pembuatan logo, bendera, 

pemakaian busana, pembagian kerja, pada fa~e ini selalu sarat dcngan muatan 

idiologi tertentu, Misalnya untuk kepentingan borjuis, realisme secara tradisional 

bertindak sebagai pantulan objektif dari realitas yang mampu menyampaikan 

kebenaran-kebenaran abadi tentang sebuah hakikat manusia yang diduga ~tabil:;H 

dan pro-status quo. Teks-teks di dalam buku yang disebarluaskan dan menJadi 

pegangan murid SMA yang berisi ikon-ikon modemlsasi, dapat ditunjuk sebagai 

pergulatan idiologi yang tercerrnin dalam teks-teks kontemporer. Bagalmana 

36 fbut Hal I)::: 
17 Jan Ifvenen reXI, J)},\COIITse, CO.llCepl: Approach<.'s/o It'xllwl Alla/yv.\'. 
\vww.hjem.get2IleLdk/lif-iylland!\$erie Diakses tanggal 10 Apri) 2005. 
)~ Cavallaro Op. Of Hall13 
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kanel bioskop 21 menguasai publik remaja Indonesia dan mengimpor secara 

besar-besaran produk-produk Barat - khususnya Amerika Serikat, menguasai 

trend berbusana, bergaul dan berperilaku. Pendukung idiologi borjuis ini tidak 

hanya dalam bentuk majalah-majalah film, musik, akan tetapi juga dalam majalah 

gaya hidup, dunia televisi, serta yang terpenting ialah industri periklanan yang 

menawarkan hasil-hasil produksi kapitalis massal, 

Lantas, remaja dari segmentasi iklan dan penawaran gaya hidup 

menganggap hal seperti itu adalah sesuatu yang alamiah dan sudah seharusnya 

dilakukan lanpa memberikan filter kritis terhadap sesuatu yang ditawarkan. 

Permasalahan ini yang oleh Marx disebut idiologi sebagai sebentuk kesadaran 

palsu. Lewat kesadaran borjuasi, teks berita termasuk iklan ml<!nempatkan 

pembaca pada idiologi horjuis yang mencrima hubungan sosial ckonomi sebagai 

natural dan jcur serta menempatkan pembacaJkonsumen mcngikuti idiologi 

dominan yakni kelompok horjuis yang lebih mengutamakan Icrjaminnya 

kelangsungan ekonomi dan pasar.J9 

Analisis kritis waeana patut berterimakasih terhadap pcmikir sckaligus 

aktifis dari Peraneis seangkatan dengan Michelt Foucoult yakn! Pieree Bourd\t;!l!, 

Ia memecahkan kesulitan tentang anal isis konvensional yang bertumpu pada 

struktur dalam melihat relasi-relasi kuasa. Pendapatnya dapal dirangkum contoh 

berikut yakni tentang dominasi pengaruh televisi CNN yang mulai berkurang 

tat kala perang lrak 2003 

Kala itu, sumber intormasi tidak melulu dari CNN akan tctapi mulai 

terpecah kepada televisi Arab, Al Jazeera yang dapat menyedot tidak kurang 55 

,1<) Eriyanto (}p. nl, hal 94 
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juta pemirsa di seluruh dunia, CNN dengan Al Jazeera nampak kontras. CNN 

leblh mcreprcsentasikan suam Amerika plus lnggris dengan segala pesan dan 

sllnbol idiolog! yang uipakat, sementara Al Jazeera membenkan liputan dalam 

bent uk berbeda yang leblh dari sudut pandang dunia Arab Pernukulan kata-kata 

berita CNN dipllih sesuat kepentingan Amerika seperti pasukan Amerika beranl, 

semen lara untuk pasukan Irak disebut CNN sebagai brutaL Contoh lain dalam 

penggunaan bahasa yang kontras ialah melcmahkan >< mcmbunuh dan pahlawan 

"" >< terons, " 

CNN versus Al Jazeera dapat mewakili pertarungan simbolik dan 

perebutan opini publik mengingat kata, istilah dan teks adalah penggunaan prakt!s 

dari pertarungan dan perebutan wacana Semen tara bahasa, menurut Bordlcu 

adalah kapltal kultural yang se!alu bennain dalam arena sos!al yang tidak pol os ~l 

Ditiap arena sosial yang terdapat pertarungan wacana, terdapat wacana dominan 

y'ang akan berusaha mempertahankan dan wacana marglllal yang berusaha 

mengambil alih postsi wacana dominan. Kondisi scpcrti ini yang membuat teks, 

slmbol dan atrubutifsosial perlu dlkaJi le\ .... al studi kritis. 

~II Suma Riella Rusdiarti, 2003. Bahasa, Pertarungan Simbolik dlln KekulisnUlI dnlJm Inllllllllh 
HtJ.\l.5 Nomor 11-12 Tahun ke 52, November-Desember 2003 !Jlsist, Vogyakal'l~ Lihal pula M, 
Basrowl. dan Suenyono 2004 Teori Sosiologi dalam Tiga Paradigma Surabaya' Yayasan 
Kampuslana, Hal 244-252, 
41 {hid. 
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Penjelasan Bourdieu dapat digambarkan sebagai berikut:.J2 

OPINI 

HetBro Ooxa 

DOXA 

00": W~can~ 
HoterQ 00<" Wac.no Dcmln.n 
Onho DQ,", \Yo"onO Ma~tna, 

OrthoOon 

Media komunikasi sebagai arena sosial yang tak lagl netral palut 

mendapat perhatian disini. Terlebih penelitian ini berfokus paJa iklan yang 

mengususng isu~isu sosial politik dan ekonomi yang sensltif !krbl:da dl:ngan 

lklan komersit!, iklan yang berbicara mengenai iSU-lSU sosial politik akan bersifat 

kontrofersial salah satunya karcna memhawa beban idlOlogi kclompoK dOllllfHl1l 

untuk merebut pengaruh lewat ruang publik yang lebih luas yaklll media massa, 

Sebagai misal iklan politik pacta masa-masa kampanye, iSli yang diusung dapat 

me!ebar tidak hanya sebatas menawarkan suatu produk akan tctapi !ebih I uas 

kepada permasalahan nilai dan norma. 

Sejak pertama kali muncu[ di tclevisi tahun [952, iklan polttlk scialu 

mengundang perdebatan karena terkait erat antara etika dan hukulll, Contoh, iklan 

politik Lyndon B Johnson tahun 1964 di stasiun TV CBS Amerika Scrikat, yang 

kondang discbut iklan ""Bunga Daisy", Dalam spot iklan ditayangklan seorang 
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gadis cilik tengah memetik bunga aster (dUl,\}') saat sebuah bam atom meledak 

dengan Jamur api maha dahsyat membumbung t!Oggi. lklan polltik itll 

dimaksudkan untuk menyebarkan ketakutan rakyat mengenal kecenderungan 

Barry' Goldwater, lawan polttik Johnson, untuk memulai sebuah pc rang nuklir 

dcngan Uni Soviet.~l 

Perdebatan ten tang iklan Bunga Daisy mengingatkan pada film tahun 

1970-an '-The Candidat" yang bercerita tentang bagaimana figur publik khususnya 

peJabat pemerintah dapat dipoles sedemikian rupa lewat media sehingga layak 

untuk dipdih. Akan tetapi, pertanyaan utamanya adalah apakah kredibcl dan 

mampu seorang pejabat yang terpilih berdasarkan pada popularitas mcdia.~·' Film 

!Oi pada akhimya mempersoalkan tentang etika. 

lklan dilihat dari sisi komcrslal :.ebagai media penyampal dari 

produsen kepada konsumen tentang suatu produk Iklan produk !cblh bersitil\ 

'·mendorong" dan "membujuk" agar kita menyukai, memilih dan kemudian 

mengkonsumsinya. Dalam definisi ilu juga perlu dicatat kala-kata '·pcsanan" dan 

'·khalayak ramai'· [klan adalah suatu kegiatan menyampaikan bl.!flta, tetapi bl.!rita 

itu disampaikan atas pesan pihak yang ingin agar produk atau jasa yang dijualnya 

disukai, dipilih dan dibeli. Persamaan iklan politik dan iklan komersial adalah 

pada pesan yang bersifat persua<;if, mengaJak untuk melakukCln atau tldak 

melakukan sesuatu. 

Dan Nimmo melihat bahwa iklan yang menyangkut isu-isu politlk 

dalam suatu mekanisme konvergensi dengan karakteristik utama beroperasi 

4.1 Kompa;., 15 Mllret 2004 
41 0 N' ")0 an lrnmo. _0 0 Komlllllkasi Pollllk: Komlllllkt//or, /'''.1'(111. dan /l1edia. Pen!j. rjun SUrj<l.man 
Bandung Remaja Rosdakarya eel-IV. Hal 146 
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sebagai komunikasi satu-kepada-banyak terhadap individu-individu didalam suatu 

massa45 yang heterogen dan bukan sebagai anggota kelompok yang agak 

homogen. Kondisi ini mengantarkan iklan berbasis isu politik lebih merapat 

kepada persoalan propaganda yang merupakan mekanisme kontrol sosial dengan 

menggunakan iambang untuk meningkatkan ketertiban sosial melalui kepercayaan 

bersama, nilai yang diakui bersama, dan pengaharapan saling lingkup dengan 

sasaran utama meningkatkan identifikasi para anggota dengan kelompoknya. 4(, 

Agak sedikit berbeda dengan propaganda, periklanan berkcrp dengan 

dua cara, pertama sasarannya bukan individu didalam suatu ke\ompok melalnkan 

individu mdependen, merdeka, terpisah dari kelompoknya, Kedua, tujuan 

membuat sasaran itu bukan untuk mengidentifikasi individu kepada kdornpoknya 

akan tctapi agar orang itu bertindak dan memilih secara tersendlri, tcrpisah dan 

kelompoknya,.J7 Contoh kampanye untuk hemat penggunaan llstrik oh:h 

pemcrimah lewat PLN dapa! diartikan scbagai kampanye hem at listnk kepada 

tiap-tiap individu, anda-anda, bukan kelompak atau perusahaan. Demikian halnya 

dengan kampanyc pcmbayaran pajak dengan title "orang bipk taat paJak-- daput 

diartikan sebagai upaya mendorong tiap-tiap individu bukan kelompok atau 

perusahaan untuk mcnepati pembayaran pajak sesuai ketentuan, 

Dari sini mulai nampak perbedaan antara iklan komersial dan 

periklanan nankomcrsial. Periklanan komersial meliputl penklanan konsumen 

(untuk menjual produk atau jasa) dan periklanan perusahaan (scperti citra 

" - Ihld Hili 146 .\1llssa.dengan publik berbeda pada tingklll pemahaman terhadllp pcnnRsalahll1l 
PubJJk JebJh men!jetahUi permasalahan secru-a mendaJam, akan lelapi lidak dengan mas.S<) 
"I, Ihid Hal 147 
47 /hid Hal 148. 
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perusahaan). Penklanan nonkomcrsial dilakukan oleh ke1ompok amal, 

pcmerintah, ke!ompok kentingan dan para aktor po!Jtik lkandldat). 

l\,'lengambil analogi penklanan kon!:iumen, konsep iI,lan dalam dunia 

politik ialah proses pencitraan yakni i:nbauan yang ditlljllkan untuk mcmbina 

rcputasi pC.l'lbat pcmcnntah atau }'<lng menghendakl tentang kualdlkasi. 

pengalaman latar belakang dan kepribadian seorang politlkus: dan meningkatkan 

prospek kandldat dalam mcmpromosikan program dan kcbiJakan tcrtentu. 

Penklanan In!:ititusional yang berslfat politiS berupa:ya mempromosikan rcpLitasi 

sebuah organisasl politlk dcngan anggapan hahwa orang lehlh cenderung 

" hcrurusan dengan lembaga yang dlpcrcaval dan mempunyal IlDT1l<l (mcrck) . 

Mernaharnl karnpanyc penklanan ada tlga pOint yang patut dlpcgang I" 

Kcpada slapa dengan aklbat ap(l. JiJra pcrancang 11,.1(\1\ poInd, dall 

para propagandls akan lncmlkirkan ll1(!ng(!tl<1I dUlllpak relaili' 

slrat. pesan dan mdla komunikator terhadap keeicktlfan 

kampanye mereka 

2. Kcpada slUpa. Hal ini mengarah pada sasaran Iklan politik. 

"Jh,d Hall..J9-150 
49 Ih,,) l!all'iI-154 

scgmcntasi dan ofientasl Iklan 

a Apa yang mcmotlvaSI khalayak. Para krcator iklan akan 

rnclakukan riset dan l1lencan garnharan a\\<11 tcntang 

khalayak yang ingin dltuju T(!rutama hal-hal yang kngah 

menJadi trend dan sesuatu yang menjadi dasar khalayak 

untuk memilih. 
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b Apakah karaktcristik kepribadmn dan sosial khalayak. Para 

penglklan pohtik menaruh mmat terhadap karakteristik 

sosial anggota-anggota khalayak karcna dua alasan. 

Pertama, ada kcmungkinan bahwa pola komunikasi 

dipengaruhi demob,'Tafi seperti kebiasaan menonton televisi. 

Kedua, agak berbeda dengan para propagandis yang tidak 

menyanng pesan lewat kelompok terorganlsasi, para 

pengiklan lebih mengandalkan pm pcmuka pcndapal, 

pemimpin politik. 

3. Dengan akibat apa. Para kreator iklan dalam merangcang Iklan 

akan menimbang aklbat atau tujuan yang hcndak mcnjadi target 

iSI iklan Pertama, dengan pesan yang dll"ekfl/, para komutllkalor 

bcrusaha mcngubah kepercayaan, nilai, pcngharapan, dan 

penlaku orang. Kedua, pesan-pesan yang memddwru 

mempertahankan pandangan orang, pesan-pesan llu tidak 

mcngubah atau mengalihklan tdapi untuk memperkual. Kctiga, 

pesan-pesan yang restorif mcngimbau rasa individualitas orang, 

mengarahkan perhatian dan menglkatkan oran!! tldak hanv01 - . 

kepada satu gagasan tetapi kepada seperangkat kernungkinan, 

serangkaian pilihan yang dapat dipilih secam bcbas dan s)lontan 

Critical Discourse Analysis (CDA) memberikan alternatif untuk Japat 

membuat pcmahaman yang komprehensif dan jemlh terhadap tklan dengan iSLI-1SU 

sosial politik yang sarat dengan muatan ldiologis. Nonnan Fairclough mernbagi 
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mcmbagi anal isis kritis wacana dalam liga dimensi,5() perJama adalah teks yang 

akan dianalisis secara linguistik dengar, melihat kosakata, semantik, tata kalimat, 

koherensi, kohesifitas dan hubungan antar kalimat. Tingkat anal isis ini untuk 

melihat tiga hal berikut: 

a. Ideasional yakni merujuk pada representasi tertentu yang ingm 

ditampllkan dalam teks yang umumnya membawa muatan idiologi 

tertentu. 

b. Rclasi yakni mcrujuk pada anal isis bagaimana kontrukSI hubungan 

dlantara penulis dengan pcmbaca. 

c ldentitas yakni merujuk pada kontruksi tertentu dari identltas 

penlilis dan pemhaca. 

A,""duu, dISC()lI.r.11.: practice' Incrupakan dimcnsi yang hcrhubungan 

dcngan proses produksl dan konsumsi leks seperti bagatlllana pola !..eqa, bagan 

kerJa dan rutlnitas mcnghasilkan beTila Ketiga, soci()cultural prucflse yaknl 

dlmensi yang berhuhungan dengan teks seperti sosml budaya dan kondisl politik 

kdika teks itll disusun. 

lOE· () C 
,nYllnfo ~/: If Hlli2H6 Lihlll pulll Nonnllrr FlIirciough 2003 Alfa{y.I"(/fK!J/.Ko/(/:W. "'x/mil 

AnafpfIIK/"r '\OL·1U1 fll!.'·l!GI"t·h London· Routlcd"c Hal '1! -39 1 "k" p,d, P" kt k t k b· I 
d . k . . . '" - " ~ ,II I nl'lI a Isa epas 
an Ie Sill! sendlfl. everr sosiaJ dan praktik sosiaJ - -
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51 bcrpOS1SI, 

lknkut adalah bagan lentang bagaimana tingkat an:lII~IS Inl 

PHO:lUKli 

~ON:;UM>I 

Discourse Practice 

Sociocultural Practice 

T[KS 

TEKS 
T,KS 

Bagan diatas menunjukan bagaimana teks bergerak dan SIStCIll 

produksinya dan mengalir menuju kondisi SOSIO kultural masyaraka! dan begltu 

juga seballknya Bagan im dapat dibandingkan dcngan bagan Jan !fvcrscn dll11:ln(l 

tcrjadl upaya saling tckan dan saling dorong anlara ll.!ks dengan \\,lCana yang 

hcrkcmhang_ Wacana dislrtl mcngambi! pengertian yang dtsodorkan okh hHIC:lult 

yang mcmbagi dalam dua level yakni perangkat malenal ckonomi dan 

mcmbentuk intra \vacana, dan kcdua adalah inter \vacana yang dlsehahkan oleh 

proses kebiasaaan yang biasa bcrlaku:5" 

-------
I S;,Y,,!rllcr-"'; 
I ,:' T, .-,.,_ 

'0, : 

• 
I 

01 Eriyanto op. CI/ IIll.1288 Lihllt jug!! Stewiln Lawrence dan Beverlev R Lord .1 ("I'I/1{',/I 

J)I_,>£'OJITS,-' AIIl1~):\'I,' (J( 7"" !'rNa) QII"h~l' k10lWIU.'1if jnc/"'/lIIg A COSI.' .Stud Y 
Httpi/wy.,;wnmgll\aikato a(.: nz.iresearch!ejrot/cmsconrerencei2003!pl'ocec~iingsi~ritical'\CC(lllllilnl.! 
iLawrence pdf -
)J Jan Ifversen Up. ( 'II 
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Menurut Jaffer Sheyholislami, ada delapan prinsip yang menjadi 

pegangan Critical Discourse Analysis:53 

I, Bahasa sebagai praktek sosial dimana dunia ditampilkan 

2. Wacanalbahasa digunakan sebagai bentuk praktck soslal yang tak 

hanya menampilkan dan menandakan pada kuilt luarnya saja akan 

tetapi terdapat kaidah-kaidah yang menyertai scperti kekuasaan, 

dominasi, dan stereotipe. 

3, Teks merupakan proses dialcktis diantara teks itll scndiri dcngan 

kondisi subjek sosial seperti pembaca dengan pcnulis yang akan 

sclalu ada pili han-pili han dalam mengurai intcrprctasL 

4. Oeskripsi yang terkandung dalam bahasa dn struktur bukanlah 

keputusan final akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tcrtcntu baik 

sadar atau tidak. 

5. Relasi kekuasaan dimana ia diproduksi, dipraktikkan dan 

diproduksi ulang yang membentuk wacana. 

6. Semua pembicara dan penulis bekerja dari praktik wacana yang 

spesifik dan kepentingan tertentu. 

7. Wacana merupakan prod uk dimana leks itu dihasllkan dan terkait 

dengan situasi soslal yang khusus, konteks budaya dan idiologi, 

ruang dan waktu. 

8. Critical DIscourse Analysis lak hanya mengintcrpretasikan leks 

akan tetapi juga mengeksplorasi makna mendalam daTi leks. 

51 Jaffer Sheyholislami, ('rillcal Discourse Allalysis, Dalam 
http /Jwv.w,car1eton.ca/~jsheyhoVcda htm. Diakses tangga! ! 7 Maret 2005. 
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Dari kedelapan prinsip CDA, ada lima karaktenstik utama dalam 

pcndekatan CDA.54 Fer/uma ialah tindakan yang berupaya melihat \vacana 

sebagai bentuk interaksi, mempunyai tujuan, mendebat, membujuk, menyangga, 

bereaksi dan bereaksi. Keduo yakni konteks seperti latar, situasi, peristi\va, dan 

kondlsi. Pertanyaan yang mengemuka scpcrti siapa yang mengkomunikasikan 

siapa dan mengapa, dalam jenis khalayak dan situasi apa, melalui medium apa. 

dan bagaimana hubungan masing-masing pihak Kellgo ialah hlstoris dimana 

untuk dapat memahami wacana tertentu tak dapat dimengcrti tanpa mcnyertakan 

kondisi sejarah, sosiokultural yang menyertai. Keempal yakni kckuasaan. Sctiap 

wacana yang muncul dalam bentuk leks, pcrcakapan, atau apapun tidak dipandang 

sebagal sesuatu yang terJadi dalam proses yang alamiah akall IClap) lcnJapal 

bentuk pertarungan kekuasaan. Ke/l/llU, idiologi. Wacana mcmbawa Idioiogl 

tertentu yang dlproduksl oleh kclompok dominan untuk tUJuan mcnclplakan 

kesadaran palsu. 

Dalam memahami wacana yang berkembang, terdapat lima pendekatan 

analisis kritls \vacanaS5
. 

a. Analisis bahasa kritis yang dibangun oleh sekelompok pengajar 

di Universitas Eas~ AngJia tahun 70-an yang banyak 

dipengaruhi oleh teon sistemik tentang bahasa yang dikenalkan 

oleh Halliday. Analisis bahasa berfokus pada bagaimana 

gramatika bahasa membawa posisi dan makna tertentu dengan 

mengamati pilihan bahasa dan struktur bahasa yang digunakan. 

l~ Eriyanto. Op. Of Hal 8-14 . 
. \' Eriyanto. Op ('II. Hal ]4-17 
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b. Analisis pendekatan Perancis yang dipengaruhi oleh teori 

idiologi Althusser dan teon wacana Foucault. Pendekatan ni 

melihat bahasa dan idiologi bertemu pada pemakaian bahasa 

dan materialisasi bahsa pada idiologi Bahasa merupakan 

medan pertarungan dimana berbagai kelompok dan kelas soslal 

berusaha menanamkan keyakinan dan pemahamannya, Dalam 

arti ini, bahasa dapat dikata sebagai ruang perebutan pengaruh 

lewat media~media tertentu seperti bahasa dan kultur 

c. Pendekatan kOb'11isi 50sial yang bennula dari penelitian oleh 

pengajar di Amsterdam salah satunya Van Dijk tentang 

bagaimana suara dan aspirasi kelompok-kelompok minoritas 

ditampilkan di sural kabar di Eropa. Pendckatan ini hcrpusat 

pada bagaimana kognisi sosial sebagal clemen pentlng 

memproduksi wacana. Pcmiiahan bahasa dan pengukuhan 

wacana me1ibatkan dan dipengaruhi kognisl personal. 

d Pendekatan \vacana sejarah yang menunjukan bagalmana 

wacana sekslsme, antisemit, reaiisme dalam media dan 

masyarakat kontemporer melibatkan konteks seprah pacta masa 

wacana itu terlahlr, Pendekatan ini dipengaruhi oleh Frankrut 

School terutama Jurgen Habermas. 

e. Pendekatan perubahan sosial mengmtkan rei as] wacana dan 

perllbahan sosial dengan memandang wacana sebagal praktek 

sosial, terdapat hllbungan dialektis antara praktlk diskursif itu 

dcngan identitas dan relasi sosiaL Penelitian ini menggunakan 
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pendekatan perubahan sosial daJam menjdaskan hagaiamana 

wacana dapat memproduksl dan mereproduksi status quo dan 

mentransformasikan kepada masyarakat. Pendekatan lnl 

banyak dipengaruhi oleh Foucault dan pemikiran intertektualis 

Julia Kristeva dan Bakhtin. 

5.2. Teori Kritis dan Konsep Ruang Publik 

Teori Kritis (Knflsche Iheorie) dikenal sebagai mazhab frankfurt 

(Fmnkrul ,"C/WIJ/)5(, Mazhab ini menyebut pendekatannya scbagal sebagai teori 

kritis tidak hanya karena mengkritisi (yakni, menemukan kesalahan-kesaJahan 

pada) kondisi yang ada Teori kritis mempenautkan antara beragam domain 

realitas, antara kulit dengan isi, dan antara temi dengan praktek Para teontikus 

Frankfurt mengav.iali pemikirannya dari tanda-tanda kegaga[an ral11alan nHITXIS 

tentang revolusi perubahan sosiaL Untuk menghindari kegaga[an terscbut mereka 

berahh mengandalkan kemampuan superstruktur temtama dalam wujud media 

massa, guna menggantikan proses sejarah perubahan ekonomi. 57 

Teoritikus seperti Habermas memfokuskan kepada ketimpangan 

komunikasi antara masyarakat dengan negara da[am wilayah media massa sebagal 

representasi dari jembatan penghubung keduanya (negara - masyarakat) yang 

disebut ruang publik. Salah satu penyebab ketimpangan ini [antaran media massa 

telah dikuasai oleh kepentingan pasar dan idiologi kelas dominan. Media massa 

56 Me~genlli seluk beluk pemikiran mlldzhllb Frankfrut beserta tokohnYII, lihat Armand Mat/elan 
dan Michele MatteJa~ I998. 7~e()T/es a/Communicatiol1 Pentj' S.G. Taponier dan James Cohen 
London Sage Publlcatlon. Llhat pula Hardiman, Budi F. 1990. Kfltik Idio!OKI: I'er/alllall 
Pengelahuan dan Kepenlmgall. Yogyakarta: Kanisius. 
"D·MQ· ems c ual!. Op. Cit. Ha164 
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menjadi budaya massa yang komersial dan universal yang merupakan sarana 

utama penunjang tercapainya keberhasilan monopoli moda15~ dan opinl pubhk. 

Herbeith Marcuse, salah satu anggota Frankfurt School menyebut dominasi media 

menghantarkan pada masyarakat satu dimensi yang dilahirkan dari budaya 

industri. Manusia menjadi salu gaya, satu pilihan, satu pola pikiran, dan satu 

idiologi sebagai hasil dari sistem reproduksi citra oleh media. Sementara 

komoditas yang menjadi andalan sepertl rasionalitas teknologi, value oj' 

mOderl1lfy, konsumerisme, kesenangan jangka pendek dan emosi massa. 

Kntik terhadap anal isis kfltis Frankfurt School datang dari aktifis 

kaum kiri lantaran bila diperhatikan pada tataran praksis tidak begitu mudah 

ditemui perbedaan mendasar dan radikal anlara teori krilis dan I ib\!ral isme, tdapi 

pada level teoretis dan ideologis, masih banyak ditemui perbedaan Perbcdaan 

yang paling menyolok adalah: liberalisme memasukkan ekonomi dalam 

masyarakat (CIvil SOCll'fy), sebaliknya teori kntis menafikannya. Tipologi ini 

berangkat dari perbedaan teoretis yang lebih dalam, artinya ddinisi liberal CIvil 

S()Clely didasarkan pada konscpsl sukarela, sedangkan teori kritlS mcrunut definisi 

ini dari gagasan-gagasan lentang komunikasi dan budaya. Teon kritis kemudian 

leblh menawarkan konsepsl civil SOClefy yang lebih berguna dan lebih taJam 

dibandmg konsepsi yang ditawarkan liberalismc. Lagipula, teoTi kritlS mampu 

mengidentifikasi penyakit-penyakit yang masuk ke dalam perangkap libcralisme 

(polltlk dan ekonomi). 

Dengan kokohnya dasar-dasar teoretis yang dimiliki, teoTi kritis 

menolak anal,·s,·s kontempo e t I . . ·k r r yang er ampau optImIst! tentang peran 

." Ihld Hal 65 
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masyarakat (civil society) yang dianggap sebagai representasi demokratisasi itu 

sendiri. KaTena menghantarkan pada sikap yang berlebihan dan mudah lewat 

berbagai jalur seperti ke dalam literatur pembangunan -~ yang tentulah bereorak 

kapitalistik, khususnya pada level perumllsan kebijakan makro ekonomi. 5') 

Teori kritis lebih eendenmg llntuk mewaspadai adanya kekuatan-

kekuatan ekstemal yang senantiasa berpotensi menganeam otonomi substantif 

Civil society Tradisi menjadi aneaman karena ikatan dan bentuk-bentuk kesetiaan 

lama yang terdapat di dalamnya dapat menghalangi pertumbuhan otonom!. 

Modemitas menjadi aneaman karena logika teknostruktur sering menggilas ruang 

pribadi tempat otonomi dijaga dan diolah. Dan diatas kedlla kekuatan-kekuatan 

yang destruktif ini, aneaman nyata yang paling utama tetap saja datangnya dari 

negara (kekuasaan) dan ekonomi (nang) 

Menurut salah seorang tokoh teori kritis Jiirgen Habermasw
, karakter 

mstitusional dari CIVil society mencakup hllbungan-hubungan non-negara dan non-

ekonomi serta asosiasi sukarela yang melabuhkan struktur komunikasi ruang 

publik pada komponen lehenswelt (ruang-pengalaman) masyarakat. Civil society 

setidaknya tersusun atas beragam asosiasi, organisasi, dan gerakan-gerakan yang 

muneu] secara spontan membiasakan diri dengan bagalmana problem-problem 

kemasyarakatan bergaung dalam ruang-ruang kehidupan privat, menyaring dan 

"I MauludirL '"Teon Kntis Crvil Society" dalam JIINla! (;erh,mK Vol. 5. )\.'0 I J (Oktober ~002-
J.anu.ar1 2003) H.aI223. 
6IJ j Hb . urgen .a erm.a.s 1996 H.'IW!"'IJ j·m:/j.· ami Norm: ('ollfrih1l1J1J/1 /0 A iJl.I"n)//rse oIIIIB' IIlJd 
J)t"m(Jcr~cy{tcti William Rehberg] (Cambridge, \1.A. MIT Press) Hal 367 Lihal pula Franz 
Magms Suseno, 2004 7S lahun HUrgen Habennas da!am majalah dua btl!anan i5asis edlsi 
N.ovemb~r-D~semher 2004 hal 4-13 Insist: Yogyakarta Lihat pula M Basrowl dan Socnyono Of! 
\ II. Hal _27 ~_32. l.lha! pula F. Budl Hardiman 1993. Mellli/Ii Masyarakal KOnllll/lkall/" flmlt. 
J o/lllk tIall J o.ltnlodt"f/lISnlt" Mt"IIUfIIl.l1IJ"Kt"1I Haht"rma.l. Yogyakarta Kanisius 
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mentransmisikan reaksi-reaksi semacam itu dalarn bentuk yang jelas pada ruang 

publik. 

Ruang publik bisa dikatakan merupakan peduasan civil society yang 

penting. Ruang pubhk adalah tempat bagi beragam gagasan, kepentingan, nil ai-

nil ai, dan ideologi untuk mewujud dalam relasi-relasi civil sociely yang 

disuarakan dan dibuat mujarab secara politis. Pemahaman Habermas mengenai 

civil society sendiri konsisten dengan pemakaian umum istilah ini dalam diskusi 

konternporer. Definisi yang kerap digunakan Habennas menunjukkan civil 

society sebagai suatu "jaringan dan asosiasi sukarela", meskipun ia Juga 

memasukkan hubungan kekerabatan61 J\sosiasi sukarela yang lllcmbentuk civil 

socIety, sebagaimana ditekankan Habennas, adalah "informal, non-ekonomi, dan 

umumnya bercorak egaliter" Maka, pengertian ClVl! .'iOCiefY kcmudlan adalah 

yang terpisah baik dari sistem politik maupun sistem ekonomi. Tegasnya, ciVil 

society di mata Habennas adalah merupakan l,ehem·we/(62, dalam pengertJan ia 

lebih beroperasl dan digerakkan pada aras sosio-kultural. 

Kepentingan Habermas pada ruang publik berawal pada 1960-an 

dengan membuahkan karya beIjudul Strukturwandel der OfJimlichkeil. la 

mengisahkan sebuah cerna yang dimspirasi dari tradisi Marxian tentang 

bagaimana munculnya civil socIety borjuis abad ke~ 18 dlsejajarkan dengan 

nalknya huhungan dalam ruang publik. Datam ruang iOJ, untuk pertama kalinya 

pribadi-pribadi warga berkumpul bersama-sama membentuk ruang pubhk 

Jaringan komunikasi yang terkait dengan isu-isu publik menjadi agregasi opini-

61 }url"ren Habermas /hrd. HaJ 354 365 
,,2 ' . 

Jurgen Hllbennasfhid Hill 352, 335, 352, 366.7, 382 
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opini pribadi yang membahas masalah-masalah puhlik. Ruang publik pohtik 

adalah "penyuara bcrbagai persoalan" sehingga individu-individu masyarakat 

yang semula bersifat prival dapal ditarik sebagai salu koleklifilas yang bernama 

publik6
." Para partisipan dalam ruang publik dnekrut dari asosiasi-asoSlaSI 

sllkarela civil SOClelY. Dan dengan demikian, asosiasi-asosiasi Inl blsa "mcnyanng 

dan mentransmisikan" respon-respon terhadap persoalan-per:soalan di seputar 

pengalaman hidup sehari-han "dalam bentuk yang diperkuat dalam ruang puhlik ", 

Bagi Habenna5, opini adaJah pubhk dalam tiga pengertlan membahas 

tentang masalah publik; bcrada dalam wang publtk; dan diproduksi oleh publik, 

yailu warga-\varga yang secara perorangan berintegrasi dalam ruang publ1k Pada 

awalnya, fungsl poillik opini puhlik tidak henar-benar menJadi kntisisme puhlik 

Namun selama aktor-aktor negara mengaclIhkan suara oplm publlk, kcmudmn 

dllmpikan sebllah peran baru dan peran yang Icbih kuat daTi oplnl publik, ('IVi! 

S(lC/l'ly, hingga batas bahv.a ia otonom baik daTi negara maupun Slstem politik, 

dalam hal in! adalah sumber dan "pengetahuan tanding" - yaitu tandingan 

tcrhadap konsep5i reSlnl daJam InstitLlSI pembuat keputusan resmi dari siskm 

I, 'k"" po It I ' . 

Ruang publik politik, simpul Habermas, merupakan sumbcr dari 

"kekuatan komunikatif' warga-kekllatan dari kepercayaan umum yang munclil 

melalui perdebatan rasional. Pembllatan keplltusan yang cermat pada pusat sistem 

politik adalah lokus lain dari kekuatan komllnikatif. Ide lent,lng negara 

konstitusional, menurut Habennas, adalah bahwa kekuatan komunikatif warga 

(,' Jurgen flabermas, Ihld Hal 367 
M Jurgen Habermas_ Ibid Hal 372 
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harus mempengaruhi kekuatan komunikatif yang berkembang dalam berbagai 

pengambilan kebijakan fonnal. Rekonstruksi Habennas tentang negara 

konstitusional mencatat bahwa demokrasi, dalam persyaratan modem, tidak bisa 

berarti perjumpaan semua warga negara65
. Sehingga ruang publik, bagi Habennas, 

bukanlah sebuah ruang fisik yang hadir dan berinteraksi. 

Itu berarti ruang publik pohtik bergantung pada media massa yang 

membantu kehadiran senyatanya-komunikasi di kalangan mereka yang tidak 

akan pernah bertatap muka seeara langsung. Dengan menggunakan pembaeaan 

Habennas, maka dapat diringkaskan adanya tiga elemen penting yang harus ada 

dalam ruang publik: 

1. Ruang publik memerlukan sebuah forum yang bisa diakses 

oleh sebanyak mungkin orang, dimana begitu luasnya ragam 

pengalaman sosial dapat diwujudkan dan dipertukarkan. 

2. Di ruang publik, beragam argumen dan pandangan 

dipertandingkan melalui diskusi rasional. Dengan demikian, 

pilihan politik yang rasional hanya mungkin jika ruang publik 

pertama-tama menyediakan beragam pengetahuan yang 

gamblang sebagai sebagai bahan altematifuntuk bisa dijadikan 

pilihan. Pada saat bersamaan, media massa menyediakan seluas 

mungkin kerangka penafsiran, sehingga masyarakat Juga 

menyadari apa yang semestinya tidak layak untuk dipilih. 

3. Pantauan secara sistematis dan kritis terbadap kebijakan-

kebijakan pemerintah merupakan tugas utama ruang publik. 

(,~ Jurgen Habermas_ Ibid Hal /35,136_ 
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Tiga hal diatas yang menjadi konsep penting lain dalam ruang publik 

yakni demokrasi deliberatif,66 suatu proses pemberian alasan atas suatau kandidat 

kebijakan puhlik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau - dalam Istilah 

yang dipakai Habennas - lewat diskursus puhlik. 67 Proses ini menggeser makna 

sosialisasi kebijakan publik yang lebih berkonotasi propaganda dalam bahasa 

media seperti iklan layanan pemerintah. 

Habermas menyorou ketimpangan komunikasi ini sebagai kolonisasi 

ruang hidup yang diartikan sebagai arena berlangsungnya peristiwa sehari-hari 

dan tindakan komunikatif menduduki tempat yang netral6~ Sistem mcmberikan 

makna untuk mengatur tindakan-tindakan indlvidu-individu, memberi makna 

fungslOnal terhadap tindakan dan memastikan bahwa sistem tetap bekerja seperti 

dimaksud('Y Rasionahtas dalam masyarakat modern seperti dia~jurkan Weber 

menghantarkan pada dominasi rasionalitas instrumental yang berujung pada 

distorsl komumkasi_ 

5.3. Konsep Idiologi 

Istilah idiologi bermula dari pemikir asal Perancis Dcstut de Tracy 

pada akhir abad ke 19 dan bertokus kepada ilmu tentang ide yang berupa dlSipllO 

ilmu yang memungkinkan orang untuk dapat mengenali prasangka dan bias 

(,,; ~D.gD.imD.~D. fungsi ddibera5; ini bekerja. !ihat Jason Barabas_ 2004. How Deliberation Affecf 
Polley OpJnlons dalam Amclw . .'on Po/ilical S(.'i<!l/c<! R<}I'i<!w Vol 98 No 4 Nov6mb 'OM 67 9 dOH d" . , .... er_ 

IJ I lOr "Jman_ 2004_ Demokrasi DelibeJ"atif Madej Untllk Indonesia Pasca.Soeharlo"_' dalam 
£'iaJal~h B~t.l'l'\" edisl November-Desember 2004 Insist Yogyakarta Hal 18 

Han Jullawan 2004 Ruang Publik Habennas: Solidaritas Tanpa lntimitas" Dalam Maialah DUI! 
blJ.i.a.Il.ij.I)_ 6i,iS1~_. -
G9 fhid 
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mereka.70 Pemahaman terhadap idiologi diperiukan karena istilah ini masih 

menyimpan arti yang ambigu (negatif/positif; subjektif/objektif~ mengekang, 

(restriktif)/membebaskan).71 Teori-teori klasik tentang idiologi bahkan lebih 

membuat konotasi kekuasaan terhadap idiologi yang dibangun oleh kelompok 

dominan dengan tujuan untuk memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. 

Proses pencarian legitimasi ini dengan proses persuasi dan komunikasi satu arah 

sehingga tercipta kesadaran palsu.72 

Untuk dapat menjelaskan ambi! contoh idiologi neoliberalisme yang 

selalu bennakna ganda antara gerakan pembaruan modemisasi, perbaikan pasar, 

jaminan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja ataukah ide tentang restorasi 

klas penguasa73 yang bermakna sebaliknya. Di negara berkembang, neoliberal 

mendapat hambatan dari sebagian intelektual karena dianggap sebagai aktor 

utama maIjinalisasi kekuatan-kekuatan lokal sementara pendukung neoliberal 

bersikap toleran bagi perkembangan kompetisi dalam negeri. Pertanyaan yang 

digunakan secara kritis dan mendasar untuk menolak atau menjaga jarak dengan 

nealiberal ialah kenapa orang masih mau menerima dan mengintemalisasikan 

kondisi-kondisi yang secara nyata merugikan dan membuat angka-angka 

kemiskinan, kelaparan, kerusakan lingkungan semakin naik. Apakah atas dasar 

keterpaksaan, tekanan, hegemoni, kekerasan, ataukah karena sudan tak ada pilihan 

lain. Para pendukung neD-liberal berpandangan sebaliknya bahwa restrukturisasi, 

regulasi dan deregulasi akan mengnan1arkan kepada pengurangan ketimpangan 

7nCavallaro. (}p.('If. Hal 135 
71 George Larrain. 1996. Kon.wp /di%gi. Pentj: Ryadi Gunawan. Yogyakarta. LKPSM. Hal 2-3. 
71 Eriyanfo np. Of. hal 13. 

7] David Ha:vey. Neo-Liheralisme alld the Re.\"lo{(ftio/l I!lClas.\.l'ower. 

~;ri~·;~~UIO noiresearch/changing attitudes/humani~m/harveyQ80604 pdf Di akses tanggal 10 
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ekonomi, sistem kompetisi yang sehat, minimalisir kerusakan lingkungan, 

perbaikan pe\ayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. 

Kenyataan tersebut menghantarkan pada definisi idiologi dalam arti 

kritis yakni seperangkat ide me1alui mana orang membiasakan dirinya scndiri dan 

orang lain dalam konteks sosio-historis yang spesifik, dan bagalmana 

kemakmuran kelompok-kelompok tertentu dikedepankan. Selain defimsi kritis, 

terdapat definisi secara netral yakni sebagai seperangkat ide tanpa konotasi

konotasi politis yang jelas dan terang_terangan. 74 Hal ini menempatkan pada 

wilayah yang lepas dari perdebatan baik-buruk, reI evan ataukah tak relevan. la 

dipandang sebagai perangkat aturan yang tetap menjanjikan perubahan dan masa 

depan yang lebih menarik. Politisasi idiologi yang membuat idiologi nampak 

berwaJah kekuasaan dan tak lepas dari pretensi politik seperti dcfinisi kritls diatas 

Oua definisi ini bila digabung mcngandung beberapa unsur-unsur 

pendukung penting vakni: 75 

H 

a. Sekumpulan ide, clta--cita, nilai atall kepercayaan; 

b. Filsafat~ 

c. Agama; 

d. Nilai-nilai palsu yang digunakan untuk mengendalikan seseorang; 

e. Seperangkat kebiasaan atall ritual; 

f Suatu media tempat sebuah budaya membentuk dunianya; 

g. Ide-ide yang diunggulkan oleh klas sasia], gender atau kelompak ras 

tertentu; 

Cavallaro Op. lit. Hal 137 
7j Cf!vaUaro Op. Cil. Hal J 36 
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h. Nilai-nilai yang melanggengkan struktur kekuasaan dominan; 

1. Suatu proses dimana sebuah budaya memproduksi makna dan peran-

peran bagi subjek-subjeknya; 

J. Gabungan antara budaya dan bahasa; 

k. Perwujudan kontrub:.i budaya sebagai kenyataan. 

Karena sifatnya idiologi selalu bersinggungan dengan perkembangan 

ilmu pengctahuan. ldiologi menggagas ide, nilal dan janji akan masa de pan yang 

lebih baik sarna halnya dengan ilmu pengetahuan yang berisi seperangkat 

gagasan, penje1asan dan kemungkinan prediktif Kemampuan rilsafat dan 

pengetahuan tidak jarang digunakan sebagai basis legitlmasl idlologl dan 

bercampur aduk sehingga sulit dipisahkan lagi - sejarah Prusia dapat dipdikan 

pegangan. 

Untuk dapat memilahnya, dapat dlpilah lewat sudut pandang dan 

pengertiannya Dislni akan menemui pengertian diatas yakni idiologl dalam artian 

POSltif dan dalam artian negatif 7G Idiologi dalam artian posltlf berkcnaan dengan 

sistcm pendapat, nilai dan pengetahuan yang berhubungan ctengan h:epentingan 

golongan tertentu dengan nilai kognilif yang bervariasi. Dengan begltu ada 

idiologl yang didasarkan pacta pendapat ihniah dan yang didasarkan pacta ctugaan 

pra-ilmiah atau non-ilmiah. Sementara idio[ogi dalam art ian negatif, tinggal 

dikontraskan 5aja. Bahwa idiologi adaJah pengetahuan yang dlpular bal1k untuk 

kepentingan kekuasaan sementara ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, 77 

7(, Larrain Of'. ('II. I faJ 199-200 
JO Larr~in Of' Cil. Hal 20(k201 
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a. ldiologi dapat dipandang sebagai kebalikan atau antithesis dan ilmu 

pengetahuan dan distorsi idiologi danggap sebagai kesalahan kognitif 

semata-mata. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan idiologi adalah 

kebalikan aotara kebenaran dan kesamaan. Keduanya saling 

bertentangan dan kontras. Sejauh ilmu pengetahuan dapat menjelaskan 

fenomena dan sarana melampui kesalahan ilmu pengetahuan akan 

menggantikan peran idiologi. 

h. Idiologi dapat diinterpretasikan berbeda daTi ilmu pcngetahuan 

meskipun bukan antithesisnya. Kendati perbedaan itu tidak mungkin 

membuat ilmu pengetahuan dapat mengalahkan idiologi karena 

idiologt berakar dalam kontradiksi sosia!. Idiologi mempunyai cita-cita 

membebaskan seperti ilmu pengetahuan yang juga mcmbcaskan dari 

pemikiran-pemikiran tradisional. 

Selain melihat dari pengertiannya uotuk membedakan kerancuan 

idiologi dan ilmu pengetahuan dapat pula mengambil sudu! pandang ilmu 

pengetahuan itu sendiri. Dengan beranggapan bahwa hubungan yang rclevan 

antara ilmu pengatahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam sebagai kerangka 

anal isis, dapat diperoleh skema lipat liga. 78 Pertama adalah menganggap bahwa 

ilmu pengatahuan mempunyai identitas universal yang tak mengakui perbedaan 

fundamental antara ilmu pengatahuan alam dan humaniora -. anggapan yang 

berujung pada tradisi positivis. 

Kedua, bila keduanya dibedakan secara tegas. Dari siOi ada bcberapa 

tradisi yang asalnya romantik dan idealis yang tak menerima eksistensi hanya dari 

7~ Ihid. ~~al 201-205 
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satu pola pengetahuan yang sah, mempertahankan perbedaan yang tajam antara 

metode dan lsi ilmu pengetahuan sosial dan i1mu pengetahuan alam. Akibat yang 

ditimbulkan dari pemisahan tegas ini adalah memasukan ide ilmu pengetahuan 

sebagai idiologi_ 

Ketiga, adalah memahami hubungan antara ilmu-ilmu pengetahuan 

alam, Posisi tni mengikuti pendekatan yang berbeda dan menolak identifikasi total 

dan pemisahan yang tajam antara ilmu-ilmu pengetahuan manusia dengan ilmu 

pengetahuan sosial. Pemahaman ini mendudukan pennasalahan perbedaan itu 

dalam sebuah kesatuan. llmu pengetahuan bukan antithesis idiologi dan juga 

beukan bentuk idiologi saja. Sebaliknya idiologi bukan hanya kesalahan kognitif 

yang sederhana dan juga tidak didirikan alas rasionalitas ilmiah, 

5.4. Konsep Hegemoni 

Bagi Foucault, kekuasaan selalu berwajah ganda: restriktif dan 

produk'1if Akibatnya, kekuasaan, di dalam dinnya sendiri, senantiasa 

mengandung negasi dan perlawanan 79 Tidak ada penggelaran kekuasaan tanpa 

sekaligus penggelaran perlawanan. Le\Vat idiologi, kekuasaan dapat mengkontrol 

kelompok lain sehingga perlawanan dapa! dikendalikan. 

Bagaimana proses pengendalian ini bekerja, dapat diketahui dengan 

meminjam konsepsi Antonio Gramsci tentang kemudian disebut sebagai relasi 

kekuasaan hegemonik. Yang belakangan ini, salah satu cirinya tak lain adalah 

situasi ambivalen dan kontradiksi internal. Penggelaran kckuasaan Icwat 

79 L'h M- h 
I lit IC eI Foucault 1980 Powe,. kllowledge: Sr:lecl,·d Illlel'1'Ie ... .I' alld Olh("/' "'l'llllIgI- 19"-

1?77. Colin Gordon-ed Newe York: Pantheon Books, Liha! pula M Basrow; dan Soeny~'n() ~;'J 
(/t.HaJ22l-227 I 
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hegemoni untuk mencari kesepakatan (consent) selalu mengandung arti tantangan 

(contestation) dari para peserta. Hegemoni, jadinya, selalu merupakan wiJayah 

yang diperebutkan (contested terrain). 

Negara modem telah tumbuh dan berkembang menjadi entitas otonom 

dan bahkan dapat mengatasi masyarakat yang notabene adalah sang penciptanya. 

Negara bukan saja pelaksana kepentingan-kepentingan warga negara (konsep 

liberal) atau kelas botjuis (konsep Marxian), tapi ia lambat laun mengembangkan 

kepentingan sendiri yang bisa jadi berbeda dengan kepentingan kedua pihak yang 

terakhir itu. Itulah sebabnya, kata Althusser dan Poulantzas, negara modern 

memiliki otonomi relatif vIs-a-vis masyarakat. Otonomi yang "relatit" itu 

selanjutnya bisa membesar dan mengatasi masyarakat ketika negara menjadi 

kelewat bcrkembang (overdeveloped). 

Lebih mendalam, konsep hegemoni dimulai dari pemikiran Gramsci 

dalam bukunya Prison Notebook yang ia tubs dari dalam pcnjara, Titik awal 

konsep Gramsci tentang hegemoni adalah, bahwa suatu kelas dan anggotanya 

menjalankan kekuasaan terhadap ke1as·kelas dibawahnya dcngan cura yang 

nampak berlawanan yakni kekerasan sekaligus persuasi. Hegemoni mcrupakan 

hubungan antara kelas yang mendapatkan persetujuan dari kelas sosiallain, Kelas 

hegemonik atau kelompok kelas adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari 

kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mcmpertahankan 

sistcm aliansi mclalui pcrjuangan politik dan idiologisllO. 

"" s· Imon, Roger, 1999, Gagamll-gaga.mn i'o/ifrk Gram.fc/. Pentj. Kamdani dan Baehaki 
y ogYlikarfil' InSist dan Pus/aka Pelaj.:lr_ Hal 22 
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l-!~gcrnoni bcrkernbang pesa! dcngan mCy,'akinkan kelompok-kclompok 
sostal yang subordinat agar menenma sistem kultural dan llllal~n11al 
ctlk yang dihargai oleh kelompok yang berkuasa seolah-olah slstem 
dan nila! tersebut benar sccara universal dan melckat dalam kehldupan 
manUSlL ,Hcgcmoni bcrbeda dengan ldiologi sebab hegemolll tldak 
semata-mata merujuk pada nilai-nilai kelas dominan melainkan 
mengacu kepada serangkalan proses mdalui mana mlai-nilai tersebut 
dlpahaml sebagai bagian dari tatanan al,amiah alas segaJa sesuatu yang 
dipaksakan oleh proses-proses tcrsebut ~J 

Hegemonl (iramscian melalui pcmanfaatan persuasi yang subtd dan 

bahkan secara tak sadar melancarkan pengaruh luas terhadap masyarakat. Untuk 

mencapai hal itu, penerapan bahasa dan melalui itu termasuk penul!san sastra dan 

scjarah, memainkan peran penting untuk menciptakan sistcm dan lcmbaga yang 

melestarikan dan mengkonsolidasikan idiologl kelas domman, Terrnasut.. medIa 

yang menjadl saran a dimana suatu kclompok mengukuhkan posisln~a dan 

mcrcndahkan kdompok laIn akan tetapl bukan berarti media sclalu berwajah 

buruk Proses ini melalui proses )ang ;'ompleks dan tampak wajar, apa adanya 

dan dihayali bef~C!I!la.~2 Pillak auJiens uJak merasa dlbuJuhi dan JigurUl oldl 

mcdia, 

Hegemoni bekerja mclalui konsensus daripada upaya penindasan satu 

kelompok terhadap kelompok lain dengan menciptakan kOllsensus bersama 

terhadap suatu wacana bahwa ada salu wacana yang dianggap benar sementara 

wacana lain diang-ap salah,~~ Media berguna dalam mercproduksi ba~ian-bagian 
~ ~ 

mana dari realitas yang layak untuk dlsebarkan dan meresap dalam benak 

khalayak dan menjadi sesuatu yang dlanggap benar oleh pubhk, memang 

"' Cavallaro Of', ('If Hal 141-142 
,) Eriyan!o ()p_ ('If Hal 10J 
~) EJiyanto ()" ('If Hal 104 
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begitulah adanya, bemalar dan logis (mmm()n sense), Sebagai contoh, Eriyanto 

mcnielaskan mengenai perilaku penjarahan sebagai akiat ketimpangan sosial, akan 

tetapi karena fungsi dari idiologi borjuis menjadi bermakna penYlmpangan sostal 

per~0nal:R~ 

Dalam pengetahuan umum, penjarahan adalah persoalan knminalitas 
yang bersifat personal, bukan sosia1. Kriminalitas adalah perilaku 
menylmpang yang dilakukan oleh kriminalis, 01eh karena itu, tindakan 
penjarahan ini dapat diatasi dengan menangkap pelakunya, memberi 
hukuman yang setimpal. Dengan memahami penjarahan seperti ltu, 
tet:iadi common sense kalau terjadi penjarahan pelakunya harus diben 
hukuman berat; bahwa knminalitas adalah fungsi dan tindakan 
individu yang menyimpang (daripada sebuah) faktn ketimpangan 
sosial. 

Selain itu, Hegemoni bekerJa dengan menciptakan pembauran ide-ide 

yang saling benentangan didalam alam piklran massa pada saat mcrcka mcnyerar 

nilai-nilai dan keyakinan kultural kelas yang berkuasa. Hegemonl (cnd<..:rung 

menyebabkan subaltern (peringkat yang lcbih rendah) menerima kdlillpangan dun 

pcnindasan sebagal hal yang wajar dan tak bisa diubah.~5 

5.5. lntelektual dalam Politik 

Dinamlka poslsi intelektual dalam sistem polltlk Indonesia yang bagu! 

pendulum antma mendukung ataukan beroposisi dengan kekuasaan dapal 

dijelaskan dengan meminjam analisis yang dibuat oleh Fdward Said. la 

mengcmbalikan rermasalahan kepada peran dan fungs! inlJcktual ltu "cndlTl, 

Mengutlp C. Wright Mi1!s seperti ditlrukan Said, intelektual berperan secara 

llldependen dengan ViSI soslal bersemangat dan dengan kemampuan yang dimillki 

.,~ EmllnlO op. ('fl, Hili 107 

oj \V~lia, Shelley 2001 I.d-ward S(I!d dim j'ellldi,rall S<'jarah 
Jendela Hal.17 
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mengkomunikasikan idenya dalam prasa yang terus terang. lugas serta 

memaksaw, Menghadapi kekuasaan. intelektual dihadapkan pada keterusterangan. 

sikap kntis memiliki cita rasa untuk tidak dapat menerima formula yang 

sederhana, atau pandangan klise, atau sesuatu yang berjalan tanpa gejolak dan 

akomodatif pada kekuasaan dcngan tidak melakukan atau mengatakan scsuatu 

yang kurang berkenan bagi penguasa, ~7 

Vaclav Havel, seperti dikutip oleh Sindhunata>H~ menyatakan bahwa 

intelektual adalah hati nurani bangsa yang diisi tidak hanya seklompok orang kaya 

dan berkuasa tetapi seluruh rakyat miskin atau kaya dan bersama-sama 

membentuk negara Maka,jika intelekhml menyuarakan suaTa orang yang digusur 

dan dikejar-kejar petugas satpol PP, intelektual tak hanya menyuarakan suara 

orang miskin tetapi sekaligus mcmperingatkan bahwa bangsa ini akan ambruk 

secara keseluruhan jika tak lagi punya hati nurani. 

Dengan demikian, untuk tUJuan-tujuan yang luas dan dalam tempo 

waktu tak terbatas, adalah sempit hila intelektual mengabdi pada idiologi tertentu 

dan status quo bukannya kepada kebenaran, kepentingan umum, humanisme, 

solidaritas antaranggota masyarakat dan perjuangan hak asasi yang penuh 

perjuangan dan toleransi. Dari sini, intelektual sudah seharusnya berpihak pada 

nilai-nilai kemanusiaan yang universal,89 

Bila posisi ini yang diambil - mengambtl jarak dengan kekuasaan dan 

tetap kritis - konsekuansi yang ditimbul adalah marjinalisasi POSiSI, seringkali 

S6 Said. Up. CII. Hal 14 
~7 Said Op. 0/. Hal) 6, 

S8 Sindhunata. 2003. Membangun Sikap lntelektual dalam majalah dua bulanan Hasl.\· No 11-12 
tahun ke-52, November-Desember 2003 Insist, Yogyakarta, Hal I, ' 
89 Ibid. 
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terkena sensor dan cekal, tak dapat sponshor peneJitian baik dari institusi 

pernerintah ataupun dari perusahaan. lmiah beban berat yang harus dipikul oleh 

intelektuai yakni merepresentasikan penderitaan kolektif rakyat, memeriksa 

~'J 
siksaan terhadap mereka. menegaskan kembali keberadaan mereka, dan 

memberikan penyadaran publik akan hak dan kewajibannya. 

Jerome Karabel menjelaskan de\apan situasi untuk mengetahui 

dinamika inteiektual daiam menjaiankan perannya:'J1 

1 Situasi sosial yang radikal mendorong inielektual 

mengorganisasikan dan ikut serta dalam kelompok sosial 

terpinggirkan. Penjelasan intelektual organik Gramscl cukup 

reI evan untuk menjelaskan keadaan lnl. llanya saJa 

perkembangan kekuatan borjUiS telah mengeliminasl berbagai 

kekuatan Intelektual organik dalam merepresentasikan 

pendentaan kolektif rakyat, 

2. Pertumbuhan ekonomi dan klas menengah mendorong 

permintaan terhadap intelcktual profesional untuk menyelesalkan 

kerja-kerja pasar dan civi/.\· society. Karenanya Idiulogi yang 

diemban lebih kepada alasan-alasan praktis daripada aJasan 

gerakan sosial seperti pada point pertama. 

3. Situasi mengambang diantara intelektual itu scndiri, tanpa 

keberpihakan yang jeJas akan mcndorong kepada integrasi status 

9{) $lIId, (~p. Of. Hal JJ '. Lihat Jerome Karllbel,> i"ol<'wd (f In(!of}, of imd/,.,("/lml.1 <fIu/Po/lliel yang 
membenbn konsekueDS! 5!kap mtelektuai terpm8,g!rk.iln karena sikapnva umuk brToposisi d;1iJ 
knl!~ lerhadap kektlas~an_ -

"' Jerome Karabel OJ!- CII_ 
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quo, Hal ini terkait dengan tingkat kemudahan mobil1tas sosial. 

Situasi sosial yang tersekat seeara tajam akan menghantarkan 

kepada inte!ektua! radika! dan mendukung kekuatan rakyat. 

4, Rejim yang otoriter dan penuh tekanan akan menguncl 

perkembangan inte!ektuaL 

5. Sepcrtl kelompok penguasa, dalam internal kelompok intelektual 

sendiri mempunyai perbedaan pandangan yang maslng-maslng 

mempunyai batas-batas otoritas dan legitimasi. Dalam menyikapi 

perang Vietnam atau komunis Chekoslovakia, misalkan, 

intelektual terpecah dalam beberapa pandangan y'ang saling 

bt!rhadapan. 

6. Ketika negara lak mampu melindllngi masyarakat dan bangsanya 

dan kemerosotan ekonomi, politlk dan ancaman 111i!itcr dari 

negara lain ataupun kekuatan sistem mternasionaL 

7 Kehadiran batas yang tajam antar kelompok sosml term as uk 

balas intclektllal dengan massa. 

8. Hambatan·hambatan budaya dan sejarah 

Dengan demikian, tidak berarti intelektual selalu berplhak kepada 

massa dan mengkritisi pemerintah karena kekuasaan tidak selamanya buruk la 

tetap diperlukan untuk mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat Olch 

karenanya, sebagian intelektual lebih bersikap kompromi dengan kekuasaan dan 

memasuki struktur negara ~ juga pasar yang menjamin modal untuk tujuan-tujuan 

ilmiah, lntelektual membutuhkan kebebasan berekpresi dan jaminan hukum 

terhadap karyanya, sementara perusal-man menyiapkan ongkos yang dibutuhkan 
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untuk keperluan risel. Henry Kissinger dan Zbigniew adalah contoh yang tepat 

untuk menggarnbarkan situasi ini.n Kissinger adalah intelektual yang tersingkir 

dalam operasi Nazi Jennan. Ia membutuhkan perlindungan politik dan hukum 

agar tetap berkreasi dan Amerika Serikatlah yang menyediakan. Sebaliknya, 

Kissinger harus menunjukan timbal balik dan loyalitas terhadap penye1amatnya 

itu yakni berupa sumbangsih pemikirannya kepada pemerintah. Riset dan 

penelitian didanai oleh pemerintah, dan lentu saja oleh sponshor. Pilihan yang 

menghantarkan Kissinger dekat kepada berbagai korporasi internasional dan 

pemerintah lain diluar Amerika. Demikian halnya dengan sejumlah pelarian 

intelektual dari serbuan tentara Nazi Jerman, rezim otoriter Orde Baru, dan 

pemerintah fundamental agama seperti Pakistan dan Mesir.'.Il 

Hubungan simbiosis antara tiga wilayah tersebut ncgara~pasar-

intelektual - menghantarkan pada posisi intelektual yang bias dan lak lagi 

menyuarakan independensi ilmiah. Alasan~alasan profesionalisme yang biasa 

digunakan, bagi Said justru melunturkan peran intelektual itu sendiri. Intelektua! 

tidak lagi secara bebas dan mandiri menjalankan fungsi intelektual dan terikat 

pada kelompok atau klas sosialnya. Peran intelektual abad 19 cenderung 

menekankankan individualitas'M yang berarti lebih menekankan kepada peran 

intelektual. Memasuki abad ke 20, mulai terjadi pergeseran karena bertambahnya 

jumlah lelaki dan perempuan anggota kelompok yang disebut intelcktual atau 

n Said. Op. 0/. Ha138 
9.1 PelarilUl Nazi Jerman sepeni Freud, Einstein, dan Oppenheumer. Pe!arian intelektual maSil Orde 
Baru s~penibeka.s angBota PKl yang lari ke Soviet; ArifBudiman, George Junus AdiIjondro kt' 
Australia Dl Pakistan, Fazlur Rahman dapa! menjadi contoh dan di Mesir seperti Hasan Hanal; 
Efek loyaiilas intelektuai kepada negara penjamin dikhawatirkan oh:h Said karena dapa! 
mengurangi dinamika kritis intelektuaI. 
')4 SaId. Op. CII. Hal 51. 
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inteiegensia serta yang paling utama, menjamurnya spesifikasi pekerjaan tertentu 

seperti kelompok pelobi, profesor, jurnalis, kolumnis, pakar komputer atau 

pemerintahan, konsultan yang dibayar untuk pendapatnya, akuntan dan insinyur 

bangunan yang membuat dlsam dan mendirikan hangunan mcnurut kcmauan 

klien. 

Pergeseran tcrsebut yang menghantarkan keiahiran intelektual lahir 

ditengah dominasi relasi modal kekuatan ekonomi dan politlk. Akibatnya, 

intelektual cenderung didorong untuk prostatus quo dan mcnjadi alasan sccara 

idiologis.Y
:' Terlebih pengaruh media mendorong intelektual berada dalam wilayah 

publik yang lebih toleran terhadap hukum pasar dan profcsi membuat anaJisisnyu 

pada wllayah smiial ekonomi yang tak sepenuhnya hehas % 

Intclektual puhlik menggescr pemaknaan intdektual scb<.:lumnya yang 

menunjuk pada peran dan fungsinya, Intelektual publik lebih dituntut kepada ide-

Ide perubahan-perubahan masyarakat yang bersifat massal dan mengarah pada 

pengakuan publik - via media massa. 97 Richard Posner membagi intelektual 

publik dalam dua konsekuensi yang saling mengisi. Pertama adalah inteicktual 

publik yang menulis (dan berfikir) atas dasar kesenangan pribadi untuk 

pembeiajaran kepada publik dengan gaya penulisan menjurUung tinggi kebebasan. 

Kedua, adalah tulisan yang selalu berubah meminjam metode ilmu-dmu pastl 

dalam menterjemahkan fenomena-fenomena interaksi material ke dalam 

95 Jerome KtlftlbeL Op,Cit. 
96 Lihat Ricard A, Posner. 2001, Public Inlellectllal: A SJudy oj /)edme. Harvard University Press. 
97 Said meJIcOJUohkBn bB8Bimana, J~elu~ leknoJogi cetak berke-mbang pesal, infelekTilaJ bekeJja 
untuk cakupan khusus akan tetapl tldak dltuntut oleh sebuah pengakuan publik lewat media, 
Aki~at media intelektual beralih kepada onentasi kepada wilayah yang lebih luas dan 
bersmggung~n deng~ hukum p~sar perihal media Hal ini equifalen untuk menyampaikan pcsan 
kepada p~bh~, m~ngtng~1 semaktn besar cakupan dan kekuasaan sebuah media maka suaranya 
lebrh otonlalli Llhat Said. Op. Cit. 
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pembelajaran dan pemahaman masyarakat.':I8 Bila hal pertama menunjuk pada 

bobot dan keiugasan pemikiran dengan mengesampingkan tuntutan·tuntutan 

pubiik, akan tetapi untuk yang kedua lebih mengarah kepada bagaimana bisa 

menjeiaskan fenomena keseharian dalam tuntutan media yang sc!alu 

menginginkan analisa yang tajam tiap hari dan disesuaikan dengan kondisi pasar. 

6. Metodologi Penelitian 

6.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan peneliti ialan deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan analisis kritis wacana. Peneliti akan bergerak dari iklan 

Freedom Institute menuju kondisi sosia1 dan interpretasi yang lebih umum yakni 

perdebatan rclasi intelektual dan kekuasaan. Hal ini mengikuti pcndapat Lawrence 

Neuman, bahwa the qualitative moves from the description ofa hi.~torical event or 

.mcwl setting to a more general interprelasioan of its meaninj!,.~'J 

Teknik sepeni itu merupakan ciri khas dalam peneiitian kualitatif 

yakni dengan pendekatan induktif, mengumpulkan data, menganalisis, 

mengabstraksikan dan akan muncul (pemahaman atau) teori baru. 'oo Penulis 

mencari suatu permasalahan di tingkat mikro, kemudian mencoba menganalisis 

dan ditarik kewilayah yang lebih besar sehingga muncul pemahaman baru. 

Jembatan yang digunakan untuk interpretasi yang lebih umum itu 

adalah anal isis kritis wacana. Peneliti akan menjelaskan tentang transfromasi 

98 Posner. Gp. Cit. Hal 20-21 

99 Lawrence Neuman. 1997. Socia/ Research Mn}u.J(il': Qua/ilal/lle (/Jut Q"tllIll/{J/lVe AI'IJJ.(J<lche,\. 
Boston: Allyn dan Bacon, Hal 426 
100 L 

exy Maleong. 2000. Me/ode Pel/eli/ian Kllalffafif Bandung. Reml\.ia Rosdakal)·a rei ke-17 
Hal 23, . 
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hubungan yang timpang dalam iklan Freedom Institute. Penelitl akan menunjukan 

relasi yang tak sebanding, dominasi kelompok tenentu, dan mel1hat media 

bukanlah saluran yang bebas bag\ semua kekuatan sosial saling berinteraksi dan 

berhubungan karena memang tujuan penelitian kritis adalah mengubah uunia yang 

timpang yang banyak didominasi kelompok tertentu.
IOj 

Dengan basis analisis kepada teks, pene!iti melihal iklan Freedom 

tidak dipandang sebagal sesuatu yang alamiah, wajar dan netral akan tetapi 

merupakan bentuk pertarungan kekuasaan dan mempunyai tUJuan-tujuan tertentu 

termasuk kckuasaan, Pcncliti akan menganalisis bahasa bukan semata dlanalisis 

dalam aspek kebahasaan akan tetapi mcnghubungkan dengan konteks (dimana 

teks ini disusun) dan praktik tencntu tennasuk didalamnya praktik kekuasaan, lil2 

Metode penehtian yang digunakan adalah kualitatif vakni memahami 

kedalaman dan kescluruhan pcrmasalahan, Metodc lni membutuhkan l-.cteqelasan 

data yang leblh mendalam dibanding dengan metode kuantitatif, dan kedalaman 

datalah yang menjadi penimbangan dalam penclitlan ini.IOJ Dengan demlkian, 

penel!tl akan !ebih komprehensif dan menyeluruh (tidak ahistoris) dalam membuat 

penjelasan permasalahan. Pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tenuhs maupun lisan dari orang-orang yang diamati, II;~ 

101E· () • . nyamo. V (If, Hal 5 I-52, 
In, E . ) • . nyamo, ('P. (II. Hal 7 
III) 

Burhan Bugm, 200 I, Mefrii./e Pellebt/all ~",.,.,,( 1()4 _. . 

Lexy Maleong Op. ('If Hal6 
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6.2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ada dua yakni iklan cetak Freedom Institute dalam 

harian Kompas 26 Februan 2005 halaman sembllan dengan spuce lklan satLi 

halaman penuh. lklan tersebut bcrupa dukungan Freedom Institute kcpada 

pemerintah dalam keputusan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (8BM). 

Peneliti juga akan mencari tahu lewat kreator iklan seperti alasan-alasan 

pemilihan judul, teknik tata letak dan sebagainya. 

Kedua adalah wacana yang berkembang dan perdcbatan yang 

mengemuka terkait dengan kehadiran iklan tersebut, tennasuk posisi Freedom 

Institute dan peran intelektual. Peneliti meneliti tenomena sl1ang pendapat 

diantara masyarakat serta posisi intelektual di tengah gempuran ekononll pa~ar 

dan kekuasaan dan praktik wacana yang menycrtai. 

6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh merupakan data pTllner 

dengan pene]usuran berbagai data kepustakaan (hbrary reseacrh). Data pnmer 

adalah berbagai buku, jumal dan makalah penting menyangkut anal isis wacana, 

teori kritis, Critical Discourse AnalysIs, hegemoni, idiologi, demokrasl, 

nasionalisme dan ekonomi pasar. Dengan kata lain data primer adalah llteratur 

buku yang relevan untuk menjawab rumusan masalah, jurnal, artikcl dan catatan 

ilmiah yang digunakan untuk membantu membedah praktik wacana. 

Data sekunder berupa opini Freedom lnstitute di media massa, 

website, dan berbagai terbitan yang dikeluarkan seperti bulletin atau jurnal yang 

berbicara mengenaJ iklan "Mendukung Pengurangan SUbSldl 88M" dan 
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idiologinya. Pendapat tersebut dapat berupa pemyataan resmi dari institusi 

Freedom Institute ataupun pribadi dalam kapasitas sebagai anggota Freedom 

Institute. Selain itu, pengumpuian data sekunder menyangkut perdebatan 

mengenai iklan Freedom Institute sebagai konteks sosial politik di koran, majalah 

ataujurnal. 

6.4. Teknik Analisis dan Interpretasi Data 

Peneliti menggunakan analisis kntis wacana «( 'rJfical /Ji.l'(."()ursl.' 

Analysis) dalam mengurai permasalahan seputar iklan Freedom Institute vcrSl 

"Mendukung Pengurangan Subsidi 88M". Analisis pada paradib,'lll.a kritis 

mcndasarkan pada pcnafsiran peneliti atas teks karena dengan tnlerprcL<.Isi penulis 

akan mendapatkan dunia dalam, masuk menyelami dalam teks dan menyingkap 

yang ada diba!ik teks. IO
) Dengan demikian. tidak terhindarkan unsur suhjcktititas 

pene!iti. Akan letapi, da!am pandangan kritis, kualitas hasi! penelitian bukanlah 

diukur dcngan, misalnya, pada validitas dan reliabilitas seperti datam paradigma 

positifis akan tetapi jika peneliti mampu memperhatikan konteks sosial, ekonomi, 

politik dan anaJisis komprehensif Jain. I()(, 

Selain itu, penehti kualitatif ialah melakukan kegiatan secara objektif 

terhadap kenyataan subjektif dari subjek penelitian. Teknik lain untuk mengurangi 

subjektifitas tertentu yaitu memberikan "tanggapan pengamat" pada catatan 

lapangan untuk mempeJajari apakah ada pandangan, prasangka, sikap suka - ttdak 

suka yang tercampur dalam data. Penelitian kualitatiftetap terjaga sifat ilmiahnya 

W' E . . nyanto. op. Crt. Hal 61 
106 Eriyanto. Gp. 0/. Hal 64 
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karena kualitatif lebih tertarik pada hasil yang bersifat universal, tidak hanya 

. d I I' 10' dapat dtgcneralislr pada latar slibstansifyang sarna tetap1 pa a atar amya .. 

Interpretasi data yang akan digunakan peneliti menggunakan perspektif 

perubahan sosial yakni memusatkan perhatian pada bagaimana wacana dan 

perubahan sosial saling terkait lewat teks pacta level mlkro dengan konteks soslal 

politik yang tengah berlaku. Teks akan diteliti dengan cnticcd lingU/,I'/ik dengan 

tujuan mengungkap makna dtbalik teks. Jarak antara teks dan konteks diJembatani 

oleh discourse praclice dimana peneliti akan menjelaskan anal isis terhadap hasil 

penelusuran studt pustaka terhadap pembuat iklan atau penggagas iklan. 

Sementara anal isis ditingkat perubahan sosial, lewat stud! pustaka dan 

mencocokan dengan data primer. 

Bagan dibawah ini akan menunjukan bagaimana pencliti menganalisls 

dan menginterpretasikan Iklan Freedom Institute versi "Mendllkung Pengurangan 

Slibstdi BBM". 

r Tingkatan Teknik Analisis dan 

Data 

Interpretasi I 
, , 

Critical lmgwsllk terhadap iklanl 

seperti teks, bahasa, diksi, bentuk 

kalimat, tata letak dan grafik. 

Teks 

, 
!-------_._---------------
I Discourse prw;lice 

,"OCI()(.:u/tuTa/ practIce 

Data primer kreator iklan dan pihak 

klien yakni Freedom Institute _J 
Studi pustaka, dan mcnganalisis kritis :' 

terhadap perdebatan ikian Freedom I 

I
I Institute. Mengaitkan dcngan relasi 

intelektual dan kekuasaan. 
'---~~~~~~~~~==~=---------" 

107 Lex:y Moleong Op. err. Hal 23-25 
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6,5, Konseptualisi 

6.5.1 I ntelcktual 

Merujuk kepada Sald, intelektual adalah mereka yang mendapat 

karunia bakat untuk mereprcsentasikan, mengekpresikan, dan mengartikulasikan 

bl ·k 10K S ·d pC5an, pandangan, sikap, fllosofi dan pendapatnya kepada pu l' al 

membagi inte!ektual dalam dua kelompok yakn; intelektua! profeslOna! dan 

lntelektual amatir, 

Ke!ompok pertama ialah mereka yang dl1ahlrkan oleh sistem pasar 

dengan hak-hak istimewa dari negara, Intelektua! profesional yang bekerja bukan 

atas otonomi individu akan tetapi berdasarkan tuntutan klas, ke\ompok, 

universitas. LSM, idiologi, sponshor. atau partai]O'! Sementara intelektual amatir 

merupakan intelektual yang menjaga jarak dengan kekuasaan dan yang sduruh 

kehadiranya dltandai oleh sikap kritis dan memiliki elta rasa untuk tidak dapat 

menenma formula yang sederhana atau pandangan klise atau sesuatu yang 

berjaJan tanpa gejolak dan akomodatif pada kekuasaan dengan tidak melakukan 

atau mengatakan scsuatu yang kurang berkenan bagi penguasa. III) Intelektual 

amatir yang menolak tuntutan·tuntutan profesionalisasi modem lll dan beraktifitas 

karena digerakan oleh aktifitas kepeduJian rasa bukan oleh laba, kepentingan 

sendiri serta speslalisasi yang sempit. Hasrat amatir bergerak yang bukan karena 

keuntungan tertentu atau imbalan tetapi karcna cinta tcrhadap sesuatu yang 

terpuaskan dalam gambaran yang lebih besar dalam mcnja!in hubungan 11Ota5 

lOB Said Op. Cit. Hal 7, 

1119 Said, Op. ('j/. Hal51 
lit> Said. Up. CII Hal 16, 

III Profesionalisasi menuntut spesifikasi bidang yang menyebabkan intelektuallidak hebas 
berpendapal dan mudah untuk diarahkan untuk tt:juan-tujaun komersial dan politik. 
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garis dan batas, dalam menolak ikatan spesialisasi serta memperhatikan ide~idc 

dan nilai~niJai kendati adanya pembatasan profesi. 

6.5.2. Representasi 

Realitas tak pemah hadir dengan sendirinya akan tetapi meialul 

medium perantara, Bahkan untuk menilai wajah kita sendiri, kita membutuhkan 

cennin untuk dapat menjawab seberapa rapih atau bagaimana penampilan kita. 

Cennin sebagai medium kemudian memberikan jawaban kepada kita. Akan tetapi 

jawaban itu belum tentu memuaskan dan sesuai dengan realitas. Bagaimana jlka 

lampu penerangan dalam ruangan tidak sempuma atau terlalu terang, apakah hasil 

dari bayangan kita didalam cennin sesuai dengan kondisi rill wajah kita. 

Bagaimana pula dengn bentuk cennin itu sendiri, datar, cembung atau cekung 

yang akan memberikan nilai yang berbeda pula. Akhimya, kita harus menanyakan 

kepada orang lain untuk memastikan apakah kita 1elah rapih atau maslh nampak 

kusut. Lantas, orang itu memberikan penilaian lewat bahasa tubuh atau bahasa 

verbal. Sehingga bahasa itu sendiri adalah media yang juga 1ak sepenuhnya 

sempuma. Terdapat distorsi dan kekurangan dalam memberikan penilaian 

terhadap realitas lewat struktur bahasa. Bagaimana bila Anda, adalah wanita yang 

cantik, mempesona, berwibawa, mapan, anggun dengan baju dari butik 

intemasional meminta pendapat untuk memastikan penampilan hari ini kcpada 

seorang lelaki yang Anda jumpai di dalam lift. Apakah komcntar, "Scmpurna", 

cukup mewakili realitas yang ada. Atau justru sebenamya ada bahasR yang lebih 

bagus dan mewaktli dan ketakjuban lelaki dalam lift itu akan letap1 bahasa lidak 
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bisa mewakili perasaan dan peniiaian sehingga le!aki ilu cukup menjawab, 

"sempurna"' sembari mata terbelalak. 

Cermin dan bahasa diatas adalah contoh sederhana untuk rnenjelaskan 

represcntasl. Bahwa bahasa, leks, citra dan cerita rnerupakan upaya 

rnenyampaikan kern bali (represent) tentang sesuatu kejadian, benda, realitas, 

keadaan. Pada proses inilah baik lewat gambar, kalirnat, teks, terjad! kelernahan 

yakni tidak merepresentasikan secara intrinsik,112 seperti kasus diatas. Selain 

representasi hanya mewakili apapun yang sanggup memberi kesan, artinyu 

represcntasi mempunyai potensi representasionai yang tak terbatas. 

Selain kelemahan panca indera, kelemahan reprcscntasl terletak pada 

pengungkapan yang terus berulang (repetisi) dimana kata adalah representasi yang 

hanya memperoleh makna dari sejumlah hal yang mungkin dlulang dan digunakan 

kembali dalam konteks yang berbeda. Kernbali daiam contoh diatas, pendapa! 

"sernpurna"' untuk menggambarkan keadaan cantik yang luar biasa, sudah biasa 

diungkapkan pada persoalan lain yang keadaanya jauh berbeda seperti pekerJaan 

yang selesai dengan target bahkan melebihi; lukisan yang penuh ekpresL 

kernahiran pembalap dalam mengendarai mobil Fonnula I sehingga finish 

terdepan. Perhatian ditempatkan secara lebih tinggi pada rasa ketidakpastian yang 

meliputi persepSI kita mengenai benda-benda dan selTlng dengan itu 

pengungkapan yang kita pahami melalul leks-teks baik verbal maupun 

nonverbal. III 

112 Cavallaro. 01'. Crt. Hal 7/ 
11:1 lhld. Hal 72. 
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Proses pengulangan menghantarkan kepada sesuatu yang teqalln 

seklan lama dan nampak menJadi natural dan menjadi bagian dari kultural, Ini 

merupakan ke\cmahan lain dalam representasi. Yakni bagaimana kode-kode dan 

konvensi digunakan tiap hari secara sadar, setengah sadar atau tidak schingga 

mendarah daging dalam dataran budaya dan telah terlupakan status bentukannya 

Masyarakat mengambil alih kode-kode dan konvensi-konvensi seolah-olah kode 

dan konvensi itu merupakan perangkat yang natural dan merupakan bukan 

merupakan produk dari keputusan-keputt:san yang sifatnya kultura1.ll~ 

Dalam kamus Chamber Twientieth-Century, representasi ialah: 115 

penunjukan citra: menggunakan atau bertindak, sebagai simbol: 
menunjukan, meluklskan, menjeimakan, memperlihatkan sebuah citra, 
dengan sen! imitasi: bertindak: menjadi pengganti, agen, \vakil, 
anggota parlemen atau sejenisnya: dapat disamakan atau serupa 
dcngan: bertindak sebagai contoh: menghadirkan dalam scksama 
dalam ingatan: memberikan, meunculkan, menyatakan (scsuatu 
tersebut). Representasi - tindakan, pemyataan atau kenyataan 
merepresentasikan atau direpresentasikan; yang 
mewakiliimelambangkan: citra: gambaran: penampilan dramatis: citra 
(image) mental; sebuah penyajian pendangan atas fakta-fakta atau 
argumen-argumen· sebuah petisi, bantahan, peringatan; penenmaan 
harta warisan oleh pewaris; sekumpulan wakiL 

Untuk dapat memahami representasi, dapat didekatl dalam rangkaian 

teks dan sebuah sistem tanda. Karena memang, representasi menunjuk kepada 

bagaimana seseorang, satu kclompok, gagasan atau pendapat teflentu ditampilkan 

dalam pcmberitaan, cerita, gambar atau teks itu sendiri. Pertama, apakah 

seseorang, kelompok, atau gagasan (juga peristiwa) ditampilkan apa adanya. 

Kedua, bagaimana representasi itu ditampilkan dengen persoalan teknis kata, 

~------

114 1hrd Hal 72. 
II'lhl</. Hill 69 
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kahmat, akscntuasi dan bantuan kamera seperti apa seseorang, kelompok atau 

gagasan ditampilkan kepada khalayak ttll 

Bagaimana representasi bersingungan dengan idiologl bahkan sulll 

untuk dlbcdakan kembali, dijelaskan oleh Cavallaro lewat kritik terhadap realismc 

yakni bagaimana naturalisasi kode dan konvensi diproduksi atas alasan-alasan apa 

adanya dan mendorong kita untuk mempercayal bahwa representasi 

mcncenninkan dunia dan rcalitas. Reprcscntasi merupakan sebuah cara-cara vital 

guna mendukung ldiologt sebuah budaya: pandangan duma diclptakan olch 

budaya tersebut untuk melegltlmasl dirinya sendlf! dan untuk mendlslplll1kan 

subJek-subjeknya dengan tujuan menggambarkan dunia yang obick!ll' dan 

transparan atas nama stabilitas idiolO1,:L 117 

6.5.3. Sh.tem Ekonomi Pasar 

Pend ilian 1m hennaksud memaknai sistem ekonomi pasar dengan 

pendekatan kritis neolibcral. Neoliberal menganjurkan kebebasan peran s\\'asla 

dalam menjalankan fungsi-fungsi ekonoml dengan meminimalisir kekuatan 

negara mcmasuki wilayah privat dari perusahaan publik, 

Gerakan Neoliberal yang dnnaksud adalah gerakan yang dimulal tahun 

70-an, dimana penganjur utama yakni Theodore Levitt menuoJuk kincrJ<I blsnis 

yang kuat, bertarung seperti dalam medan perang serta mengerahkan scluruh 

sumber dayanya untuk akumulasi laba. II
' 

Ill, EriYIln10 op. elf Hill I 13, 
III CaYallaro Of', ('11. Hal 7., 

II~ Leyit! dlkutip diln Herry f'rivnno Antll.rll Gang~terisnlt' dan Etika dll.iam hiu;~n Kmlll)UI, 2'1 lulj 
2002 - I 
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Dalam pandangan neoliberal, negara yang menerapkan sistem Ini 

merupakan sistem ideal dimana misi mendasar yang diemban adalah menciptakan 

tata perekonomian bisnis terbaik dengan sikap optimis terhadap akumulasi modal 

dan siap dengan konsekuensi naiknya jumlan tenaga kerja dan perbUlkan tatanan 

sosiaL Pemerintah mendorong dan mendukung penswastaan (privatisasi) untuk 

membuat pasar lebih bergairah. datam mengnasilkan laba. 119 

6.6. Operasionalisasi Konsep 

6.6.1. Intelektual 

Intelektual adalah adalan 36 orang yang tergabung dalam Freedom 

Institute dan tercantum namanya dalam Iklan Freedom Institute "Mendukung 

Pengurangan Subsidi 88M", Ke 31 orang itu adalah: Agus Sudibyo, Andi 

Mallarangeng, Angglto Abimanyu, Anton Gunawan, Ayu Utami, Bimo Nugroho, 

Dana Iswara, Dina Patti Djalal, Dodi Ambardi, Fikri Jufri, Franz Magnis Suseno, 

Goenawan Mohammad, Hadi Soesastro, Hamid Basyaib, Ichsan Loulembah, 

Jefrie Geofanni, Jeanette Sudjunadi, Lin Che Wei, Luthfi Assyaukanie, M Chatib 

Basri, M Ikhsan, M Sadli, Mohammad S Hidayat, Nirwan Dewanto, Nong Darul 

Makanm, Nono Anwar Makarim, Raden Pardede, Rohman Tolleng, Rizal 

Mallarangeng, Rustam Mandayun, Saiful Mujani, Sofyan Wanandi, Sugianto 

Tandra, Thee Kian Wie, Todung Mulya Lubis, Uli Abshar Abdalla. 

Secara organ, intelektual adalah [embaga Freedom Institute. Pemilahan 

antara pendapat pribadi dengan pendapat organisasi tidak seeara tegas karena 

terdapat interaksi antara pribadi intelektual yang masing'masing mempunyai 

II'J ' 
DaVid Harvey Op. ('If 
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batas·batas otonom dcngan kepentingan organisasi. Relasi antara orgamsasi dan 

mdividu akan menjadi membentuk interpretasi tersendiri dalam bmgkai discourse 

(,raeIICl'. Se1ain ilU, dengan metode meta-epistemologis, penditian Ini bukan 

bermaksud menehti pemikiran satu-persatu ataupun kolektif akan tetapi menehti 

scperangkat diskurslf yang bekerja secara aktif. 

6.6.2. Representasi 

Dalam iklan Freedom institute yang ITlcnjadi pcnclilian Inl, 

represcntasl adalah bagaimana intelektual dltampdkan dalam iklan satu halaman 

koran Kompas Nasional sebagai akibat dari rencana kebijakan pemerintah 

mengurangi subsidi BBM. 

Menurut John Fiske seperti dikutip oleh Eriyanto. 1211 terdapat tlga level 

untuk memahaminya. Pertama, adalah peristi\va yang dltandakan (enc(lde) .'>cbagai 

realitas. Bagaimana alasan-alasan untuk mendukung kebijakan pemenntah 

dikontruksl sebagai sebuah realitas oleh pihak kreator iklan. Kedua, bagaimana 

realitas tentang kenaikan harga BBM ditampilkan. Dalam hal ini akan 

menggunakan pcrangkat teknis yakm kata, kalimat a1au propiSISI, gralik. warna, 

fotoigambar, tata lctak (layout). Ketiga, bagaimana peristiwa tersebut di organisir 

ke dalam konvensi-konvensi yang diterima secara idiologis. Vakil! bagaimana 

kode-kode represcntasi terkait dengan konteks sosia1 politLk, klas sosial, dan 

idiologi yang saling bertentangan (neo-liberal dan ekonomi populis kerakyatan) 

120.,. (!' LnYanto. "fl. (,I. Hall 14. 
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6.6.3. Ekonomi Pasar 

Peneliti mendefinisikan ekonomi pasar seeaTa operasionai adalah 

sistem ekonomi yang berdasarkan kepada kekuatan investasi, industri, informasi 

dan individu (swasta).121 Ekonomi pasar juga rnenjunjung tinggi mekanisrne 

demand dan suplai dalam menentukan harga. Ekonomi pasar daiam peneiitian 

kali ini menunjuk kepada idiologi neoliberal yang menjunjung tinggi peran swasta 

dan meminimahsir peran negara. Mempromosikan program privatisasi 

perusahaan-perusahaan negara, menswastanisasikan sektor publik seperti 

peiayanan kesehatan, pendidikan dan air minum, Termasuk pula menerapkan 

kebebasan swasta memasuki wilayah pelayanan publik, media, manuraktur, 

keuangan, dan kontruksi. 122 

Penelitian ioi akan melihat bagaimana intelcktual mengakomodir 

kepentingan pasar dengan kepentingan organisasi, bagaimana relasi demokrasi 

dan nasiona!isme dengan ide-ide neoliberal. Tennasuk pula peran intelektual 

dalam membuat jarak dengan sistem ekonomi pasar neoliberal dan kekuatan 

pemerintah.[] 

,i, K . h' Oh ? 
emc, mae, 200_ Haflcllrllya Negara-Ballgll;/: Ballgki(flya N~garo Kmnl,IWI dOli ('t'lw( 

{;~o/l(mll Rq{lolla/ til /Junia Tak r"'rOO/as,. Pemj: RusJani. Yogyakarta QaJam J 

-- David Hmvey. Op ('II. ' 
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BAB II 

IKLA~. RlIA)iG PUBLIK DAN POSISIINTELEKTlIAL DALM1 

MENGHADAPI KEKUATAN EKONOMI PASAR 

1. Freedom Institute dan lklan Subsidi BBM 

lklan satu halaman penuh oleh Freedom Institute (Fn::cdomlnst) pada 

harian Kompas halaman sembl1an unluk mendukung keblja~an pcmcrintah 

mengurangl subsldi BBM tampil seJerhana. Tanpa gambar, tidak m<:!lloll.lolkan 

permaman \varna dan hanya menghadlrkan (eb dan grafl"k bergambar anlmaSI 

manuSla yang tcrlihat maskulin. Logo Fn.;cdomlnsl mencmpd keel! disudul kHi 

JuJul iklan menggunakan kulimat tanya aktif yakni Mcngapa Kami 

Mendukung Pengurangan Subsidi RRM'I. Pertanyaan judul Icrsebut dljawuh 

langsung sebagai lagline yakni "Schah suhsidi selama ini salah sasaran. Juga 

1l1cnycnangkan para penyelundup minyak ... " 

Materi iklan berupa argumentasi yang Jipaparkan dengan perhitungan 

statlstikal untuk mcmperkuat alasan Freedomlns1. Berikut \"uttpan s<:!cara 

kcseluruhan: 

LihatJah faktanya. Dcngan harga minyak dunia sekarang, 
subsidi akan mencapai Rp 70 tnlun Artinya, ncgara harus 
mcnghablskan hampir Rp 200 millar setiap hari hanya untuk 
menyan~ga harga BBM. Berapa sekolah dan puskesmas yang 
dapat kita bangun setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan 
dengan dana sebesar itu! 

Kalau untt0- kebijaka~ yang tepat dan mendorong kemajuan 
bcrsama, klta maslh blsa setuju. Tapi subsidi BBM selama lIli 
tldak demikian. Harga yang ditekan terlalu rcndah tldak 
mendorong perilaku ekonomi yang hemat dan rasianal. Selam 
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itu rcndahnya harga domcstik dibandmg harga internasiollul 
mendorollg merebaknya penyelundupan BRM. 

\I1emang, scbagian orang percaya bahwa subsidl BBM adalah 
pilihan tcrbalk untuk mernbanlll rakyat keciL Tapi faktanya 
tidak demikian. Sepuluh persen penduduk terkaya mcnikmatl 
subsidi BBM sctiap tahun scbesar Rp 393.999 pcrkcpala, 
sementara 10 perscn warga tenniskin hanya rnemkmati Rp 
72.500. Angka-angka ini membuktikan bah\va SUbSldl BRM 
selama 1m salah sasaran, dan hanya menguntungkan scbagian 
keel1 rakyat. 

Karena itu, salah satunya kita tegaskan: subsidi 88M harus 
dikurangi sejauh mungkin. Jika kita terus menunda, dan 
berlindung dari berbagai argumen yang kellru, kita hanya 
menimbun masalah, melanjutkan lIlcfisiscnsi, dan 
memperbesar ketidakadilan 

Dengan berkllrangnya subsidi 88M, kcmampuan ncgara untuk 
melakukan bcrbagai hal yang lebih tepat akan Semakltl 
meningkat Salah satunya adalah SUbSldl pada mereka ~'ang 

bcnar-benar lllembutuhkan uluran tangall kita. 

Dar! perhltllngan LPEM-FEU1, jib dilflngl dengan program 
kOlllpensasi tertentu, pe'lgurangan subsidl BBM Justru 
mengurangl pengurangan jumlah kaum miskin (Ilhat grallk). 
Program kompensasi ini dapat dilakukan dalam berhagal 
bentuk seperti beasiswa pendidikan, perbaikan sarana 
kesehatan, dan hantuan heras murah. 

Program semacam itulah yang harus kita dorong. Pernberian 
subsidi B8M yang begJtu besar mengurangi kemampuan 
negara untllk membantu mereka yang lemah Juga, ia 
mengaburkan fokus klta dalam mcnghadapi masalah yang 
sebenamya. 

Kita harus berani memilih: bersembunyi dibalik kekellruan 
masa. lalu, atau mcnghadapi persoalan sekarang untuk 
menYlapkan masa depan bersama yang lebih baik 

Dlba\vahnya terdapat grafik dcngan memakai animasl ~dlld laki-Iaki 

Dlsebutkan bahwa dampak kenaikan B8M tcrhadap jumlah pendllduk miskin 

Indonesia akan semakin memperkecil jumlah penduduk miskl11 Indonesia 
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Perhitungannya ialah: kondisi awal sebelum kenaikan B8M jumlah penduduk 

miskin adalah 16,25 persen; akibat kenaikan B8M 30 persen menJadi 16,43 

pcrsen; sesudah kompcnsasl menJadi 13,87 pcrscn. Sumber data int dlambil dan 

penelitlan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas EkonOllll 

Universitas Indonesia (LPEM~FE UI) yang diketuai oleh M Ikhsan yang sekaligus 

menjadi anggota Freedom Institute. 

Scbagai penutup iklan, pencantuman nama 36 anggota dan pcngurus 

rreedomlnst d\susun secara alfabetis, dimuJai dan Agus SUdlbyo sampa\ Ulil 

Abshar Abdalla Secara lengkap, mereka adalah. 

--------
INo Nama Status'" Keterangan"'* 

I 
! 1 Agus Sudibyo Analis Media dari IS Al Aktif di Komunita.s 

Utan KaYll 

2 Andi Mallarangeng Juru Bicara Kepresidenan 

3 Anggito Abimanyu Ekonom UGM StafAhli Dep Keu 

4 Anton Gunawan Ekonom Citibank 

5 Ayu Utami Novelis Aktif di Komunitas 

Utan Kayu, ex 

Wartawati Maja\ah 

Gatra dan Matra. 

6 Bima Nugroha Anggota Komisi Penyiaran Direktur ISAI 

Indonesia (sebelum ke KPI) 

7 , Dana lswara Penyiar Televisi 

is Dino Patti Djalal Juru Bicara Kepresidenan Diplomat 
" 

9 Dodi Ambardi Akrif di ISAI dan FI 

10 Fikri Jufri Wartawan Senior Majalah Aktif di Kamllnitas 

Tempo , Utan Kayu 

ill Franz Magnis Suseno Rohaniawan, pengajar STF Guru Besar STF 

I Driyarkara Driyarkara. 
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12 Goenawan Wartawan Senior Majalah Kolumnis,sastrawan, 

Mohammad Tempo pendiri Majalah 

Tempo, Aktif di 

Komunitas Ulan 

Kayu 

13 Hadi Soesastro EkonomUI 

14 Hamid Basyaib Associate Director Aktif di JIL dan 

Freedom !nstitute Yayasan Aksara~ 

man tan Wartawan 

RcpubJika. 

Sejak Scpkmbcr 

2005 rnenj,1di 

Koordinalor .IlL 

mcnggantikan lJliL 
15 1chsan Loulembah Anggota DPD utusan Ketua Kaukus 

Sulawesi T engah Daerah Kontlik di 

OPO 
16 Jefrie Geofanni Director Indonesian Direktur Amin Rais 

institute Centre 
17 Jeanette Sudjunadi Vice President Director 

MetroTV 

18 Lin Che Wei aHas Anahs Pasar Modal Staf ahli menteri 
Weibinanto 

BUMN, Sejak 15 Ju)i 
Halimdjati 

2005, menjabat 

Direktur Utama PT 

19 Luthft Assyaukanie Dasen Universitas 

Danareksa (Pcrsero) 

Aktif di Jaringan 

Paramadina fslam Liberal 
20 M Chatib Basri Ekonom U1 WakilDirektur 

LPEM-UI 
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I 21 Mlkhsan Ekonom UI Direktur LPEM· 

FEUI 

22 M Sadli Ekonom Senior VI 

23 MohammadS Ketua Umum Kadin , , 
I 

Hidayat 

, 24 N i rwan Dewanto AnaJis Budaya KUTator Komunitas 

Utan Kayu 

25 Nang Darul Aktifis Jaringan Islam Aktifdi Komunitas 

Mahmada Liberal Utan Kayu, General 

Manager dan 

Program Manager 

Freedom Institute 

26 Nono Anwar Pengacard, Pendiri 

Makarim Yayasan Aksara 

i 27 Raden Pardede Analis ekonomi Chief Research 

Officer Danareksa 

Research Institute 

I (2000) 

! 28 Rohman TolJeng Aktifis Angkatan 1966 

! 29 Rizal Mallarangeng Direktur Eksekutif Adik dari Andi 

i Freedom Institute Mallarangcng , 

! 30 R ustam Mandayun Wartawan Majalah Tempo 

I 3 I Saiful Mujani Direktur Majalah Tempo Peneliti di PP!M UIN I I , 

Jakarta, Direktur 

I Riset Freedom I 
Institute, Dosen UlN 

I 
Syarif Hidayattulah, 

I Direktur Lcmbaga I , 
Survei Indonesia I 

i 32 Sol)[an Wanandi Pengusaha 
i 

I Pendiri ('SIS 

1
33 Sugiamo Tandra Associate di Freedom StaffiMPARSIAL 

66 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Intelektual Dan Politik ... Ari Saputra

lntelektua\ dan Polltlk 
(Studi Kntis Wacana lklan Cetak Freedom Institute _ " 
\lersi "Mendukung Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Mlnyak (BBM) ) 

Institute 

i 34 Thee Kian Wie Penehti P2E-LlP( 
I 
I 35 Todung Mulya Lubis Pengacara 

36 Uli Abshar Abdalla Koordinator Jaringan Islam Aktif di Komunitas 

Libera! (JiL) 

*) Oiambil dan Majalah Pilars edisi 7 13 Maret 2005 
.. ~) tambahan penulis dari berbagai sumber. 

Utan Kayu. Kdua 

Lakpesdam NU 

Jakarta, Star ISAI, 

Dircktur Program 

ieRP 

Proses pcrnbuatan ik!an tersebut dikerjakan sendiri okh plhak 

Freedomlnst tanpa melibatkan kreator dari pihak ketiga lperusahaan iklan), Mater! 

iklan dibahas lewat rapat terbatas karena tidak semua anggota Freedomlnst hadir. 

Setelah selesai, maksud dan materi iklan disampaikan kepada yang tidak hadir 

lewat telephon atau mesin faksimili. Praktis, penggarapan iklannya sendiri 

berjalan cepat, tidak mempertimbangkan mendalam aspek advertising seperti 

grafis tata letak akan tetapi berfokus kepada kedalaman argumen_ l 

·'Karena kami berkeyakinan bahwa iklan ini soal sikap yang harus 
diberi ketegasan dengan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. 
(Oleh karena itu). kami menggunakan argumentasl kuantitatif untuk 
bisa dipertangungjawabkan. Dan karena hanya lembaga ini (LPEM~FE 
UI) yang melakukan penelitian sepertl ini (kami memakai 
penelitiannya untuk materi iklan)"_ 

2. BBM dan Dilema Intelektual Mengbadapi Kekuasaan dan Pasar 

Perdebatan mengenai iklan FreedomInst tak lepas dari sensitifitas isu 

kenaikan harga BSM atas aJasan apapun dan keputusan untuk menaikan oleh 

pemerintah adalah kurang populer. Tidak hanya di Indonesia, demikian juga di 

I Wawancara via ~mail dengan pihak Freedom Institute tanggal 9 Mei 2005 
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negara lain dan pada level masyarakat internaslonal, kenaikan harga minyak 

menjadi sorotan serius. Hal ini mcngingat arti penting 1TIinyak dlkalangan 

masyarakat, pclaku pasar dan pemerintah. 

13agi masyarakat, harga minyak yang rendah merupakan variabcl 

menentukan untuk dapat menekan biaya pengeluaran sehan-hari, Masyarakat 

mengkonsumsi BBM untuk keperluan rumah tangga dan trasporiasi. llntuk pclaku 

pasar, harga minyak tidak lain adalah variabel utarna bagi perhitungan biaya 

produksi seperti operasionalisasi industn dan distribusi barang. Dalam dunia 

perdagangan dan industri, peran BBM bel urn tergantikan okh bahan bakar 

altcrnatif scpcrtl batubam. Signtfikansl stabilitas hurga HBM Il1cngal<lk 

pcmerintah untuk tetap mcnstabtlkan harga mlnyak pasaran domesllk Kcnalkan 

harga BSM berarti Juga mcndorong rcaksi masyarakat dan pasar untuk 

mempcrtanyakan peran pemerintah. 

Hasd reportese Kompas sedlkit banyak membantu bagaimana 

pcngaruh kenaikan RRM tldak hanya dlrasakan penduduk kota, akan tetapl 

sam pal ke pedalaman Kahmantan: 2 

Di kawasan Kalimantan Timur-Malaysia, umpamanya di Long 
Ampung, Kabupaten Malinau harga minyak goreng mcnJadi Rp 
40.000, padahal dikota blasanya Rp 8.000 per liter. Bcnsin yang dl 
kata Rp 1.810 menjadl Rp 15.000 perhter. Adapun minyak tanah Yang 
mestinya hanya Rp I 000 perl iter menjadi Rp 11,000 per ·Ilter, 
Sementara harga solar mencapai Rp 10,000 per liter, gula pam Rp 
15,000 per kilogram, telur ayam Rp 2.500 per butir dan mie instan 
mencapai Rp 3,500 per bungkus. 

Pengertian mengenai konsep subsidi sendiri masih mCllcmui bias 

penafsiran disana sim. Ragi yang mendukung subsidi diteruskan, mcnghcndaki 

l Krmlpa.l", Makin Susah Saja Jadi Warga Pedalama[] I Maret 2005 
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peran negara sebagai penjamin kesejahteraan masyarakat atau welfare slale. 

Kehendak tersebut berseberangan dengan kenyataan seperti dikemukakan oleh 

Mubyarto, bahwa pejabat Indonesia masih berpandangan ekonomi konvensional 

neoklasik yang memandang perlunya minimalisisr peran pemerintah. Padahal, 

menurut Mubyarto dengan mengutip Joseph Stiglizt textbook er.:onomic.\· may he 

fine leaching students, but no advising governmen{, ... smce tYPical American style 

lex{hook relies s{ heavily on particular intellectual tradilion (he neor.:{assu.:al 

Hasil penghitungan K wik Kian Gie4 menunjukan bahwa sclama ini 

pemenntah belum memberikan subsidi satu sen pun, bahkan mcndarat untung 

dengan harga yang dipatok Pertamina. Seirama dengan Kwik, pcnelusuran Tjlpta 

Lesmana5 di tiga negara bagian Amerika, North Dakota, Mcnnessota dan Florida 

meruntuhkan asumsi pengambil kebijakan kenaikan harga BBM yang berasumsl 

harga minyak di luar negeri lebih mahal dari harga domestik. Dengan 

mengkoreiasikan tingkat pendapatan di tiga negara bagian tersebut, ternyata harga 

BBM di tiga negara bagian tersebut lebih murah daripada di Indonesia. 

Pendukung pencabutan subsidi mendasarkan argumen bahwa 

masyarakat harus dapat mandiri dan tidak mnggantungkan kepada peran 

pemerintah. Pendukung pandangan ini seperti Rizal Mallarangeng, Franz Magnis 

J MubYMto S"hsidi dlliam KompllS 12 )lInuan 2005. 

; K.:Vik Kian Gie. klenmkon Harga Bell,lm Premium dalam Kompas 3 Februari 2005. 
TJlpta Lesmana Harga BBM Kila SlIdah Maha} dalam Kompas 20 Febmari 2002 
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Suseno. dan Thee Kian Wec.6 Selain itu. beban subsidi hanya menambah berat 

APBN. 

Pandangan jalan tengah diambil oleh Ari A Pradana 
7 

yang menyatakan 

perlunya subsidi atau tidak, tergantung dari konteks permasalahan Tak lma 

digeneralisir semua kebutuhan masyarakat diberi subsidi atau sebaliknya, 

pemerintah mcncabut semua subsidi kebutuhan masyarakat. 

Dalam kondisi demikian, intelektual menghadapi pJlihan-pilihan yang 

rumit. Bila berdiri bersama pemerintah untuk mcnaikan harga BBM mcskl dcngan 

alasan argumentatif, independensi intelektual mulai dipertanyakan dan dmnggap 

tidak berpihak kcpada masyarakat. Sebaliknya, bila pendurat inte!ektual 

berseberangan dengan pemerintah, salah satu kekhawatiran intekktual In! adalah 

kesulitan mendapatkan proyek pemerintah untuk kerja-kerja intdcktual, Ataupun 

ketika berhadapan dengan pasar, intelektual menemul dilema antara berplhak 

kepada pengusaha ataukah leblh mengutamakan ckonomi kerakyatan 

Dilcma tersebut yang yang discbut Arthur Melzer sebagal dc/ache 

([/I([ehmenl yakni Inner /ellSlOn atau kontradlksl antara ISU kruslal yang 

menyangkut teon dan praktik, kontempiasl dan aksi,)( Para intclcktual Juga 

mempunyai otoritas pengetahun teornis dan sckuler yang dcngan kemampuan 

tersebut dapat bersifat politis, alau scballknya apolitis. Dalam dinarmka politik 

praktls, intelektual dengan kemampuannya menjadl rujukan untuk mcnilai kcrja-

r:.Mcngent!i pcndllpllt Thtt KiHIl Wie I(hdt Thee Kiall Wie 2004, J't'ftlh(/lIgUlltIIl, Kd),·ha.\(m dall 
7 A'fI~k/I;:l>/ Ordl1 Hal'll: Esai-esai", Jakarta Kompas . 
. An A Pradana A1a.1'lh j'enlOJlg SlIhsidi dalam Kompas 29 Januari 2005 

Pradana Pradalla Hoy ZTF I Jilema Peran Kallm !lIfeldll/al 
hltp~2www.republika co id/korall detail as.Q?jcL=192)46&kat id= 16&kat id ]-&Jal id2= Dj 
akscs tanggal 4 Juli 2005 -----
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kerja pemerintah dan hasilnya akan menghasilkan sikap oposisilberseberangan 

ataukah sependapat dan mendukung tindakan pemerintah. 

Dilema intelektual membuat posisi intelektual terhadap politik 

kekuasaan dari waktu ke waktu selalu berubah dan terpecah. Kondisl empirik di 

dalam sistem politik Indonesia menyatakan bahwa pernah pada suatu kondisi 

tertentu, intelektual berada pada lingkup kekuasaan dan terlibat seeara intens 

dalam proses-proses keputusan politik. Akan tetapi, karena pertimbangan dan 

argumen pendukung yang kuat, intelektual mengambil jarak dengan politik 

kekuasaan serta mengambil posisi ()posite dan menjadi pengkritlk pemenntah. 

Sejarah Indonesia meneatat dinamika intelektual hubungannya dengan 

kekuasaan yang naik turun. Era perang kemerdekaan memuneulkan nama-nama 

seperti Tan Malaka, Wahidin, Tjipto, dan Natsir. Tatkala memasuki kemerdekaan, 

intelektual Hatta dan Sjahrir menduduki posisi Waki! Presiden dan Perdana 

Menteri. Akan tetapi, keduanya harus berbalik arah menentang pemerintah karena 

dinilai telah melanggar eita-eita kemerdekaan dengan pertJmbangan intelektual 

matang dan menerima konsekuensi dipenjara. 

Polarisasi intelektual dalam menolak atau mendukung kebijakan 

pemerintah menmeing pada deklarasi Lekra (Lembaga Kebudayaa Rakyat) dan 

LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional) yang pro pemerintah. Sementara dipihak 

oposite, para intelektual sepeTti Goenawan Mohammad menandatangani 

manifesto kebudayaan (MANIKEBU) yang didukung Angkatan Darat. 

Selama Orde Baru berkuasa, posisi intelektual terpolar dalam dua 

posisi yang terkadang saling berhadapan. Perlama, para pendukung kebijakan 

pemerintah sebagian memasuki struktur kekuasaan seperti para ekonom lulusan 
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Barkeley awal 70-an yang mengembangkan sistem ekonomi pasar atau menjadi 

konsultan pemeTintah dan kedua yang mengambil Jarak jauh berada diluaT struktur 

dan menjadi opisisi pemerintah. Akhir 90-an para cendekiawan merapat kepada 

pemerintah dalam wadah lkatan Cendekiawan Indonesia oeMI) akibat kooptasi 

Orde Baru. Selain itu, Lembaga lImu Pengetahun Indonesia (LlPI) digunakan 

untuk menseleksi intelektual akademis yang bersuara vokal supaya lebih scja\an 

dengan pemerintah. Sebaliknya, intelektuai yang menentang bcrbagai kebljakan 

pemerintah harus menerima konsekuensi dari sikapnya sepertl Arif Budiman dan 

George Junus Aditjondro yang hengkang ke Australia. 

Pengalaman menjelang kemunduran Presiden Soeharto menjelaskan, 

bahwa hampir semua kckuatan intclektuai didayagunakan untuk mclemahkan 

iegitimasi pemerintah dan penurunan citra negara. Tak hanya dan kaiangan 

intelektual yang selama itu mengambil jarak kepada pemenntah, akan tetapl 

diikutl pula oleh intelektual yang sebelumnya dikenal dekat dcngan pemcrintah 

seperti dan L1PI - meski tetap berusaha kritis. Ketika Orde 13aru maslh pada 

posisi stabil, secara institusional LIPI tak pemah mengeluarkan statemen yang 

mcnjaga batas dengan pemerintah. Kritikan dilontarkan atas nama-nama personal 

sepcrti Mochtar Pabottinggi, Syamsudin Haris, AS Hikam dan Ikrar Nusa Baktt. 

Namun ketlka mendekati instabilitas politik Soeharto, UPI mengeluarkan 

pernyataan mengenai dwifungsi ABRI dan sistem pemihhan umum. Tcntang 

Dwifungsi ABRI, LlPI merekomendasikan untuk mengurangai pemo sosial 

politik yang dilakukan ABRI selama Orde Bam Demikian halnya dengan 

72 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Intelektual Dan Politik ... Ari Saputra

Intelektual dan Politik 
(Studi Krltis Wacana Iklan Cetak Freedom Institute. u 

versi "Mendukung Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Mlnyak (B8M) ) 

perubahan sistem Pemilu yang perlu segera dilakukan mengingat sistem pemilu 

. . . 9 
Orde Baru tak menjamin adanya demokrasl dan munculnya OpoS1S1. 

Memasuki rentang transisi, suara kaum intelektual menjadi klimaks 

dengan pencabutan legitimasi dan kepercayaan penuh terhadap sistem politik 

bangunan Soeharto. Mimbar bebas didirikan dihampir semua perguruan tinggi 

dengan diisl orasi kaum intelektual yang menentang kekuasaan Socharto. 

lntelektual bergabung bersama mahasiswa memenuhi jaJan dan menuntut 

perubahan. 10 

Suara intelektual mulai terpecah ketika kepemimpinan nasional beralih 

kepada Habibie yang sebe\umnya mcnjabat scbagai wakil prcsidt;n. Scbaglan 

menolak iegilimasi Habihie karena dianggap satu pake! dl.!ngan Sot;harto dan 

representasi Orde Baru sementara yang lain dapal mcncrima laniaran sudah st;sllai 

dengan konstitusi dan merapat ke wilayah kekuasaan. II 

Dinamika ini pula yang mengitari pemerintahan Abdurrahman 

Wachid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pennulaan pemcrintahan 

Abdurahman Wac hid didukung oleh hampir sernua kalangan cerdik pandai 

(lntelektual, Mahasiswa dan LSM) dan menaruh harapan besar lantaran 

personali=e Gus Dur yang dikenal menurUunjung tinggi demokrasi.12 Akan letapi 

9 Edward Said, 1998. l'el"CllI flltdektuu/: KII/ialr-kllllalt /(eith tahrm 1993 (Pentj' Rin Hindryati dan 
P Hasudungafl Sirait). Jakarta: YayaslIII Door Indonesia. Hal xxxiii 
10 Tentang berbagai gugatan mahasiswa tahun 1998, lihat Fazruz Zaman Fadhly _ ed 1998. 
Mahasi.lwa Menggugol: Potrel Gerakoll Maha.~iswa Indonesia Indonesia 199N Bandung' 
Pusataka Hidayah. 
II Lihat ,dalam film dokumenter produksi Jakarta Media Syndicatiaon. 1999 Tragl!dl Jakarla 
1998: Cerulean MahUSl51vadi Indonesia. 
12 ~alam Catatan akhir tahun, Tempo membuat kilas balik bagaimana pada awalnva Gus Dur di 
ben h~apan besar perubahan la menggeser Wiranto dari kabinet dan komando niiliter. iklim 
kepresldenan yang merakyat, dan reaksi pasar positif(Tempo. Harapan yang Terempas 6 Januari 
2002). . 
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sikap ini berubah arah kurang dari dua tahun kemudian dengan mulai menarik 

dukungan lewat analisis di berbagai media dan penciptaan opini publik.I' 

Berbeda dengan Megawati yang diterima karena dukungan politik di 

parlemen kuat akan tetapi dari kalangan intelektual meragukan kemampuannya 

dari awa! hingga pemerintahnya berakhir 2004, pemerintahan Susilo Bambang 

Yudhoyono mencari basis legitimasi dari kalangan inte!ektual sejak awa!. 

Terutama pada masa kampanye dan penaikan citra publik, peran intelektual dl 

media menjadi kata kunci untuk memperoleh popularitas dan simpati pemilih. 

Dokumentasi yang patut dicatat adalah hubungan pemerintah dengan 

intelektual yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat (NGO's). NGO's 

yang kritis terhadap pemerintah telah beberapa kali bersitegang dalam intensitas 

yang tak sedikit. Pemerintah beberapa kaJi menuduh, mempcnngatkan atau 

berusaha mengkooptasi kekuatan NGO's yang dianggap menggangu ja\annya 

pemerintahan. Pertangahan 2004 Sydney Jones, Direktur International Cnsls 

Group dideportasi pemerintah Indonesia karena dianggap menambah citra buruk 

Indonesia di luar negeri. Sementara akhir tahun 2004, Munir, Direktur Komisi 

Nasional untuk Orang Hi!ang dan Tindak Kekerasan (Kontras) terbunuh dalam 

penerbangan dari Jakarta ke Belanda dan temuan Tim Pencari Fakta ikut 

mensinyalir keterlibatan Badan Inte!ejen Nasional (BIN) beserta AM 

Hendropriyono_ Berikut beberapa kejadian menarik sejak lebih dari satu 

1;1 Seba~ai conto.h, M Alfan AlBan.~ di Kompa,~· 13 September 2000 telah 5ecara terang-terangan 
membenkan OPS! mengundurkan dm ~ntuk Abdurahman Wachid karena menilai kabine! pl!sca 
rehu~e t~laJu memp~rtahankan .l~eahsme konsepsional daripada yang dibuluhkan masyarakat 
yakm reahtas pragmatlS. M Sadh Juga menyampaikan hal serupa demten oenimbanQan ekonomi 
makro yang lak me.mbaik, melema~nya rupiah, kepemimpinan dan m~aj~men orga~isasi yang tak 
mengakar kepada tmgkat ba~ah (1empo 18 Maret 2001). Tulisan MochtaT Pabottinggi di Tempo 7 
Januan 2001 merekornendaSlkan Gus Dur untuk mundur dan presiden_ 
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dasawarsa lalu mengenai hubungan pemerintah dengan intelektual yang tergabung 

dengan NGO'S·I.\ 

No Tanggal 

l 14 Mei 1991 

2 28 Desember 

1991 

Kejadian 

Mendagri Rudini menolak usulan diperbolehkannya 

LSM terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu 

karena melanggar UU. 

Menkopolkas Sudomo menyatakan LSM yang 

rnencemarkan nama baik bangsa di luar negeri akan 

ditindak sesuai dengan UU dan hukum yang ber(aku. 

3 17 Januari 1992 LSM adalah mitra pemerintah, khususnya pemerintah 

4 

5 

6 

7 

8 

16 Maret 1992 

24 Apnl 1992 

28 April 1992 

15 November 

1995 

I November 

dacrah. Pemerintah meminta LSM untuk membuat 

kriteria dan bidang tugasnya. 

Rudini mengatakan LSM boleh mengkritik pemerintah 

tetapi kritik yang berkepribadian Indonesia dengan 

menggunakan Pancasila. 

Mendagri Rdini melarang onnas dan lembaga 

kemasyarakatan untuk menenma bantuan dari 

pcmerintah Belanda_ 

Menkopolkas Sudomo menyatakan LSM boleh 

menerima bantuan dari luar negeri asal melaporkan 

kepada pemerintah. 

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

NasionallKetua Bappenas Ginandjar Kartasasmita 

menyatakan ada LSM yang menyiarkan berita bohong 

kepad apihak luar negeri. LSM itu berkampanye agar 

pihak donor menghentikan bantuan keuangan kepada 

Indonesia. 

Pemerintah meminta kepolisian dan kejaksaan menditi 

14 J--. H b . 
l~oml)(lS> u ungan Pemenntah dengan LSM ]5 Juni 2004 
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1996 

9 8 September 

1998 

10 2S Agustus 

2000 

Il 24 Maret 2001 

12 26 September 

2001 

13 25 Mei 2004 

14 27 Mei 2004 

15 10 Juni 2004 

kegiatan 32 L3M yang di anggap bermasalah. 

Menteri Kehakiman Oetojo Oesman menyatakan 

pemerintah menghargai sikap kritis LSM, namun 

menyayangkan sikap kritis LSM lehih banyak 

dipengaruhi pihak luar sehingga kepentingan bangsa 

terabaikan. 

120 LSM yang tergabung datam Asia Pasific Research 

Network mengajukan rekomendasi kepada pemerintah 

Indonesia untuk meminta pengurangan utang luar negen. 

menindak koruptor dan pengusaha yang terlibat kredir 

macet, dan memasukan dana non-Deraca kedaJam 

anggaran negara bokan anggaran militer. 

Muncul wacana akan menerbitkan UU yang mengatur 

peran LSM dan kiprahnya. 

Pembantu Rektor In Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang, Mafudz Ali menyatakan bahwa sejumlah 

LSM tidak independen dan sangat bergantung kepada 

lembaga pemberi donor, LSM lebih sibuk memikirkan 

keuangan dan melupakan kontribusi terhadap 

masyarakat. 

BIN mcmbcbcrkan 20 LSM dalamd an luar negeri yang 

disuga bisa menggangu keamanan Indonesia, 

Kepala BIN AM Hendriproyono menyatakan SlapapWl 

yang membuat infonnasi tidak benar tentang Indonesia 

dan disebarkan ke luar negeri akan diamati. 

Sydney Jones, Direktur International Crisis Group 

dideportasi pernerinfah Indonesia, 

Sumber' Kompas 15 Juni 2004. 
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3. Freedom Institute, 1k1an BBM dan Iklan sebagai Penanda Dunia 

Kapitalistik 

David Bonavia, penulis yang mengkhususkan diri ten tang masyarakat 

China sedikit kaget kctIka la menemui iklan pasta gigi dl Tiongkok pada awal 

tahun 80_an,15 Kekagetannya cukup beralasan mengingat China pada waklu itu 

masih dalam sistem komunis murni dan belum sepenuhnya mengadopsi ekonomi 

pasar seperu sekarang. Dalam sistcm ckonomi terpusat, dlstribusl ckonomi 

sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah bukannya pasar, kontras dengan Iklan 

odol di China tersebut 

Sama halnya dengan Bonavia, iklan yang diluncurkan oleh 

Frccdomlnst mcmbuat kaget para pembaca dan scbagl<ln ka\angan mtdcktual, 

Pasalnya, kebljakan publik dibawa dalam paradigma iklan yang berlangsung 

monolog daripada dlalogis dan menghlndan deliberasl (konsultasl) kebijakan dan 

sosialisasl Scbaliknya pcndukung iklan terschut bcrpegang tcguh hahwa 

dukungannya le'A'at lklan tidak ubahnya scpeni Iklan shamro dal[l!11 duma 

kapitallstik komcrsJal 

Metihat bahwa iklan 88M sebaga! upaya Frecdomlnst memhawa 

rcrmasalahan publik kc wilayah paradigma kapitallsme dapat d!lihat dan herbagai 

sudut. Secara historis, iklan dapat ditc1usur sejak masyarakat Inggris memulal 

penyebaran informasi secara lebih terorganisir pada abad ke 17 s~jalan dengan 

perkembangan buku·buku berita, merkuri, dan surat kabar. l.aju pcrtumbuhan 

surat kabar dari 1690-an juga memhuat volume periklanan hcrtamhah Scbaglan 

besar masih dikJasifikasl menurut jenis datam seksi regulcr koran atau majaJah, 

I'D ' 
. liVid Bonavia 1985 ('1/10 ,jUII /0. ia.IJr;lrakarnya. Jakarta Erlanb'b'il. 
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dan ada pula yang diberi ilustrasi. Bahan-bahan yang diiklankan tergantung pada 

apa yang dibutuhkan atau ditawarkan ke publik, seperti penjualan komoditi di 

toka-tako tertentu, pclayanan personal, pengumuman publikasi buku-buku, detil 

tentang pembantu yang melarikan dirL sampai penjualan kuda atau anjing.'" 

Kehadiran revolusi industri sebagai awal revolusL kapitalisme 

mendorong kemajuan revolusi komunikasi khususnya dunia periklanan. Pasar 

yang menjadi penuh dengan kompetitor memerlukan keahlian khusus dan strategl 

cerdas dalam menyampaikan informasi kepada kha\ayak. Hal ini didorong oleh 

teknologi cetak yang sudah dapat bersifat massal mempermudah cara 

berkomunikaSl Jewat iklan dan mendatangkan keuntungan tcrscndiri bagi 

pcrusahaan yang menekuni bisnis media cetak dengan mengambil untung dan 

biaya iklan. Pcrusahaan penerbitan berita umum pun, seperti tImes dan News oj" 

the World, berkembang pesat apa\agi dengan diberikannya keringanan paJak. 

Terlebih pada 1855 pajak periklanan dan biaya mcterai dihapuskan sehingga 

sirkulasi surat kabar dan produksi iklan meluas 17 

lndustri periklanan mengalami depresl akhir abad 19 ketika terjadi 

kelesuan pasar dan kejatuhan harga barang, Mengambil pe\ajaran dari tekanan mi, 

para pemilik pcrusahaan iklan berupaya untuk mereorganisir industri kt:pcmilikan 

menJadi lebih besar dan mengkombinasikannya dengan keinginan pertumbuhan 

16 ;-etJku Kemlli FlIsya IUan' SI.hlr l"d",l'Iri Kapila/I.lfllt! htlpJ/rnkb.keriabumll_Qni[!.J!l!: . 
.u~_ODJJ_mkb_rubrik I 0200]/esal_1 0200), hIm Oi akses tanggaJ 4 Juni 2005 EiI'! megidentitlkasi 
Iklan menun)u.k kepada penyampaian infonnasi. sejak dari 7.aman Yunani hal ini telah dilakukan 
den.wlln menuilskan pad~ lembaran papirns dan dipancang didinding kota. Pada masa Romawi 
Klino seman untuk hadlr dl suatu acara ditempelkan di ternbok-tembok pengumuman kota Rama 
seperti undangan me)~~at pertem~,uran berdarah para gladiator di ColoseunJ Pesan-pesan seperti ' 
Inl melljadl semacam ntual kecil yang dapa! dengan cepa! dikerjakan, dan sangat cepal pula 
dllupakan 
17 Ih,d 
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pangsa yang lebih besar pula dengan tujuan agar dapat mengkontrol pasar jika 

t- '\ I" sewaktu-waktu mengalami depresi dan kegoncangan iOanSla secara uas. 

Setelah melakukan reorganisasi, industri periklanan tidak lagi menjadi 

industri nomor dua, akan tetapi menjadi titik sentral dalam strategi pemasaran, 

produksi dan komoditas tersendiri. Perkembangan teknologi, peningkatan kualitas 

cetak, komputer, televisi, dan teknologi tanpa kabel memacu dunia periklanan 

untuk lebih dinamis. [klan telah hadir dimana-mana dalam media apapun. Oi surat 

kabar yang hadir tiap hari atau majalah tiap pekannya, di jaJan yang dilalui tiap 

pagi, di televisi yang ditonton setiap malam atau lewat radio yang hadir dijeda 

lagu atau berita. 

lklan dengan demikian membangun sistem nilai tersendiri. la 

mengkontruksikan realitas imajiner tertentu kepada khalayak dengan representasi 

strategi kreatif periklanan. Sebagai contoh adalah konsep cantik yang terbentuk 

lewat rcprcsentasi iklan selain lewat media, film, centa dan kontes kecantikan 

Untuk ukuran sekarang, perempuan cantik pada umumnya didepan lelaki adalah 

pcrempuan dengan tinggi semampai, langsing, rambut lurus, muka oval, kul1t 

putih (untuk orang Asia) atau kulit coklat (uotuk orang berkulit putih).]<J 

Iklan yang dikenal sekarang mulai menjadi hoommg ketika sistem 

ekonomi tidak lagi dipegang oleh negara. Pihak swasta dengan jumlah tldak 

1~ fhld. 

19 Uhat pula lulisan Aulia Muhammad, Rewisl.'; i'1I11h di J(dl'l'isl dalam 
http"//www.suaramerdekacom/cybemewsljavarJi!;raiiQra3.htmIDiaksestangga14Juni2005.1a 
mencontohkan, kulit putih di Asia dan coklat di Eropa temyata membawa bau satus sosia1. Di 
Eropa, orang yang ~erku~it cokl.at di~astikan memiliki status sosial yang lebih linggi dibandingkan 
d.engan yang berkuht putlh ber~lh. 1m karena, kulit coklat selalu berasosiasi dengan suasana tropis 
dl ASIa, suasana pantal, yan~ dlda~atkan karena kemampuan finansial untuk berjemur di sana, 
{w,-ure time. Dengan ~ata lam, .kulrt .cokl.at yang diidealisasi tadi, terjadi karena proses asosiasi, 
pro~es pengldentlfikaSlBn, stratlfikaSl 5051al, bukan karena secara an sich, coklal ilu indah T entu. 
kapltahsme yang berhasil mengubah ilu 
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tunggal mengambil peran dalam kegiatan ekonomi seperti produksi dan distribusi. 

Ditingkat produsen, terdapat persaingan dan upaya menguasal pasar yang salah 

satunya lewat pembuatan iklan. Dalam lain kata, iklan dikreasikan untuk 

memenuhi kebutuhan produsen dalam menyampaikan produk dan informasi 

kepada konsumen. 

Semangat kapitaiistik daiam iklan tidak sckedar memhcntahu 

(informing), atau mempromosikan (promoting), tetapi meningkat mcnjadi usaha 

memanipulasi (manipulating) hasrat dan rasa melalui imaji-imaji yang bisa atau 

(sarna sekali) tidak berhubungan dengan produk yang dita\varkan Bahkan,lmaji-

imaji Jtu sendiri menjadi komoditas 20 Secara gamblang, Hcrmawan Kertadjaya 

membagi sekuranb'TIya liga strategi dalam membuat iklan 21 }'erlamu, lewat iklan, 

membuat barang ilu tidak sekedar berguna dari fungsinya atau ndainya, Akan 

tetapi mempunyai mlai yang lebih dan sekedar pemenuhan kebutuhan. Metode ini 

yang kemudian dinamai menggeser dari confenl ke conleCI. Ke£iu(l, membuat 

komunitas imajiner yang luas sebagai basis dasar yang loyal terhadap produk yang 

dikeluarkan, Kellga, adalah memainkan nilai harga (price) yang dapat mcn.ladl 

komoditas tersendiri. 

Merujuk kepada analisis marxian yang menyatakan bahwa idiologi 

cenderung menampilkan kesadaran semu demikian halnya dcngan realitas yang 

mgin ditampilkan dalam iklan. Iklan tidak menawarkan sesuatu sebatas kebutuhan 

minimum manUSla akan tetapi diarahkan untuk mengeksplore tiga instmg manusia 

:'1' tilsllfillkitll 12g net/time? htm Oi abes !lmggal4 )un; 2005 
Hcrmawan KertadJaya, ::1005 Duma {<-nll.I' Jakarta' Gramedia Lihat pula laporan ulama 

Illajalah .1,\"lH't'mhaJa ~o 10/XXI 12-25 Mei 2005 
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psikologi manusia yakni insting nafsu pemilikan, insting priveJese dan status dan 

. 1· 22 memainkan daya tank romantlsme-sensua ltas. 

[klan selain menghadirkan realitas semu turut menggcscr konscp "nilai 

ekonomi" yang tidak lagi berdasar pada nilai-guna material (rna/erial use value), 

tetapi pada antisipasi kepuasan hasrat (desire). Dengan itu, nilai-tukar ekonomi 

(exchange value) juga makin dilekatkan bukan pada materialitas kcrja (lahour), 

tetapi lebih pada penciptaan nilai tukar ranah psikologis yang terkait hasral 

.('.)" manUSla ueSlre, . 

Memahami substansi iklan seperti diatas, pembedaan antara iklan 

komersial dan iklan yang mcngusung isu sosial politik nampaknya menladi 

kurang reI evan. lklan partai pohtik dalam hal tcrtcntu berupuya mcmobil1sisr 

dukungan dalam kampanyc atau upaya pcnCl[raan kandldat tcrpdih \cwal 

representasi iklan alaupun dalam bentuk advertoriaL Dari segi materi, sebagai 

scbuah kasus, Garin Nugroho menilai lklan partai di televlsi pacta pcmilu 2004 

tidak mendidik dan membodohi masyarakat. 2
.J Terlebih dengan lklan dukungan 

tcrhadap kcputusan·keputusan pohtik tcrtcntu dapat mcndorong kcpada 

propaganda::~ daripada sostalisasi, 

n Herry Priyotlo K""~·ltmeriw",: hIt II k 
r;rij~ ;;~;r 16 '\:,f-p-: ''''Iii>;'' , p W'Y~1SQ!l-'P<\S C<Jm/l.;0n1p~s-C<:I~k!()3()1/{)iI/Qelli!t17Q7('iI hI!!' Di 

erry nY"no f'(JWlIrisme .'vIedia Kila 
httPllwww korupas co jd!k 

2005 Ompas-cetak!03JO!O)!ODlOi!<:9~_'"'.htm D· k 
--"'-Z.'''--''u.1 [a SCS tanggal I\) Mci 

H Suara \1erdeka Jklall Parrai dl rei '1' M 
Maret 2004 t 1·\'1 t:mhodohi Masyarakm Rubik Lipman Pemilu 20 
1J 0 ~ .. 

an . lrnrnO 2000 Konllllllka\/ Pol/Ilk· K 
Bandung. Remaja Rosdakarya eet-IV, 136 om/l11/kl/(or, 1'1!S(I}I, dallMedla. Pentj ljun Surjarnan 
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4. Freedom Institute dan Pluralisme Pemikiran 

Freedomlnst sebagai pemasang iklan merupakan lembaga nirlaba yang 

didirikan tahun 2001 dengan sponshor utama adalah Aburizal Baknc. Ahurizal 

Bakrie merupakan pcngusaha domestik yang membawahi bisms konglomcrasl 

Bakrie and Brothers. Aburizal mewarisi perusahaan keluarga ini dari ayahnya, 

Ahmad Bakne. Perusahaan itu sendiri bergerak di bldang telekomunikasi dan 

industri berat sepert; pipa, mesm dan baJa. Pada saat pendinan Frcedomlnst, 

Aburizal masih menjabat sebagai kctua Kamar Dagang dan lndustn (KI\D1N) 

Indonesia. Tatkala iklan dukungan terhadap pengurangan subsidi 88M, poslsi 

Aburizal telah mcnjadi Menteri Korrdinator Ekonomi dan Kcuangan Kablnet 

Susilo Bambang YUdhoyono (2004-2009). 

KegJatan utama Freedomlnst adalah mengembangkan wacana liberal, 

kebebasan, pluralitas, dan keilmuan lewat penerbitan buku, talkshow di radio, 

seminar, pelatihan, dan workshop serta penyediaan perpustakaan yang terbuka 

untuk umum. Koleksi perpustakaan Freedomlnst merupakan salah satu kebanggan 

bagi Freedomlnst karena dapat dikatakan palmg iengkap dan mutakhir. Tidak 

kurang dari 6000 judul buku terbitan luar negeri terbaru tersedia dan melanggan 

lebih dari 20 jurnal nasional dan internasional yang kebanyakan berparadigma 

liberal dan kebebasan. Meski ruang perpustakaan terhitung scmplt, kcnyamanan 

menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari komentar para pengunjung 

yang menyatakan kepuasannya. Konsentrasi awai tersebut yang mengajak majalah 
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Pila?6 menjuluki institut ini sebagai institut kutu buku yang dikenal dikalangan 

terbatas pecinta buku daripada seperti yang dikenal sekarang. 

Oi bidang penerbitan, dengan bekerjasama dengan lembaga pendukung 

atau secara tersendiri, Freedomlnst me1emparkan buku yang mempromosikan 

semangat pasar bebas, demokrasi dan liberalisasi. Sampai dengan akhir 2004, 

sedikitnya telah terbit deJapan buku dengan nuansa tersehut yakni Mendobrak 

Sentralisme Ekonomi (2002), penulis Rizal Mallarangeng; Wahyu yang Hilang, 

Negeri yang Guncang (2003) karya Dng Hok Ham; Pergolakan Pemikiran Islam: 

Catatan Harian Ahmad Wahib (2003); Bila Kapal Punya Dua Nahkoda (2003) 

karya M. Sad1i; Kaum lntelektual dan Perjuangan Kemerdekaan (2003) karya JD 

Legge; Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan (2004) karya Ignas Klcdcn, 

Empat Esai Kcbebasan (2004) ka1)·a Isaiah Berlin; dan Pemikiran Liheral dl 

Dunia Arab (2004) karya Albert Hourani. 

Freedomlnst mulai dikenal secara luas dengan membcrikan Achmad 

Bakrie Award tahun 2003 dan diulangl satu tahun kemudian. Award diberikan 

kepada orang yang berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia di 

bidang sosial-budaya, dan keilmuan. Tahun 2003 penghargaan diserahkan kepada 

sastrawan Djoko Damono dan pernikir sosia1 budaya Ignas Kleden. Satu tahun 

kemudian, award diberikan untuk budayawan Goenawan Mohammad dan 

cendekiawan Nurcholis Madjid. Pada kegiatan tersebut, FI memberikan beasiswa 

kepada Septinus George Saa karena prestasinya menjuarai kontes fisika 

intemasional fhe FIrst c)'tep to Nobel Price in Phisic,,,· di Polandia. 

16 Majalah Minguan Pi/aredisi no 09 tahun VII 07-13 Maret 2005. 
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Sejak saat Itu, kehadlran Freedomlnst mulai diperhitungkan dan mulal 

dlscjajarkan dengan lcmbaga serupa yang telah lama hadlr sepertl CSIS dan 

LP3ES. Terlebih dengan dukungan kualitas pcngurus dan anggota yang tdah 

dikenal publik dan di kaiangan LSM, para pelaku pasar serta pejabat 

pernerintahan. 

Pergantian kepemimpinan nasional dari Megawat\e kepada SusLlo 

Bambang Yudhoyono lewat pemilu langslffig tahun 2004, ikut membawa Freedom 

Institute dalam wacana kckuasaan. Meski tidak pemah menyatakan secara tcrbuka 

organisastnya terlibat aktif dalam pemerintahan SBY, pengmus dan anggota 

FreedomInst terlibat dalam pemerintahan baik langsung atau tidak. Aburizal 

Bakrie, sponshor utama Frcedomlnst mcnjadi Menko Ekuin; Andl Mallarangeng 

dan Dina Patti Ojalal menjadi star ahli kepresidenan; Anggito Ablmanyu sebagal 

staf ahli Oepartemen Keuangan 

Secara idiologis antara Frcedornlnst dan pemerintah rnemang dekat 

yakni sarna-sarna menJunJung dernokrasi, nasionalisme dan ekonomi pasar 

seperti slogan Frecdomlnst. Maka, nama-nama anggota Freedomlnst dari 

lingkungan akadernisi ataupun praktisi pasar telah lama dikenal sebaga! 

pendukung free market economy. Mereka ialah Anton Gunawan, Direktur 

qti1mnk; Thee Kian Wee, Hadi Soesastro, M Chatlb Basri, M Ikhsan, M Sadli 

yang kesemuanya adalah ekonom dari Ul; Sofyan Wanandi, pengusaha..dan dewan 

pendiri CSIS; Thee Kian Wie, Peneliti P2E-LlPl; Raden Pardede; Lin Che Wei; 

dan Mohammad S Hidayat, ketua umum KAD IN. 

Oemikian halnya dengan anggota Freedornlnst yang berasal dari luar 

spisifikasi ekonomi, telah Jauh-jauh hari mempromosikan kebcbasan dan 
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berparadigma liberal. Ayu Utami dikcnal luas sebagai penulis sastra yang 

mendorong kebebasan berekpresi di segala bidang yang menJadi parameter 

kehidupan demokrasi di Indonesia?7 Luthfi Assyaukanic, Uli1 Abshar-Abdalla 

dan Nong Daru! Mahmada sudah familiar di publik dengan mengusung ide lslam 

liberal. Util sendiri merupakan koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL). 

Sementara dari pekerja media, terdapat pengurus senior grup Tempo yakni 

Rustam Mandayun, Fikri Jufri, Goenawan Mohammad dan Agus Sudibyo dari 

ISAl; Jeanette Sudjunadi, Vice President Director MetroTV; Dana Iswara, 

presenter yang kesemuanya menginginkan kebebasan pers. 

Dan luar dua kelompok diatas terdapat nama seperti Franz Magnis 

Suscno, Nirwan Dewanto, Nona Anwar Makarim, Rizai Mallarangeng dan 

Todung Mulya LublS yang mengkampanyekan toleransl dan dcmokmsi dl 

IndoneSia. Sebelumnya, masing-masing anggota telah terltbat aktir dalam 

berbagai proyek ilmiah dan komunitas diskusi seperti kelompok Utan Kayu (Grup 

Tempo, Ayu Utami, IlL, dan Nona Anwar Makarim dengan yayasan Aksaranya). 

Kedekatan antara Freedomlnst dengan pemenntah dapat tcrlihat dalam 

rekomendasi yang dikeluarkan oleh Freedomlnst untuk program seratus han 

pemcrintahan SBy28 Dikatakan bahwa sistem ekonomi pasar adalah keniscayaan 

dan tak ada aitematif lain yang lebih baik. Dalam jangka pendek, terdapat lima 

persoalan yang harus segera dibenahi yakni soal subsidi BBM, ekonoml biaya 

1., ":,lIwllncafa radio 68 ~ Jakarta 6 Juni 2005. TranskipnYI1 dl1pat diperoJeh di situs Freedom 
/ns!!tute, www.freedom mstJtutc.org. 

1~ .Tim. Freedom Institute. 2004 Memperkuat FkOlJ(}ml Pm·ar. Jakarta· Freedom Institute dan 
F nednch-N aumann- Stiftung. 
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tinggi seperti adanya "biaya silwnan"; masalah tenaga kerja; masalah perpajakan, 

dan iklim investasi dan resiko bisnis. 

5. Media Massa sebagai Ruang Publik dan Dominasi Iklan terhadapnya 

Media massa seringkali diperlakukan sebagai elemen penting dalam 

menunjang proses demokratisasi suatu bangsa. Selain dipandang sebagai pilar 

keempat (the .fourth estate Q( democracy/'J dalam proses demokratisasi suatu 

bangsa dan pengawal kepentingan·kepentingan publik, ia dipandang mempunyai 

peTan strategis dalarn menyediakan arena dan perdebatan yang berdaya jangkau 

sangat luas. Tak pelak, media massa merupakan keniscayaan bagi tegaknya 

institusi demokrasi dan civil SOClelY. 

Oi Indonesia, keran kebebasan pers sebcnarnya bel urn lama tcrbuka. 

Baru setelah rezirn Soeharto .1atuh, media massa memperoieh kemandiriannya, 

lepas dari cengkeraman negara. Sayangnya, media massa di Indonesia bc1um 

mampu memaksimalkan ruang kebebasan pers tersebut. Dinamika euphoria yang 

meruyak membuat media massa senngkali meminggirkan perannya sebagai 

pengontrol kebijakan·kebijakan negara dan pemantau kinerja para penyeJenggara 

negara. Alih·alih berperan sebagai salah satu penggerak utama Jaju demokratisasi, 

beberapa media massa malah terjebak dalam kepentingan sesaat: berusaha 

meneari kcuntungan sebanyak·banyaknya. Logika pendidikan publik lantas 

ditanggalkan, diganti dengan logika dagang semata. 

19 Triyono Lukmantoro. Kegagalan Media sebagai Pilar Demokrasi. 
http://www.su<lra.rrn:rdcl..<l .• OmJharianl0403/26Jklllll.htm.Diakses tanggal9 lull 2005. 
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A\asan praktis ekonomi yang sedikit banyak menggeser peran utama 

media sebagai wadah public ~phere. Kebutuhan untuk biaya percetakan, 

operasionalisasi siaran, sewa satelit, membiayai pegawai, wartawan, dan distribusl 

merupakan berbagai alasan kenapa kemudian media lebih berorientasi 

konsumen/pasar daripada alasan-lasan ideal dan lebih melayani tekanan politis 

serta kepentingan politis maupun pemilik modal.'o Tak heran, dalam ruang publik 

yang didominasi kelompok tertentu, kemunculan kartel media dan konglomerasi 

menJadi sesuatau yang sulit untuk dihindari. Sebagai contoh adalah jaringan bisnis 

Jawapos Group, Kompas-Gramedia, Media Indonesia dan Grup Tempo. Kondisi 

ini melengkapi miniatur global dari bisnis media milik multinatIOnal corporatJOns 

(MNC's) seperti sse, ABC, CNN, MTV dan AP yang sarat dengan kepentingan 

para pemilik modal. 

lklan menjadi penting mengingat kehadirannya yang mensuplai 

keuangan media. Semakin banyak iklan, semakm banyak pula pendapatan dan 

keuntungan yang didapatkan. Sementara pengiklan akan melihat oplah atau rating 

suatu media dalam menentukan media mana yang akan dipilih. 

Pada peristiwa tertentu seperti kampanye pemilihan umum 2004, 

media akan panen iklan sehingga tak kuasa "menolak rezeki,,'1 dan 

mengesampingkan aturan main yang telah ditetapkan. Monitoring yang dilakukan 

Institut Studj Arus Inforrnasi (ISAI) terhadap iklan partai pada 11-15 Maret 

terdapat pelanggaran. Dalam periode itu, 1.118 iklan ""pol kampanye peserta 

)0 F Budi Hllrdimlln, RUling PubJik Politis: Komunikllsi Politis dlllllm MlIsYllraklll Mlljemuk. 
~lttp.Jlwww.k{>~pas.cQmIk{>mp.as-cetak/0408/04lBentarail ! 88914.htm. Di Akses 9 JuJi 2005. 

Dalam satu ~m88u penama lkl.an ?DI_P, paling lidak lelah keluar uang Rp 1,89 Miliar, Panai 
~olkar Rp 644 )ula, :KS I1? 357.3 juta, PKB 243, 7 juta (Sriwijaya Pos, 20 Maret 2004). Tempo 
News Room meng.u.tlP takSlran kasar Mochamad Chatib Basri, tolal dana kampanye media media 
mencapal Rp 15 tnhun. . 
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pemiiu telah muncui di layar televisi. Dari tayangan iklan itu, beberapa partai 

seperti PDI·P, Golkar, PKPB mclanggar kesepakatan yang dibuat oteh KPU dan 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pelanggaran itu mulai dari penayangan iklan 

lebih dari 10 spot per hari, gabungan dari iklan spOI 15 detik, dan 30 detik lebih 

dari 10 spot, dan durasi iklan lebih dari 30 detik.32 

Tak hanya dalam ruang publik yang bersifat virtual seperti media cetak 

dan clcktronik, iklan mulai memasuki mang publik yang lebih kongkrit scperti 

alun·alun, masjid, dan bangunan kota lainnya. Bentuknya variatif, dari yang 

konvensional seperti baliho berukuran raksasa (kurang lebih 4:-..8 m) dan spanduk 

hingga yang kontemporcr sepcrti mural. pohon !klan dan televisi layar lebar. 0, 

hampir semua kota, pemandangan ini dapat ditemui. 

Eko Indaf\vanto, pekerja media dari YO!:''Yakarta menyesalkan karena 

ia nilai pemasangan reklamc terscbut terkcsan asal pasang tanpa memperhatikan 

nilai estetis sebuah penataan ruang. Lebih dalam. Eke mengungkapkan: H 

"Balihe itu terkesan saling berlomba menarik pcrhatian masyarakat. 
Ada yang menekankan pada unsur kata yang scnng ttdak jelas 
tujuannya, pcnggunaan lampu yang sangat mcnyilaukan mata sampai 
tidak jelas huruf atau bunyinya. Belum lagi iklan yang ukurannya 
sangat besar. Bahkan, sampai pada gambar yang tidak st!suai dengan 
kondisi sosial masyarakat d, sekitamya. 13arangkali pemasang iklan 
tersebut beranggapan, masyarakat YO!:''Yakarta meml\,k, problem 
dengan penglihatannya. sehingga perlu dipertontonkan sebuah 
rcalitas baru dalam bentuk gambar atau kata. Realitas 
gambar adalah realitas kchidupan, sehlngga nilai 
kehidupan berada di atas gambar iklan bukan kehidupan 
itu scndiri"-

.n Stlam Merdda lklllfl Pllrtai di Televisi Membodohi MlIsyarakat 20 Maret 2004. 
:11 Eko Indarwanlo, ·"Rimba" Iklm1 di Ruang Pub:ik. hnp.llwww kompas.comlkompas
celakJOJ05I2R/jMeng/336710 him 
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Sarna haInya dengan Yogyakarta, ikIan Iuar ruang (outdoor) turut pula 

membanjiri Kota Bandung. Di atun-alun kota, sebuah bilboard menempeJ di 

gedung Swarha, gedung dengan arsitektuf tua dan menjadi salah satu penanda 

kota Bandung. SeIebihnya, persoalan ukuran ikut mengurangi estetika ruang kota, 

Hal ini diakui oleh Aat Safaat, Kelua Asosiasi Pengusaha Reklame Kota 

Bandung:]4 

'·Masak sih jalan keeil ukuran reklamenya segede raksasa1 Selain juga 
harus disesuaikan bagaimana hendaknya penempatan reklame itu 
disesuaikan dengan fungsi ruangnya .. ,Jika dihubungkan dengan 
kenyataan ruang geografis Bandung, pennasalahan yang sangat terasa 
adalah ukurannya yang sangat besar. Tapi kalau di Bandung, meski 
pada kcnyataan ruang dan jalannya yang kecil-kecil, tapi ukuran 
reklarnenya besar-besar,jadi sangat mencolok sekali", 

6. lntelektual: Kelas Menengah Indonesia'! 

lntelektual dalam konsep stratlfikasi sosial merupakan kelompok yang 

unik 15 la tidak berada dalam kelompok elite yang memerintah akan tetapi dapat 

melakukannya bila memiJih demikian. Intelektual bukan dalam pOSISI 

tereksploitasi seperti kaum buruh namun dapat merasakan penderitaan masyarakat 

tertindas karena kelebihan empatinya. Dalam tata produksi, kaum cerdik pandai 

bukan sebagai pemilik alat produksi dan akumulasi modal namun dapat bekerja 

kepada pengusaha baik secara independen ataupun terikat. Kehadirannya, banyak 

;; http J~wwv.. .. pikinm-rakyat. com/cetak/0204/08/(l6, htm. 
Identifikasl pola konsumsi, gaya hidup dan perdebatan konseptua) sa),11 sarikan dllri Hadijll)'11 

(ro), )999. XdasMemmgnh Bllkon RO/JiAdil Yogyllkartll: Tiara Wacana; Richard Tame.!" dan 
~eneth Young (00), 1996, Polllik Ketas Menenl(Qh indonesia. Jakarta, LP3ES. Takashi Shiraishi. 
7.ne Rl.~e o.~ ,~ew Urban Mldt!/~ rla:~.\es ;11 SOlllh.east Asia: What is ils Natiollal ami HI!Kllmal 
'~llf.mficall,e Dalam W\.VW,netl.go IPhp/pubhcatlOnsidp/04eOll.pdf(Diakses 24 Juli 2005), dan 
Anel Haryanto, Kelas Menellgah Indonesia dalam Tempo 16 lanuari 2000, 
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ditunggu untuk melakukan serangkaian upaya perubahan dalam bidang politik 

(demokratisasi), ekonomi, dan sosial. 

Secara kasat mata, kelas menengah dapat ditemui mudah pada 

masyarakat urban dari gaya hidup dan pola konsumsi. Menghabiskan akhir pekan 

di salon dan berlibur ke tempat-tempat eksotis dalam dan luar negeri; menonton 

pertunjukan konser jazz atau musik klasik; berbelanja di outlet prod uk bermerL 

menggunakan mobil produk terbaru; menggunakan kartu kredlt untuk 

memboyong perangkat audio video mutakhir ke ruang keluarga; menenteng PDA 

dan laptop; melanggan lebih dari tiga surat kabar atau majalah dalam dan luar 

negen; tergabung dalam klub-klub elite dan ekslusif; menghabiskan puluhan 

hingga ratusan juta hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan 

pendldikan tcrbaik_ 

Disamping konsumsi finansial untuk gaya hidup, akses informasi 

dikuasai dan sedikit banyak memberikan kontnbusi bagl arus informasi_ Kalangan 

intelektual menghabiskan sebagian waktu untuk membaca buku irupor terbaru, 

menganalisls perubahan perkenomian dan mengikuti perkembangan politik 

domestik juga luar negeri; melanggan TV kabel untuk dapat mengikuti CNN atau 

ESPN. Keterhukaan terhadap inovasi banyak discbabkan dari kemudahan akscs 

informasl tersebut. 

Ke!ebihan untuk pola konsumsi dan informasi banyak dikarcnakan 

kelebihan finansial yang dimiliki. Sebagai gambaran, tahun 1997, gajl mInimum 

hanya Rp 172.500 Sementara kalangan menengah bergaji rata-rata Rp 4 juta 

perbulan atau hampir empat puluh kali lipat. Kelas menengah dcngan demikian 
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merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi di negara~negara yang tenga 

berkcmbang atau maju. 

Dari aspek profesi, kaiangan kelas menengah menempati ruang antara 

kelas pekerja dengan kelas atas. Dalam pekerjaannya, tidak membutuhkan 

keringat banyak, berdasi atau blazer dan berijazah. Meski ada yang bekerja 

dengan gaji sebagai pegawai, mereka tidak mau diperintah sembarangan Kelas 

menengah bebas dari tindakan mengemis~ngemis pekerjaan dengan upah 

minImum Profesi kelompok menengah bervariasi, dari kalangan profcslOnal 

hingga intelektual; dari kalangan pengusaha menengah hingga peJabat eselan di 

sipil atau di level mil iter; dari juragan beras hingga guru SMU, 

Karakter kelompok ini ambisius, dinamis, to\cran bahkan pennisif, 

menyukai perubahan, open mind, moderat,kreatif dan inovatif. Sikap ini 

mendorong kelas menengah selalau berupaya menshonshori kebebasan, 

demokrasi dan berekpresi. Menyerap aspirasi masyarakat bawah untuk ditcruskan 

pada negara seperti yang dilakukan aktifis NGO's atau sebagian intelektual. 

Bila menggambarkan kelas menengah secara kasat mata seperti diatas, 

konsep kelas menengah menjadi raneu. Apakah kelas menengah hanya 

dimonopoli oleh masyarakat urban ~ jika berlandaskan pada gaya hid up. Dengan 

berdasar pada kemampauan finansial, meski pegawai setingkat kabupaten dan 

bergaji berlebih tidak tertutup kemungkinan untuk bersikap konservatit~ dan anti 

perubahan. Bila tingkat konsumsi menjadl ukuran, bagaimana dengan sebagian 

intelektual mahasiswa dan dosen yang bergaj\ pas~pasan atau karakter scderhana 

yang berhemat dan tidak menyukai hura~hura. Bagaimana pula dengan intelektual 
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atau cendekiawan yang berstatus sebagai dosen akan tetapi dengan berbagal 

proyek yang ditangani membuat akumulasi modal terus menerus. 

Dari sinilah, konsep kelas menengah memerlukan pertimbangan 

anal isis yang kuat supaya identifikasi terhadap kelompok in tidak mc\csct. Serta 

bagaiamana dengan kepentingan klas menengah, mempunyai kepentingan otonam 

ataukah berafiiiasi dengan kelompok atas ataukah berbaur dengan isu-Isu popults, 

Konsep kelas menengah berawai dari kemunculan kelompok sosmi 

baru dalam tata hubungan produksi kap~talis (dalam analisls marxian) atau dalam 

dlstribll~1 kcwcnangan. hak-hak pemiliJ..an dan kese.l3hteraan hluup baru (ualam 

anal isis webenan) Pertumhuhan ckonomi ml.!mbuat tlngkat kcmakmuran scbagl3ll 

kelompo\.. mas,).'arakat mcningkat dan mulal tnia\.. memiklrkan perUI scmata 

Kciompok ini dilahlrkan dari rahlm kapitalis atau negara mcnladl kclompok 

Il1dependcn dan bebas, 

Bcrgultrnya dcmokrasi dan dcmokratisasi dlberbagal negam diyakini 

alas prakarsa klas menengah yang secara proaktif mengkampanyekan kcbcbasan. 

kcsctaraan dan kemanusiaan. L:ntuk mencapai syarat tcrsbut, syarat utama adalah 

I11dependensi tcrhadap negara (kekuasaan) dan pasar (modal ekOnOml). 

Pcrkcmbangan ekonomi mendorong meluasnya kclas mcncngah. scmakl11 lama 

sClllakin bcsar propro:.i masyarakal yang bermata pencaharian sebat;al pcngusaha 

kaum profes)onal. pemiltk toko kecil, guru pcgawai negeri, manaJcr, leknlsi, 

klerek. dan pekerja di bldang penjualan 'I, 

'" Samuel P. Huntington. 1995 Gdolllh(lllg j)t'IIlokra.\'t Keltga. (penl Asril ,\<larJohanj hl-arta 
Pus(aka L'tama Grafiti f-/,ll !:ll. 
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Menurut studi yang dilakukan oleh Huntington, kehadlran kela~ 

menengah mendorong pada proses demokratisasi di negara-ncgara EroPG abad lSi 

dan Amcrika Utara pada abad yang sarna. Secara lengkap, scdlkitnya terdapat 

sembihm syarat demokratisa::,i dimana peran ekonomi dan pen~erak ekonomi 

independen (kclas menengah) mcncmpatl posisi ~entraL Kesembilan ~yarat 

tersebut adalah."7 

1, tlngkat kemakmuran ekonomi secara menyduruh yang tlnggi 

J distnbusi pendapatan merala 

3. ekonomi pasar 

4, pcrkembangn ekonomi dan modermsasi rnasyarakat 

5 horJuasi yang kual 

6, kelas menengah yang kuat 

7 pluralisme saslal dan kelompok menengah y'ang kuat 

8, tradisi toleransl dan kompromi 

9. tradisl menghonnati dan hak-hak individu 

Fcnomcna kelas menengah Indonesia adalah fenomena khas yakni 

lahir ditengah tata wsial agrans feodaL Oalam sejarah kolonial, gagasan 

kemerdckaan muncul akibat nasionahsme masyarakat urban dan kesadaran kaum 

santri perkotaan Dua kclompok ini lahir dan dibesarkan dalam tradisl feodal yang 

menunjung tinggl hak-hak istimewa yang mengalahkan ide-ide besar dcmokrasi 

Kehadiran kelompok komunis pasea kemerdekaan menjadikan waJah bani 

perJuangan k\as mencngah berhimplt kepada kasadaran kclas sosla\ yang 

mcnuntut pcrubahan struktur sosial teodal lewat pemerintahan tcrpusat. 

17 Ibid. Hal 47 
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Sayangnya, gerakan Illi tidak terlalu ampuh untuk menggeser dominasi ehtc 

feodal. 

Klas menengah Indonesia dari Orde Lama kc Ordc Baru dengan 

sendirinya tak pcrnah lahir dari kondisi bebas negara. Para intclcktuul dan kaum 

profesional berbondong~bondong mengambil studi di berbagai perguruan tinggi 

prestlsus di luar negeri atas bantuan pemerintah. Sementara yang atas prakarsa 

sendiri lebih karcna kemampuan finans!al atas penguasaan modal. lndcpcndcns! 

mulai terlihat dari maraknya pelajar yang mendapat jetfo'<l,·s/lip daTi lembaga 

swasta asing - yang biasanya akan menjadi oposisi pemerintah. 

Kaum profesional dan intelektual dalam banyak hal t\dak bisa mandiri 

karena ketergantungan terhadap sistem politik korporatis dan ckonomi kapital. 

Pckerjaan-pckerjaan banyak menunggu proyek dan kebiJakan pcmcnntah 

Sementara pemenntah dalam menjalankan perekonomian negara banyak 

mengamhil solusi peran kapital yang lchih luas. 

Munculnya generaSI yuppies yang ditengara! sehagal awal bagi 

kreatifitas anak muda urban kontemporer tidak berubah banyak. Bedanya dcngan 

gencrasi sebelunya, genera~i ini lebih dekat kepada pasar danpada kepada negara. 

Negara diaoggap sebagi permainan kotor dan milik orang-orang tua yang 

konservatif. Sementara pasar menyediakan dinamika yang leblh kompleks dan 

mcnycrap dunia global serta menyediakan .ialan perkembangan dunia pop culfurl' 

Tak heran, d! kampus atau dikalangan profesioal sekarang leblh bangga 

mengunakan ikon industrialisasi, daripada memaknakan did dalam bidang sosial 

polillk. 
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Dalam kasus demikian, kedekatan terhadap negara atau pasar, tidak 

menjanjikan bagi berkembangnya demokratisasi. Kebebasan sebagai ide besar 

demokrasi menjadi kamuflase dari peran negara dan pasar. Sebaliknya, 

mengambil Jarak terlalu jauh bahkan memutus hubungan terhadap peran 

keduanya akan mematikan benih-benih demokrasi.[] 
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