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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Mengacu pada penelitian ini, terdapat satu penelitian yang serupa dengan 

penulis yang juga mengambil fokus surat kabar Harian Rakjat, yakni tesis karya 

Kerry William Groves dari Australian National University berjudul Harian 

Rakjat, Daily Newspaper of The Communist Party of Indonesia – Its History and 

Role.  

Dalam penelitiannya, Kerry William Groves menggunakan metode penelitian 

sejarah – meskipun tidak dituliskan dalam tesis – karena sumber-sumber asli 

materi tesis didapatkan sebagian besar dari surat kabar-surat kabar Indonesia dan 

teks-teks Indonesia yang menulis tentang aturan pers dan jurnalisme yang terkait  

dengan penelitan tesis miliknya. Selain itu, Kerry William Groves juga melakukan 

wawancara dengan beberapa wartawan yang secara aktif terlibat dalam media  

yang berkaitan dengan satu atau dua periode politik yang diambil dalam penelitian 

tesis. 

Tujuan dari penelitian Kerry William Groves adalah ingin memberikan 

gambaran mengenai surat kabar Harian Rakjat yang adalah surat kabar nasional 

Partai Komunis Indonesia (PKI). Peran Njoto yang adalah pemimpin redaksi 

Wacana anti-amerika..., Margareta Engge Kharismawati, FIKOM UMN, 2012



12 

 

Harian Rakjat sekaligus Ketua Agitasi dan Propaganda PKI dan peran Aidit 

sebagai Ketua PKI jelas mempengaruhi kebijakan Harian Rakjat, di mana periode 

Demokrasi Terpimpin (1959-1965) secara khusus adalah periode yang penting 

bagi PKI . 

Bagaimana aturan kebijakan pers Harian Rakjat dalam periode demokrasi 

konstitusional, 1949-1959 dan periode demokrasi terpimpin. Bagaimana aspek-

aspek manajerial Harian Rakjat seperti pembelian kertas, kebijakan staf, sirkulasi, 

pembaca, dan keuangan. Bagaimana polemik pers terkait panggung debat 

berkenaan dengan politik dan ideologi. Pada waktu itu, polemik telah menjadi ciri 

pers pada jaman Demokrasi Terpimpin, sama seperti pers selama tahun 1950-an.  

Dalam penelitian tesis karya Kerry William Groves, yang menjadi fokus 

adalah bagaimana kinerja Harian Rakjat sepanjang riwayat hidupnya hingga 

tahun 1965 sebagai surat kabar resmi PKI. Kerry William Groves tidak 

menyentuh secara langsung bagaimana kinerja Harian Rakjat dalam 

memberitakan suatu peristiwa (dalam penelitian ini adalah aksi boikot film AS 

yang berujung pada penutupan AMPAI). Kerry William Groves juga tidak 

menggambarkan bagaimana praktik produksi teks di Harian Rakjat, apa ideologi 

Harian Rakjat serta bagaimana posisi atau kecenderungan ideologi komunisme 

PKI di antara pengaruh komunisme Rusia dan China mempengaruhi praktik teks-

teks berita Harian Rakjat. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan penulis 

adalah sesuatu hal yang baru yang belum dilakukan oleh Kerry William Groves.  
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2.2 Analisa Wacana Kritis 

Teun A. van Djik (2001:96) memberikan pemahaman mengenai analisa 

wacana kritis.  Analisa wacana kritis bukanlah arah penelitian seperti sistemik 

linguistik atau subdisiplin analisis wacana seperti wacana psikologi atau analisis 

percakapan. Analisa wacana kritis bukanlah metode, atau sebuah teori yang secara 

sederhana dapat diaplikasikan untuk masalah-masalah sosial. Analisa wacana 

kritis  dapat dilakukan dan dikombinasikan dengan banyak pendekatan dan 

subdisiplin ilmu sosial dan kemanusiaan.  

Analisa wacana kritis adalah perspektif kritis pengetahuan. Analisa wacana 

kritis fokus pada masalah-masalah sosial dan terutama mengenai aturan wacana 

dalam produksi dan reproduksi penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi.  

Akar analisa wacana kritis terletak pada retorika klasik, linguistik teks, dan 

sosiolinguistik, seperti yang diterapkan dalam linguistik dan pragmatik (Wodak 

dan Busch, 2004:108). Analisa wacana kritis mengambil minat khusus dalam 

hubungan antara bahasa dan kekuasaan (Wodak dan Busch, 2004:108). 

Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami hanya sebagai studi 

bahasa. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek 

kebahasaan, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks (Eriyanto, 2006:7). 

Konteks berarti bahasa digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di 

dalamnya praktik kekuasaan. Tujuan dari analisis wacana kritis adalah mengkritisi 

keberadaan ideologi yang melatarbelakangi sebuah wacana dengan jalan 

menelanjangi asumsi-asumsi kebenarannya yang sering kali sudah menjadi 

common sense di masyarakat (Narendra, 2008:140).  
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Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana – 

pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan – sebagai bentuk dari praktik sosial 

(Eriyanto, 2006:7). Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan 

sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, 

institusi, dan  struktur sosial yang membentuknya. Analisis wacana kritis melihat 

bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat 

ketimpangan kekuasaan yang terjadi. 

Analisa wacana kritis diartikan Fairclough (2001:123) sebagai analisis 

hubungan dialektikal antara semiotik (termasuk bahasa) dan elemen-elemen 

praktik sosial lainnya. Analisa wacana kritis memberikan perhatian khusus pada 

perubahan radikal yang terjadi dalam kehidupan sosial kontemporer, bagaimana 

sosok semiotik dalam proses perubahan dan bagaimana pergeseran hubungan 

antara semiotik dan elemen-elemen sosial lainnya dalam praktik jaringan. 

 

2.3 Teks Berita: Paradigma Kritis 

 Paradigma kritis mempunyai pandangan tertentu bagaimana media, dan pada 

akhirnya berita harus dipahami dalam keseluruhan proses produksi dan struktur 

sosial (Eriyanto, 2006:21). 

 Media tidak berada di ruang vakum. Media sesungguhnya berada di tengah 

realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang 

kompleks dan beragam (Sobur, 2001:29-30).  
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 Antonio Gramsci (dalam Sobur, 2001:30) melihat media sebagai ruang di 

mana berbagai ideologi direpresentasikan. Di satu sisi media dapat menjadi sarana 

penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik. 

Namun, di sisi lain, media juga dapat menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. 

Media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi 

kepentingan kelas dominan, sekaligus juga bisa menjadi instrumen perjuangan 

bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan. 

 Paradigma kritis mempunyai pandangan tersendiri mengenai berita, yang 

bersumber pada bagaimana berita tersebut diproduksi dan bagaimana kedudukan 

wartawan dan media bersangkutan dalam keseluruhan proses produksi berita 

(Eriyanto, 2006:31). Berita seharusnya berisikan fakta objektif. Sebagai fakta 

objektif, berita harus bebas dari intervensi siapa pun dan dari pihak mana pun 

termasuk dari kalangan jurnalis, editor, dan kaum investor media massa itu sendiri 

(Sumadiria, 2006:117). 

 Paradigma kritis mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam 

keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada 

akhirnya, posisi tersebut mempengaruhi berita, yang bukanlah pencerminan dari 

realitas yang sesungguhnya. 
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2.3.1 Fakta 

Dalam pandangan kritis, realitas (fakta) merupakan kenyataan semu 

yang telah terbentuk oleh proses kekuatan sosial, politik, dan ekonomi 

(Eriyanto, 2006:34). Oleh sebab itu, mengharapkan realitas apa adanya tidak 

mungkin terjadi karena sudah dibentuk dan dikuasai oleh kelompok ekonomi 

dan politik yang dominan.  

Realitas yang hadir di depan wartawan sesungguhnya adalah realitas 

yang telah terdistorsi. Realitas tersebut telah disaring dan disuarakan oleh 

kelompok yang dominan yang ada dalam masyarakat. Realitas pada dasarnya 

adalah pertarungan antara berbagai kelompok untuk menonjolkan basis 

penafsiran masing-masing sehingga realitas yang ahdir pada dasarnya bukan 

realitas yang alamiah, namun sudah melalui proses pemaknaan kelompok 

yang dominan. 

 

2.3.2 Posisi Media 

 Pandangan kritis melihat media bukan hanya alat dari kelompok 

dominan, tetapi juga memproduksi ideologi dominan. Media bukanlah sekedar 

saluran yang bebas, namun media juga adalah subjek yang mengkonstruksi 

realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemikahannya (Eriyanto, 

2006:36).  
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 Titik penting dalam memahami media menurut paradigma kritis adalah 

bagaimana media melakukan politik pemaknaan.  Stuart Hall (dalam Eriyanto, 

2006:37) mengatakan makna tidak tergantung pada struktur makna itu sendiri, 

tetapi pada praktik pemaknaan. Makna, tidaklah secara sederhana dapat 

dianggap sebagai reproduksi dalam bahasa, tetapi sebuah pertentangan sosial, 

perjuangan dalam memenangkan wacana. Perjuangan antar kelompok ini 

melahirkan pemaknaan untuk mengunggulkan satu kelompok dan 

merendahkan kelompok lain. Media di sini dipandang sebagai arena perang 

antar kelas. Oleh karena itu, pertanyaan pertama dari paradigma kritis adalah 

siapakah (orang/kelompok) yang menguasai media? Apa keuntungan yang 

didapat oleh seseorang/kelompok tersebut dengan mengontrol media? Pihak 

mana yang tidak dominan sehingga tidak bisa mempunyai akses dan kontrol 

terhadap media bahkan hanya menjadi objek pengontrolan? (Eriyanto, 

2006:48) 

 

2.3.3 Posisi Wartawan 

Dalam paradigma kritis, wartawan tidaklah berfungsi hanya sebagai 

pelapor, yang mana wartawan hanya menjalankan tugas untuk 

memberitahukan fakta, dan tidak diperkenankan munculnya pertimbangan 

moral atau nilai tertentu. Paradigma kritis melihat wartawan menjadi 

partisipan dari keragaman penafsiran dan subjektivitas dalam publik. 
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Wartawan adalah bagian dari anggota suatu kelompok dalam masyarakat yang 

akan menilai sesuatu dengan kepentingan kelompoknya (Eriyanto, 2006:40).  

Wartawan dan kerja jurnalistik yang dilakukannya tidak dapat 

dilepaskan dari sistem kelas. Kerja jurnalistik tidak bisa dipahami semata 

sebagai kerja profesional di mana wartawan dan mereka yang bekerja di 

dalamnya diatur dengan hukum-hukum profesional, tetapi harus dipandang 

sebagai bagian dari praktik kelas (Eriyanto, 2006:41). 

 

2.3.4 Hasil Liputan  

Secara professional atau mengikuti standar jurnalistik, wartawan harus 

menghindari bias. Artinya, liputan dan laporan yang dikatakan baik apabila 

menghindari bias.  Konsepsi semacam inilah yang disangkal oleh pendekatan 

kritis (Eriyanto, 2006:44). Persoalannya bukanlah pada bagaimana laporan 

yang baik dan buruk, apakah laporan tersebut mengandung bias atau tidak 

karena memang demikianlah kenyataannya. Wartawan melakukan bias 

dikarenakan wartawan tersebut melakukannya dalam kerangka ideologi 

tertentu. Wartawan adalah bagian dari kelompok dominan yang bertujuan 

meminggirkan kelompok yang tidak dominan. Oleh sebab itu, titik perhatian 

penelitian harus diarahkan untuk mencari ideologi wartawan tersebut dan 

bagaimana ideologi itu dipraktikkan untuk memarjinalkan kelompok lain 

lewat berita.  
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Pengaruh modal dan kepemilikan, politik kelas sangat mempengaruhi 

fakta apa yang harus diambil dan bagaimana berita itu dibahasakan. 

Persoalannya bukan wartawannya yang tidak objektif, melainkan ada struktur 

di luar diri wartawan tersebut yang mempropagandakan nilai-nilai tertentu 

(Eriyanto, 2006:45).  

 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Isi Media 

Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996) dalam Mediating The 

Message: Theories of Influences on Mass Media Content, menyusun berbagai 

faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemberitaan media 

massa. Mereka mengidentifikasi lima faktor atau tingkatan pengaruh yang dapat 

mempengaruhi konten media, yaitu:  

1. Individual level 

Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari 

pekerja media mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada 

khalayak. 

Menurut Shoemaker dan Reese (1996:61), karakteristik individu (seperti 

jenis kelamin, suku, dan orientasi seksual) serta latar belakang pribadi dan 

pengalaman (seperti pendidikan, agama, dan status sosial ekonomi orang tua) 

tidak hanya membentuk sikap, pribadi, nilai, dan keyakinan seorang individu, 

tetapi juga mengarahkan latar belakang profesional dan pengalaman individu. 
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Pengalaman profesional ini kemudian membentuk aturan dan etika profesional 

individu tersebut.  

Aturan dan etika profesional tersebut mempunyai efek langsung terhadap 

konten media massa, namun sikap personal, nilai, dan kepercayaan 

memberikan efek secara tidak langsung pada konten media massa, hanya 

beroperasi sejauh individu memegang kekuasaan dalam organisasi media 

mereka untuk mengesampingkan nilai-nilai profesional atau rutinitas 

organisasi. 

 

2. Media routines 

Studi media rutinitas terkait dengan perspektif organisasi pada media 

massa (Shoemaker dan Reese, 1996:102). Rutinitas media merujuk pada 

aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi media tersebut. Rutinitas 

memiliki dampak penting pada produksi konten simbolis (Shoemaker dan 

Reese, 1996:132). Rutinitas membentuk lingkungan di mana pekerja media 

melaksanakan pekerjaan mereka.  

Rutinitas media tidak dikembangkan secara acak. Mengingat sumber daya 

organisasi yang terbatas dan pasokan bahan baku potensial yang tak terbatas, 

rutinitas adalah respons praktis terhadap kebutuhan organisasi media dan 

pekerja. Tugas organisasi-organisasi media adalah untuk menyampaikan, 

dalam keterbatasan ruang dan waktu, produk yang paling diterima oleh 

konsumen dalam cara yang paling efisien (Shoemaker dan Reese, 1996:104). 
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3. Organization level 

Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang 

mempengaruhi pemberitaan.  Organisasi sebagai perangkat struktur media 

massa ikut menentukan proses rekonstruksi event atau peristiwa yang terjadi. 

Bagaimana struktur organisasi, bagaimana perbedaan mereka, bagaimana 

otoritas dilaksanakan di antara mereka, dan apakah perbedaan itu membuat 

(mempengaruhi) konten media (Shoemaker dan Reese, 1996:133). Analisis 

organisasi berusaha untuk menjelaskan variasi konten yang tidak dapat 

dikaitkan dengan perbedaan dalam media rutinitas dan individu.  

Faktor level organisasi memiliki dampak yang kritis pada isi media 

(Shoemaker dan Reese, 1996:164). Ketika melihat sebuah organisasi media, 

kita mempertanyakan peran, cara mereka menstruktur, kebijakan yang 

mengalir melalui struktur itu, dan metode yang digunakan untuk menegakkan 

kebijakan tersebut. 

 

4. Extramedia level 

Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. Menurut 

Shoemaker dan Reese (1996:166), ada beberapa faktor yang masuk dalam 

level ini, yakni sumber informasi yang menjadi konten media, seperti 

kelompok minat khusus, kampanye publik, dan bahkan organisasi berita itu 

sendiri; sumber pendapatan, seperti pengiklan dan khalayak; lembaga sosial 

lainnya, seperti bisnis dan pemerintah; lingkungan ekonomi; dan teknologi. 
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Sebagai contoh, sumber dapat merangsang atau menghambat difusi 

informasi yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, dan pilihan jurnalis 

dalam memilih sumber untuk mereka wawancara dapat mewarnai cerita yang 

mereka tulis (Shoemaker dan Reese, 1996:210). 

 

5. Ideological level 

Oleh Shoemaker dan Reese (1996:212),  ideologi yang dimaksud adalah 

mekanisme simbolis yang berfungsi sebagai kohesif dan mengintegrasikan 

kekuatan dalam masyarakat. Hal yang ingin diketahui adalah bagaimana 

media massa menyebarkan ideologi ini, dan kekuatan yang menentukan sifat 

dari ideologi tersebut. Bagaimana orang-orang media, praktik, dan relasi 

berfungsi secara ideologis.  

 

2.5 Wacana dan Ideologi 

Menurut Mills, dengan mengacu pada pendapat Foucault, mendefinisikan 

wacana dalam tiga kategori (dalam Narendra, 2008:136). Pertama, wacana 

sebagai wilayah pernyataan yang umum. Ini berarti semua ujaran dan teks yang 

memiliki makna dan memiliki dampak terhadap dunia nyata dihitung sebagai 

wacana. Kedua, wacana sebagai kelompok pernyataan yang dapat berdiri sendiri. 

Sebagai sesuatu yang dapat berdiri sendiri, wacana terdiri dari sekelompok 

pernyataan yang diatur sedemikian rupa sehingga memiliki koherensi dan 

kekuatan di antara mereka. Dengan demikian, menjadi mungkin untuk 
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membicarakan sebuah wacana tentang feminitas, imperialisme, dsb. Ketiga, 

wacana sebagai sebuah praktik yang diatur yang terdiri dari beberapa pernyataan. 

Foucault (dalam Jager, 2001:39) mengatakan bahwa wacana diperlakukan 

sebagai praktik yang secara sistematis membentuk objek-objek yang mereka 

bicarakan. Foucault (dalam Matheson, 2005:9) berpendapat bahwa kita tidak 

harus mempelajari teks-teks sebagai dokumen yang tentang sesuatu yang lain 

tetapi sebagai wacana yang merupakan bagian dari jaringan hubungan kekuasaan 

dan identitas. Teks harus dipelajari sebagai bagian dari penindasan yang sedang 

berlangsung, prasangka, perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dengan 

pengetahuan dan sebagainya dalam masyarakat. 

Menurut Fairclough (1995:76), wacana diartikan sebagai cara tertentu untuk 

membangun praktik sosial tertentu. Sebuah wacana, menurut Fairclough (dalam 

Wodak, 2001:66) adalah cara menandakan domain praktik sosial tertentu dari 

perspektif tertentu. Dalam hal ini, Ruth Wodak (2001:66) mengasumsikan 

hubungan dialektik antara praktik diskursif tertentu dan bidang spesifik tindakan 

(termasuk situasi, bingkai institusi dan struktur sosial) di mana mereka tertanam. 

Di satu sisi, situasional, institusional dan pengaturan sosial membentuk dan 

mempengaruhi wacana. Di sisi lain, wacana mempengaruhi diskursif serta non-

diskursif proses dan aksi sosial serta politik.  

Dalam menggunakan istilah “wacana”, Fairclough (1992:63-64) lebih 

menekankan pada penggunaan bahasa sebagai sebuah praktek sosial daripada 

semata-mata merupakan aktivitas pribadi individu atau refleksi dari aspek 
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situasional. Hal ini membawa beberapa implikasi. Pertama, wacana sebagai 

modus tindakan, bentuk di mana orang menggunakan bahasa sebagai tindakan 

atas dunia dan khususnya pada orang lain, serta modus representasi. Kedua, 

bahasa menyiratkan adanya hubungan dialektis antara wacana dan struktur sosial. 

Dalam praktik wacana, terutama analisa wacana kritis yang menjadi bahan 

kajian penulis, wacana menjadi praktik ideologi institusi media. Teks, percakapan, 

ataupun bentuk-bentuk analisis wacana lainnya merupakan bentuk dari praktik 

ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu (Eriyanto, 2006:13). 

Dalam pemikiran Fairclough (1992:87), ia melihat ada beberapa unsur penting 

mengenai ideologi dalam praktik wacana. Pertama, klaim bahwa ideologi 

memiliki eksistensi materi dalam praktek institusi, yang membuka jalan untuk 

menyelidiki praktik-praktik diskursif (wacana) sebagai bentuk materi ideologi. 

Kedua, klaim bahwa ideologi aparat negara (institusi seperti pendidikan atau 

media) adalah pada perjuangan kelas, yang menunjuk ke perjuangan di dalam dan 

di atas wacana sebagai fokus untuk analisis wacana yang berorientasi pada 

ideologi tertentu. Ideologi-ideologi kelompok yang berperan (media, negara, dan 

unsur-unsur lainnya) mempunyai andil dalam mempengaruhi wacana, sehingga 

perlu untuk melihat  konteks wacana terkait ideologi tersebut.  

Istilah ideologi penting adanya dalam kebanyakan teori-teori kritis (Littlejohn, 

2002:211). Ideologi adalah serangkaian ide yang membentuk realitas sosial, 

sistem representasi atau kode makna yang mengatur bagaimana individu dan 

kelompok melihat dunia (Littlejohn, 2002:211). 
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Dikatakan oleh Althusser (dalam Littlejohn, 2002:211), ideologi hadir dalam 

struktur masyarakat itu sendiri dan muncul dari praktik aktual yang dilakukan oleh 

institusi-institusi dalam masyarakat. 

Menurut Franz Magnis-Suseno (1992:227), istilah ideologi adalah salah satu 

istilah yang sangat banyak dipergunakan, terutama dalam ilmu-ilmu sosial, akan 

tetapi juga paling tidak jelas artinya. Ideologi dipergunakan dalam arti yang 

berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam pengertian Magnis-Suseno, harus diselidiki 

dulu dalam arti apa kata ideologi itu digunakan. Dan, menurut Magnis-Suseno, 

istilah ideologi pada hakikatnya dipergunakan dalam tiga arti (Suseno, 1992:230). 

Pertama, ideologi sebagai kesadaran palsu. Bagi kebanyakan orang, kata 

ideologi mempunyai konotasi negatif, sebagai klaim yang tidak wajar, atau 

sebagai teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan 

pihak yang mempropagandakannya. 

Kedua, ideologi dalam arti netral. Ideologi dalam arti ini bermaksud 

keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap-sikap dasar rohani sebuah 

gerakan, kelompok sosial atau kebudayaan. Misalnya, negara-negara komunis 

menyebut Marxisme-Leninisme sebagai “ideologi komunisme”. 

Ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah. Dalam filsafat dan 

ilmu-ilmu sosial yang berhaluan positivistik, segala pemikiran yang tidak dapat 

dites secara matematis-logis atau empiris disebut ideologi.  
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Istilah ideologi, dalam pengertian Slamet Sutrisno (2006:27), digambarkan 

bahwa pengertian ideologi telah mengalami pergeseran begitu rupa sehingga 

bukan lagi sebagai science of ideas, namun sebagai gagasan, ide-ide yang semula 

merupakan sasaran pengkajian dalam science of ideas tersebut. 

Lebih lanjut, ideologi mengandung arti sebagai bukan hanya gagasan atau pemikiran, 
melainkan sebagai keyakinan. Ini berarti ideologi mengalami titik pijak, dari yang semula 
hanya sistem kognitif kemudian sekaligus mencakup sistem normatif yang berorientasi nilai-
nilai etik. Dalam cakupan nilai-nilai itulah, ideologi akhirnya menjadi sebuah belief system, 
jauh dari pengertiannya orisinilnya sebagai science of ideas. (Slamet Sutrisno, dalam Filsafat 
dan Ideologi Pancasila, 2006:27) 
 

 Diterangkan oleh Deliar Noer (1983:31), ciri dari suatu ideologi adalah bahwa 

ideologi merupakan cita-cita yang dalam dan luas, bersifat jangka panjang, dan 

bahkan dalam hal-hal dasar bersifat universal. Ideologi dirasakan sebagai milik 

suatu kelompok manusia yang dapat mengidentitaskan dirinya dengan isi ajaran 

tersebut. Ideologi mengikat kelompok, sering pula membenarkan dan 

mempertahankan sikap perbuatan kelompok.  

 Ideologi dapat dikemukakan secara definitif sebagai suatu sistim pemikiran 

mengenai teori politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan (Sukarna, 1974:10). 

 

2.6 Ideologi Komunisme 

 Dalam subbab ini, akan diberikan pemaparan mengenai praktik komunisme 

Rusia dan China. Praktik komunisme ini penting dalam usaha menjawab rumusan 

masalah nomor tiga yang ingin melihat posisi atau kecenderungan ideologi PKI di 

antara pengaruh dua komunisme dunia, Rusia dan China, yang akan 
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mempengaruhi teks-teks berita Harian Rakjat terkait peristiwa aksi boikot film 

AS yang berujung pada penutupan AMPAI.  

 Penjabaran ini akan menjadi dasar dalam melihat praktik posisi atau 

kecenderungan ideologi PKI di antara pengaruh komunisme Rusia dan China dari 

level teks. Oleh sebab itu, dalam rangka pemahaman dan kajian penelitian penulis, 

perlu diberikan pemaparan mengenai sejarah singkat komunisme dan praktik 

komunisme dunia, Rusia dan China.  

 

2.6.1 Komunisme dan Sejarah Marxisme  

Komunisme adalah gerakan dan kekuatan politik partai-partai komunis 

yang sejak Revolusi Oktober 1917 di bawah pimpinan V.I. Lenin menjadi 

kekuatan politis dan ideologis internasional (Suseno, 2003:5). Istilah 

“komunisme” juga dipakai untuk “ajaran komunisme” atau “Marxisme-

Leninisme” yang merupakan ajaran atau ideologi resmi komunisme.  

Perlu diperhatikan bahwa, dalam hal ini Frans Magnis-Suseno 

memisahkan pengertian “Marxisme” yang tidak sama dengan “komunisme. 

“Komunisme” yang juga disebut “komunisme internasional” adalah nama 

“gerakan kaum komunis.” Istilah “Marxisme” sendiri adalah sebutan bagi 

pembakuan ajaran resmi Karl Marx yang terutama dilakukan oleh temannya 

Friedrich Engels (1820-1895) dan oleh tokoh teori Marxis Karl Kautsky 

(1854-1938). Dan perlu diperhatikan bahwa sebelum dimonopoli oleh Lenin, 
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istilah “komunisme” dipakai untuk cita-cita utopis masyarakat, di mana segala 

hak milik pribadi dihapus dan semuanya dimiliki bersama (Suseno, 2003: 5). 

Sementara itu, Marxisme adalah sebuah sebutan bagi pembakuan ajaran 

resmi Karl Marx. Marxisme inilah yang menjadi landasan ajaran atau paham 

atau ideologi kaum komunis. Marxisme adalah sebuah pemikiran, yang 

nantinya diterjemahkan oleh V.I. Lenin menjadi sebuah gerakan nyata 

komunisme.  

Marx menemukan bahwa keterasingan dalam pekerjaan adalah dasar dari 

segala keterasingan manusia. Menurut Marx, pekerjaan adalah tindakan 

manusia yang paling dasar karena dalam pekerjaan manusia membuat dirinya 

menjadi nyata (Suseno, 2003:89).  Namun, bagi kebanyakan orang dan 

khususnya bagi para buruh industri dalam sistem kapitalis, pekerjaan tidak 

merealisasikan hakikat mereka melainkan mengasingkan mereka (Suseno, 

2003: 95). 

Menurut Marx, sistem hak milik pribadi membagi masyarakat ke dalam 

para pemilik yang berkuasa dan para pekerja yang tereksploitasi. Manusia 

hanya dapat dibebaskan apabila hak milik pribadi atas alat-alat produksi 

dihapus melalui revolusi kaum buruh.  

Marx sampai pada pendapat yang akan menjadi ajarannya, bahwa faktor 

yang menentukan sejarah bukanlah politik atau ideologi, melainkan ekonomi 

(Suseno, 2003:9-10). Obsesi Marx adalah membuktikan “secara ilmiah” 

bahwa sosialisme merupakan hasil perkembangan sejarah yang niscaya, jadi 
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bahwa kapitalisme, karena dinamikanya sendiri, menuju ke keruntuhannya 

(Suseno, 2003:162). 

Secara sederhana, tujuan sistem ekonomi kapitalis adalah uang, dan 

bukan barang yang diproduksi (Suseno, 2003: 164). Karena kapitalisme 

mengarah pada keuntungan pemilik yang sebesar-besarnya, ia menghasilkan 

penghisapan manusia pekerja dan pertentangan kelas yang paling tajam. Hal 

itulah yang akan melahirkan revolusi buruh yang akan menghapus hak milik 

pribadi atas alat-alat produksi dan masyarakat sosialis tanpa kelas. 

Pemikiran Marx inilah yang kemudian menjadi landasan perjuangan 

berdirinya partai-partai komunis dunia. Dan, pada pertengahan tahun 1960-an 

terdapat beberapa negara komunis dunia, seperti Rusia, China, Kuba, dan 

Korea Utara. Namun, negara komunis yang akan penulis jabarkan dalam 

pemaparan selanjutnya hanyalah Rusia dan China, karena komunisme di dua 

negara tersebut yang menjadi topik penelitian penulis.  

 

2.6.2 Komunisme Rusia  

Rusia (Uni Soviet) dikenal sebagai negara sosialis pertama di dunia yang 

lahir akibat Revolusi Oktober 1917, yang bangkit dari kehancuran total dan 

membangun diri menjadi negara adikuasa nomor dua di dunia. Uni Soviet 

menjadi pusat Komunisme Internasional (Komintern) yang pada puncak 

kekuasaannya membawahi sepertiga umat manusia, dari pesisir Barat Samudra 
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Pasifik hingga ke Sungai Elbe di Jerman, dari lingkaran Kutub Utara hingga 

ke Himalaya dan Kaukasus, bahkan sampai ke Laut Merah dan Selatan Afrika, 

dan menjadi lawan tangguh kubu demokrasi Barat pimpinan Amerika Serikat 

selama 40 tahun (Suseno, 2003:ix). 

Vladimir Ilyic Lenin adalah orang yang berhasil mengubah Rusia, 

bahkan dunia dengan praktek nyata komunismenya. Marx memang 

memikirkan kondisi-kondisi penghancuran kapitalisme dalam revolusi 

sosialis, tetapi Lenin-lah yang memikirkan bagaimana revolusi itu harus 

disiapkan (Suseno, 2003:1). 

Oleh sebab itu, komunisme sebagai partai politik di Rusia, penulis 

angkat dari kepemimpinan Lenin. Partai Komunis Rusia di bawah pimpinan 

Lenin menjadi acuan penulis dalam penggambaran komunisme Rusia.   

 

2.6.2.1 Pemikiran dan Strategi Partai Komunis Rusia di bawah 

Pimpinan V.I.  Lenin 

Revolusi Oktober yang terjadi di bawah pimpinan Lenin menjadi 

awal berkuasanya Partai Bolshevik yang kemudian berubah nama 

menjadi Partai Komunis Rusia.  

Praktik revolusioner Lenin berangkat dari situasi masyarakat pra-

kapitalis Rusia (Ssu-kai, 1977:126). Transformasi menjadi masyarakat 

sosialis harus mencakup satu tahap lagi, yakni tahap revolusi demokratis 
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sebelum tahun 1917. Sedangkan Marx sendiri dalam Marxisme 

berangkat pada masyarakat kapitalis sebagai point revolusi, yang mana 

para pekerja menjadi mayoritas populasi dan dapat membuat revolusi 

mereka sendiri (Ssu-kai, 1977:126).  

Dalam masyarakat pra-kapitalis, para pekerja bukanlah mayoritas 

dan mereka harus terlebih dahulu bersatu dengan kelas-kelas lain untuk 

membuat sebuah revolusi demokratis. Dalam tahap revolusioner 

demokratis di Rusia, revolusi kelas mewakili kenyataan sisa feodalisme - 

Tsar dan mereka yang setia kepada sistemnya - sementara itu, kelas 

revolusioner mencakup semua orang yang ingin menggulingkan sistem 

tersebut, termasuk kelas borjuis (Ssu-kai, 1977:126). Di Rusia, Tsar 

memang berkuasa sebagai penguasa yang mutlak. Kalangan istana dan 

kaum bangsawan memerintah di atas massa rakyat yang terdiri dari 

petani-petani yang hidup dalam kemiskinan yang amat besar, tanpa 

kebudayaan dan mirip dengan perbudakan. 

Namun, menurut Lenin (dalam Ssu-kai, 1977:126), kelas borjuis 

hanya ingin membuat revolusi demokratis tapi menentang revolusi 

sosialis. Inilah sikap ambigu dari kelas borjuis terhadap revolusi. Dan, 

untuk mencegah revolusi terhenti pada tahap revolusioner demokratis, di 

sinilah letak pentingnya kepemimpinan proletariat, fungsi partai pelopor, 

aliansi buruh dan petani, dan kediktatoran proletariat harus ditekankan. 

Ini adalah isi singkat dasar pembangunan Lenin terhadap Marxisme. 
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Revolusi sosialis membawa rakyat pekerja, yang dipimpin oleh 

kelas pekerja kepada kekuasaan (Foreign Language House, 1963:509). 

Kelas-kelas pengeksploitasi – kaum kapitalis dan tuan tanah – dirampas 

dari kekuasaan politik namun belum menghilang dari arena perjuangan 

kelas. Revolusi mengantar sebuah periode transisi dari kapitalisme ke 

sosialisme, periode transformasi revolusioner masyarakat kapitalis 

menjadi masyarakat sosialis. Instrumen transformasi masyarakat 

tersebut, sebagai pemikiran dari Marxism-Leninism adalah revolusioner 

kediktatoran proletariat (Foreign Language House, 1963:509). Dengan 

kata lain, hasil revolusi sosialis adalah kediktatoran proletariat (Suseno, 

2003:39).  

Kediktatoran proletariat adalah perjuangan kelas proletariat, yang telah 
berhasil menang dan telah diasumsikan memiliki kekuasaan politik, terhadap 
borjuis, yang meskipun kalah, belum musnah, belum hilang, belum berhenti 
melawan, terhadap borjuis yang telah mengintensifkan perlawanan. (Lenin, 
Collected Works, dalam Foreign Language House, 1963:512).  

 

Lenin beranggapan bahwa sesudah proletariat mengambil alih 

kekuasaan, perlu diadakannya tindakan-tindakan penindasan secara 

kekerasan untuk mempertahankan hasil-hasil revolusi tersebut dan 

melanjutkannya. Hanya melalui diktatur proletariat, dengan memusatkan 

pemakaian kekuasaan, perlawanan borjuasi bisa dipatahkan. Jadi, 

proletariat memerlukan kekuasaan negara untuk menindas borjuasi. 

Lenin “menurunkan” negara hingga hanya menjadi satu kekuatan atau 

lebih tepat lagi hanya menjadi alat tirani sebuah kelas yang dipergunakan 

untuk menindas kelas-kelas lain (Djilas, n.y.:89).  
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Oleh sebab itu, Lenin menolak jalan demokratis mentah-mentah 

(Suseno, 2003:35). Lenin tidak dapat berpartisipasi dalam demokrasi 

untuk tujuan lain selain untuk menghancurkannya (Christman, 

1966:271). Baginya, republik demokrasi adalah kulit politik terbaik yang 

mungkin untuk kapitalisme (Christman, 1966:279).  

Begitu kaum Bolshevik merebut kekuasaan di Rusia, Lenin 

melakukan apa yang sudah diantisipasinya dalam tulisannya Negara dan 

Revolusi (1917) bahwa atas nama kediktatoran proletariat ia menghapus 

hak-hak demokratis masyarakat dan secara sistematik memakai teror 

untuk menghancurkan perlawanan (Suseno, 2003:49).  

Lenin yakin bahwa hanya melalui kediktatoran kelas buruh dapat 

mempertahankan kekuasaan yang diperlukan untuk membangun 

sosialisme. Arti revolusi bagi Lenin adalah bahwa proletariat akan 

menghancurkan “aparat administratif” dan seluruh aparat negara dan 

menggantikannya dengan aparat baru yang terdiri atas buruh-buruh 

bersenjata (Suseno, 2003:40). 

Lenin menyadari bahwa proletariat Rusia terlalu kecil untuk 

sendirian menghancurkan kekuasaan Tsar dan borjuasi. Oleh sebab itu, 

Lenin berbicara tentang koalisi proletariat dengan kelas tertindas terbesar 

di Rusia, yakni kaum tani dan borjuasi kecil, yaitu orang-orang kecil di 

kota yang hidup pas-pasan (Suseno, 2003:32). Persekutuan antara kelas 

buruh dengan kelas-kelas lain di Rusia dianggap Lenin syarat mutlak 
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untuk mencapai kekuasaan bagi kelas buruh, karena kelas buruh sendiri 

masih relatif kecil. Dan, dalam teori ilmiah Marxis-Leninis sendiri, telah 

ditentukan dan ditegaskan kembali peran yang luar biasa dari kelas 

pekerja sebagai kelas terkemuka dalam perjuangan masyarakat dunia 

untuk transformasi kehidupan baru, basis sosialis (Bardizh, 1985:19-20). 

Sesudah pemerintahan Tsar digulingkan pada bulan Februari 

1917 – di mana kaum Bolshevik tidak memainkan peranan yang berarti 

– Lenin merumuskan program politik partai Bolshevik yang bermaksud 

mencari dukungan dari dua kelas penting tersebut yakni kaum tani dan 

borjuis kecil. Program itu disingkat dalam semboyan ”roti dan 

perdamaian” (Suseno, 2003:32). Lenin sendiri, baik dalam personal dan 

aktivitasnya memimpin partai, memang memberikan perhatian yang 

besar pada isu agraria (Bardizh, 1985:38). Titik tolak dari teori Lenin 

yang berkaitan dengan masalah agraria adalah adanya pengakuan 

hubungan yang tak terpisahkan antara revolusi agraria dan perjuangan 

revolusioner proletariat. Lenin memandang masalah agraria dalam hal 

aliansi petani dengan kelas pekerja dalam revolusi sosialis adalah sebuah 

elemen penting dari teori dan praktek kediktatoran proletariat (Bardizh, 

1985:38). 

Lenin mempunyai keyakinan bahwa kaum buruh dengan 

sendirinya tidak akan pernah sampai pada suatu kesadaran yang 

revolusioner. Lenin, berbeda dari Marx, adalah seorang yang tidak 

percaya akan “spontanitas” kelas proletar dalam revolusi (Wibowo, 
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2000:19). Buruh memang mendirikan organisasi buruh (serikat buruh), 

tetapi perjuangan organisasi ini sangat terbatas pada hal-hal yang 

langsung mengenai nasib mereka, seperti kenaikan gaji dan perbaikan 

kondisi kerja. Dan kalau tuntutan tersebut telah terpenuhi, mereka tidak 

akan terus berjuang untuk “seluruh” kelas (Wibowo, 2000:19-20). 

Oleh sebab itu, Lenin tiba pada kesimpulan bahwa dalam 

perjuangannya kelas proletar harus disertai oleh sebuah organisasi 

(Wibowo, 2000:20).  Tugas dari organisasi ini adalah membuka 

kesadaran mereka (yang palsu) dan menjelaskan arah perjuangan 

mereka. Karenanya, anggota-anggota partai tersebut haruslah orang yang 

mempunyai kesadaran yang tinggi dan berdisiplin keras (Wibowo, 

2000:20). Konsep partai ini oleh Lenin disebut sentralisme demokratis. 

…… di dalam tingkat perang saudara yang genting sekarang, sebuah partai 
komunis hanya dapat melakukan kewajibannya, jika partai diorganisir 
sesentral mungkin, dan jika disiplin baja yang mendekati disiplin militer 
dijalankan, dan jika pusat partai adalah sebuah alat yang berkuasa dan kuat, 
menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang luas, dan mendukung kepercayaan 
mutlak dari anggota-anggota partai. (Lenin, Selected Works Vol X, dalam 
Milovan Djilas, n.y.:34) 

 

Suasana revolusioner dan kewaspadaan revolusioner, tuntutan 

adanya persatuan ideologi, sifat eksklusif politik dan ideologi, 

sentralisme politik dan sentralisme yang lain tidak akan berhenti setelah 

partai merebut kekuasaan. Sebaliknya, semua menjadi semakin 

diperhebat (Djilas, n.y.35). Dengan sendirinya kelas buruh tidak bisa 

melampaui “kesadaran serikat buruh”. Hanya di bawah pimpinan sebuah 

partai kader revolusioner kelas buruh dapat membentuk kesadaran 
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teoretis benar yang akan membuat mereka melaksanakan revolusi 

sosialis (Suseno, 2003:48).  

Lenin sangat menegaskan bahwa partai tersebut harus disusun 

secara sentralistik dan birokratis, dalam arti bahwa unsur-unsur bawah 

mutlak harus taat terhadap unsur-unsur atas (Suseno, 2003:15-16). Partai 

harus dipimpin dengan ketat dari atas, “dibangun dari atas ke bawah”.  

 

2.6.3 Komunisme China 

Lahirnya RRC (Republik Rakyat China) tahun 1949 merupakan cermin 

“kemenangan Marxisme-Leninisme” di China. Marxisme masuk ke China 

tidak lama setelah Revolusi Oktober 1917. Mereka melihat dalam revolusi 

Lenin solusi yang relevan untuk masalah politik dan ekonomi China (Wang, 

1985:9). 

Mao Zedong adalah sosok yang berhasil mengubah China dengan 

pemikiran-pemikirannya yang original. Mao berhasil membawa China menuju 

revolusi melalui praktik doktrin Marxisme-Leninisme yang ia sesuaikan 

dengan karakteristik China. Oleh sebab itu, cerminan komunisme China 

penulis angkat dari pemikiran dan strategi politik Partai Komunis China di 

bawah kepemimpinan Mao Zedong.  
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2.6.3.1 Pemikiran dan Strategi Partai Komunis China di bawah  

Pimpinan Mao Zedong 

Pada tahun 1921, Mao Zedong, Chen Duxiu, dan Li Dazhao 

beserta delapan pemuda lainnya mendirikan Partai Komunis China 

(PKC). Mao Zedong, seorang petani dari Provinsi Hunan, mulai 

menanjak cepat dalam hirarki partai pada pertengahan tahun 1920-an. 

Hal ini mungkin sebagai akibat dari latar belakang dirinya sebagai 

petani, dia mampu mengevaluasi proses revolusioner yang terjadi di 

Cina secara benar (Alexandrov, 1959:37).  

Untuk enam tahun pertama, 1921-1927, pergerakan PKC berada 

di bawah kontrol dan pengarahan Komintern (Wang, 1980:9). Komintern 

(Komunis Internasional) dibentuk tahun 1919, hasil desakan Lenin yang 

menginginkan sebuah organisasi internasional baru yang dikontrol oleh 

Moscow (Rusia) untuk memberikan arahan bagi semua proletariat dan 

untuk mempromosikan revolusi anti-imperialis di seluruh dunia. 

Komintern (dalam Alexandrov, 1959:37), yang dipimpin oleh Stalin – 

pengganti Lenin – menegaskan bahwa PKC menjadi partai komunis 

pada garis klasik, yaitu proletariat (buruh industri).  

Namun, komunisme China memiliki praktek doktrin Marxisme-

Leninisme tersendiri. Komunisme di China menghadapi prospek 

penyerapan organis oleh tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang telah lama 

bertahan di negeri itu (Brzezinski, 1990:131). Kondisi dan sejarah China 
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sangat berbeda dari kondisi dan sejarah Rusia sehingga para pemimpin 

China merasa benar dalam mendefinisikan kembali doktrin Marxis-

Leninis menurut keadaan mereka yang khas.  

Hal inilah yang diterapkan oleh Mao. Mao, merupakan China 

patriotis yang sangat berminat pada sejarah negerinya (Brzezinski, 

1990:136). Gambaran dunia RRC memperoleh bentuknya dari 

kombinasi antara Marxisme-Leninisme-Maoisme dan unsur-unsur 

tradisional China sendiri (Sukma, 1995:15).  

Menurut Jurgen Domes (1977:54), setidaknya terdapat lima 

peran politik penting yang dilakoni Mao, yakni: (1) seorang pemimpin 

nasionalisme China; (2) seorang strategi revolusioner; (3) seorang 

administrator perkembangan; (4) seorang humanis; (5) seorang 

Marxisme-Leninisme.  

Mao menjadi orang pertama dalam partai yang mengabaikan 

orientasi kota dan memikirkan strategi besar yang lahir dari keadaan 

nyata Tiongkok (Suyin, 2008:99). Baik dalam teori dan praktek, Mao 

selalu menolak gagasan peran utama kelas pekerja dalam penerapan 

kondisi di Cina (Alexandrov, 1959:37). Mao berpendapat bahwa ajaran 

Marxisme-Leninisme jangan diterima begitu saja, namun harus 

disesuaikan dengan kondisi Cina. Yang dimaksud kondisi Cina oleh Mao 

tidak lain adalah potensi jumlah penduduk Cina yang mayoritasnya 

adalah kaum petani (Wibowo, 2003:27).  
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Marxisme-Leninisme pada dasarnya sama, tapi daun dan cabang-cabangnya 
yang berbeda. Seperti pohon, tetapi memiliki daun dan cabang yang berbeda. 
Kondisi yang berbeda di setiap negara. (Mao, dalam Stuart R. Schram, “The 
Marxist”, 1977:43) 

 

Menurut Schram (dalam Wibowo, 2000:20), dalam diri Mao 

Zedong terkadung “natural Leninism”. Sikap Mao yang sangat 

mementingkan organisasi inilah yang kemudian menghasilkan julukan 

Mao sebagai seorang penganut natural Leninism (Wibowo, 2003:3). 

Mao percaya bahwa untuk menyelamatkan China dari kekuasaan 

imperialis harus dibentuk sebuah organisasi, yakni Partai Komunis 

China.  

Pada Januari 1924, terbentuklah Front Persatuan antara PKC dan 

Kuo Mintang (KMT) atau Partai Nasionalis China, namun tidak berjalan 

mulus. Pada tahun 1927, terjadi pembantaian kelompok PKC oleh 

pasukan KMT. Dengan sisa-sisa kekuatan yang berantakan, Mao lari ke 

Pegunungan Jingang, perbatasan Provinsi Jiangsi dan Hunan.  

Mao telah mengembangkan strategi untuk meraih kemenangan 

selama enam tahun ia mengoperasikan basis gerilya Jiangxi (Wang, 

1980:11). Menurut Mao (dalam Suyin, 2008:111), pasukan gerilya jauh 

lebih efektif dengan biaya yang jauh lebih kecil. Pasukan kaum tani tidak 

memerlukan barak-barak khusus maupun pakain seragam. Mereka dapat 

bekerja di tanah pertanian, membantu pekerjaan kaum tani. Mereka 

“bagaikan ikan dalam air”, berada di antara keluarga dan komunitas desa 

mereka sendiri. Dan, pada bulan November 1931, Republik Cina Soviet 
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diproklamirkan dengan mengambil tempat di basis Mao Zedong 

tersebut.  

Kekuatan kami kecil, kekuatan musuh melebihi 10-20 kali kekuatan kami; 
sumber daya dan bahan pertempuran kami terbatas, dan hanya dengan 
terampil menggabungkan taktik manuver dan perang gerilya kita bisa berharap 
untuk sukses. (Mao, dalam Edgar Snow, Red China Today: Revised and 
Updated Edition of The Other Side of the River, 1971:156-157) 

 

Mao merasa perlu mempersatukan partai dengan disiplin yang 

tinggi. Mao percaya bahwa sebuah partai dengan disiplin yang tinggi 

hanya dapat dibangun oleh kebijakan perekrutan yang akan menarik 

tentara gerilya tangguh dan berdedikasi Tentara Merah, yang mana 

didominasi oleh petani miskin. Partai menjadi “militer” sejak Mao mulai 

membangun basis baru untuk revolusi (Wang, 1980:11). Mao adalah 

orang pertama yang menyadari bahwa revolusi harus cocok dengan 

budaya yang berbeda-beda, karena kalau tidak setiap teori betapapun 

hebatnya akan gagal (Suyin, 2008:178).  

Pada Januari 1935 dalam konferensi Tsunyi, Mao terpilih sebagai 

Ketua Politbiro PKC dan Ketua Komisi Militer menggantikan Zhou 

Enlai pada waktu itu. “Desa mengepung kota” merupakan konsep 

strategi militer Mao. Daerah pedalaman memang menjadi basis militer 

Mao dengan strategi perang gerilyanya, di mana sesudah tahun 1927 

PKC tidak lagi mempunyai basis organisasi yang berarti di dalam kota. 

Pertama-tama harus ada Tentara Merah di pedalaman, baru sesudah itu 

kekuasaan bisa diperluas ke kota-kota (Suyin, 2008:101).  
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Antara tahun 1929 dan 1945, Mao membangun tiga strategi 

utama yang  membuat kemenangan komunis menjadi mungkin (Domes, 

1977:55-56). Pertama, Mao merumuskan prinsip-prinsip panduan untuk 

perang gerilya. Kedua, Mao mempromosikan kebijakan pemerataan 

tanah di kawasan yang dikendalikan oleh gerakan komunis sebagai 

instrumen utama untuk memobilisasi sebanyak mungkin  kaum tani 

China untuk partai. Ketiga, Mao merancang strategi bersatu depan yang 

memungkinkan pembangunan sebuah aliansi luas dari strata sosial 

pedesaan, bagian dari kelas menengah nasionalis perkotaan, dan 

mayoritas kaum intelektual, pertama melawan Jepang di Cina Utara, dan 

kemudian melawan Kuo Mintang.  

Tahun 1949, Mao memproklamasikan moto terkenal “manusia 

atas senjata”. Di setiap “revolusioner” perang, kombinasi taktik dan 

strategi, dengan pasukan yang dikerahkan, diarahkan untuk 

memaksimalkan kekuatan massa dalam situasi di mana kaum Komunis 

mulanya  berada dalam situasi daya tembak berhadap-hadapan yang 

merugikan, peralatan dan kekuatan bersenjata umum (Ngok, 1977:63). 

Niscaya, Mao percaya bahwa kepemimpinan dalam People’s War 

berasal dari partai yang harus menjaga keseragaman perintah atas 

tentara, dan harus memastikan bahwa tentara memiliki orientasi politik 

ortodoks (Ngok, 1977:63). 

Revolusi bukanlah pesta makan malam, atau menulis esai, atau melukis 
gambar, atau melakukan sulaman; revolusi tidak dapat begitu halus, begitu 
santai dan lembut, sabar, baik, sopan, tenang dan murah hati. Revolusi adalah 
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pemberontakan, tindakan kekerasan yang mana satu kelas menggulingkan 
yang lain. (Mao, dalam ST Elmo Nauman,  Little Red Book “Classes and 
Class Struggle”,  1978:256) 

 
 

Mao bukanlah orang yang mengikuti Lenin secara buta. Mao 

tidak sepenuhnya menerapkan Marxisme-Leninisme menurut interpretasi 

para ideolog Uni Soviet (Sukma, 1995:15). Mao tidak mau 

menempatkan partai “di atas” massa rakyat, melainkan di “tengah-

tengah mereka” (Wibowo, 2000:20). Oleh sebab itu, kader-kader partai 

harus bertanya kepada massa terlebih dahulu sebelum merumuskan 

sebuah kebijakan.  

Meskipun partai adalah pemimpin namun partai harus pergi kepada massa dan 
belajar dari mereka. Syarat mutlak bagi partai adalah partai tidak boleh 
“meninggalkan massa”, melainkan harus menyatukan diri dengan massa. 
(Mao Zedong, dalam I. Wibowo, “Mao Zedong dan Reformasi Praksis”, 
2000:21) 

 

Konsepsinya mengenai massa itulah yang dikenal dengan nama 

“garis massa”. Mao kemudian menata kehidupan baru rakyat China 

dengan konsep garis massa yang mulai dirumuskan sejak tahun 1943. 

Sesuai dengan konsep garis massa, segala kebijakan partai juga 

berangkat dari massa (Wibowo, 2000:4). Konsep garis massa ini, 

dirumuskan selama hari-hari di Jiangxi Soviet tahun 1930-an, 

merupakan metode yang efektif untuk mengamankan dukungan dari 

massa (Wang, 1980:55). 

Mao menegakkan kebutuhan akan “front bersatu” untuk 

mendapatkan dukungan dari non-komunis dan untuk menggunakan 
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kemampuan dan sumber daya alam mereka dalam mempromosikan 

pembangunan ekonomi dan sosial (Darling, 1969:419). Partai-partai 

non-komunis di China adalah manifestasi dari konsep Mao untuk 

menggabungkan empat kelas "anti-imperialis" yakni proletariat, petani, 

borjuasi nasional, dan borjuis kecil (Darling, 1969:421). 

Setelah RRC diproklamirkan, Mao sebagai pimpinan tertinggi 

memusatkan perhatiannya pada masalah pertanian dan rakyat pedesaan. 

Menurut Priyanto Wibowo (2003:39), Mao memberikan perhatian pada 

masalah ini selain karena pertimbangan ideologis, juga karena merasa 

berhutang budi terhadap kelas petani di pedesaan. Beberapa kebijakan 

pertanian yang dimulai dengan land reform hingga komune rakyat, lebih 

merupakan ungkapan terima kasih kepada kelas petani. 

Pada bulan Mei 1958, Mao mengajukan suatu kebijakan 

“lompatan jauh ke depan”. Pembangunan lima tahun (Pelita) I yang 

dimulai tahun 1953 dan selesai pada tahun 1957 memang berhasil 

membawa Cina menjadi sebuah “negara industri baru” dengan meniru 

pembangunan yang dilakukan Rusia melalui penekanan industri beratnya 

(Wibowo, 2003:52). Namun, yang menjadi persoalan adalah di balik 

keberhasilan industri, kebijakan pertanian dan pedesaan yang bertumpu 

pada kolektivasi ternyata berjalan sebaliknya (Wibowo, 2003:52). 

Keadaan kehidupan pedesaan tidak menguntungkan. Sederhananya, 

tidak ada sesuatu pun model yang cocok untuk menjalankan sosialisme 

di sebuah negara agraris dengan masalah-masalah-masalah kepadatan 
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penduduk yang dijumpai di China (Wertheim, 2008:67). Keadaan itu 

menyebabkan Mao bersama para pimpinan lainnya sadar bahwa 

pembangunan model Rusia tidak sesuai dengan kondisi China. Namun, 

program lompatan jauh tersebut tak berjalan sesuai cita-cita. Berbagai 

hambatan di lapangan muncul dan tidak dapat segera diatasi. Hal ini 

mengakibatkan Mao mundur dari jabatannya sebagai pemimpin PKC, 

digantikan oleh Liu Shaoqi. 

Mao kembali dengan sebuah gerakan pendidikan sosialis, yang 

dicetuskan oleh Mao dalam sidang Pleno PKC, September 1962. 

Kampanye pendidikan sosialis adalah awal dari revolusi kebudayaan di 

China (Wang, 1980:20). Mao melancarkan gerakan ini untuk mengocok 

partai sekali lagi dari bawah (Suyin, 2008:325). Mereka yang berada di 

eselon atas harus “turun ke tingkat lebih bawah” untuk melakukan 

pekerjaaan kasar, untuk mendapatkan kontak langsung dengan rakyat 

pekerja, dan mendapatkan kritik dari para kader bawahan dan dari rakyat 

(Suyin, 2008:325). Hal ini dilakukan Mao melihat kebijakan Liu yang 

dianggap oleh Mao sudah menyalahi jalan sosialis, yang dikhawatirkan 

Mao akan menggelincirkan China ke arah kapitalisme (Wibowo, 

2003:77).  
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2.6.4 Daftar Istilah Penting 

Borjuasi:  

(1) Golongan masyarakat yang penghasilannya melebihi penghasilan rata-

rata rakyat biasa; golongan menengah ke atas. 

(2) Sistem sosial yang dikuasai oleh golongan menengah. 

Borjuis: kelas masyarakat dari golongan menengah ke atas. 

Feodalisme: 

(1) sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar 

kepada golongan bangsawan. 

(2) sistem sosial di Eropa pada Abad Pertengahan yang ditandai oleh 

kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah. 

Feodal: 

(1) berhubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum 

bangsawan.  

(2)  mengenai cara pemilikan tanah pada abad pertengahan di Eropa. 

Kapitalisme: sistem perekonomian yang menekankan peranan capital 

(modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang yang 

digunakan dalam produksi barang lainnya 

Kapitalis: kaum bermodal; orang yang bermodal besar; golongan atau orang 

yang sangat kaya. 

Proletariat:  

(1) Lapisan sosial yang paling rendah. 
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(2) Golongan buruh, khususnya golongan buruh industri yang tidak 

mempunyai alat produksi dan hidup dari menjual tenaga. 

Proletar: orang dari golongan proletariat. 

Revolusi: perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang 

dapat terjadi tanpa direncanakan atau direncanakan terlebih dahulu dan dapat 

dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan 

Sosialisme:  

(1) Ajaran dan gerakan yang menganutnya, bahwa keadilan sosial tercapai 

melalui penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. 

(2) Keadaan masyarakat di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi 

telah dihapus. 

Sosialis: orang, golongan, atau negara yang menganut paham sosialisme. 

 
(sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  1991. Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Balai Pustaka: Jakarta; Daftar Istilah Penting 
dalam Franz Magnis-Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis 
ke Perselisihan Revisionisme, 2003:269-271; Bagus, Lorens. 2000. Kamus 
Filsafat. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta) 

 

2.7 Wacana dan Kekuasaan 

 Terkait dengan praktik wacana, setiap wacana yang muncul, dalam bentuk 

teks, percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, 

wajar, dan netral, namun merupakan bentuk pertarungan kekuasaan (Eriyanto, 

2006:11). Seseorang atau kelompok yang mempunyai kekuasaan  lebih besar 

bukan hanya menentukan bagian mana yang perlu ditampilkan dan mana yang 
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tidak, tetapi juga bagaimana wacana tersebut harus ditampilkan. Hal ini dapat 

dilihat, misalnya, dari penonjolan atau pemakaian kata-kata tertentu di dalam teks. 

 Dalam pengertian Russell (1988:4), konsep mendasar dalam ilmu sosial 

adalah kekuasaan, sebagaimana halnya energi merupakan konsep mendasar dalam 

ilmu fisika. Seperti juga energi, kekuasaan punya banyak bentuk, seperti 

kekayaan, militer, otoritas sipil, pengaruh atas pendapat.  

 Oleh Bertrand Rusell (1988:23), kekuasaan dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yakni kekuasaan atas manusia dan kekuasaan atas materi tak bernyawa atau 

bentuk-bentuk kehidupan bukan manusia. Kekuasaan atas manusia dapat 

dikelompokkan dari segi cara mempengaruhi individu-individu dan menurut jenis 

organisasi yang terlibat. 

 Cara seorang individu mempengaruhi orang lain dikelompokkan menjadi tiga 

cara: (1) Dengan kekuatan fisik yang langsung atas badannya, umpamanya apabila 

ia dipenjara atau dibunuh; (2) Dengan ganjaran dan hukuman sebagai perangsang, 

umpamanya, dengan memberikan atau tidak memberikan pekerjaan; (3) Dengan 

mempengaruhi pendapat, umpamanya propaganda dalam arti yang seluas-luasnya. 

 Jenis-jenis organisasi yang terlibat dimaksudkan organisasi-organisasi yang 

mempunyai kekuasaan terhadap orang lain, seperti misalnya tentara dan polisi 

mempunyai kekuasaan memaksa terhadap manusia (masyarakat) dengan 

menggunakan ganjaran dan hukuman. Terlepas dari tujuannya, ciri-ciri terpenting 

dari suatu organisasi adalah (1) ukurannya; (2) kekuasaannya atas anggota-
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anggotanya; (3) kekuasaannya atas orang-orang bukan anggota; (4) bentuk 

pemerintahannya.  

 Di samping itu, Bertrand Russel mengelompokkan kekuasaan dalam tiga jenis, 

yakni kekuasaan tradisional, kekuasaan revolusioner, dan kekuasaan tanpa 

persetujuan. Pertama, kekuatan kekuasaan tradisional terletak pada kebiasaan 

yang hampir selalu dikaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan religius atau semi 

religious yang menyatakan bahwa melawan adalah dosa. Kedua, kekuasaan 

revolusioner adalah apabila kekuasaan tersebut bertumpu pada suatu kelompok 

besar, yang dipersatukan oleh suatu kepercayaan atau program seperti 

komunisme. Ketiga, kekuasaan tanpa persetujuan apabila kekuasaan tersebut 

hanya merupakan hasil dorongan dan hasrat untuk kekuasaan individu atau 

kelompok tertentu melalui rasa takut dan bukan dengan kerja sama yang aktif, dan 

biasanya bersifat militer. 

 Menurut Miriam Budiarjo (dalam  Zainuddin, 1992:103), kekuasaan dianggap 

sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku  pelaku lain 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan 

keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.  

 

2.8 Teori Ekonomi Politik Media 

Penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik media karena ingin melihat 

dan membongkar orientasi serta ideologi PKI sebagai pemilik Harian Rakjat. 
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Orientasi serta ideologi PKI inilah yang tentunya akan mempengaruhi praktik 

pemberitaan Harian Rakjat.  

Teori ekonomi politik media masuk dalam kelompok pendekatan kritis 

(Littlejohn dan Foss, 2008:305). Teori ekonomi politik mengidentifikasi 

pendekatan sosial kritis yang terutama berfokus pada hubungan antara struktur 

ekonomi dan dinamika industri media serta ideologi konten media (McQuail, 

2005:99). Teori ekonomi politik memberikan perhatian langsung pada penelitian 

analisis empiris struktur kepemilikan dan penguasaan media dan cara kekuatan-

kekuatan pasar media beroperasi. Dari sudut pandang ini, institusi media dianggap 

sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berhubungan dekat dengan sistem 

politik. 

Melalui studi kepemilikan dan kontrol, ekonomi politik menganalisis 

hubungan kekuasaan, sistem kelas, dan ketidaksetaraan struktural lainnya (Wasko, 

2004:311). Pendekatannya mencakup analisis ekonomi dan politik, dengan 

metode yang diambil dari sejarah, ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. 

Menurut Vincent Mosco (1996:26), secara umum, definisi dari ekonomi 

politik adalah studi kontrol dan pertahanan dalam kehidupan sosial. Kontrol 

secara khusus mengacu pada anggota organisasi internal individu dan kelompok, 

sedangkan pertahanan membutuhkan sarana dari apa yang mereka hasilkan, apa 

yang dibutuhkan untuk mereproduksi diri mereka sendiri. Proses kontrol adalah 

politik secara luas di mana di dalamnya mereka terlibat dalam hubungan 
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organisasi sosial dalam suatu komunitas. Proses pertahanan adalah fundamental 

ekonomi karena mereka memberikan perhatian pada produksi dan reproduksi.  

Secara sempit, Vincent Mosco (1996:25) mendefinisikan bahwa ekonomi 

politik adalah studi tentang relasi sosial, khususnya relasi kekuasaan, yang saling 

membentuk produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Dari sudut pandang 

komunikasi, surat kabar, buku, video, film, dan audiens adalah sumber daya 

utama. Dan, komunikasi sendiri diartikan oleh Mosco sebagai proses pertukaran 

sosial di mana produk pertukaran tersebut adalah tanda atau perwujudan dari 

sebuah hubungan sosial.  

Kecenderungan dari ekonomi politik dan bentuk-bentuk analisis institusi adalah untuk 
memusatkan bagaimana komunikasi dikonstruksi secara sosial, pada kekuatan-kekuatan sosial 
yang berkontribusi terhadap pembentukan saluran komunikasi, dan pada berbagai pesan yang 
ditransmisikan melalui saluran tersebut. (Vincent Mosco, The Political Economy of 
Communication, 1996:72) 

 

Dan, hal-hal tersebut, menurut Mosco, memberikan kontribusi penting 

terhadap penelitian mengenai bagaimana bisnis, negara, dan kekuatan struktural 

lainnya mempengaruhi praktik komunikasi. 

Mosco (dalam Wasko, 2004:310-311) memberikan empat karakteristik utama 

dari ekonomi politik kritis: 

1. Perubahan sosial dan sejarah 

Ekonomi politik melanjutkan tradisi teori klasik, mengungkap dinamika 

kapitalisme (siklus alam, pertumbuhan kapital monopoli, aparat negara, 

dan sebagainya). 
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2. Totalitas sosial 

Ekonomi politik adalah pendekatan holistik atau secara konkret, 

mengeksplorasi hubungan antara komoditas, lembaga, hubungan sosial, 

dan hegemoni serta mengeksplorasi penentuan elemen-elemen tersebut, 

meskipun beberapa elemen lebih menekankan daripada yang lain.  

3. Filsafat moral 

Ekonomi politik kritis juga mengikuti teori-teori klasik filsafat moral, yang 

termasuk tidak hanya analisis sistem ekonomi tetapi juga diskusi masalah 

kebijakan dan isu-isu moral yang muncul dari sistem tersebut. 

4. Praktik 

Ekonomi politik mencoba untuk mengatasi perbedaan antara penelitian 

dan kebijakan, mengorientasikan pekerjaan mereka ke arah perubahan 

sosial yang sebenarnya dan praktik, atau seperti yang diargumenkan Marx, 

“filsuf menafsirkan dunia dengan berbagai cara; intinya adalah untuk 

mengubahnya”.  

Teori ekonomi politik sendiri adalah teori media yang dikembangkan dari 

pendekatan Marxis yang memberikan perhatian mengenai bagaimana fungsi 

hegemoni media untuk melayani kepentingan yang berkuasa (Blaney dan Wolfe, 

2004:262). Teori ekonomi politik fokus pada pemahaman Marxis klasik akan 

pentingnya basis ekonomi media.  
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Oleh Murdock (dalam Baran dan Davis, 2009:212), teori ekonomi politik 

mempelajari kontrol elit institusi ekonomi, seperti bank dan pasar saham, di mana 

mereka mencoba untuk menunjukkan bagaimana kontrol tersebut mempengaruhi 

institusi-institusi sosial lainnya, termasuk media massa.  

Pendekatan ekonomi politik umumnya dimulai dari sisi produksi proses 

komunikasi dengan memeriksa pertumbuhan bisnis dan menghubungkannya ke 

ekonomi politik yang lebih luas (Mosco, 1996:74). Teori ekonomi politik terpusat 

pada tatanan sosial yang lebih besar dan kepemilikan elit media (Baran dan Davis, 

2009:213). Di samping itu, studi ekonomi politik juga berkembang dalam upaya 

menanggapi perluasan negara sebagai produsen, distributor, konsumen, dan 

regulator komunikasi (Mosco, 1996:75). 

Vincent Mosco mengembangkan tiga konsep penting untuk memahami 

ekonomi politik komunikasi: (1) komodifikasi; (2) strukturasi; (3) spasialisasi. 

Komodifikasi adalah proses transformasi nilai guna menjadi nilai tukar 

(Mosco, 1996:141). Proses komodifikasi menggambarkan cara kapitalisme 

melaksanakan tujuannya mengumpulkan modal atau mewujudkan nilai melalui 

transformasi nilai guna menjadi nilai tukar. Proses komodifikasi dalam 

komunikasi melibatkan pengubahan pesan, mulai dari bit data ke sistem pemikiran 

yang berarti, menjadi produk yang dapat dipasarkan. Media dan sumber-sumber 

komunikasi menjadi komoditi – produk dan jasa yang dijual dengan mencari 

keuntungan kepada pembeli atau konsumen (Wasko, 2004:315). 
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Spasialisasi adalah proses yang disebut sebagai transformasi ruang dengan 

waktu (Mosco, 1996:139). Menurut Mosco (1996:173), ada dua alasan mengapa 

spasialisasi mempunyai signifikansi yang spesial terhadap ekonomi politik 

komunikasi. Pertama, proses dan teknologi komunikasi adalah pusat untuk proses 

spasialisasi seluruh ekonomi politik yang lebih luas. Kedua, dan sebagian karena 

ini, spasialisasi sangat signifikan dalam industri komunikasi. 

Ekonomi politik komunikasi secara khusus mengalamatkan spasialisasi 

terutama dalam hal perpanjangan institusi kekuasaan korporasi dalam industri 

komunikasi. Hal ini diwujudkan dalam pertumbuhan ukuran perusahaan media, 

yang diukur dengan aset, pendapatan, laba, karyawan, dan nilai saham. Ekonomi 

politik secara khusus memeriksa pertumbuhan dengan mengambil bentuk-bentuk 

yang berbeda dari konsentrasi perusahaan. Apakah perusahaan tersebut bersifat 

monopoli atau oligopoli, berkonglomerasi atau tidak, berskala besar atau tidak. 

Secara khusus, strukturasi menyeimbangkan kecenderungan dalam analisis 

ekonomi politik untuk struktur fitur, biasanya institusi bisnis dan pemerintahan, 

dengan mengatasi dan memasukkan ide-ide dari agen, hubungan sosial, proses 

sosial, dan praktek sosial (Mosco, 1996:213). Hasil dari strukturasi adalah 

serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan yang diselenggarakan di 

sekitar kelas, gender, ras, dan gerakan sosial, baik yang sesuai dengan dan 

menentang satu sama lain 
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