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ABSTRAK
Ni Nyoman Okrina Tri Widanti, 2015. S231202007. Analisis Wacana
Kritis Propaganda Ajeg Bali Dalam Berita di Harian Bali Post Periode 2002-2012.
Tesis. Pembimbing I: Prof. Drs. Totok Sarsito, SU, M.A., Ph.D: II: Drs. Ahmad
Adib, M.Hum, Ph.D. Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Kekhawatiran akan lunturnya budaya Bali akibat arus globalisasi dan
pariwisata telah lama tumbuh. Tetapi usaha untuk menjaga budaya Bali hanya
terdengar sayup-sayup. Hingga bom Bali 2002 yang meruntuhkan ekonomi Bali
dan kepercayaan diri masyarakat Bali, mendorong Satria Naradha, pemilik
Kelompok Media Bali Post, untuk menyebarluaskan konsep pelestarian
budayanya. Konsep yang dinamakan Ajeg Bali ini kemudian secara terus menerus
disebarkan melalui Bali Post dan Bali TV, dua media besar milik Naradha.
Sebagian besar masyarakat Bali menerima dengan tangan terbuka tetapi tidak
sedikit yang menyangsikan Ajeg Bali sebagai propaganda pelestarian murni.
Untuk itu penelitian ini ingin melihat ideologi yang terpotret pada 117 teks
berita di Bali Post dan kemudian menganalisa situasi kondisi yang
melatarbelakangi pembentukan pesan teks berita tersebut. Untuk mencapai tujuan
penelitian ini maka digunakan analisis wacana kritis model Fairclough dengan
pendekatan politik ekonomi media.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ajeg Bali yang diwacanakan Bali
Post bukan sekadar pelestarian budaya Bali. Ia diformulasikan sesuai dengan
kepentingan pemilik Kelompok Media Bali Post untuk menjaga ekonomi dan
politik medianya. Tidak hanya kepentingan pribadi dan Bali Post, Ajeg Bali juga
melayani kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan di Bali seperti partai
mayoritas yang duduk di pemerintahan dan kaum Brahmana dan Ksatriya.
Kepentingan-kepentingan ini ditutupi wacana yang sifatnya populer. Popularitas
yang dituai Ajeg Bali tidak bisa dilepaskan dari strategi wacana yang digunakan
oleh Bali Post yakni metafora, mistifikasi, serta pelekatan tokoh-tokoh yang
dihormati masyarakat Bali.
Kata kunci: Ajeg Bali, analisis wacana kritis, mistifikasi, propaganda
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ABSTRACT
Ni Nyoman Okrina Tri Widanti, 2015. S231202007. Critical Discourse
Analysis of Ajeg Bali Propaganda with Special Reference to The News Published
by Bali Post 2002-2012. Thesis. Supervisor I: Prof. Drs. Totok Sarsito, SU, M.A.,
Ph.D: II: Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D. Communication Studies Program Post
Graduate Program of Sebelas Maret University Surakarta.
Many people have been worried that globalization together with tourism
will make Balinese culture fading away. But all efforts to save the culture was not
concrete yet, until a bomb blast in 2002 exploded Bali, shocked the economy and
even undermined the self confidence of Balinese elicited Satria Naradha, the
owner of Kelompok Media Bali Post, and made him to spread out his culture
preservation concept. This campaign aiming to preserve Balinese culture attracted
huge attention.
Most of the Balinese people are happy with this campaign but only a few
of them are in doubt about the purpose of this campaign. For that reason, this
research aimed to discover the ideology of Ajeg Bali which is shown in 117 news
articles published from 2002-2012 and to analyze the situation or things that affect
Ajeg Bali messages formulation. To reach the objective of this research, critical
discourse analysis proposed by Fairclough and the theory of political and
economy of the mass media were used to analyze the data.
The findings revealed that Ajeg Bali popularized by Bali Post is more than
just a cultural preservation campaign. It has hidden ideologies which are covered
by popular messages. The news texts of Ajeg Bali has been formulated to serve
the owner of Kelompok Media Bali Post to support the media’s political and
economical views. In addition to that Ajeg Bali also serves power sources in Bali
such as the political party dominating the governance and Brahmana and Ksatriya;
the two highest social groups. The popularity of Ajeg Bali among Balinese society
cannot be separated by discourse strategy used by Bali Post from metaphors,
mystifications, to notable Balinese public figures presented in the news texts.
Keywords: Ajeg Bali, critical discourse analysis, mystification, propaganda
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Komunikasi bukan hanya soal penyampaian pesan. Ia juga dapat diartikan

sebagai usaha penyampaian pesan yang memiliki tujuan. Dalam Littlejohn & Foss
(2010), Frank Dance memaparkan bahwa jika komunikasi dipandang sebagai hal
yang memiliki maksud dan tujuan maka komunikasi adalah “situasi dimana para
komunikator mentransmisikan pesan kepada mereka para penerima dengan
maksud mempengaruhi perilaku para penerima secara sadar”.
Secara sadar para komunikator menggunakan simbol-simbol untuk
mengkonstruksi sebuah realitas yang merepresentasikan sebuah ideologi yang
hendak disebarluaskan. Dalam tujuh tradisi yang dipaparkan Craig (dalam
Littlejohn & Foss, 2010) usaha komunikasi semacam ini dikenal dengan tradisi
retorika. Jika retorika dahulu sangat lekat dengan orasi tatap muka maka kini
perkembangan teknologi telah memperluas definisinya.
Media terkait dengan hal ini menjadi alat handal untuk menjembatani
komunikator dan komunikan. Dalam tradisi retorika yang dijabarkan Craig, media
sebagai sebuah saluran komunikasi memainkan peran yang amat penting dalam
pertempuran ideologi (Littlejohn & Foss, 2010) karena media memiliki kuasa
untuk menyebarkan pesan, menginseminasi sebuah ideologi. Di tengah banyaknya
ideologi yang ada, propaganda diklaim sebagai sebuah upaya strategis untuk
memenangkan pikiran khalayak.
Kenyataanya, penggunaan propaganda telah berkembang cukup pesat
tidak hanya menyebarkan pesan keagamaan, perang fisik, perang psikologis,
ekonomi dan politik, tetapi juga pelestarian budaya.
Kehilangan identitas diri karena lunturnya budaya dan ciri khas yang
melekat dianggap sebagai sebuah ancaman bagi masyarakat pengusung sebuah
kebudayaan. Jargon-jargon, wacana, bahkan propaganda diluncurkan oleh para
inisiator demi menjaga ciri khas yang dapat membedakan suatu budaya atau
masyarakat dengan budaya dan masyarakat lain. Terutama di Indonesia dengan
beragam budaya, komunikasi untuk terus menjaga masing-masing budaya lokal
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sering terdengar. Arus globalisasi yang semakin kencang merupakan katalisator
pengikisan ciri khas suatu budaya. Terlebih karena media massa kerap kali
membawa produk kebudayaan asing dan masyarakat Indonesia menerima
kebudayaan baru tersebut dengan tangan terbuka tanpa tersaring (Adrian: 2011).
Para inisiator pelestarian budaya melakukan berbagai upaya demi
lestarinya sebuah budaya lokal. Terlebih jika ada sebuah kejadian yang dianggap
mengancam baik budaya, daerah, dan masyarakat setempat. Pesan-pesan dalam
rangka memproteksi sebuah kebudayaan lokal disebarkan melalui berbagai
saluran dengan harapan pengguna saluran ini akan turut melindungi budaya
tersebut.
Salah satu saluran yang dinilai memiliki peran sangat kuat dalam rangka
propaganda pelestarian budaya adalah media massa; karena jangkauannya yang
luas. Meskipun media massa karena alasan yang sama mampu mempercepat
luruhnya ciri khas suatu budaya, media massa di lain pihak dapat berlaku
sebaliknya.
Selain berfungsi sebagai pengawas terhadap lingkungan (surveillance of
the environment), hiburan, dan transmisi budaya (the transmission of social
heritage), media massa oleh Laswell (dalam Shoemaker & Reese, 1996: 28-29)
juga memiliki fungsi sebagai sebuah korelasi dari bagian masyarakat dalam
merespon lingkungan (the correlation of parts of society in responding to the
environment). Berdasarkan fungsi penghubung bagian-bagian masyarakat inilah,
media massa dianggap sangat berkaitan dengan fungsi propaganda karena media
massa menciptakan respon terhadap apa yang terjadi pada lingkungannya. Respon
yang diciptakan media massa terhadap apa yang terjadi di lingkungannya jika
secara terus menerus dipublikasikan atau disiarkan akan mempengaruhi atau
membentuk opini publik dan membuat target propaganda melakukan sesuatu yang
menjadi tujuan propagandis.
Permasalahannya kemudian adalah propaganda memiliki dua sisi yang
bertolak belakang. Nurudin menegaskan bahwa propaganda bisa menjadi positif
atau negatif tergantung dari beberapa hal. Pro dan kontra yang ada akibat dari
adanya sebuah propaganda adalah cerminan dari masyarakat yang ragu akan sifat,
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tujuan, dan efek propaganda tersebut, seperti yang terjadi pada propaganda “Ajeg
Bali” di Bali yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir.
Terminologi Ajeg Bali dan yang serupa seperti ‘Kembali ke akar’ atau
‘Bali Lestari’ pada kenyataanya telah berkembang pada masa Orde Baru (Allen &
Pallermo, 2004). Konsep-konsep semacam ini dulunya tidak begitu dikenal oleh
masyarakat Bali. Namun popularitas konsep Ajeg Bali meledak pasca meledaknya
Bom Bali I di Legian, Bali pada Oktober 2002.
Ada banyak versi tentang siapa yang awal mulanya mencetuskan frasa
Ajeg Bali hingga menjadi begitu populer. Wijaya (2012) serta beberapa peneliti
seperti Henk Schulte Nordholt, Thomas Reuter, dan Nyoman Dharma Putra
memberikan opini bahwa Gubernur Bali pada saat itu, I Dewa Made Berata, yang
mencetuskan frasa tersebut pertama kali dalam peresmian Bali TV tahun 2002.
Meski demikian banyak peneliti meyakini Bali Post adalah pihak yang
memainkan peran penting dalam menyebarluaskan konsep ini, seperti yang
diungkapkan Allen & Pallermo: “The regional newspaper Bali Post, along with
the associated television station Bali TV, has been an important player in
entrenching public awareness of this new concept,” (Allen & Pallermo, 2004: 3).
Bahkan Richard Fox dalam bukunya menyatakan bahwa frasa Ajeg Bali
sangat identik dengan Satria Naradha, pemilik dan pemimpin Kelompok Media
Bali Post (KMB) (Fox, 2011:12) yang menaungi Bali Post, Bali TV, Bali Travel
News, serta beberapa tabloid lokal dan radio lokal di Bali dan beberapa daerah di
luar Bali.
Sejak awal kemunculannya dan pasca Bom Bali I, orang-orang Bali mulai
gandrung menyebutkan Ajeg Bali di setiap kesempatan mulai dari pidato yang
dilakukan oleh pejabat, tema-tema perlombaan tingkat daerah, hingga acara
hiburan, bahkan di rumah tangga. Namun makna dari konsep ini tampaknya
belum begitu jelas dan belum dapat dipahami secara utuh oleh orang Bali,
utamanya pembaca Bali Post, seperti yang diungkapkan I Made Suda (80) pada
wawancara informal dengan peneliti. Ia adalah pelanggan Bali Post yang sengaja
menandai dan mengingat hal-hal yang menurutnya kurang masuk akal pada
lembar berita yang dibacanya di harian itu. Meskipun Ajeg Bali telah lama
dikampanyekan, namun hingga kini ia tak paham misalnya tentang apa yang

commit3to user

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

hendak dicapai Ajeg Bali, budaya mana yang harus dilestarikan dan ditinggalkan.
Ia juga menyangsikan aksi nyata, implementasi Ajeg Bali dalam masyarakat.
Keadaan membingungkan tentang Ajeg Bali dalam masyarakat tak hanya
persoalan I Made Suda, tetapi juga sebagian besar masyarakat Bali. Situasi yang
digambarkan Suryawan (dalam Fox, 2011) dalam suatu acara sangkep (rapat)
memvisualisasikan betapa definisi dan makna Ajeg Bali kabur di masyarakat Bali
sendiri. Suryawan menggambarkan suasana tersebut seperti di bawah ini:
“Suasana pesangkepan sempat hening ketika kelihan mempersilakan
warga usul atau bertanya tentang segala hal. Keheningan itu hilang ketika
seorang warga, duduk di pojok, menunjuk tangan dan dengan polos
bertanya dalam bahasa Bali halus, "Saya tidak tahu apa-apa. Saya dengan
polos saja ingin bertanya tentang Ajeg Bali yang sering saya dengar di TV
dan koran. Saudara kelihan, apa sebenarnya Ajeg Bali itu? Apa perilaku
saya untuk meng-ajeg-kan Bali itu sekarang?" Bahasanya yang kaku
membuat sebagian warga sempat berbisik-bisik menahan tawa,” (Fox,
2011: 11)
Konsep pelestarian budaya a la Bali Post itu mendulang popularitasnya
pasca Bom Bali Oktober 2002. Meledaknya bom Bali tidak hanya membuat
masyarakatnya merasa terancam oleh teroris. Bom Bali juga telah meruntuhkan
kepercayaan diri masyarakat Bali dalam bidang ekonomi, kebudayaan, identitas
diri, serta hubungan Bali dengan Indonesia sebagai sebuah kesatuan (MacRae,
2010). Oleh karena adanya keterpurukan tersebut, masyarakat Bali yang kala itu
diperkenalkan dengan Ajeg Bali serta merta menggunakannya sebagai sebuah
cara untuk membentengi diri dari dua hal tersebut. Ajeg Bali yang berkembang
saat itu tiba-tiba menjadi hal yang mengikat masyarakat Bali.
Menyoal isu keamanan, Bom Bali 2002 telah memunculkan adanya
Pecalang yang memiliki kuasa layaknya satuan keamanan meski lingkup
kuasanya hanya sebatas lingkungan desa adat dan desa pekraman. Di Bali ada
dualisme organisasi desa. Desa adat merujuk pada fungsi desa sebagai bagian
struktur organisasi pemerintah sedangkan desa pekraman merujuk pada fungsi
desa sebagai pengatur upacara dalam lingkup desa. Pecalang bertugas untuk
menjaga keamanan di saat-saat tertentu. Pecalang pulalah yang memiliki
tanggung jawab untuk mengadakan razia bagi para migran atau pendatang yang
tinggal di wilayah desa adat mereka masing-masing. Meski tak semua desa adat

commit4to user

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

melakukannya, sanksi dari ketiadaan kartu ijin tinggal adalah pembayaran berupa
sejumlah uang yang nominalnya berbeda-beda.
Keamanan setelah Bom Bali 2002 juga merembet pada isu-isu sensitif
yang muncul dikarenakan perbedaan agama, kepercayaan, dan budaya dari para
pendatang yang kebanyakan beragama Islam dengan penduduk lokal Bali
(Suyadnya, 2011). Hal ini juga dikaitkan dengan fakta bahwa teroris yang terlibat
dalam Bom Bali I dan II adalah orang yang beragama Islam. Keadaan ini
bertambah keruh setelah masyarakat Bali Hindu menyadari bahwa sektor ekonomi
informal di wilayah Bali kebanyakan dikuasai oleh para migran. Adanya
kecurigaan terhadap warga pendatang yang mayoritas Muslim dan keamanan serta
ekonomi yang terganggu meningkatkan keinginan warga Bali yang beragama
Hindu untuk memproteksi identitas dan budaya mereka. Ide Ajeg Bali yang terus
menerus disiarkan oleh Bali Post dan kelompoknya menjadi sebuah jalan untuk
memproteksi kebudayaan Hindu-Bali.
Lalu apa sebenarnya definisi dari konsep Ajeg Bali? Kata ajeg tidak ada
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ajeg yang dikenal dalam bahasa Bali
secara harfiah berarti tetap, stagnan, tidak dinamis, kukuh (Wijaya, 2012).
Beberapa peneliti mencoba untuk mendefinisikan Ajeg Bali, hal yang dikatakan
oleh Fox (2011) gagal dilaksanakan oleh media yang mempromosikan Ajeg Bali.
Menjadi sangat menarik ketika mengetahui bahwa Allen & Pallermo
mengungkap bahwa ada perbedaan cara tokoh budaya dan seni Bali dalam
mendefinisikan Ajeg Bali. Di lain pihak, Picard (dalam Fox, 2011) kemudian
memberikan definisi Ajeg Bali sebagai sebuah gerakan penghidupan kembali
kebudayaan-kebudayaan yang berdasarkan agama Hindu dan Desa Pekraman
dalam rangka melindungi kebudayaan tersebut dari pengaruh buruk yang datang
dari luar. Dalam hal ini masyarakat Bali harusnya memiliki kesamaan ideologi
agar dapat menjaga budaya mereka.
Jika dalam definisi Picard, external threats (pengaruh buruk dari luar)
mencakup seluruh masyarakat beserta budaya dari luar Bali, Degung Santikarma
(dalam Fox, 2011) justru menyempitkan definisi Ajeg Bali: “Bali erect (Ajeg Bali)
is the urban inhabitant of places like Denpasar or Kuta, overun by non-Balinese
Indonesians who would steals their job, undermine their culture or even blow up
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their guests,”. Santikarma dengan jernih menjelaskan bahwa yang menjadi
ancaman bagi masyarakat Bali adalah para pendatang yang berasal dari daerah
lain di Indonesia dan tidak mencakup warga negara asing yang datang dan
menetap di Bali.
Untuk membuat masyarakat Bali memahami Ajeg Bali, Bali Post
menginisiasi adanya sebuah seminar yang membahas Ajeg Bali (Allen &
Pallermo:2004). Semua makalah yang di presentasikan pada pertemuan tersebut di
publikasikan pada edisi spesial Bali Post, 16 Agustus 2003. Di edisi khusus itu,
selain mengukuhkan dirinya sebagai media perjuangan masyarakat Bali, Bali Post
juga memberikan sedikit titik terang akan konsep ini. Bali Post memiliki beberapa
daftar hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencapai ke-Ajeg-an Bali.
Kesimpang siuran definisi dan makna Ajeg Bali membuat beberapa
peneliti mencoba untuk menggali sendiri hal tersebut. Seperti yang diungkapkan
Suryawan (2007), Degung Santikarma, seorang tokoh Bali memberikan perspektif
bagaimana seharusnya orang-orang melihat Bali. Lebih lanjut Santikarma dalam
buku yang di rujuk oleh Suryawan mengatakan bahwa Bali seharusnya dilihat
sebagai sebuah bangunan yang harus terus dibongkar jika tidak ingin beku. Bukan
malah melihat Bali sebagai sesuatu yang statis atau jejeg atau ajeg. Namun jauh
sebelum Santikarma menyatakan ide ini Bali Post telah menegaskan bahwa Ajeg
Bali bukan berarti Bali yang stagnan (Bali Post, 2 Agustus 2003).
Bali Post, menurut artikel karya Allen & Parmello (2004), menjelaskan
ada 11 agenda yang disusun oleh Bali Post agar Bali bisa tetap Ajeg di berbagai
aspek seperti pariwisata, ekonomi, identitas dan lainnya. Secara singkat, agenda
tersebut meminta masyarakat Bali untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip
keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Poin terakhir dari agenda tersebut
menekankan bahwa perjuangan untuk mengajegkan Bali tidak mengikutsertakan
rasa ekslusifitas atau chauvinisme. Poin inilah yang sebenarnya menegaskan
bahwa Ajeg Bali bukan gerakan anti pendatang.
Namun kenyataanya, banyak pihak menilai bahwa Ajeg Bali justru
berkembang menjadi gerakan dengan sentuhan khas ekslusifitas. Seperti beberapa
baris kata pengantar dari Wijaya (2012) mengawali ulasan yang dalam tentang
Ajeg Bali
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“Ajeg Bali adalah jawaban sementara,

terhadap tantangan zaman,

mengarah pada tindakan

mencintai diri sendiri,

menyerupai narsisme,

cenderung mengajak pihak lain,

mengikuti nilai-nilai dan norma-norma,

keagamaan warisan leluhur sendiri,
dengan cara memanipulasi memori sosial,”

Lebih lanjut, Ajeg Bali dinilai banyak pihak sebagai strategi populis Bali
Post dan Satria Naradha untuk mencapai keinginan pribadi.
Propaganda yang kini berjalan satu dekade ini tentu akan akan
menimbulkan dampak tergantung dari bagaimana Bali Post menyampaikan pesan
propaganda Ajeg Bali. Untuk itulah menjadi penting mengetahui representasi
Ajeg Bali dalam teks-teks berita dan pesan yang hendak disampaikan Bali Post.
Penelitian ini akan mengungkap ide apa yang sebenarnya hendak disampaikan
Bali Post lewat propaganda Ajeg Bali dan bagaimana mereka menyampaikannya.
Dengan demikian maka Bali Post menjadi obyek penelitian yang ideal.

1.2 Rumusan Masalah
Wijaya (2012) mendapati bahwa konsep pelestarian budaya Bali telah
beberapa kali muncul, bahkan sejak jaman Belanda. Pelestarian budaya Bali
dinilai penting untuk mempertahankan indentitas sosial masyarakat Bali yang
membuatnya unik; berbeda dari kelompok masyarakat lain di Indonesia dan di
dunia. Pelestarian budaya Bali dinilai sebagai hal mendesak karena banyak orang
menilai bahwa budaya Bali kian lama kian luntur disebabkan oleh arus globalisasi
yang begitu hebat. Pasca bom Bali 12 Oktober 2002, Bali tidak hanya dinilai telah
kehilangan budaya tetapi juga lumpuh pada sektor ekonomi. Di masa inilah,
sebuah konsep pelestarian budaya yang lain muncul. Kali ini, ide pelestarian
budaya di propagandakan dengan begitu masif oleh Bali Post. Ajeg Bali, konsep
pelestarian budaya yang sangat identik dengan Satria Naradha, pemilik KMB ini
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bak angin segar di tengah keterpurukan Bali. Tak perlu waktu lama, Ajeg Bali
menjadi sangat populer. Namun diantara yang memuja tak sedikit pula yang
menyangsikan Ajeg Bali adalah langkah solutif untuk membangkitkan Bali dari
keterpurukan. Oleh sebab itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui
bagaimana propaganda Ajeg Bali diwacanakan oleh Bali Post serta situasi dan
kondisi yang melatarbelakangi pembentukan pesan Ajeg Bali oleh Bali Post.

1.3 Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa ideologi yang tersembunyi pada teks-teks berita Ajeg Bali?
2. Strategi wacana dan teknik propaganda macam apa yang digunakan Bali
Post untuk mempropagandakan Ajeg Bali dalam berita?
3. Bagaimana situasi dan kondisi di balik pesan Ajeg Bali yang teramati pada
teks berita di Bali Post?

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bali Post
mewacananakan Ajeg Bali. Dimana tujuan yang lebih spesifik dapat dijabarkan
seperti di bawah ini:
1. Mendeskripsikan ideologi, strategi wacana, dan teknik propaganda
yang disampaikan Bali Post terkait Ajeg Bali dalam berita yang
berkaitan
2. Menganalisa situasi dan kondisi di balik pesan Ajeg Bali yang teramati
dari teks pemberitaan di Bali Post dengan melihat proses produksi
berita dan konteks sosial di luar media.

1.5

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi masyarakat

Bali akan keberadaan konsep dan gerakan Ajeg Bali. Pesan yang teraktualisasi
pada teks-teks propaganda Ajeg Bali oleh Bali Post sebagai sebuah media massa
lokal akan menerangkan apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh Bali Post
dengan mempropagandakan konsep ini. Dengan demikian masyarakat Bali bisa
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mengevaluasi kembali konsep ini agar apa yang mereka lakukan terkait dengan
pelestarian budaya Bali akan memperkuat budaya itu sendiri, bukan malah
menghancurkannya. Dari segi teori, penelitian ini akan melihat apakah teori
model propaganda dapat diaplikasikan di Indonesia. Selain itu penelitian ini
diharapkan bermanfaat bagi Bali Post sebagai bahan evaluasi yang berkaitan
dengan kebijakan redaksional yang telah Bali Post lakukan menyangkut
propaganda yang dilakukan untuk Ajeg Bali.
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BAB II
KAJIAN TEORI
Penyebaran sebuah gagasan yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran
atau tindakan masyarakat dikategorikan sebagai upaya propaganda. Tentunya
upaya ini memerlukan media yang tepat agar target sasaran dapat menerima upaya
tersebut dengan tangan terbuka. Pemilihan media yang tepat menjadi satu kunci
keberhasilan propaganda. Tidak saja bertumpu pada editorial misalnya,
propaganda juga dapat terselip pada berita yang dikenal obyektif dan mengandung
fakta. Tetapi kenyataanya, berita merupakan produk wartawan setelah wartawan
mengkonstruksi sebuah realita. Bisa jadi realita yang dikonstruksi wartawan
menyimpang dari adanya. Berita yang dibuat menyimpang dari keadaan
sebenarnya ini bukan sebuah ketidaksengajaan. Media ingin target propaganda
mempercayai berita-berita ini demi keuntungan ekonomi atau politik atau hal-hal
lain yang disembunyikan dari publik.
2.1.

Propaganda dan Pesan Propaganda
Di awal-awal kemunculannya, konsep propaganda hanya terbatas pada

penyebaran dan penanaman ajaran agama oleh gereja-gereja Katolik Roma. Di
masa-masa setelahnya propaganda dijadikan sesuatu yang lebih sistematis pada
isi, pengajaran kepercayaan, dan juga untuk mengukuhkan kekuatan gereja
Katolik pada masa itu.
Pihak gereja dan masyarakat meyakini bahwa aktivitas propaganda dinilai
sebagai hal yang baik. Namun pada perang dunia, propaganda yang digunakan
oleh pihak – pihak yang bersengketa menyebabkan konsep ini memiliki makna
peyoratif. Hingga saat ini propaganda masih diasosiasikan dengan sifat-sifat
negatif seperti manipulatif, bohong, pengukuhan kekuasaan, pengambil alihan
kebebasan individu/massa, dan lainnya.
Para pakar di bidang demokrasi bahkan merilis pernyataan bahwa
propaganda adalah ancaman besar dari demokrasi. Namun pendapat ini ditentang
oleh Jacques Ellul, seorang pakar psikologi yang menegaskan bahwa propaganda
sangat penting dalam sistem sosial. Hingga kemudian para pakar propaganda
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memberi arahan baru; bahwa propaganda seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang
netral, lebih kompleks, dan beragam dari hanya sebuah kebohongan dan
manipulasi yang licin (Cunningham; 2001). Senada dengan para pakar di atas, Lee
(1953)

juga

menyatakan

bahwa

propaganda

bisa

jadi

sangat

benar,

membingungkan, atau salah sama sekali.
Oleh karena adanya perubahan makna, perjalanan yang panjang dari
propaganda itu sendiri, dan melibatkan banyak bidang studi, definisi propaganda
pun sangat beragam; seperti halnya definisi komunikasi. Terrence Qualter
(Nurudin, 2002) mendefinisikan propaganda sebagai suatu usaha yang dijalankan
dengan sengaja oleh individu atau kelompok dengan menggunakan media
komunikasi agar mereka yang dipengaruhi berubah sikap dan pikirannya. Ia juga
menggaris bawahi bahwa usaha sistematis yang disengaja adalah kata kunci bagi
propaganda.
Sedangkan William Hummel & Keith Huntress, seorang pakar bahasa,
menyebut bahwa propaganda adalah berbagai usaha yang terorganisir untuk
mempengaruhi orang dengan suatu kepercayaan atau untuk melakukan sebuah
aksi. Propaganda menurut Hummel & Huntress (1959) hampir tidak mungkin
ditujuan secara personal kepada individu.
Sementara itu Nurudin (2002) memiliki beberapa batasan-batasan agar
sesuatu bisa disebut propaganda:
•

Pihak yang sengaja menyebarkan pesan.

•

Dilakukan secara terus menerus/kontinyu.

•

Ada proses penyampaian ide, gagasan, kepercayaan, dan doktrin

•

Tujuannya adalah mengubah pendapat sikap dan perilaku individu

•

Menggunakan media yang tepat
Mengenai point terakhir Jacques Ellul (dalam Black, 2001) memiliki
pendapat lain. Ia menyebutkan bahwa propaganda bisa jadi dilakukan tanpa
disadari oleh propagandist (orang yang melakukan propaganda). Ini terjadi dalam
konteks sosiologikal propaganda. Jika politik propaganda menggunakan berbagai
macam sarana media untuk menyampaikan pesan, praktek sosiologikal
propaganda bisa menggunakan kata-kata/ saja. Propaganda macam ini bisa terjadi
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ketika propagandist memiliki status quo sehingga ia bahkan tak sadar ketika
melakukan propaganda.
Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa Ellul adalah seorang yang
meyakini bahwa pendidikan adalah bagian dari propaganda seperti halnya Harold
D. Lasswell. Namun pernyataan ini ditentang oleh Lee (1953) yang menyatakan
bahwa ada beberapa perbedaan antara propaganda dan pendidikan. Propaganda
menginginkan adanya perubahan pandangan dan sikap massa target propaganda
sedangkan pendidikan selain menginginkan hal yang sama dari para siswa juga
merupakan sarana untuk meningkatkan status individu atau keluarga. Jika seorang
propagandist akan sangat rapuh terhadap kritik dan pengujian, pendidik dan para
ilmuwan justru bertumpu pada kritik terhadap ide-ide yang mereka kemukakan.
Meskipun sangat resistant terhadap kritik, propaganda bukan berarti hanya
kebohongan. Mengutip pernyataan Lee; propaganda bisa jadi adalah sebuah
kebenaran. Untuk itu konsumen media tidak hanya dituntut untuk bisa
mengidentifikasi sebuah propaganda tetapi juga fungsi propaganda tersebut
melalui : isi, personel, aspek komunikasi, organisasi, motivasi, dan keseluruhan
pendekatan (Lee, 1953: 41).
Pesan propaganda dapat memberikan gambaran jelas tentang pesan
propaganda dan teknik yang digunakan oleh propagandis sehingga dapat
memberikan gambaran apakah suatu propaganda menyatakan kebenaran,
kebohongan, atau sesuatu diantara keduanya. Lee (1953) menyatakan ada tiga
komponen dalam sebuah propaganda yakni Appeal, Bond, dan Commodity.
Appeal didefinisikan Lee (1953) sebagai sesuatu yang digunakan
propagandis untuk menarik perhatian target propaganda. Terkadang nilai-nilai
yang dramatis, dilematis, atau konflik yang dilibatkan dalam propaganda dapat
menjadikan wacana sangat kuat dan pada akhirnya memancing perhatian.
Bond adalah jembatan antara Appeal dan Comodity. Ia adalah sesuatu yang
sederhana, pendek, namun dapat dipercaya (Lee, 1953: 43). Dalam dunia
periklanan sering kali Bond sangat implisit; tidak terlalu kentara keberadaanya.
Oleh Lee Commodity diartikan sebagai produk yang dipropagandakan.
Meskipun diantara ketiga bagian propaganda Commodity seharusnya adalah
bagian yang paling explisit bentuknya, ada beberapa kasus dimana Commodity
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pada propaganda tidak terlalu jelas. Bahkan pada propaganda yang Commodity
nya terang sekalipun orang-orang disarankan untuk berhati-hati sebab sering kali
Commodity tidak ditampilkan sebagaimana seharusnya.
Selain ketiga bagian propaganda di atas, teknik propaganda yang
digunakan oleh propagandis dapat memberikan gambaran tentang ide apa yang
hendak disampaikan. Beberapa pakar memiliki versi masing-masing tentang
teknik propaganda. Hummel & Huntress (1959) merilis teknik propaganda yang
erat kaitannya dengan sistem tata bahasa yang rigid sedangkan beberapa lainnya
mengadopsi teknik propaganda yang dikemukakan Lee meski ada berbagai
penambahan. Ada enam macam teknik yang digunakan propagandis dalam rangka
mengubah pandangan dan sikap target propaganda (Lee, 1953).
•

Name calling: Teknik propaganda yang memberikan julukan negatif terhadap
seseorang dan sesuatu. Julukan-julukan negatif yang dilekatkan pada Commodity
diklaim sangat kuat pengaruhnya pada reaksi target propaganda. Name calling
digunakan untuk menjatuhkan lawan politik, mengerdilkan kelompok atau suku
tertentu, organisasi agama, bahkan provinsi.

•

Glittering

generalities:

Teknik

propaganda

ini

menggunakan

kata-kata

berkonotasi baik untuk agar target massa menerimanya tanpa mempertimbangkan
bukti-bukti yang ada. Tidak hanya Glittering generalities, Name calling juga akan
menarik target propaganda secara emosional karena keduannya melekatkan
seseorang atau sesuatu dengan simbol-simbol atau dengan mitos-mitos yang
sangat dikenal oleh target propaganda. Mitos-mitos yang digunakan memberikan
efek dramatis dan membuat para target propaganda adhesive atau melekat pada
ide yang disampaikan (Hummel & Huntress, 1959). Ini dikarenakan mitos
sebagian besar merupakan kepercayaan masyarakat dan mitos mampu
memberikan berbagai alasan sehingga suatu perilaku bisa sangat diterima.
Stereotipe atas nilai yang memiliki nilai personal tinggi, biasanya berdasarkan
harapan dan ketakutan inilah yang disebut Lee sebagai mitos.
•

Transfer: Teknik ini mengaitkan sesuatu atau seseorangyang dihormati atau
terkenal agar apa yang di propagandakan lebih dapat diterima. “Transfer carried
the authority, sanction, and prestige of something revered and respected over to
something else in order to make the latter more readily accepted” (Lee, 1953:68).
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Nyatanya, transfer juga ada yang bersifat negatif ketika ide propaganda
(seseorang, sesuatu) dikaitkan dengan seseorang/sesuatu yang telah memiliki sifat
negatif.
•

Testimonial: Teknik ini mengikutsertakan opini dari tokoh-tokoh yang dikenal
oleh target massa agar apa yang di propagandakan menjadi diterima dengan baik.
Teknik Transfer dan Testimonial adalah alat untuk mendapatkan loyalitas dari
target propaganda atau bisa jadi menghancurkan personal atau sesuatu di mata
publik.

•

Plain folks: Teknik ini meyakinkan para target massa bahwa propagandist dan
ide-idenya pantas untuk diterima karena mereka adalah bagian dari mereka atau
masyarakat itu sendiri.

•

Band wagon: Teknik ini akan membuat para target massa menerima dengan cepat
ide-ide yang ditawarkan propagandist tanpa perlu berpikir dan mencari tahu buktibukti terlebih dahulu. Band wagon akan membuat ide propaganda diterima karena
disampaikan bahwa ide ini diikuti oleh banyak orang dan sangat populer. Pada
umumnya orang-orang akan mengikuti sesuatu yang diikuti oleh banyak orang.
Terkadang ideologi tidak serta merta dapat diterima oleh para pembaca
media, penggunaan sistem nilai yang berkembang di antara pembaca media
merupakan salah satu cara menanamkan ideologi. Myth yang didefinisikan
O’Sullivan (1994) bukan sebagai mitos atau takhayul tradisional melainkan nilai
budaya yang lebih masuk akal disisipkan di berita yang cenderung persuasif,
seperti halnya pada iklan. Penggunaan mitos akan membuat target propaganda
menerima ideologi yang disampaikan dan mengaburkan realitas yang rasional dan
terukur. R.D Laing seorang psikiatri yang juga dijuluki pemikir baru dari politik
sayap kiri menulis: “Marx used the concept of mystification to mean a plausible
misrepresentation of what is going on (process) or what is being done (praxis) in
the service of the interests of one socioeconomic class (the exploiters) over or
against another class (the exploited),” Dalam artikel yang di publikasikan di
www.laingsociety.org Laing mengungkapkan beberapa contoh mistifikasi yang

sering digunakan orang-orang untuk menginfus ide-ide bahkan dalam tataran
perilaku mistifikasi dapat mengubah perilaku target. Dalam satu contoh misalnya
seorang Ayah yang ingin anaknya pergi kuliah sebenarnya bisa langsung
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mengatakan “Pergilah kuliah!” tetapi untuk membuat anaknya menerima perintah
tersebut dengan sentuhan emosional maka Ayah berkata “Tentu saja kamu ingin
sukses maka dari pergi lah kuliah karena kuliah merupakan satu-satunya jalan
untuk sukses” Menggunakan sukses dan satu-satunya jalan sukses adalah kuliah
merupakan mistifikasi. Camatte (1977) menolak argumentasi bahwa mistifikasi
adalah usaha sadar seseorang untuk melakukan kebohongan. Mistifikasi seperti
halnya Laing dianggap sebagai pemolesan realitas agar target propaganda
menerimanya sebagai sesuatu hal yang berbeda.
Ide dan teknik yang digunakan untuk menyampaikan gagasan dan ide
kepada publik bisa jadi tidak tersampaikan dengan baik ketika propagandis
memilih saluran yang salah. Seperti jenis komunikasi lainnya, propaganda
disebarkan melalui saluran dimana saluran ini bisa menjangkau sebagian besar
target propaganda.
Majalah, radio, buku, film, surat kabar, surat kabar online, bahkan bioskop
dapat menjadi media bagi propaganda. Meski belum ada klaim bahwa salah satu
media tersebut lebih efektif dari yang lain secara umum namun Hummel &
Huntress (1959) menyatakan bahwa surat kabar dipilih sebanyak 73% dari
responden di kota New Jersey atas pertanyaan “media apa yang paling
mempengaruhi anda dalam membentuk opini?”
Meski ada banyak saluran yang bisa digunakan propagandis dalam
melakukan propaganda namun surat kabar dianggap sebagai media yang efektif.
Ini karena surat kabar bersifat masal dan berita yang di publikasikan lebih
beragam.
Dalam bukunya, Hummel & Huntress juga menjelaskan bahwa ada
beragam surat kabar di berbagai daerah tetapi kerap kali surat kabar – surat kabar
tersebut dimiliki oleh orang yang sama. Pemilik surat kabar lebih lanjut
dinyatakan tidak hanya sebagai orang kaya tetapi orang yang sangat berpengaruh
dan cenderung konservatif dan tidak menginginkan adanya perubahan seperti
yang dikatakan Hummel & Huntress (1959): “Maka dari itu surat kabar yang
notabene adalah perpanjangan tangan dari pemiliknya juga cenderung
konservatif,” (hal 7).
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Berita-berita yang di publikasikan di sebuah surat kabar nyatanya tidak
bisa membuat para pembacanya mengalami hal yang sedang diberitakan, karena
pembaca tidak ada di tempat kejadian. Berita-berita juga telah mengalami proses
editing dari para editor. Sebelum proses editing pun, berita telah di buat
sedemikian rupa oleh para wartawan yang adalah manusia dengan bias-bias yang
dimilikinya.

2.2 Media Sebagai Konstruksi Realitas dan Representasi Ideologi
Berita-berita yang disuguhkan berbagai media sering kali di klaim sebagai
sebuah realitas. Padahal fakta yang terjadi di lapangan telah di konstruk terlebih
dahulu menurut perspektif pembuat berita dan media tersebut sebelum disajikan
ke para penikmat media. Menurut Grossberg, dkk (1998) dalam menyajikan berita
para pekerja media telah menyaring apa-apa yang memiliki nilai berita yang
tinggi dan mengkonstruk sebuah fakta menjadi berita tergantung dari cara
pandang mereka memahami apa itu berita. Dengan kata lain realitas sosial dalam
berita merupakan produk interaksi antara fakta dengan wartawan atau pekerja
media.
“In two of our three types, news doesn’t “just happen” but rather it is
made. Billions of events occur daily, and only a tiny fraction of them can become
a news” adalah catatan Grossberg (1998) yang semakin menguatkan bahwa berita
yang disuguhkan media bukanlah sebuah fakta semata tetapi fakta yang telah
dipilih dan dibangun sedemikian rupa untuk disajikan. Oleh karena setiap individu
memiliki perspektif dan sikap yang berbeda terhadap sebuah fakta maka acap kali
terjadi sebuah peristiwa yang sama diberitakan secara berbeda oleh media atau
pekerja media yang berbeda.
Perspektif dalam membangun fakta dalam berita selain dipengaruhi oleh
individu pekerja media juga dipengaruhi sangat besar oleh iklim dan rutinitas
media tempat sang wartawan bekerja. Ini dikarenakan sebelum terjun ke lapangan
untuk mendapatkan fakta-fakta para pekerja media sudah terlebih dahulu
mengikuti proses pemantapan topik dari para kepala editor misalnya.
Oleh karena media mengkonstruk berbagai macam fakta dan arti maka
otomatis media merupakan representasi dunia agar para pembaca berita
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memahami yang terjadi (O’Sullivan dkk, 1994). Representasi media lebih lanjut
akan memberikan gambaran ide yang ingin disampaikan. Ideologi yang biasanya
muncul dalam media menyajikan sebagian bahkan bagian kecil dari fakta yang
terjadi. Terkait dengan propaganda, bagian kecil fakta itu mewakili kelompokkelompok dominan atau gender-gender tertentu atau ras tertentu atau agama
tertentu. Mereka yang memiliki kekuatan lebih besar memanfaatkan media untuk
merepresentasikan ideologi yang mereka miliki. Representasi media yang
biasanya muncul adalah model representasi hegemoni (melayani kelompok
berkuasa) dan model representasi pluralist (media memiliki pilihan untuk
pembaca, representasi adalah untuk menyenangkan pembaca).
Fakta yang disajikan lewat berita sering kali diterima sebagai sebuah fakta
oleh para konsumen. Menurut O’Sullivan dkk (1994) konsumen akan dapat
membedakan kadar realitas sebuah berita ketika ia memiliki cukup pengetahuan
tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan cara ini konsumen akan
membanding pengalaman yang ia alami dan fakta yang disajikan lewat berita.

2.3

Media Sebagai Alat Propaganda
Dalam kebanyakan praktek propaganda misalnya dalam politik dan

hubungan masyarakat, pesan propaganda biasanya disebarkan secara oral;
dihadapan publik. Publik yang mendengarkan sangat beragam; bisa jadi bagian
dari target massa ataupun tidak sama sekali. Oleh sebab itu propagandis yang
ingin membidik target propaganda dengan jelas akan menggunakan sebuah alat
yang mendefinisikan dengan jelas siapa dan bagaimana perilaku target
propaganda. Media adalah instrumen yang dimaksud.
Media

memiliki segmentasi

pengguna

yang amat

jelas

apakah

segmentasinya berdasarkan jenis kelamin, geografi, pendapatan, dan lainnya.
Propagandis yang ingin memperkenalkan ideologi atau produk baru atau ingin
mengubah perilaku target masa akan memilih media dengan target atau
segmentasi yang sama demi kesuksesan propaganda. Media juga diklaim Berelson
(1954) dalam sebuah jurnal berjudul “What ‘Missing The Newspapaer” means”
sebagai “..the most accessible…the most easily consumed for what gratificantions
derive from reading it,” Terlebih-lebih menyebarkan pesan dalam sebuah media
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yang telah dianggap sebagai representasi masyarakat tertentu: koran”ku” atau
televisi “ku” akan mempermudah penyampaian sebuah ideologi.
Dalam media pesan-pesan propaganda bisa disebarkan secara lebih elegan
dalam berita; karena berita dapat mengesankan bahwa propaganda yang sedang
dilakukan bersifat obyektif, mendesak, dan bahkan mungkin menghibur. Perlu
dicatat bahwa produksi berita hingga sampai pada hasil akhir yang dipublikasikan
pada media adalah hasil kerja kolektif. Ini berarti sebuah berita tidak serta merta
dipublikasikan ketika para wartawan menyerahkan hasil investigasi atau produk
berita kepada atasannya. Sementara itu berita didefinisikan oleh Curtis D.
MacDougall (dalam Lee, 1995) sebagai deskripsi dari sebuah kejadian dimana
koran mempublikasikannya salah satunya untuk menghasilkan profit. Sebab
menampilkan apa yang ingin disukai publik yang sesuai dengan orientasi
medianya tentunya menguntungkan.

2.3.1 Pengaruh Internal Media
Ada proses editing atau penyuntingan yang dilakukan oleh para editor
bahkan redaktur agar pesan yang hendak disampaikan dalam sebuah berita tidak
merugikan pihak media dan pihak-pihak yang dilayani oleh media tersebut serta
bertujuan sama dengan tujuan yang telah ditetapkan media. Hasil akhir pesan
dalam berita ditentukan oleh latar belakang individu wartawan dan keberadaan
wartawan dalam struktur organisasi media (Shoemaker & Reese, 1996).
Dalam tataran latar belakang individu wartawan, karakteristik personal
(etnis, gender, dll), latar belakang dan pengalaman pribadi serta profesionalnya
menjadi poin-poin penting yang mempengaruhi individu dalam melaksanakan
tugas sebagai wartawan. Wartawan dari etnis tertentu yang bangga dengan daerah
dimana ia berasal misalnya bisa jadi mengolah pesan tentang etnisnya jauh lebih
positif tinimbang ketika ia menulis tentang etnis lain. Tidak hanya itu sikap, nilai,
dan kepercayaan pribadi yang dibentuk oleh hal-hal yang telah disebutkan diatas
juga memiliki andil ketika individu mengolah fakta menjadi sebuah tulisan.
Keberadaan individu pekerja media terhadap struktur organisasi media
juga perlu ditilik pengaruhnya. Ini disebabkan karena adanya kontrol dalam
organisasi media. Hasil tulisan wartawan tidak serta merta dipublikasikan. Tetapi
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tulisan telah melalui proses penyuntingan oleh para editor sedangkan para editor
juga dikontrol oleh para pimpinan dan pemilik. Fungsi kontrol dalam media dan
posisi individu pekerja dalam struktur akan berpengaruh pada hasil akhir pesan
yang dipublikasikan dalam berita. Baik Shoemaker & Reese dan Fairclough samasama menekankan bahwa produk berita yang dipublikasikan adalah produk
kolektif yang melibatkan wartawan, staf editorial, editor bahasa, dan bahkan
editor layout.

2.4

Hegemoni dan Politik & Ekonomi Media
Terkait dengan fungsinya sebagai alat propaganda, media massa dinilai

membawa kepentingan tertentu. Dari kepentingan ekonomi, politik, hingga
mempertahankan pembagian kelompok kelas sosial yang telah ada. Meski ada
beberapa versi tentang definisi hegemoni oleh Gramsci seperti yang diungkapkan
Femia (dalam McNally & Schwarzmantel, 2009:187), hegemoni yang berkaitan
dengan ekonomi dan kekuasaan berdasarkan akan kelas sosial lah yang banyak
diadopsi oleh para teoritikus lainnya. Dimana beberapa kelompok menjadi sekutu
untuk membentuk sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari kelompok lainnya.
Kekuatan kelompok ini harus terlihat sah dan alami untuk itu kelompok ini
berusaha untuk memenangkan dan membentuk sebuah kesadaran kelompok
lainnya melalui berbagai cara (Hall dalam Durham, 2002). Ideologi ditanamkan
kepada seluruh kelompok masyarakat secara sadar dan tidak sadar sehingga
dominasi kelompok penguasa terbentuk di alam pikiran mereka. Dengan demikian
hegemoni akan diterima tanpa banyak pertentangan. Hegemoni dapat juga
diciptakan dari membangun hubungan antara negara dan masyarakat dengan
memperkuat identitas sehingga hubungan ini akan melanggengkan kekuasaan
(McNally & Schwarzmantel, 2009:188). Media memiliki ruang yang tak terbatas
untuk membangun hubungan ini sebab pada kenyataanya fakta yang terjadi bisa
dikonstruksi sedemikian rupa oleh para pekerja media.
Tidak hanya hegemoni yang ingin dipertahankan lewat konten-konten
medianya, media massa juga berupaya, dalam konten-kontenya, melayani
kelompok tertentu yang memberikannya keuntungan secara politik dan ekonomi.
Teori politik ekonomi media melihat adanya hubungan yang kuat antara struktur
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ekonomi dan dinamika dalam tubuh media serta ideologi yang diselipkan dalam
konten-kontennya (McQuail, 2000:82). Teori ini juga menegaskan bahwa dalam
memutuskan konten medianya, pemegang keputusan utamanya pemilik dan
pemegang saham, harus melihat sisi komersil yang dapat mendatangkan
keuntungan bagi organisasi media tersebut karena keberadaan media tidak bisa
dilepaskan dari lingkaran bisnis media. Untuk itu faktor kepemilikan dan
independensi media menjadi fokus dalam pengaplikasian teori ini. Dalam
penelitian ini teori politik dan ekonomi media akan dibahas secara detail dalam
sub bab faktor eksternal media yang merupakan bahasan teori model propaganda
milik Herman dan Chomsky. Teori model propaganda menyediakan lima filtrasi
konten yang digunakan media dimana filtrasi ini sangat terkait dengan politik dan
ekonomi media.

2.4.1 Model Propaganda-Teori Politik & Ekonomi Media
Dalam masa perang dingin, perang antara kapitalis dan komunis, Herman
dan Chomsky melalui teorinya mendeskripsikan bagaimana media di Amerika
saat itu beroperasi terhadap ideologinya menggunakan informasi dari para elite
dan bagaimana ia menggunakan propaganda untuk membantu para elite (Herman
& Chomsky, 2002). Oleh karenanya Herman dan Chomsky mendisain sebuah
model propaganda untuk menjawab pertanyan itu. Bagian dari teori Marxist
tersebut terdiri dari lima elemen politik dan ekonomi atau yang Herman dan
Chomksy sebut sebagai filter dalam memformulasikan pesan propaganda. Isi dari
sebuah berita mentah akan disaring dengan kelima elemen ini sehingga hasil
akhirnya adalah sebuah pesan yang memenuhi poin-poin kelayakan berita dan
yang sarat akan propaganda (Herman & Chomsky, 2002).

Kepemilikan dan Orientasi Terhadap Keuntungan
Filer utama ini mencakup struktur organisasi media, sistem pembiayaan,
konglomerasi, pengkonsentrasian, dan kebutuhan akan memperbesar keuntungan.
Dalam hal struktur organisasi media misalnya konrol terhadap berita yang akan
dipublikasikan dipusatkan pada redaktur pelaksana atau kepala editor. Selain itu
para wartawan, seperti kebanyakan pegawai pada perusahan lain, akan melayani
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kepentingan perusahaan dan menegakkan nilai, sifat, dan norma perusahaan
media di tempat mereka bekerja.
Struktur kepemilikan media dan orientasi terhadap keuntungan di katakan
Herman dan Chomsky akan membuat isi berita mampu menyenangkan para
investor atau stake holder media yang bersangkutan termasuk para pembacanya
karena hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat keuntungan. Selain kedua hal
itu, hubungan media dengan pemerintah menjadi salah satu sub filter pesan berita
yang berpengaruh. Akibat adanya regulasi tentang media yang dibuat pemerintah
membuat media besar yang berkeberatan dengan salah satu atau lebih regulasi
tersebut akan melakukan lobi-lobi yang akan berujung pada adanya sebuah
hubungan. Lobi-lobi pada pemerintah juga akan membuat media berusaha
melayani kepentingan pemerintah lewat berita. Menarik fakta yang diungkapkan
Herman dan Chomsky (2002) bahwa 15 dari 95 bagian dari pemilik media raksasa
di Amerika adalah mantan pejabat pemerintah. Terlihat dari penemuan yang
disajikan sebenarnya tujuan utama media bukan menghibur masyarakat tetapi
memperbesar keuntungan, baik secara finansial dan hubungan dengan
stakeholdernya.
Dalam artikel jurnal yang membahasa tentang Model Propaganda Joan
Pedro, seorang proffesor komunikasi menampilkan sebuah hasil penelitian yang
menegaskan bahwa orientasi keuntungan dapat mengubah isi dari media. “In a
survey conducted in 2004 by Lauer Research of 400 people working in the U.S.
media, 83% said that reduced quality due to commercial pressure was the most
significant problem faced by the industry,” (Pedro, 2011)

Sumber iklan
Selain mengandalkan penjualan atas produk, finansial media juga sangat
bergantung pada iklan. Banyak media cetak yang akhirnya menaikkan harga jual
produk hanya karena kekurangan pasokan iklan sebelum akhirnya tutup dan mati.
Dalam bukunya, Herman dan Chomsky (2002) menegaskan bawah para pengiklan
memiliki kendali terhadap kemakmuran dan ketahanan hidup dari sebuah media.
Pengiklan juga dinilai kurang menyukai berita-berita yang terlalu radikal dan
media yang segmentasinya para pekerja (Herman & Chomsky, 2002:15) sehingga
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terjadi penurunan berita-berita tentang kelas pekerja dan bertambahnya berita
tentang ekonomi dan bisnis. Dalam menghidupi bisnisnya, media dalam
mempublikasikan berita-beritanya juga kerap memikirkan efeknya terhadap para
pengiklan. Tentu saja media yang mengutamakan iklan dari sebuah perusahaan
tidak akan terlalu banyak memberitakan hal-hal negatif mengenai si pengkilan.
Persaingan media dalam memancing para pengiklan yang serupa akhirnya akan
menghasilkan berita-berita atau konten media yang hampir mirip dan tidak kritis.

Sumber berita
Filter ketiga ini akan menyaring berita mentah berdasarkan hubungan yang
dibangun media dengan pihak ahli, pemerintah dan korperasi. Edward dan
Chomsky (2002) mengklaim bahwa menggunakan informasi yang diberikan oleh
pihak pemerintah dan korporasi akan mengesankan bahwa berita tersebut kredibel
dan dapat dipercaya serta obyektif. Keuntungan yang didapat media dengan
membina hubungan ‘intim’ dengan pihak pemerintah dan korporasi tidak hanya
itu. Pemerintah dan pihak korporasi yang memiliki kepentingan agar mereka
dipilih sebagai sumber berita menyediakan fasilitas-fasilitas yang memudahkan
pekerja media untuk mendapatkan informasi dari mereka seperti pembuatan press
release, menyediakan tempat, memberikan pidato, dan lain sebagainya (Herman
& Chomsky, 2002).
Di lain pihak Pedro menambahkan bahwa pengaruh kebergantungan pada
sumber berita ada dua jenis yakni yang direncanakan dan alamiah. Secara alamiah
pihak pemerintah dan korporasi terkadang ingin mengubur sebuah isu dengan isu
yang lain. Oleh karena sifat media yang ingin selalu mengabarkan berita baru,
pekerja media akan mengakomodasi pengalihan isu yang dilakukan. Sedangkan
pengaruh yang direncanakan berkaitan dengan agenda setting. Dalam hal ini
media akan memilih topik apa yang harus diangkat, yang tidak dipublikasikan,
dan hal-hal apa yang perlu ditekankan dalam berita. Media akan memilih para ahli
di bidangnya atau mereka yang dianggap tokoh berpengaruh untuk mempengaruhi
pendapat publik (Herman & Chomsky, 2002).
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Flak
Flak didefinisikan sebagai hal negatif yang diutarakan pihak dari luar dan
dalam industri media terkait isu yang dipublikasikan media atau Pedro (2011)
menyebutnya sebagai alat untuk mendisiplinkan media.
“Flak refers to negatif responses to a media statement or program. It may take the
form of letters, telegrams, phone calls, petitions....other modes of complaint,
threat, punitive action. It may be organized centrally or locally, or it may consist
of the entirely independent actions of individuals,” Herman & Chomsky
(2002:26).
Menurut Noam & Chomsky, pemerintah adalah pihak utama yang
membuat Flak kepada media. Untuk menanggulangi protes terhadap suatu
pemberitaan ada beberapa aksi yang bisa dilakukan oleh media. Pertama adalah
mengeliminasi

bagian-bagian

berita

yang

ketika

di

publikasikan

akan

mengundang komentar negatif. Aksi kedua adalah menyerang dan kemudian
menetralkan protes tetapi ini memiliki konsekuensi terhadap akurasi dan
kredibilitas berita. Seperti yang diuraikan Joan Pedro (2011) dalam jurnalnya,
propaganda patriotisme dan anti teror di Amerika saat itu membuat pemberitaan
perang Amerika dan Afganistan harus dibuat dengan hati-hati jika tidak ingin
menerima flak.
“...former CNN Chairman and CEO Walter Isaacson, after various
questions from Bill Moyers, acknowledged that, when presenting the death
of Afghani civilians, the government and “big people in corporations were
calling up and saying, ‘You're being anti-American here.’” Isaacson
explained that, after 9/11, “almost a patriotism police” came into being,
which pressured them not to question the official line of the government.
In fact, this led Isaacson to send his employees a memo stating that “it
seems perverse to focus too much on casualties or hardship in
Afghanistan” and order that the images of civil casualties be balanced with
images of 9/11” (Moyers dalam Pedro, 2011)
Atau media bisa juga bersikap menerima dengan lapang dada protes tersebut
beserta masukan untuk memperbaiki kredibilitas yang sedikit cedera.
Pedro berserta Herman & Chomsky meyakini bahwa industri media saat
ini juga telah menjadi agen flak. Karena perkembangan teknologi internet, kini
masyarakat bisa memanfaatkan blog atau jejaring sosial misalnya untuk
mengomentari sesuatu termasuk pemberitaan media.
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Ideologi Dominan yang Terpusat
Model propaganda memang dirancang oleh Herman & Chomsky untuk
mengetahui kerja media di Amerika Serikat ketika kapitalis dan komunis
bersitegang. Dalam masa perang dingin itu, filter kelima yakni ideologi antikomunisme dianggap sangat berperan dalam pembentukan berita di media-media
Amerika saat itu. Namun Pedro (2011) melakukan pengembangan terhadap filter
kelima ini. Alih-alih mempertahankan anti-komunisme sebagai filter kelima ia
memilih untuk mengubahnya menjadi idelogi dominan yang terpusat. Ia
berpendapat bahwa ideologi adalah hal filter yang penting dalam propaganda
namun kejayaan kapitalisme membuat ideologi anti-komunisme kini telah
digantikan dengan ideologi baru seperti anti-teroris yang melekat erat di dasar hati
para pekerja media (Pedro, 2011). Jika Herman & Chomsky menggunakan
ideologi ‘anti’, Pedro menilai bahwa kini ideologi “anti” dan “pro” sama
pentingnya, untuk itu harus dilihat kedua sisinya.
Catatan penting dari tulisan Joan Pedro (2011) adalah pembaharuan filter
kelima juga bisa menjadi jawaban atas keraguan banyak pihak akan keefektifan
pengaplikasian model propaganda di luar Amerika Serikat.

2.5 Kelompok Media Bali Post dan Bali Post
Kehadiran Kelompok Media Bali Post diawali dengan pengambil alihan
Bali Post dari sang pendiri, Ketut Nadha, oleh anaknya ABG Satria Naradha.
Dengan tangan dinginnya Bali Post memperoleh keuntungan yang meningkat. Tak
hanya itu, ia juga membuat diferensiasi produk untuk menjangkau semua
segmentasi pembaca yang ada.
Kesemua produk berada di bawah payung Kelompok Media Bali Post.
KMB sukses membuat mingguan Tokoh yang diperuntukkan bagi wanita, tabloid
Lintang untuk pembaca anak-anak, tabloid Wiyata Mandala untuk segmen remaja,
Bali Travel News untuk kalangan industri pariwisata, beberapa radio lokal, dan
Bali TV di Bali. Rupanya Satria Naradha tak hanya puas telah melebarkan bisnis
media di pulau Bali; ia juga menerbitkan beberapa harian dan membangun stasiun
TV di pulau Jawa, Sumatra, dan NTB (Muhajir, 2007).
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Selain terkenal akan produk-produk medianya KMB juga memiliki sebuah
koperasi bernama Koperasi Krama Bali yang diantaranya menaungi penjualan
bakso daging babi oleh masyarakat Hindu Bali. Usaha-usaha semacam ini
dilakukan KMB untuk mendukung gerakan Ajeg Bali. KMB dan Satria Naradha
dinilai oleh beberapa peneliti memainkan peran yang amat penting dalam agenda
Ajeg Bali.
Bali Post adalah surat kabar regional Bali yang terbit harian di bawah
bendera Kelompok Media Bali Post. Menurut Muhajir (2007) surat kabar yang
dimiliki oleh ABG Satria Naradha ini memiliki jumlah oplah terbanyak diantara
surat kabar lainnya yang beredar di Bali. Bali Post mengklaim jumlah oplah
mereka adalah 100.000 eksemplar namun beberapa pihak menyangsikan jumlah
ini hanya merupakan bagian dari strategi marketing. “Sebagai bandingan majalah
SWA edisi 20 Agustus 2003 menulis oplah harian Bali Post mencapai 90.000
eksemplar atau senilai Rp 64,8 milyar per tahun. Sedangkan menurut penelitian
Santra (2006) oplah harian Bali Post sebanyak 87.500 eksemplar pada 2006 lalu”
(Muhajir, 2007).
Namun angka oplah tersebut masih yang tertinggi. Jika dipresentase kan
maka jumlah oplah Bali Post adalah sebesar 51.17% atau setara 87.500, disusul
oleh DenPost 24.5% atau setara 42.500 dan di tempat ketiga adalah Nusa sebesar
4.09% atau setara 7000.
Dilihat dari penguasaan pembaca, harian Bali Post menguasai sebagian
besar pembaca surat kabar di Bali. Pada tahun 2005 Bali Post menguasai sekitar
33.5% pembaca surat kabar di Bali. Di susul oleh Denpost dengan 19% dan Jawa
Pos 7.8%. Persentase ini tidak berubah jauh dari tahun sebelumnya.

2.6 Budaya dan Pelestarian Budaya
Budaya dapat dikaitkan dengan segala bentuk kesenian, teknologi,
pengetahuan dan yang lainnya yang diciptakan oleh manusia. Seperti yang
diungkapkan Mahjunir (1967) dalam bukunya: “Disini yang kita masksudkan
dengan kebudayaan ialah sekalian warisan masyarakat baik yang berupa materiil
maupun spiritual yang menentukan hari kini dan hari depan mereka melalui
pendukung-pendukungnya sejak dahulu,” (hal. 51)
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Kebudayaan adalah satu-satunya yang dapat membedakan manusia dengan
makhluk hidup lainnya. Ini dikarenakan budaya merupakan hasil dari usaha-usaha
manusia untuk mempertahankan hidup. Ada banyak definisi kebudayaan yang di
publikasikan banyak ahli dan antropolog. Namun kunci dari sebuah kebudayaan
adalah berjalan terus, warisan dari masyarakat, dan juga merupakan cipta, rasa,
dan karsa dari manusia.
Oleh karena manusia berkembang disebabkan oleh tingkat pendidikan,
globalisasi, teknologi, dan berbagai hal lainnya maka budaya yang mereka usung
juga akan mengalami perubahan. Terkait dengan perubahan budaya ada pihakpihak yang sangat pesimis terhadap perubahan dan menginginkan adanya
pelestarian budaya asli, pihak-pihak yang tidak terlalu menganggap perubahan
adalah sesuatu yang negatif karena yang berubah hanya kulitnya melainkan
intinya tidak berubah, dan pihak-pihak yang mengatakan bahwa perubahan
budaya tidak bisa terelakkan (Raharjo, 1998).
Terkait dengan golongan yang pertama, bahwa usaha-usaha pelestarian
budaya lumrah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di tengah gempuran budaya
lain. Pelestarian budaya sah dilakukan terhadap hal-hal yang masih dianggap
fungsional. Meskipun demikian bagian budaya yang masih fungsional bersifat
sangat relatif atau tidak bisa diukur secara empiris. Seharusnya budaya-budaya
yang dilestarikan dapat memberikan dampak positif jauh lebih banyak tinimbang
dampak negatifnya.
Ide pelestarian budaya yang masih fungsional ini memberikan pandangan
bahwa ada beberapa bagian dari suatu budaya yang tidak fungsional, yang
seharusnya di tinggalkan demi kemajuan masyarakat bersangkutan. Ada banyak
contoh budaya yang gagal dilestarikan oleh masyarakat karena mereka
menganggap bahwa budaya itu justru memberatkan mereka dalam kehidupan
sehari-hari. Dalam bukunya Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java,
Mulder (2005) memaparkan betapa sistem kekerabatan, kedekatan antar rukun
warga dan tetangga kini sangat memberatkan bagi masyarakat modern. Tidak
hanya itu, hubungan orang tua dan anak juga sedikit berubah.
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Melestarikan budaya yang harusnya mulai ditinggalkan dan melepaskan
budaya yang harusnya dipegang teguh tak bisa ditampik akan mempengaruhi
perkembangan budaya itu sendiri.

2.7

Budaya Bali
Budaya Bali memiliki corak tersendiri di masing-masing daerah. Terlebih

akibat adanya pengaruh kebudayaan Jawa-Hindu pada zaman Majapahit,
masyarakat di Bali di bagi menjadi dua tipe: Bali Aga (atau yang disebut dengan
Bali asli) dan Bali Majapahit (Ngurah Bagus, 2002). Sistem kasta juga telah
membagi masyarakat Bali ke dalam beberapa kelompok. Meski awalnya sistem
kasta ini diambil dari sistem warna di India yang membagi masyarakat menurut
pekerjaan, di Bali sistem kasta membagi masyarakat ke dalam tingkatan sosial.
Menurut buku yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
RI ada empat unsur kebudayaan yang dianggap memainkan peranan penting
dalam masyarakat Bali. Keempat unsur itu adalah: agama, kesenian, tata
masyarakat, dan mata pencaharian hidup. Namun Ngurah Bagus menilai bahwa di
samping agama, bahasa Bali adalah unsur kebudayaan yang dapat mempersatukan
berbagai corak budaya di Bali. Sistem kekerabatan juga menjadi pokok yang tidak
luput dari pengamatan Ngurah Bagus sebagai bagian kebudayaan Bali yang
penting.
•

Agama: Sebagian besar masyarakat Bali menganut agama Hindu sedangkan
sebagian kecil lainnya menganut agama Islam, Katolik, Protestan, dan Buddha.
Dalam buku yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia,
80-90% masyarakat Bali menganut agama Hindu-Bali yang diterjemahkan
sebagai agama yang telah melebur dengan adat istiadat setempat. Telah dicatat
segala bentuk perubahan yang terjadi menyangkut soal agama dari jaman Pra
Klasik, Klasik, hingga Pasca Klasik. Di jaman pra klasik masyarakatnya
beragama animisme diperkenalkan dua agama dari India yaitu Hindu dan Buddha
namun yang pengaruhnya diterima lebih baik adalah Hindu. Di jaman Pasca
Klasik yakni jaman kolonialisme hingga kemerdekaan agama Hindu di Bali telah
berubah dalam hal kasta dan praktek Sati meski agama Hindu sendiri sangat kuat
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terhadap penetrasi agama baru yang datang yakni Kristen dan Islam (Raharjo,
1998:16).
•

Kesenian: Kesenian Bali mencakup arsitektur, seni pahat, seni lukis, seni musik,
seni tari, drama dan juga kesusastraan. Seni arsitektur dan pahat awalnya
berkembang jauh sebelum masuknya agama di Bali. Setelah agama Hindu dan
Buddha masuk ke pulau ini jenis kesenian bertambah: seni sastra dan sedikit seni
tari. Seni lukis dan kreasi baru dari seni tari berkembang ketika budaya barat
merangsek dengan kuatnya ke Bali dan berkembangnya paham nasionalisme
(Raharjo, 2002:69). Terutama akibat dari industri pariwisata masyarakat Bali
menilai bahwa kesakralan dalam kesenian Bali telah memudar.

•

Bahasa Bali: Bahasa adalah salah satu unsur budaya yang tidak diikutsertakan
oleh Supraktino Raharjo dalam bukunya yang membahas perkembangan dan
perubahan budaya Bali. Tidak saja hal ini dikarenakan kesanggupan peneliti tetapi
bahasa tampaknya dianggap tidak terlalu menonjol dalam budaya Bali. Ini tidak
berarti bahwa bahasa Bali tidak penting dalam kebudayaan Bali tetapi lebih
dikarenakan bahasa Bali tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bahasa Bali
saat ini dipengaruhi oleh bahasa Sansekerta dan Jawa Kuna. Hingga saat ini
bahasa Bali yang memiliki tingkat kesopanan seperti halnya bahasa Jawa, masih
umum digunakan bahkan oleh para remaja sekalipun. Meskipun perlu diakui
bahwa bahasa Bali dan bahasa alus mengalami perubahan dalam perbendaharaan
dikarenakan globalisasi dan modernisasi (Ngurah Bagus: 2002). Sekolah dan
sistem kemasyarakatn menjamin bahwa bahasa Bali selalu diperkenalkan ke
setiap generasi dan digunakan.

•

Sistem organisasi sosial/kemasyarakatan: Masyarakat Bali diikat dengan
organisasi sosial dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Banjar adalah satuan
organisasi pemerintahan terkecil yang ada di Bali. Banjar atau desa adat dikepalai
oleh seorang Kelihan. Tugas seorang Kelihan tidak hanya berpatok pada urusan
administrasi kemasyarakatan tetapi juga keagamaan dan hukum adat di
lingkungan banjar. Keanggotaan banjar tidak terbatas pada warga masyarakat
yang tinggal di wilayah banjar tetapi juga masyarakat yang tinggal di teritori
bannjar lain juga bisa berpindah banjar. Ada berbagai tugas dan kewajiban yang
di bebankan kepada para lelaki, wanita, dan remaja yang menjadi anggota banjar.
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Di dalam banjar ada lagi kelompok yang lebih kecil berdasarkan kesukaan atau
lingkup yang lebih kecil. Kelompok ini disebut sekaa.
•

Sistem kekerabatan: Selain dengan berbagai organisasi sosial, masyarakat Bali
diikat dengan sistem kekerabatan yang ada. Masyarakat Bali dibagi menjadi
beberapa bagian sesuai dengan kasta : Brahmana, Ksatriya, Waisya, dan Sudra.
Masing-masing kasta di tandai dengan sistem penamaan yang berbeda-beda.
Meskipun sistem kasta kini sangat longgar namun beberapa keluarga yang berasal
dari kasta yang lebih tinggi menolak untuk menikahkan keturunannya dengan
seseorang yang berasal dari kasta yang lebih rendah. Masyarakat Bali juga sangat
paham bahwa ketika berbicara dengan seseorang dari kasta yang lebih tinggi
maka mereka akan menggunakan bahasa dengan tingkat kesopanan yang lebih
tinggi. Selain kasta, masyarakat Bali juga terbagi-bagi berdasarkan tempat
peribadatan. Ada pura-pura yang bersifat umum yang bisa didatangi oleh seluruh
masyarakat Bali namun ada juga pura yang dikhususkan sesuai dengan keturunan.
Dengan cara ini masyarakat Bali dapat membina hubungan dengan kelompok
kerabat yang lebih luas atau disebut dengan klan (tunggal dadia) (Ngurah Bagus,
2002:296).

•

Mata pencaharian: Menurut Ngurah Bagus (2002) 70% masyarakat Bali bekerja
pada sektor pertanian. Hal ini juga diyakini oleh Supraktino yang menitikberatkan
pembahasan mata pencaharian pada pertanian. Pertanian di Bali sangat penting
ditunjukkan dengan hasil produksi pertanian dan teknologi pertaniannya. Sistem
terasering yang dikembangkan di Bali tidak hanya semata-mata demi pertanian
tetapi juga menunjang pariwisata. Selain itu masyarakat Bali memiliki warisan
sistem bagi air yang disebut Subak yang masih terus berjalan. Ngurah Bagus juga
menyebutkan bahwa setelah pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan
menjadi mata pencaharian yang penting dalam kehidupan masyarakat Bali.

2.8 Penelitian Penelitian Terdahulu
2.8.1 War on Afghanistan in the Eyes of the American New York Times and
The Pakistani Jang
Penelitian yang dilakukan Sajid Akhtar untuk menyelesaikan program
pascasarjana di Orebro University bertujuan untuk mengetahui propaganda yang
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digunakan New York Times (Amerika) dan Jang (Pakistan) dalam pemberitaan
tentang satu sama lain yang berkaitan dengan perang Afganistan.
Akhtar menggunakan teori propaganda dalam penelitiannya karena perang
Afganistan tidak hanya berhubungan dengan tentara dan senjata-senjatanya tetapi
juga bagaimana memenangkan pikiran dari publik melalui pemberitaan. Studi
komparatif yang dilakukan Akhtar diklaim mengisi gap yang ada dalam
penelitian-penelitian perang Afganistan. Ia telah melakukan studi kewacanaan
tentang bagaimana Pakistan memandang Amerika terkait dengan perang
Afganistan dari pemberitaan-pemberitaan Jang; yang selama ini luput dari
penelitian perang Afganistan (Akhtar: 2013).
Dipilih 10 artikel dari masing-masing media yang dianalisis satu persatu
kemudia pada bab selanjutnya Akhtar menyimpulkan apa pesan propaganda dari
New York Times dan Jang yang berkaitan dengan perang Afganishtan. Untuk
mendapat gambaran bagaimana propaganda digunakan dalam kedua media
tersebut Akhtar menggunakan analisis wacana kritis (CDA) oleh Norman
Fairclough. Namun dalam penelitian ini Akthar tidak menggunakan tiga level
analisis yang diajukan Fairclough. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis
tekstual saja. Padahal menurut Fairclough (1995) melakukan penelitian tekstual
saja hanya akan mendapat gambaran dari satu sisi. Studi kritis akan
memperlihatkan makna di balik makna jika apa yang muncul di teks juga
dikaitkan dengan bagaimana proses produksi teks dilakukan serta elemen-elemen
sosial budaya saat propaganda terjadi (Fairclough, 1995 : 48-50).
Namun patut diapresiasi bahwa Akhtar melakukan penelitian tekstual
secara mendalam sehingga mendapatkan simpulan bahwa tidak ada satupun dari
kedua media itu yang memberitakan satu sama lain secara obyektif dan kedua
media tersebut mengeksploitasi nilai-nilai dan norma dari masyarakat dari tempat
mereka berasal untuk melakukan propaganda.

Kedua media sama-sama

menggunakan simbol-simbol negatif untuk memberitakan satu sama lain.

2.8.2 Was It All Pure Propaganda? Journalistic Practices of ‘Silent
Resistance’ In Soviet Estonian Journalism
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Epp Lauk dan Tiuu Kreegipuu mempublikasikan sebuah artikel jurnal
yang membedah praktik jurnalisme pada rezim Soviet di Ácta Historica
Tallinensia. Pada zaman rezim Soviet media adalah alat peruncing bagi ideologiideologi soviet; ia adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk menyuntikkan
iedeologi-ideologi Soviet ke publik. Namun jurnalis-jurnalis yang dikekang
kebebasannya memiliki strategi dan praktek jurnalisme untuk melawan, menjadi
pihak yang bersebrangan dengan pemerintah Soviet kala itu.
Pemerintah Soviet menggunakan kontrol berlapis agar pemberitaan yang
ada di media dipastikan tidak melawan ideologi yang mereka miliki (Lauk &
Kreegipuu, 2010). Namun selalu ada jurnalis-jurnalis yang mencoba dan
mengetes kontrol tersebut. Untuk mengetahui strategi dan praktek jurnalisme
dalam rangka pertahanan tersembunyi dari media maka Lauk dan Kreegipuu
menganalisis editorial dan berita di media Estonia serta dokumen-dokumen dari
Partai Komunis Estonian dan pihak pengontrol Estonian. Analisis ini
menggunakan Critical Discourse Analisis dengan teknik yang dikenal sebagai
intertextualitas yakni mengaitkan teks satu dengan teks yang lain sehingga
memunculkan hubungan yang siginifikan antar teks tersebut.
Strategi diskursus yang digunakan oleh media Estonia adalah penggunaan
Alinasi yang memiliki tujuan, analogi, dan bahasa Aesopian. Sedangkan dalam
praktek editorial strategi yang di lakukan para editor kepala di media Estonia
adalah

menggunakan

menggunakan

faktor

mendekatan
waktu

personal

(dimana

waktu

kepada
yang

pihak

pengontrol,

dibutuhkan

untuk

mempublikasikan sebuah berita panjang mengingat adanya sensor, ini bisa
digunakan oleh para jurnalis untuk memotong jalur sensor dengan mengingatkan
pihak sensor bahwa waktu mereka terbatas), format yang berbeda sehingga sensor
yang tidak terlalu kaku dapat diaplikasikan, petak umpet dengan penyelenggara
sensor, dan mengambil keuntungan dengan adanya subordinasi badan sensor
lokal. Propaganda di Estonia nampak berjalan dengan baik-baik saja namun
dengan penelitian oleh Lauk dan Kreegipuu diungkapkan bahwa media bisa jadi
melawan propaganda yang terjadi dengan cara-cara samar. Jika media massa
kebanyakan dipengaruhi oleh motif ekonomi dan politik menjadi perpanjangan
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tangan dari status quo, media massa di Estonia dari penelitian justru menunjukkan
bahwa ada perlawanan terhadap status quo meskipun itu masih samar-samar.

2.8.3 Cultural Identity and Self Presentation In Ancient Egyptian Fictional
Narratives: An Intertextual Studies of Narrative Motifs from the
Middle Kingdom to the Roman Period
Dalam penelitian dalam rangka meraih gelar PHD nya di Universitas
Copenhagen, Rana Salim melakukan penelitian untuk mengetahui pola
penggambaran identitas diri dan pelestarian budaya identitas pada narasi-narasi
fiksi yang berkembang di Mesir dengan pendekatan diakronis. Penggambaran
identitas diri masyarakat Mesir di fokuskan hanya pada raja, pendeta, kesatria, dan
wanita. Selain menganalisis beberapa teks narasi dengan menggunakan teori
intepretasi text budaya dengan melihat pemilihan kata dan lainnya, Rana juga
menggunakan teori model propaganda. Ia melihat bahwa dalam penggambaran
pola identitas diri dan juga pelestarian budaya tersebut pengarang fiksi
menyelipkan ideologi-ideologi yang oleh beberapa ahli diklaim tidak sama
dengan realitas yang ada. Penggambaran identitas raja atau pendeta misalnya
dalam sebuah teks didorong oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik
pada masa tersebut. Dengan menggunakan model propaganda Rana mengetahui
alasan di balik mengapa raja, pendeta, kesatria, dan wanita digambarkan
sedemikian rupa pada masa itu.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penuruan kondisi ekonomi pada
masa Romawi mendorong para pendeta untuk mencari ladang baru agar mereka
bisa menunjukkan kekuatan atau otoritas mereka. Sementara itu ia juga
menemukan perbedaan penggambaran identitas raja, pendeta dan kesatria dalam
tiga jenis cerita Demotik. Sedangkan literatur-literatur Mesir kuno memotret
wanita pada bingkai-bingkai yang cenderung negatif meskipun juga ditemukan
adanya hubungan timbal balik yang baik antara suami dan istri. Pendeta
memegang peranan penting dalam pembentukan identitas pada masa Mesir kuno
dan menunjukkan bahwa praktek-praktek pendeta pada masa itu didorong oleh
motif ekonomi.
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Penelitian yang dilakukan oleh Rana Salim menggunakan teori yang
serupa dengan penelitian ini. Jika Rana menggunakan pendekatan diakronis
dikarenakan teks yang dianalisisnya merupakan teks dengan bahasa Mesir kuno,
penelitian ini menggunakan pendekatan kritis untuk menggali pesan di balik Ajeg
Bali.

2.8.4 American Cultural Imperialism: Propaganda and Impact in
Contemporary China
Dalam thesis untuk mencapai gelar master di Universitas Constantine
Mentoury, Belaid Allal melakukan penelitian terhadap bagaimana penetrasi
budaya Amerika ke negara-negara kuat seperti Cina dan dampak sosial budaya
serta budaya konsumerisme dari penetrasi budaya tersebut. Fokus penelitian ini
terletak pada alat propaganda yaitu teknologi dan modernitas. Allal menegaskan
bahwa imperialisme Amerika telah merangsek masuk ke berbagai negara dan
bahkan ke negara-negara kuat sehingga berpotensi mengakibatkan transformasi
budaya di negara tersebut.
Penelitian Allal mendeskripsikan bahwa Amerika menggunakan teknologi
dan modernitas untuk menanamkan nilai-nilai budaya Amerika. Melalui film atau
internet, Cina yang telah membuka diri terhadap dunia mengadopsi besar-besaran
teknologi-teknologi modern dan menikmati berbagai budaya Amerika yang
disorot. Amerika menurut Allal juga sangat fasih dalam mencitrakan negaranya
melalui film-film atau pemberitaan.
“They always portray Americans as being superior and defending the ideals of
their country based on individualism, democracy and freedom. Indeed, such
movies as The Shepherd Border Patrol (2007) under the slogan “One man shall
lead them to justice” describe non-American people in a very horrible and
inhuman way contrary to American soldiers and citizens. The aim of this cinema
is to convince the audiences that an American is a modern man,” Allal (2010:37)
Menjadi modern dianggap sebagai kebutuhan di negara-negara lain termasuk Cina
yang berdampak pada transformasi sosial budaya. Dalam tataran bahasa
propaganda Amerika menempatkan bahasa Inggris-Amerika sebagai bahasa yang
penting untuk digunakan sehingga secara tidak sadar nilai-nilai budaya Amerika
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diadopsi. Masyarakat di negara-negara yang ekonominya jauh berada di bawah
Amerika akan menganggap Amerika sebagai yang superior pada akhirnya.
Dampak yang lain adalah adanya ketergantungan pada Amerika yang akan
menguntungkan perusahaan-perusahaan Amerika.
Tidak saja dideskripsikan bagaimana bentuk propaganda Amerika tetapi
juga digambarkan bagaimana Cina mempertahankan diri dari gempuran
imperialisme dan hegemoni Amerika. Allal menyebutkan Cina menggempur
dunia film mereka untuk menandingi film-film buatan Hollywood. Dan bahkan
kini film-film Hollywood mulai menyelipkan budaya-budaya Cina dalam filmfilm mereka. Bahkan Cina juga melarang impor barang dari Amerika meskipun
aksi ini dinilai ilegal. Cina juga berpartisipasi dalam Konvensi Keragaman
Budaya yang ditentang oleh Amerika atas dasar melanggar perjanjian
perdagangan bebas.
Hal yang menarik dari penelitian Allal adalah Cina faktanya juga
mengadopsi hal-hal positif dari luar dan Amerika. Cina tidak menutup diri tetapi
menangkal beberapa elemen budaya Amerika dengan aksi nyata dan mengadopsi
beberapa diantaranya. Jika penelitian ini mencakup pesan dan pola propaganda
budaya Amerika ke negara Cina dan dampak yang disebabkan, penelitian Ajeg
Bali hanya memfokuskan pada pesan dan alasan-alasan di baliknya melalui
analisis wacana kritis.

2.8.5 If Indonesia is Too Hard To Understand Let’s Start With Bali
Graeme MacRae dari Universitas Massey adalah salah satu peneiliti yang
aktif meneropong masalah-masalah kebudayaan, politik, dan sosial budaya Bali
termasuk gerakan Ajeg Bali. Dalam sebuah artikel jurnal, MacRae (2010)
menyajikan perspektif masyarakat Bali dalam memandang dirinya sendiri dan
Indonesia

terutama

yang

berkaitan

dengan

stereotip-stereotip

yang

melingkupinya.
Stereotip yang paling menonjol adalah perbedaan agama. Bom Bali
menurut MacRae (2010) memiliki dampak yang besar tentang bagaimana
masyarakat Hindu Bali memandang masyarakat pendatang yang memiliki latar
belakang budaya dan agama yang berbeda. Terlebih semenjak adanya gerakan
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Ajeg Bali yang dikembangkan oleh Kelompok Media Bali Post. MacRae dalam
artikelnya melihat bahwa masyarakat Bali yang merasa terancam baik dari segi
ekonomi, identitas diri, keamanan memandang bahwa masalah-masalah yang
muncul berasal dari masyarakat pendatang dari Jawa, Jakarta, dan negara barat.
Satu catatan penting MacRae adalah meskipun ide untuk memproteksi budaya ini
bertujuan baik namun Ajeg Bali sebenarnya memiliki ketidakjelasan yang
membuat banyak orang memiliki intepretasi sendiri-sendiri (2010:18).
Dari segi ekonomi, masyarakat Bali menurut MacRae tidak mencerminkan
bagian dari masyarakat Indonesia tetapi masyarakat global yang berciri khas lokal
Bali. Masyarakat Bali juga melihat bahwa pemerintah pusat menjadikan Bali
sebagai sapi perah dengan pendapatan dari segi pariwisata. Untuk masyarakat Bali
menginginkan adanya otonomi daerah sehingga dapat mengatur keuangan dan
peruntukkannya dengan maksimal misalnya. Dengan kaitannya dengan hubungan
dengan negara barat, Bali dan Indonesia memiliki hubungan ‘love-and-hate’.
Masyarakat Bali dan Indonesia merasakan keuntungan dengan adanya hubungan
dengan negara barat menyoal pariwisata tetapi merasa sangat dirugikan jika
menyangkut pengaruh buruk seperti alkohol dan narkoba (MacRae 2010: 28).
Pada akhirnya meskipun Ajeg Bali telah memudar dalam masyarakat namun nilainilainya masih dipegang.
MacRae dalam artikel ini banyak mengupas Ajeg Bali dan bagaimana
masyarakat Bali memandang dirinya sendiri dan Indonesia dengan melihat
konteks sosial dan mengupas artikel yang berkaitan di Bali post dan harian
lainnya. Serupa, penelitian ini akan menggali lebih dalam Ajeg Bali dalam Bali
Post dan memberikan intepretasi tambahan tentang Ajeg Bali yang dianggap
MacRae ‘vague’ atau tidak jelas.

2.9

Kerangka Pemikiran
Propaganda “Ajeg Bali” digunakan untuk memenangkan konflik akibat
adanya penetrasi kuat oleh budaya asing terhadap budaya Bali di pulau Bali.
Mengetahui pesan apa yang hendak disampaikan melalui propaganda ini menjadi
penting mengingat hingga saat ini masyarakat Bali sendiri masih kabur mengenai
hal ini. Bali Post sebagai media lokal yang telah 10 tahun menyampaikan pesan
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“Ajeg Bali” dalam beritanya dipilih sebagai sampel penelitian untuk menggali
lebih dalam tentang pesan yang ingin disampaikan terkait “Ajeg Bali”. Dalam
propaganda, pesan-pesan dipoles dengan berbagai macam mitos yang memiliki
kekuatan emosional untuk menarik target propaganda. Dalam memproduksi pesan
propaganda perlu juga dilihat faktor media sebagai instrumen propaganda. Berita
yang dipublikasikan telah melalui proses filtrasi menggunakan lima elemen
Model Propaganda. Metode analisis yang digunakan dalam mengetahui pesan
propaganda “Ajeg Bali” adalah Critical Discourse Analysis Fairclough yang
dibagi menjadi tiga tingkat yakni analisis text, analisis praktek kewacanaan, dan
analisis praktek sosial budaya.
Atas dasar pandangan paradigma kritis yang mengedepankan kecurigaan
dan mengajukan pertanyaan atas pesan yang ingin disampaikan, maka penelitian
ini akan membedah makna pesan “Ajeg Bali” dengan menggunakan teori
propaganda.
Kerangka berpikir penelitian ini dapat diterjemahkan secara lebih ringkas
oleh bagan di bawah:
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Internal Media (Latar belakang
wartawan, struktur organisasi,
hubungan pekerja media dengan
media, kepemilikan)

Ideologi
Ajeg

Pengaruh
pembentukan
pesan Ajeg
Bali di tubuh
Bali Post

Pesan “Ajeg
Bali” yang
ditampilkan
di harian Bali
Post

Ekstralevel Media (Iklan,
Sumber berita, Flak,
Ideologi Dominan Terpusat)
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Obyek Penelitian
Harian Bali Post diambil sebagai sasaran penelitian tentang pesan Ajeg Bali.

Bali Post dan Bali TV adalah dua media yang gencar mempublikasikan berita dan
tayangan tentang Ajeg Bali. Namun dalam bukunya Reese & Shoemaker
(1996:126) menegaskan bahwa reporter TV memungkinkan untuk melaporkan
suatu kejadian sesuai dengan pikirannya pribadi tanpa melalui banyak proses
editing. Sedangkan berita-berita dalam media cetak di kontrol oleh editor serta
harus melalui proses editing yang ketat sesuai dengan pemegang otoritas media.
Ini memungkinkan untuk melihat bagaimana harian Bali Post memformulasikan
pesan Ajeg Bali dan mengapa mereka memformulasikannya seperti itu.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh berita di Bali Post yang terkait
dengan Ajeg Bali yang ditemukan dari periode November 2002-2012. Oleh
karena terlalu banyaknya jumlah populasi dan tidak adanya batasan pada konsep
Ajeg Bali dalam berita maka akan digunakan sampel untuk mendapatkan datadata yang diperlukan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive
sampling. Sample-sample berita Ajeg Bali yang digunakan adalah berita yang
mengandung frasa Ajeg Bali dalam judulnya baik yang menjadi headline atau
menjadi berita utama dan berita lainnya yang bukan headline. Artikel berita pada
edisi khusus Bali Post 16 Agustus 2003 diikut sertakan dalam penelitian meskipun
tidak mengandung frasa Ajeg Bali dalam judulnya. Hal ini diperlukan mengingat
artikel berita dalam edisi khusus itu adalah penjelasan pertama kali yang cukup
dalam tentang Ajeg Bali.

3.2

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang

menganalisa data primer dalam bentuk teks yang diambil dari teks berita Bali
Post. Dari tujuan dan maksud serta pendekatan kualitatif yang dipilih maka
metode yang paling tepat digunakan adalah analisis wacana kritis. Berbeda dari
analisis wacana pada umumnya, Analisis Wacana Kritis tidak hanya berusaha
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mengamati makna bahasa yang ada di teks tetapi juga melakukan penelitian pada
tingkatan pembuatan wacana dan situasi sosial budaya dimana wacana itu
dihembuskan (Fairclough, 1989). Dengan metode ini akan dijawab pertanyaan
penelitian yang lebih menyeluruh termasuk soal penggunaan bahasa dalam
propaganda, ideologi, dan hubungannya dengan kekuasaan, ekonomi, dan bahkan
politik.
Penelitian ini mengasumsikan bahwa ada sebuah kekuatan besar di balik
Ajeg Bali yang dipropagandakan kepada masyarakat Bali. Sedikit bagian
masyarakat Bali yang mengkritisi propaganda ini dan banyak masyarakat pada
umumnya yang mendukung menegaskan adanya sebuah ideologi yang biasanya
menguntungkan penguasa dan menyetir pikiran masyarakat umum. Untuk
menjawab ideologi macam apa yang dibawa oleh Ajeg Bali melalui Bali Post
maka penelitian ini termasuk ke dalam tradisi penelitian kritis. Menurut Craig
(2007) tradisi kritis melihat komunikasi sebagai wacana reflektif dimana sebuah
wacana dibelokkan oleh misalnya sebuah ideologi yang tentu saja erat kaitannya
dengan kekuasaan. Lebih lanjut Marx (dalam Craig, 2007) menegaskan bahwa ide
tidak memiliki kualitas fakta sebab ideologi sangat dibentuk oleh berbagai macam
kepentingan termasuk kepentingan ekonomi. Tradisi kritis meyakini bahwa
ideologi yang di propagandakan digunakan oleh para pemegang kekuasaan untuk
menyembunyikan situasi ekonomi yang menguntungkan bagi penguasa dari
masyarakat kelas bawah. Tidak hanya itu, adanya keyakinan bahwa ada kelompok
yang dimarginalkan membuat tradisi kritis bertujuan untuk membongkar dan
meyakinkan masyarakat bahwa mereka sedang di distorsi dari situasi
sesungguhnya.

3.3 Teknik Cuplikan
Teknik cuplikan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling. Menurut Herdiansyah (2010) subjek yang terpilih dalam
teknik sampling yang masuk dalam kategori non-probability sampling ini
memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian yang akan digunakan.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teks berita yang berkaitan dengan Ajeg Bali pada harian Bali Post yang
diambil dari edisi 1 November 2002 – 30 November 2012 serta hasil wawancara
dengan redaktur pelaksana Bali Post digunakan sebagai data dalam penelitian ini.
Pada tahap pertama akan digunakan teknik analisis isi yang akan
menghasilkan dokumen tertulis yang berhubungan dengan pesan propaganda Ajeg
Bali. Data dari teks berita di harian Bali Post didapatkan dari pencatatan hal-hal
tersurat dan makna yang melekat. Data-data yang akan dicatat dan diamati adalah
mengenai komoditas dari propaganda Ajeg Bali, teknik-teknik propaganda dan
kalimat-kalimat yang dimistifikasi.
Selanjutnya, in-depth interview dengan redaktur pelaksana/pemimpin
redaksi Bali Post dilakukan untuk mendapatkan data-data tentang apa yang ada di
balik pesan propaganda Ajeg Bali yang muncul dalam teks-teks berita. Dalam
melakukan wawancara digunakan petunjuk umum tentang wawancara yang telah
disusun sebelumnya. Hal ini dilakukan “untuk menjaga agar pokok-pokok yang
direncanakan dapat seluruhnya tercakup” (Moleong, 2011:187). Meskipun
demikian pewawancara tidak memerlukan aturan yang rigid dalam penggunaan
kosa kata. Untuk mendapatkan data-data unik dan dari yang akan diwawancarai
maka akan digunakan teknik wawancara terbuka tak terstruktur. Jenis wawancara
ini menurut Moloeng (2011) tepat digunakan jika:
“...menemukan informasi yang bukan baku atau informan
tunggal....jika pewawancara ingin menanyakan sesuatu secara lebih
mendalam pada seorang subyek tertentu.....jika ia (pewawancara)
tertarik untuk mempersoalkan bagian-bagian tertentu yang tak
normal...apabila ia mau mencoba mengungkapkan pengertian suatu
peristiwa, situasi, atau keadaan tertentu,”
3.5 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan metode Critical
Discourse Analysis (CDA) milik Fairclough. Fairclough menyediakan teknik
yang komprehensif dalam menganalisis wacana yang dihubungkan dengan
kekuasaan. Mengutip pernyataan Fairclough (1989) bahwa bahasa dapat dilihat
sebagai tempat dan kutub dimana para masyarakat dari masing-masing kelas
berjuang, pada kelas atas perjuangan ini berarti mempertahankan posisi yang ada.

commit40to user

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

CDA milik Fairclough terdiri dari tiga level yakni level analisis teks, level analisis
praktek kewacanaan, dan analasis praktek sosial. Ketiga level ini memperlihatkan
bahwa penelitian ini akan menggunakan tiga metode analisis yakni mikro (analisis
teks), meso (analisis praktek kewacanaan), dan makro (analisis praktek sosial
budaya).
Wacana sebagai text, interaksi, dan konteks (Fairclough, 1989:25)
Social conditions of production

Process of production
Text

Interaction

Context

Process of Intepretation

Social conditions of intepretation
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3.5.1 Analisis Teks
Teks adalah bagian dari wacana yang merupakan sebuah produk untuk
dianalisis. Untuk itu tujuan dari level analisis teks adalah untuk memberikan
deskripsi tentang apa yang ditampilkan oleh pembuat wacana baik dari level
ideasional, relasi, dan identitas. Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan
penelitian akan digunakan tiga teknik yang dapat diaplikasikan yakni melihat data
yang berkaitan dari anak kalimat, dari gabungan anak kalimat, dan dari rangkaian
antar kalimat.
Ideologi yang ingin disampaikan sebuah media bergantung dari pemilihan
kosakata dan tata bahasa. Fairclough (1995) berpendapat selalu tersedia berbagai
macam pilihan kosakata lalu mengapa kosakata tertentu yang dipilih tidak terlepas
dari fakta bahwa kosakata itulah yang akhirnya membentuk ideologi yang ingin
disampaikan. Sedangkan dengan melihat tata bahasa, akan diketahui apakah
kalimat yang diamati berbentuk Tindakan, Peristiwa, Keadaan, Proses mental,
atau Proses verbal (Faiclough, 1995:110). Dalam mengamati anak kalimat atau
klausa penting diamati metafora-metafora yang digunakan serta mistifikasi sebuah
ide. Karena ini akan mempengaruhi penerimaan sebuah ide oleh para target.
Pada tataran gabungan anak kalimat akan diamati koherensi antara anak
kalimat dan ini akan menjelaskan ideologi yang ingin disampaikan oleh media.
Koherensi bisa, tetapi tidak harus, dicermati dari penggunaan kata penghubung;
apakah fungsinya sebagai penjelas, perpanjangan, atau mempertinggi.
Selain mengamati gabungan anak kalimat, koherensi juga diteliti dari
rangkaian anak kalimat. Mencermati koherensi pada rangkaian anak kalimat
berarti mencermati pula relasi dan identitas yang hendak ditampilkan. Relasi
disini berarti hubungan antara wartawan dan pembaca yang dibangun melalui teks
apakah hubungan tersebut informal atau formal; terbuka atau tertutup.

3.5.2 Analisis Praktek Kewacanaan
Dimensi analisis praktek kewacanaan mencakup bagaimana teks
dirpoduksi dan dikonsumsi. Pada tataran produksi teks Fairclough (1995)
memandang bahwa teks adalah sebuah produk kolektif karena melibatkan baik
wartawan dan para editor atau bahkan redaktur. Untuk itu perlu dilihat latar
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belakang pekerja media, hubungan pekerja media dengan media, serta struktur
organisasi untuk mengetahui bagaimana cara kerja Bali Post dalam memproduksi
teks berita Ajeg Bali. Sedangkan konsumsi teks berita Ajeg Bali berpengaruh
pada bagaimana akhirnya pesan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan para
pembaca Bali Post. Juga akan di analisis mengapa teks pesan Ajeg Bali di
formulasikan sedemikian rupa dikaitkan dengan filter-filter yang yang digunakan
sehingga memperoleh sebuah teks pesan yang sesuai dengan tujuan dari Bali Post.
Level institusional media ini akan dikaji dengan teori model propaganda milik
Herman dan Chomsky.

3.5.3 Analisis Praktek Sosial Budaya
Dalam memahami pesan Ajeg Bali secara utuh perlu dikaji konteks situasi,
intitusional, dan sosial budaya dimana Ajeg Bali terkait. Pada level situasional
akan dikaji situasi pada saat wacana Ajeg Bali itu terus menerus di produksi dan
disebarkan. Asumsi yang digunakan adalah ada situasi yang unik ketika
memproduksi pesan Ajeg Bali. Bisa jadi situasi itu adalah situasi alamiah yang
terjadi atau situasi yang dikondisikan oleh media. Pada level instutional akan
dikaji faktor dari dalam extramedia yang mempengaruhi produksi teks berita Ajeg
Bali. Faktor-faktor ini bisa jadi faktor politik dan ekonomi yang erat pula
kaitannya dengan sosial budaya. Fairclough (1995) dalam bukunya menegaskan
bahwa meskipun media memainkan peranan yang penting dalam mentransfer
sebuah ide dan membuat keadaan sosial dan budaya berubah, media juga dibentuk
oleh perubahan sosial dan budaya yang terjadi.

3.6

Teknik Pemeriksaan Validitas Data
Pemeriksaan keabsahan data perlu dilakukan agar peneliti dan orang lain

diyakinkan bahwa hasil penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan
(Moleong, 2011). Keabsahan data sangat berkaitan dengan menampilkan nilai
yang benar, menyediakan dasar agar temuannya dapat diterapkan, serta adanya
konsistensi prosedur dan kenetralan dari hasil temuan penelitian.
Dalam memeriksa keabsahaan data ada empat kriteria yang diuraikan
Moleong (2011) yakni kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.
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Kredibilitas atau tingkat kepercayaan pada dasarnya adalah setara dengan
validitas pada penelitian kuantitatif. Untuk pemeriksaan validitas data selain
memastikan bahwa pengamatan dilakukan secara tekun dan menggunakan
referensi-referensi yang memadai akan digunakan teknik triangulasi, yakni
memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2011:330).

3.6.1 Triangulasi Sumber
Dalam memeriksa validitas data maka akan dilakukan pengecekan balik
dengan menggunakan alat dan dalam waktu yang berbeda. Teknik ini mencakup
pengecekan terhadap data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
(Moleong, 2011). Pada nantinya penelitian ini akan mengecek silang data hasil
analisis teks dengan data hasil wawancara. Juga ditekankan pada data tidaklah
harus sama persis tetapi penting untuk mengetahui mengapa perbedaan itu terjadi.

3.6.2

Triangulasi Metode
Dalam teknik triangulasi metode ditawarkan dua bentuk yakni (1)

pemeriksaan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan (2)
pemeriksaaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Penelitian ini
akan memeriksa keabsahan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik
analisis teks dan wawancara mendalam. Sedangkan akan digunakan tiga metode
dalam menganalisis data yakni mikro, meso, dan makro.

3.6.3

Triangulasi Teori
Akan digunakan beberapa teori untuk menganalisis data yang telah

dikumpulkan dalam penelitian ini. Dalam menganalisis akan digunakan teori
analisis wacana kritis yang dikombinasikan dengan teori propaganda dan teori
yang mempengaruhi proses produksi berita dalam media.
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BAB IV
ANALISIS WACANA KRITIS PROPAGANDA AJEG BALI OLEH
BALI POST

4.1 Ragam Berita Ajeg Bali dalam Bali Post November 2002 – November
2012
Dalam periode 2002-2012 Bali Post konsisten dalam mempublikasikan
artikel subyektif, berita, iklan, termasuk melempar isu tentang Ajeg Bali dalam
paragraf pendek yang menjadi penghantar diskusi Radio Warung Global (yang
juga dimiliki Bali Post). Tak jarang pula Ajeg Bali muncul pada profil setengah
halaman publik figur Bali atau berita-berita ringan lainnya yang berbahasa
Indonesia dan Bali.
Terhitung sejak November 2002 hingga November 2012 ada 117 berita
(tidak termasuk profil) dimana dalam judulnya mengandung frasa Ajeg Bali yang
teramati baik yang menjadi headline maupun yang tidak, di semua halaman. Ini
berarti paling tidak berita Ajeg Bali muncul sekali dalam tiap bulan. Angka ini
belum termasuk artikel subyektif, iklan, berita dan artikel dibawah kolom Ajeg
Bali, dan pojok rubrik diskusi Radio Warung Global.
Dari 117 berita tersebut, 29 diantaranya merupakan headline yang
muncul di berbagai halaman dan 88 lainnya bukan headline. Meskipun jumlah
berita headline jauh lebih kecil tinimbang non headline tetapi ini menunjukkan
betapa penting Ajeg Bali bagi Bali Post dan usahanya untuk senantiasa
mengingatkan pembaca tentang upaya pelestarian budaya tersebut. Tidak hanya
menggunakan berita utama atau headline, Bali Post juga meletakkan 10 berita non
headhline pada halaman utama.
Pentingnya misi pelestarian budaya Bali dalam konsep Ajeg Bali
ditunjukkan Bali Post dengan membuat kolom Ajeg Bali yang bertahan hingga
seperempat dekade dari tahun 2004-2008. Cukup lamanya kolom ini bertahan
menunjukkan bahwa pembaca Bali Post menikmati isu-isu yang diangkat.
Nyatanya, kolom ini lebih banyak menyoroti tentang keberadaan dan keunikan
Pura di Bali dan nilai nilai agama Hindu Bali. Meskipun jika ditinjau lebih jauh
hal-hal semacam ini juga bisa dikategorikan pelestarian budaya namun konsep
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Ajeg Bali yang pernah coba diperjelas dalam edisi khusus Bali Post tidak
terdefinisikan dengan jelas di rubrik khusus ini.
Edisi khusus Bali Post yang terbit pada 16 Agustus 2013 membedah
Ajeg Bali ke dalam wilayah-wilayah budaya yang menurut Bali Post perlu
dilestarikan yakni: agama, seni budaya, pariwisata, ekonomi, agrobisnis,
lingkungan, transportasi, politik, pendidikan, tata ruang, arsitektur, kesehatan,
kependudukan, tingkat kriminalitas, dan pengelolaan potensi daerah di Bali.
Berikut persebaran dan ragam berita Ajeg Bali dalam Bali Post yang teramati.
No

Topik

Jumlah

1

Agama

5

2

Seni Budaya

7

3

Pariwisata

3

4

Ekonomi

4

5

Agrobisnis

1

6

Lingkungan

2

7

Transportasi

2

8

Pendidikan

1

9

Kriminalitas

2

10

Potensi daerah

20

11

Tata ruang

5

12

Arsitektur

1

13

Kesehatan

4

14

Kependudukan

7

15

Politik

4

16

Fasilitas olah raga

3

17

Lainnya

46

Jumlah

117

Berita Ajeg Bali yang masuk dalam kategori lainnya adalah berita-berita dengan
topik lain yang judulnya mengandung frasa Ajeg Bali, berita pemilihan guru dan
siswa Ajeg Bali, dan acara seremonial lainya.
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Topik berita Ajeg Bali pada posisi kedua ditempati oleh potensi daerah.
Namun berita-berita yang termasuk dalam kategori ini, meskipun membahas
potensi kabupaten/daerah di Bali juga sangat berkaitan dengan topik lainnya
misalnya kesehatan, kependudukan, lingkungan. Pengkategorian di atas hanya
untuk mempermudah dalam menganalisis karena pada dasarnya satu topik
bersinggungan dengan topik lainnya, misalnya pada topik potensi daerah yang
mencakup pertanian, pariwisata, dan lainnya.

4.2 Analisis Teks Propaganda Ajeg Bali dalam Berita
4.2.1 Agama
Pulau Bali didominasi oleh pemeluk agama Hindu yang berasal dari India.
Selama bertahun-tahun sejak dibawa oleh para misionaris Hindu, agama ini telah
melebur dalam budaya lokal Bali. Dewasa ini sangat sulit membedakan antara
budaya Bali dan budaya Hindu. Oleh sebab itu, Bali Post memasukkan agama ke
dalam budaya yang harus dilestarikan dalam kaitannya dengan Ajeg Bali.

4.2.1.1 Ideasional – Representasi dalam anak kalimat
Teks-teks berita Ajeg Bali yang membicarakan tentang agama sering kali
mengungkapkan bahwa Ajeg Bali sama dengan Ajeg Hindu. Melalui kosa kata
‘Bali yang Hindu’, ‘mengajegkan Hindu’, ‘identik dengan inner power Hindu’,
‘menerapkan konsepsi yadnya” Bali Post ingin menegaskan bahwa agama yang
dimaksud perlu dilestarikan keberadaanya dalam rangka Ajeg Bali adalah agama
Hindu yang merupakan agama mayoritas di pulau Bali. Di Bali, budaya terbentuk
dari proses alkulturasi budaya agama Hindu yang berasal dari India. Hampir tidak
bisa dibedakan lagi budaya asli Bali dan budaya Hindu yang turut mewarnainya.
Ciri khas inilah yang akhirnya mampu membedakan masyarakat Bali dari
kelompok masyarakat lainnya termasuk masyarakat Hindu di India. Dalam Ajeg
Bali, agama Hindu adalah sama dengannya. Dengan melestarikan agama Hindu
berarti juga melestarikan Bali, seperti yang terlihat pada kutipan-kutipan berikut
ini:
“Menurutnya Ajeg Bali harus diartikan sebagai Bali yang Hindu,” (Bali
Post, Ajeg Bali Harus Diartikan sebagai Bali yang Hindu, 2004)
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Mendesaknya agama Hindu untuk dilestarikan, bagi Bali Post, juga
berangkat dari kekhawatiran akan digantikannya agama Hindu dengan agama lain
yang masuk ke Bali. Banyak ditemukan kosa kata dan anak kalimat ‘masyarakat
Bali menjadi terasing’, ‘ada penurunan terhadap komposisi penduduk Bali dan
peningkatan penduduk Jawa’, ‘agar umat Hindu tak terdesak’ mencerminkan
adanya penduduk luar pulau Bali yang menganut agama lain yang mendesak
agama Hindu di Bali. Dalam tata bahasa Bali Post mengidentifikasi kelunturan
agama Hindu sebagai sebuah keadaan. Dimana pelaku tidak digambarkan secara
eksplisit tetapi disembunyikan keberadaanya. Sebenarnya dalam anak kalimat
dibawah Bali Post ingin mengungkapkan bahwa yang mengakibatkan perubahan
komposisi penduduk berdasarkan agama dan sukunya adalah masuknya penduduk
pendatang. Pelaku disembunyikan agar Bali Post tidak dinilai sebagai kelompok
yang memarginalkan kelompok tertentu. Pelaku disembunyikan agar Bali Post
tetap dinilai sebagai kelompok yang tak memerangi pendatang. Bali Post ingin
menggiring pembaca untuk membuat kesimpulan sendiri bahwa benar pelaku
utama perubahan komposisi itu adalah pendatang dengan sering menempatkan
‘pribumi’ bersandingan dengan ‘penduduk pendatang’ tetapi bertolak belakang
keadannya, ‘ada penurunan terhadap komposisi penduduk Bali dan peningkatan
penduduk Jawa’.
“Bali akhirnya mengalami perubahan komposisi penduduk yang
mencolok, antara pribumi dan pendatang,” (Bali Post, Menghayati
Hakikat Hindu dalam Orientasi Keajegan Hindu, 2003)
Penggunaan kosa kata ‘pendatang’ juga ingin menekankan aspek bahwa
ada tuan rumah dan tamu beserta hak dan kewajiban yang melingkupinya.
Semisal, tentu saja pendatang adalah sebutan bagi mereka yang tak memiliki hak
sebesar tuan rumah. Sedangkan ‘penduduk Jawa’ memberikan label bahwa
pendatang yang di maksud Bali Post yang membuat berubahnya komposisi
penduduk di Bali adalah pendatang yang berasal dari pulau Jawa. Penggunaan
‘pendatang’ dan ‘penduduk Jawa’ sesungguhnya menciptakan ketidaksukaan akan
kelompok ini di Bali. Padahal, beralihnya individu dari satu agama ke agama lain
merupakan pilihan pribadi yang meskipun ada proses membandingkan terlebih
dahulu antara agama satu dengan agama lain sebelum mengambil keputusan.
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Realitas banyaknya pemeluk Hindu berpindah agama tidak bisa semata-mata
disalahkan ke pendatang yang membawa agama dan budaya berbeda. Lebih lanjut
di Bali belum pernah ada penyiaran agama lain yang begitu masif dan memaksa
hingga membuat komposisi pemeluk agama di Bali berubah.

4.2.1.2 Ideasional-Representasi dalam Kombinasi Anak Kalimat
Dalam kombinasi anak kalimat, terlihat bagaimana Bali Post sebenarnya
mengkritisi ritual-ritual keagamaan di Bali yang lebih banyak menekankan pada
hal yang sifatnya duniawi dibanding kekhusukkan atau spiritualitasnya.
“Masyarakat Bali, khususnya yang memeluk agama Hindu, menurut Putu
Wirata perlu melakukan otorefleksi menggunakan daya intelektual dan
tattwa (filsafat) dan susila (etika) ajaran Hindu untuk bersikap korektif
terhadap pelaksanaan tradisi dan ritual yang sekarang ini cenderung
menampilkan kemegahannya,” (Bali Post, Menghayati Hakikat Hindu
dalam Orientasi Keajegan Hindu, 2003)
Bali Post rupanya bukan semata-mata ingin masyarakat Hindu Bali lebih
mementingkan kekhusukan tinimbang ritual seremonial yang banyak mengundang
atensi. Bali Post rupanya tidak memiliki perhatian akan otokoreksi terhadap
penyelenggaraan upacara Hindu yang seharusnya lebih khusuk ke dalam pribadi
masing-masing pemeluknya sehingga menjadikan agama Hindu tetap dipegang
teguh oleh masyarakat Bali; agar tidak terjadi perubahan komposisi penduduk
dalam hal agama. Secara mengejutkan Bali Post justru ingin penyelenggaraan
upacara Hindu tersebut dikoreksi sebab selama ini ritual-ritual keagamaan dirasa
oleh Bali Post sangat menguntungkan penduduk pendatang.
“Sudah lumrah terjadi di Bali, setiap kali ada piodalan di pura maka
kaum pendatang akan menangkap itu sebagai rezeki nomplok. (Bali Post,
Menghayati Hakikat Hindu dalam Orientasi Keajegan Hindu, 2003)
“Karena upacara lebih dikedepankan sebagai acara seremonial berupa
festival, maka pedagang non formal yang datang dari luar daerah
menggelar dagangannya beramai-ramai,” (Bali Post, Menghayati Hakikat
Hindu dalam Orientasi Keajegan Hindu, 2003)
Kata penghubung ‘maka’ dalam kalimat diatas menunjukkan hubungan
sebab akibat. Ideologi yang ingin disampaikan Bali Post adalah sebab utama
banyak masyarakat luar pulau Bali berdatangan ke Bali adalah karena upacara-
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upacara agama Hindu yang sifatnya festival seperti sabung ayam dan justru
bersifat menghibur daripada khusuk mendatangkan peluang usaha bagi
masyarakat luar pulau Bali. Penyelenggaraan upacara harus direvitalisasi bukan
untuk kebaikan perkembangan agama Hindu di Bali, bukan juga demi masyarakat
Hindu yang tetap menjaga spirit Hindu secara personal, tetapi untuk mencegah
lebih banyak pendatang datang ke Bali yang mendesak agama Hindu. Dengan
kata lain pendatang dilihat sebagai sebuah ancaman ;sebagai hal yang akan sangat
menghambat tercapainya keajegan Bali.
“Termasuk yang banyak mengganggu adalah masalah kependudukan.
Bahkan, ia mengkhawatirkan perbandingan penduduk lokal di Denpasar
lima tahun mendatang dengan penduduk pendatang 20:80,” (Bali Post,
Ajeg Bali harus Diartikan Ajeg Hindu, 2004)
Lalu apa salahnya jika masyarakat luar pulau Bali mengambil
keuntungan dari berbagai upacara yang diselenggarakan? Toh selama ini
masyarakat Bali setelah selesai berupacara juga membutuhkan dagangan yang
dijual para pendatang. Mereka toh tidak mengganggu peribadatan yang tengah
dilangsungkan sehingga membuat agama Hindu luntur di masyarakat Bali. Dari
fakta ini terlihat Bali Post ingin mengkonstruksi fakta sedemikian rupa hingga
sebab musabab merosotnya jumlah pemeluk Hindu adalah pendatang.
Padahal jika saja Bali Post benar-benar menyarankan agar masyarakat
Hindu Bali melakukan otokoreksi dan revitalisasi terhadap penyelenggaraan
prosesi ritual dan upacara maka Hindu dengan sendirinya akan dilestarikan secara
personal. Penyelenggaraan keagamaan yang bersifat khusuk daripada hiburan
yang justru membebani secara ekonomi dan pikiran akan menciptakan rasa damai
bagi pemeluknya. Dengan rasa damai ini, pemeluk agama Hindu justru tidak akan
tergoda untuk berpindah keyakinan ke keyakinan yang dipeluk oleh pendatang.
Meskipun jumlah pendatang yang meningkat.

4.1.2.3 Ideasional-Representasi dalam Rangkaian Antar Kalimat
Dalam

teks

berita

agama,

Bali

Post

menggugat

bagaimana

ketidakhadiran individu Hindu sebagai tokoh cendekiawan dan bagaimana nilainilai Hindu tersebut tak dipegang teguh utamanya oleh anak muda Hindu. Hal ini
semakin diperparah dengan adanya penurunan persentase pemeluk agama Hindu
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di Bali. Bagaimana Bali Post memaparkan pertumbuhan pemeluk agama lain
tetapi tidak Hindu di Bali bukan sebagai akibat dari kurangnya hal-hal praktikal
dalam agama Hindu misalnya tetapi justru musabab kurangnya praktik dan
pemahaman agama Hindu di kalangan masyarakat Bali. Ini menegaskan ketakutan
Bali Post akan ancaman warga pendatang yang akan mempengaruhi warga Hindu
Bali untuk beralih agama. Tinimbang mengelaborasi misalnya bagaimana sisi
praktikal Hindu bisa dikuasai para pemuda dan bagaimana agar pemuda Hindu
Bali dapat meningkatkan dan mengejawantahkan pengetahuan yang telah
dimilikinya, Bali Post lebih banyak berbicara tentang arus deras pendatang yang
mengikis kehinduan orang Bali secara kualitas dan kuantitas.
“Ada semacam kecemasan di kalangan generasi muda Bali (Hindu).
Bagaimana mungkin keajegan Bali itu bisa dicapai apalagi melakukan
reintepretasi dan revitalisasi ajaran agama Hindu – jika dalam tingkatan
kognitif saja generasi mudah Hindu masing sangat lemah
pengetahuannya dalam ajaran Hindu? Belum lagi dengan tiadanya tokohtokoh-tokoh panutan dan konflik yang tidak kunjung berkesudahan
dalam tubuh lembaga umat, Parisada. Akibatnya apresiasi dan
kebanggaan generasi muda Hindu terhadap ajaran Hindu dan kehinduan
dirinya pun menjadi rendah. Ini kemudian mengakibatkan mudahnya
generasi muda Hindu beralih agama. …….Macetnya proses regenerasi
diperburuk oleh keadaan menyusutnya secara konstan jumlah umat
Hindu menurut IGN Nithya Santhiarsa….Penduduk agama Hindu di kota
Denpasar hanya 67.2% dari jumlah penduduk. Selain heterogenitas
penduduk menurut agama, arus migran masuk juga berdampak pada
kebergaman penduduk menurut suku bangsa. Seperti halnya
perkembangan menurut agama, kecenderungan yang sama juga terjadi
pada komposisi penduduk menurut suku bangsa, dimana ada penurunan
komposisi penduduk Bali dan peningkatan penduduk Jawa,” (Bali Post,
Perlu Grand Disain Pembangunan Manusia Hindu, 2003)
Dalam artikel beritanya, Bali Post mengutip pernyataan-pernyataan dari
para narasumber yang mendukung gagasan bahwa penurunan persentase umat
Hindu disebabkan oleh adanya agama lain yang masuk ke Bali melalui para
pendatang. Hampir tidak ada opini kontra yang disandingkan dengan opini-opini
mendukung gagasan tersebut. Ini membuktikan bahwa Bali Post ingin masyarakat
setuju dengan gagasannya tanpa melalui proses berpikir panjang. Apalagi jika
tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam berita adalah elite pemerintahan dan agama
yang saat itu memiliki citra positif, seperti Kapolda Bali saat itu, I Made Mangku
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Pastika. Dalam kutipan lead di bawah ini terlihat bagaimana Bali Post ingin
pemeluk agama lain juga mengamalkan nilai-nilai Hindu yang sifatnya universal.
Jika yang dimaksud Bali Post adalah nilai-nilai Tri Hita Karana (kasih sayang
kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan) atau Tat Twam Asi artinya ada semacam
kesimpulan bahwa selama ini pendatang kurang menghargai misalnya lingkungan
di Bali. Tetapi pertanyaanya nilai-nilai yang mana yang harus diimplementasikan
pendatang. Bukankah ini merupakan anjuran bagi pemeluk agama lain untuk
mempelajari ajaran Hindu, di tambah Bali Post selalu menyalahkan hadirnya
pendatang terhadap penurunan jumlah umat Hindu. Hadirnya gagasan ini
membuat fakta bahwa selama ini pendatang tidak berpatokan pada ‘dimana bumi
berpijak disana langit dijunjung’ dan oleh sebabnya kini pendatang dituntut untuk
mengamalkan nilai-nilai Hindu yang belum sempat dielaborasi oleh Bali Post.
“Kapolda Bali Made Mangku Pastika sangat bangga masyarakat Bali kini
memiliki gerakan bersama yang disebut Ajeg Bali. Menurutnya, Ajeg
Bali harus diartikan sebagai Bali yang Hindu. Hindu jangan diartikan
sebagai sebuah agama lengkap dengan ritualnya namun Hindu sebagai
sebuah filosofi kehidupan yang sarat akan muatan universal. “Termasuk
orang non Hindu yang hidup di Bali juga berbuat untuk Bali yang Hindu.
Jadi konsep ajeg Bali yang ajeg Hindu ini tak tertutup bagi umat
lainnya,” tegasnya ketika memberi pembekalan kepada finalis Guru Ajeg
Bali (GAB) di ruang Kapolda, Jumat (19/11) kemarin,” (Bali Post, Ajeg
Bali Harus Diartikan Ajeg Hindu, 2004).
4.2.1.4 Relasi
Bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita
menjadi penting untuk mengetahui kekuasaan sosial yang direpresentasikan dalam
berita. Pada teks berita ajeg Bali mengenai agama, masyarakat Bali dinilai sebagai
kelompok yang tidak berdaya dan patut menerima belas kasih. Ini disebabkan
kondisi lembaga Hindu yang kurang aktif dalam mengajak Hindu muda Bali
untuk lebih memahami dan mengimplementasikan nilai dan ajaran agama Hindu
dan diperparah atas desakan pendatang. Ketidakberdayaan ini adalah alasan
mengapa lembaga Hindu harus tetap solid, mengapa pelaksanaan upacara Hindu
harus direvitalisasi, dan mengapa masyarakat diharapkan untuk lebih selektif
terhadap pendatang yang masuk ke Bali. Pada teks berita, Bali Post meminta
masyarakat Hindu untuk merevitalisasi penyelenggaraan upacara. Bukan saja
untuk perbaikan ke dalam tetapi juga untuk menghadang pendatang yang menurut
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Bali Post mengambil keuntungan dari upacara yang diselenggarakan. Terlihat
bahwa wacana ajeg Bali dalam bidang agama sangat erat hubungannya dengan
masyarakat Bali dimana ada jarak antara masyarakat Bali dan partisipan berita
dengan kelompok pendatang. Hal ini menegaskan Bali Post memiliki keinginan
untuk menghalau pendatang karena dipercaya menurunkan kualitas dan kuantitas
umat Hindu di Bali dengan merevitalisasi prosesi upacara agama bukan
didasarkan oleh keperluan untuk berubah karena penyelenggaraan yang akan
berakibat positif terhadap kedamaian pribadi umatnya.
“Menurut I Made Mustika dari Buleleng, yang perlu dipikirkan untuk
menjaga keajegan Bali agar umat Hindu tak terdesak adalah
mensosialisasikan upacara-upacara yang pokok, bukan seremonial yang
glamor. Sudah lumrah terjadi di Bali setiap kali ada piodalan di pura
maka kaum pendatang akan menangkap hal tersebut sebagai rejeki
nomplok. Apa sebab? Karena upacara piodalan bahkan sampai upacara di
tingkat rumah tangga lebih banyak dikedepankan sebagai festival, ajang
bersuka cita. Sementara pemahaman upacaranya amat tipis. Karena
upacara dikepankan sebagai acara seremonial berupa festival, maka
pedangang non formal yang datang dari luar daerah menggelar
dagangannya beramai-ramai,” (Bali Post, Menghayati Hakikat Hidup
dalam Orientasi Keajegan Hindu, 2003)
4.2.1.5 Identitas
Dalam teks berita Ajeg Bali tentang agama, wartawan memposisikan diri
sebagai bagian dari masyarakat Bali yang juga gerah akan penyelengaraan
upacara-upacara yang mengorbankan banyak waktu termasuk waktu kerja
sehingga kalah bersaing dengan pendatang luar daerah Bali. Wartawan juga
memposisikan dirinya sebagai bagian dari kelompok yang menggunakan tolak
ukur pendatang dalam penyelenggaran prosesi agama di Bali dan menginginkan
adanya revitalisasi penyelenggaraan upacara bukan untuk penguatan ke arah
dalam umat Hindu tetapi juga benteng dari pendatang.
“Umat Hindu di Bali punya banyak kendala yang menyebabkan kita
kalah bersaing dengan kaum pendatang. Karena banyaknya kewajiban
adat maupun kewajiban agama, umat Hindu jarang bisa bekerja full time
tujuh hari selama sepekan. Bahkan pada waktu-waktu tertentu di luar
libur resmi umat Hindu masih sering harus meninggalkan pekerjaanya
guna memenuhi kewajiban adat atau agamanya. Kelemahan ini kemudian
ditutupi oleh kaum pendatang yang seolah tiada hari tanpa libur. Mereka
tidak perlu sampai tutup warung, umpamanya, walaupun harus
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menunaikan ibadat agamanya,“ (Bali Post, Perlu Grand Disain
Pembangunan Manusia Hindu, 2003).

4.2.2 Seni Budaya
Seni dan budaya Bali baik yang tangible dan intangible dinilai unik dan
dapat membedakan antara masyarakat Bali dengan kelompok masyarakat lainnya.
Bagaimana Ajeg Bali melihat seni dan budaya Bali dan bagaimana strategi
melestarikan seni dan budaya Bali?

4.2.2.1 Ideasional – Representasi Pada Anak Kalimat
Acap kali Bali post menggunakan kata-kata seperti ‘jati diri’, ‘kearifan
lokal’ ‘acuan peradaban’, untuk menunjukkan betapa pentingnya seni dan budaya
Bali untuk dilestarikan sebab ialah jati diri dan identitas diri masyarakat Bali. Dari
berbagai artikel berita bentuk seni dan budaya yang paling menonjol adalah
bahasa Bali dan tari-tarian. Seperti yang terlihat dari beberapa judul dan kutipan
berita berikut. Bali Post, dalam kaitannya dengan Ajeg Bali, melihat budaya
sebagai sebuah benda fisik yang harus dilestarikan tinimbang produk masyarakat
yang dapat berevolusi terus menerus sesuai dengan kebutuhan jaman.
“Ajegkan Bali Lewat Siaran Bahasa Bali,” (Bali Post, 2008)
“Ikut Ajegkan Bali, Ciptakan Tari “Ardha Nara Swari,” (Bali Post, 2008)
“Sementara kalau berbicara tentang budaya, I Wayan Geriya
menyatakan, mau tak mau harus membicarakan tentang seni dan
estetika,” (Bali Post, Menuju Kepercayaan Diri Kultural, 2003)
Terlihat pula bagaimana penuturan Bali Post terhadap faktor-faktor yang
mempercepat lunturnya seni dan budaya Bali adalah ‘modernisasi’, ‘globalisasi’,
dan ‘komersialisasi’. Ketiga hal tersebut membuat seni dan budaya kini bukan
hanya sebagai jati diri saja tetapi juga mata pencaharian masyarakat Bali yang
akhirnya cenderung membuat seni dan budaya Bali ‘sangat dangkal dan kering
pemaknaan’. Dalam artikel beritanya, anehnya Bali Post tidak menyebut
pariwisata Bali sebagai salah satu hal yang membuat budaya dan kesenian Bali
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‘dangkal dan kering pemaknaan’ Bukankah justru pariwisata yang mendorong
komersialisasi budaya hingga membuat inti-inti seni dan budaya menjadi kabur?
Di berita lainnya, justru Bali Post ingin menegaskan bahwa budaya Bali perlu
dilestarikan sebab, ialah ‘aset pariwisata’ yang selama ini menjadi pokok
perekonomian Bali.
Selain ketiga hal di atas, Bali Post juga menyebut pendatang sebagai
ancaman dalam pelestarian seni dan budaya Bali. Dengan menggunakan metafora
semut, Bali Post menegaskan bahwa pendatang adalah kelompok yang mengambil
hal yang seharusnya bukan miliknya secara diam-diam seperti halnya semut.
Meskipun pada awalnya Bali Post memilih menggunakan metafora yang lebih
halus dalam bahasa Bali krama (warga) tamiu (tamu) namun di kalimat kedua
penegasan atas citra pendatang dari kacamata Bali Post terlihat dengan
mengasosiasikan pendatang sebagai semut.
“Kedatangan para krama tamiu (pendatang) ke Bali, tak terlepas dari
manisnya ‘gula’ pariwisata yang asset utamanya adalah budaya. Bali
yang menjanjikan itu membuat ‘semut-semut’ berdatangan,” (Bali Post,
Budaya Lestari, Bali Ajeg, 2004)

4.2.2.2 Ideasional – Representasi Dalam Kombinasi Anak Kalimat
Dalam beberapa paragraf di berita pada tahun awal-awal kemunculannya,
Ajeg Bali melihat budaya tidak hanya bentuk fisik semata tetapi juga nilai-nilai
dan kearifan lokal yang ada serta mendefinisikan Ajeg Bali dalam konteksnya
tentang seni budaya sebagai “kemampuan kepercayaan diri kultural”. Selanjutnya
kepercayaan diri kultural tersebut dimaknai dengan penghargaan terhadap
kesenian dan kebudayaan Bali yang telah tergantikan oleh kesenian dan
kebudayaan lain sehingga masyarakat Bali kembali mencintai seni dan budaya
tersebut. Bentuk pengembalian kepercayaan diri tersebut diterjemahkan Bali Post
dengan pemakaian bahasa Bali sebagai bahasa sehari-hari dan apresiasi terhadap
seni tari.
“Dalam diskusi yang dipandu I Wayan Juniartha, Nyoman Erawan
memaknai Ajeg Bali sebagai kemampuan manusia Bali untuk memiliki
kepercayaan diri kultural (cultural confidence),” (Bali Post, Menuju
Kepercayaan Diri Kultural, 2003)
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“Profesi seniman, menurutnya, sering dicitrakan sebagai profesi ngayah
yang dipersepsikan tabu dari penghargaan dan hak-hak material” (Bali
Post, Menuju Kepercayaan Diri Kultural, 2003)
“Artinya sebagai pendukung kebudayaan Bali mereka merasa terasing
karena tidak berbahasa Bali, berkesenian Bali, tidak senang dengan
makanan Bali, dan seterusnya,” (Bali Post, Ajegkan Budaya Bali,
Perkuat Jati Diri, 2007)
“Terlebih, ada pandangan bahwa berbahasa Bali itu kurang gaul,” (Bali
Post, Ajegkan Budaya Bali Lewat Pelestarian Bahasa Daerah, 2004)
Kepercayaan diri yang bersifat kultural juga, menurut Bali Post, dapat
ditingkatkan dengan tetap meninggalkan panca Ma (mamitra, mamotoh,
mamaling, mamunyah, mamadat) yang saat itu banyak ditemukan judi sabung
ayam berkedok upacara.
Terlihat dari beberapa kutipan di atas yang lebih banyak disoroti adalah
tentang budaya Bali yang bersifat tangible seperti bahasa, tarian, banjar, dan
aktivitas spiritual Hindu ketika melakukan pemujaan di tempat ibadah. Budaya
juga dinyatakan oleh Bali Post sebagai hal yang memiliki nilai tambah ekonomi
tinimbang sebagai produk masyarakat Bali untuk bertahan dari perubahan jaman.
Bali Post juga menegaskan pariwisata sebagai alasan budaya harus dilestarikan.
Ini kemungkinan berkaitan dengan runtuhnya pariwisata Bali akibat bom Bali.
Bali Post ingin mengembalikan kejayaan ekonomi Bali seperti dulu dengan
mengedepankan budaya-budaya yang dapat menarik minat wisatawan.
“Jika sudah disadari aset pariwisata adalah budaya tentu semua pihak
mesti menjaga aset tersebut dengan baik, (Bali Post, Budaya Lestari Bali
Ajeg, 2008)
“Dikatakannya, Bali sangat terkenal karena kepariwisataanya. Bahkan,
dulu di mata tamu mancanegara Bali lebih dikenal daripada Indonesia.
Maka pernah ada ungkapan Bali sebelah mananya Indonesia. Karena itu
menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menjaga Bali. Dengan
demikian Bali tetap terjaga kelestariannya,” (Bali Post, Budaya Lestari
Bali Ajeg, 2008)
Dalam rangka menjaga seni dan budaya Bali, Bali Post dalam konteks
Ajeg Bali menginginkan pendatang luar pulau Bali juga turut serta. Cara yang
bisa dilakukan oleh pendatang adalah dengan mengganti nama RT/RW menjadi
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banjar. Pendatang juga diimbau untuk menggunakan bahasa Bali dalam
percakapan sehari-hari. Sebatas ini, Bali Post kembali menyatakan bahwa budaya
yang dimaksud dalam konteks Ajeg Bali adalah budaya yang tangible. Bentuk
peran serta pendatang yang diapresiasi Bali Post salah satunya adalah
pembangunan klenteng yang diwarnai sedikit bumbu budaya Bali. Disana, Bali
Post mengapresiasi hal-hal yang bersifat Hindu Bali diaplikasikan misalnya dalam
pemercikan tirta saat pembersihan klenteng atau bagaimana dewa-dewa yang
berstana disana mirip dengan dewa-dewa Hindu. Sayangnya lagi-lagi ini adalah
sebuah pembuktian lainnya bahwa Ajeg Bali melihat budaya sebagai produk
masyarakat yang fisik dan religius semata bukan nilai-nilai spiritual yang
sebenarnya baik secara universal.
“Prosesi diawali dengan pemercikan tirta terhadap barongsai dan liong
yang ada di tempat tersebut….yang paling penting keberadaan TITD Cao
Fuk Miao mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan
kehidupan umat beragama yang harmonis serta mampu menjunjung nilai
kearifan lokal dalam konteks Ajeg Bali,” (Bali Post, Cao Fuk Miao,
Kearifan Lokal Ajeg Bali, 2007)
4.2.2.3 Ideasional – Representasi Pada Rangkaian Anak Kalimat
Ajeg Bali memang cerminan ideologi Satria Naradha, pemilik Bali Post,
yang di propagandakan salah satunya oleh Bali Post. Oleh sebabnya, tidak
diketemukan pendapat-pendapat kontra yang hadir dalam berita Ajeg Bali terkait
dengan seni-budaya. Komentar-komentar para penggiat seni dan budayawan
terkenal Bali seperti Tan Lioe Ie, Putu Wijaya, dan Nyoman Erawan digunakan
untuk melegitimasi pendapat Bali Post soal seni dan budaya Bali yang harus
diselamatkan. Dalam artikel berita yang berjudul ‘Menuju Kepercayaan Diri
Kultural” Bali Post melalui partisipan beritanya telah mengelaborasi bahwa
kebudayaan adalah kepercayaan diri, dinamis, dan bukan terpaku pada hal fisik
semata. Pendapat-pendapat yang setuju disusun sedemikian rupa agar pembaca
memiliki pendapat bahwa Ajeg Bali bukanlah kembali ke budaya jaman dulu dan
budaya Bali yang harus dilestarikan adalah budaya yang sifatnya tangible dan
intangible. Dengan hadirnya partisipan berita yang terkemuka, maka dengan
mudahnya Bali Post dapat merangkul para pembacanya dengan ide bahwa
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penyelamatan budaya Bali lewat Ajeg Bali sangat diperlukan dan didukung oleh
para penggiat kesenian Bali.
“Baginya desa kala patra adalah kearifan lokal yang membuat Bali
selalu aktual dan dalam harmoni, bahkan pada saat terjadi distorsi dan
disharmoniasi. Sebuah kekayaan batin yang otomatis membuat orang
Bali akan selalu baru, menyesuaikan dengan keadaan sehingga senantiasa
berhati terbuka, menghadapi segala perubahan jaman. Juga perimbangan
serentak antara sekala dan niskala, antara ada dan tak ada, menjadi luruh
menyatu, saling terkait dalam kehidupan Bali, (Bali Post, Menuju
Kepercayaan Diri Kultural, 2003)
Namun terkait dengan definisi Ajeg Bali dalam budaya yakni
kemampuan untuk mengembalikan kepercayaan diri, Bali Post telah menggeser
fokus budaya ke budaya yang berwujud saja.
“Banyak pihak khawatir bahasa Bali (halus) akan mengalami kepunahan
manakala tidak diimbangi dengan upaya pelestarian. Terlebih ada
pandangan bahwa berbahasa Bali itu kurang gaul, sehingga ada
kecenderungan memilih pemakaian bahasa Indonesia dalam pergaulan
sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan keluarga dan
pergaulan sehari-hari dinilai lebih PD-percaya diri. Karena itu, upaya
menggalakkan pemakaian bahasa ibu orang Bali mesti terus diupayakan,
terutama dikalangan generasi muda, (Bali Post, Ajegkan Budaya Bali
Lewat Pelestarian Bahasa Daerah, 2004)
4.2.2.4 Relasi
Bali Post dalam teks-teks berita Ajeg Bali tentang budaya lebih
menempatkan hubungan dengan masyarakat Bali. Budaya Bali dan masyarakat
Bali dinilai sebagai hal yang patut dikasihani dan perlu mendapat perhatian lebih
karena gempuran globalisasi dan pendatang yang tak putus, budaya Bali semakin
kehilangan intinya. Pendatang juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam
melestarikan budaya tetapi pendapat pendatang tak pernah sekalipun muncul
dalam artikel berita. Ketika membicarakan sebuah berita bukankah wartawan
dituntut untuk mengakomodir pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Ini
menyiratkan pendatang dalam artikel berita di Bali Post posisinya tidak
diperhitungkan sama sekali oleh Bali Post.
Dalam kutipan kepala berita berikut, Bali Post menggambarkan bahwa
upaya pelestarian budaya Bali sangat diperlukan jika tak ingin Bali hilang. Upaya
pelestarian budaya tak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat Hindu Bali
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tetapi juga pendatang yang mencari nafkah di Bali. Hal ini menunjukkan betapa
Bali Post memandang pendatang sebagai sebuah ancaman lestarinya budaya Bali.
Yang menarik di kutipan ini adalah alasan dibalik pelestarian budaya Bali itu
harus tetap ada yakni pariwisata. Dengan menggunakan pariwisata Bali Post ingin
menunjukkan betapa hancurnya Bali dari segi ekonomi jika budaya Bali yang
unik itu tak ada lagi. Sebab budaya adalah aset pariwisata. Dengan menggunakan
teknik transfer makna kehancuran inilah pembaca akan berpikir bahwa pelestarian
budaya agar ekonomi tak hancur penting adanya. Padahal pelestarian budaya
untuk tujuan macam ini justru akan membuat budaya dan kesenian Bali ‘dangkal
dan kering pemaknaan’ seperti yang dikatakan Gelebet (Bali Post, Menuju
Kepercayaan Diri Kultural, 2003) karena tekanan komersialiasi dalam pariwisata.
Tetapi pariwisatalah yang menurut Bali Post dan masyarakat penting sebab ia
yang membuat dapur tetap mengepul dan meredakan kepanikan ekonomi Bali.
“Kedatangan para krama tamiu (pendatang) ke Bali tak terlepas dari
manisnya ‘gula’ pariwisata yang aset utamanya adalah budaya Bali yang
menjanjikan, membuat ‘semut-semut’ berdatangan. Karena itu, agar Bali
tetap Ajeg budaya Bali mesti dilestarikan. Menjaga Ajegnya budaya Bali
tak hanya dilakukan oleh masyarakat Bali tetapi juga para krama tamiu.
Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Bali Drs. Nyoman Nikanaya M.M
mengatakan, siapapun dia, ketika menetap dan menggantungkan periuk
ekonominya di Bali, mesti menghormati budaya Bali. Para pendatang
mesti dapat beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka tinggal atau
menetap, (Bali Post, Budaya Lestari Bali Ajeg, 2004)
4.2.2.5 Identitas
Wartawan mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat
Bali yang merasa perlu akan pelestarian budaya Bali dan peningkatan
kepercayaan

diri

terhadap

budaya

yang

dimilikinya.

Wartawan

juga

mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat Bali yang
menginginkan pendatang luar pulau Bali untuk ikut menghormati budaya Bali
dengan jalan menggunakan bahasa Bali atau dengan mengganti sistem RT/RW
menjadi banjar. Tentu saja fakta ini tidak terlalu mengejutkan melihat Bali Post
adalah perpanjangan tangan Satria Naradha, penggagas ideologi Ajeg Bali.
“Banyak pihak khawatir bahasa Bali (halus) akan mengalami kepunahan
manakala tidak diimbangi dengan upaya pelestarian. Terlebih ada
pandangan bahwa berbahasa Bali itu kurang gaul, sehingga ada
kecenderungan memilih pemakaian bahasa Indonesia dalam pergaulan
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sehari-hari,” (Bali Post, Ajegkan Budaya Bali Lewat Pelestarian Bahasa
Daerah, 2004)
4.2.3. Pariwisata
Pertanyaan besar yang muncul adalah, bagaimana pariwisata dalam
mendukung pelestarian budaya yang diinginkan Bali Post dalam konteks Ajeg
Bali?
4.2.3.1 Ideasional – Representasi Pada Anak Kalimat
Pariwisata dalam konteks Ajeg Bali oleh Bali Post didefinisikan sebagai
‘keamanan dan kenyamanan’. Kenyamanan bisa didapat dengan cara ‘penguatan
jati diri’ masyarakat Bali sebab keunikan budaya dan adat istiadat rupanya adalah
jualan utama pariwisata Bali. Di samping itu, kenyamanan dan keamanan dapat di
tingkatkan dengan penguatan desa pekraman yang disebut Bali Post sebagai ‘pilar
pariwisata’. Penguatan desa pekraman pada bidang keamanan menjadi ciri khas
Ajeg Bali yang digagas Kelompok Media Bali Post. Salah satu hal yang muncul
pada bidang keamanan setelah adanya Ajeg Bali adalah aktifnya keamanan desa
yang disebut pecalang. Kelompok keamanan ini kini sangat kuat pengaruhnya
dalam pariwisata dan politik. Mereka yang menjaga keamanan villa, upacara adat,
bahkan menyidak para pendatang.
“Untuk itu desa pekraman dapat diberikan subsidi oleh pariwisata guna
mempertahankan gaya hidup dan keamanan Bali,” (Bali Post, Perkuat
Jati Diri, Tetap Pada Koridor Budaya, 2003)
Dalam teks berita tentang pariwisata, Bali Post menilai bahwa pariwisata
Bali perlu difokuskan pada tiga aspek yakni ‘wisatawan yang berkualitas, Tri Hita
Karana, dan pariwisata berbasis budaya’. Kualitas wisatawan yang diinginkan
tidak dijelaskan terlalu dalam sehingga ini memunculkan pertanyaan kualitas
wisawatan macam apa yang diidamkan Ajeg Bali. Jika wisatawan yang hanya
peduli dan tertarik pada budaya Bali sehingga budaya Bali tetapi langgeng,
bukankah itu terlalu naif? Bagaimana pemilihan wisatawan yang berkualitas itu
juga tidak dijelaskan. Apakah dengan melarang wisatawan yang berwisata ala
backpacker? Atau dengan menawarkan jualan budaya saja dan yang lain seperti
kehidupan malam ditutup misalnya dapat mendapatkan wisatawan yang
berkualitas? Konsep baru semacam ini mudah mendapat perhatian tapi level
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implementasinya juga tidak mudah, terlebih tidak dijelaskan oleh sang
penggagasnya. Pariwisata oleh Bali Post juga dinilai sebagai hal yang
mengesampinglan sektor ekonomi lain seperti pertanian. Untuk itu, Ajeg Bali juga
ingin pariwisata dapat membantu sektor lain.
“Income pariwisata harus dibagi rata agar pertanian dapat disubsidi,”
(Bali Post, Strategi Bertumpu Pada Tiga Aspek, 2003)
“Caranya dengan menyediakan subsidi untik pertanian yang dananya
diambilkan dari pendapatan yang diperoleh pariwisata,” (Bali Post,
Strategi Bertumpu Pada Tiga Aspek, 2003)
4.2.3.2 Ideasional – Representasi Pada Gabungan Anak Kalimat
Gagasan yang muncul pada teks berita tentang pariwisata dalam Ajeg
Bali statemen kekecewaannya terhadap dunia pariwisata yang memiliki dampak
negatif namun disi lain pariwisata Bali perlu dijaga karena sangat berkontribusi
terhadap masyarakat Bali. Ada banyak statemen Bali Post yang meskipun disadari
memiliki dampak negatif, pariwisata harus didorong ke arah yang bertujuan untuk
keajegan Bali. Dalam rangkaian anak kalimat di bawah ini ditunjukkan adanya
koherensi lokal sebab akibat melalui kata penghubung ‘untuk itu’. Bahwa dunia
akan sangat kehilangan Bali jika Bali tidak melestarikan apa yang menjadi daya
tarik pariwisatannya yakni: budaya dan adat istiadatnya. Melalui gabungan anak
kalimat ini, Bali Post membangun sebuah realitas turunnya pamor Bali yang
diakibatkan terkikisnya budaya, lingkungan dan pulau Bali sendiri. Disini Ajeg
Bali diperlukan untuk menanggulangi redupnya pamor Bali di dunia pariwisata.
Dengan disuguhkannya mistifikasi kehancuran dan kehilangan pamor, tentu saja
masyarakat Bali yang bangga atas kesohoran pulaunya di kancah dunia tidak mau
hal itu terjadi. Disini, Bali Post memainkan emosi pembaca dan menekankan
betapa pentingnya Ajeg Bali bagi dunia pariwisata.
“Hancurnya lingkungan dan gaya hidup masyarakat Bali akan membuat
dunia merasa kehilangan. Untuk itu, nilai Kompyang, Ajeg Bali harus
tetap dijaga,” (Bali Post, Perkuat Jati Diri, Tetap Pada Koridor Budaya,
2003)
Bali Post menegaskan pariwisata tetap harus dilestarikan dengan tidak
melupakan masyarakat Bali yang belum sepenuhnya menikmati keuntungan dari
pariwisata. Salah satu keuntungan yang harusnya diterima adalah penguatan desa
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pekraman. Melalui kelompok desa pekraman atau desa adat, budaya Bali yang
unik akan dipelihara dan keamanan akan terjaga dimana hal ini akan menopang
pariwisata Bali. Dari segi pelestarian budaya melalui desa pekraman, pelaku
pariwisata disarankan untuk menyumbang penghasilannya sehingga desa
pekraman dapat melakukan aktivitasnya seperti melakukan upacara – upacara
Hindu besar atau mendanai kegiatan sekaa (kelompok) yang ada di desa adat
tersebut. Pariwisata juga disarankan untuk menggunakan jasa pecalang (tim
keamanan desa adat) untuk menjaga pariwisata dan kegiatan besar lainnya. Ada
ketidakpercayaan akan kemampuan polisi dalam menjaga kemanan sehingga perlu
dikerahkannya pecalang terbaca dalam teks berita. Rasa memerlukan pecalang
kemungkinan di akibatkan dari bom Bali I dan II dimana polisi dinilai longgar
pengawasannya.

4.2.3.3 Ideasional – Representasi Pada Rangkaian Anak Kalimat
Dalam

teks

berita

tentang

kekecewaanya terhadap pariwisata Bali.

pariwisata,

Bali

Post

menyatakan

Bali Post menyebut hal-hal tersebut

adalah ‘belum sepenuhnya menyejahterakan masyarakat Bali’ dan ‘adanya
pengambilalihan sumber-sumber terutama tanah’. Bagaimana dengan budaya Bali
sendiri? Bali Post tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa dampak negatif
lainnya adalah lunturnya budaya Bali atau konversi budaya Bali yang religius ke
budaya yang lebih komersil misalnya. Budaya dilihat dalam tataran sebagai faktor
yang akan sangat mempengaruhi langgengnya pariwisata Bali. Pembaca digiring
untuk setuju dengan Ajeg Bali sebab jika budaya tak dilestarikan maka ladang
mata pencaharian utama mereka akan habis dan mereka bahkan tidak bisa
mencukupi kebutuhannya.
“Pariwisata telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan
masyarakat Bali secara menyeluruh. Namun meski disadari sebagai
sebuah industri yang mampu menghidupi sebagian besar masyarakat
dampak negatif pariwisata pun cukup banyak. Menurut Prof. dr. Ardika
Ketua Program Studi kajian Pariwisata dan Budaya Unud, dari penelitian
tahun 2001 diperoleh data bahwa daya tarik utama pariwisata Bali
bersumber pada keunikan budaya dan adat istiadatnya. Kehidupan dan
gaya hidup orang Bali yang religius dan unik membuat wisatawan
tertarik untuk berkunjung di samping memang ditunjang oleh adanya
keindahan alam,” ((Bali Post, Perkuat Jati Diri, Tetap Pada Koridor
Budaya, 2003)
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Kekecewaan bukan terhadap pariwisata itu sendiri tetapi pelaku
pariwisata dan pemerintah juga ditegaskan dalam rangkaian anak kalimat berikut.
Ada hal-hal di luar pariwisata yang akhirnya menggunakan pariwisata sebagai
kambing hitam atas dampak negatif yang melingkupi. Gagasan ini membentuk
opini bahwa Bali Post tidak melihat pariwisata sebagai hal yang membawa hal
negatif tetapi justru menyalahkan hal-hal diluar pariwisata atas hal negatif yang
terjadi. Untuk mendukung gagasan ini Bali Post juga menghadirkan sumbersumber berita yang kredibel dalam beritanya sehingga ini meyakinkan masyarakat
bahwa apa yang disampaikan Bali Post adalah sebuah kebenaran.
“Tata ruang Bali yang tidak jelas peruntukannya menyebabkan
pengembangan industri pariwisata selalu menjadi batu sandungan.
Akibatnya industri ini kerap dituding sebagai faktor utama hancurnya
lahan hijau Bali yang menjadi paru-paru kota dan lunturnya keajegan
Bali. Secara tidak langsung keajegan Bali yang identik dengan budaya
adat dan istiadat mulai menghilang karena lahan banyak beralih fungsi
menjadi fasilitas penunjang pariwisata seperti ruko dan pusat
perbelanjaan” (Bali Post, Strategi Bertumpu Pada Tiga Aspek, 2003)
4.2.3.4 Relasi
Dalam artikel berita pariwisata, relasi yang dibangun oleh wartawan
adalah dengan masyarakat Bali dan pemerintah. Dimana wartawan mengambil
sudut pandang masyarakat Bali atas pengaruh pelestarian budaya terhadap
masyarakat Bali yang sebagian besar bertumpu pada sektor pariwisata yang
menginginkan pemerintah bertindak tegas atas alih fungsi lahan yang terjadi
sehingga pariwisata tak dijadikan kambing hitam, keamanan untuk menjaga
pariwisata, dan pelestarian budaya Bali agar wisatawan yang datang ke Bali
menemukan daya tarik pulau dewata. Pemerintah yang dimaksudkan disini
utamanya adalah pemerintah pusat. Dalam kutipan paragraph berikut dapat dilihat
bagaimana wartawan menegaskan hubungannya dengan pemerintah dengan
menyebut pemerintah pusat menggenjot pariwisata Bali terlalu keras melalui pola
pembangunan. Ini mengakibatkan masyarakat Bali terlalu bertumpu pada sektor
ini. Pemerintah pusat menerapkan pola yang salah terhadap pembangunan Bali
inilah yang kemudian membuat Bali Post atas nama Ajeg Bali menggulirkan
keinginan agar Bali mendapatkan status otonomi khusus. Bali Post mengklaim
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bahwa hancurnya ekonomi Bali atas adanya bom Bali yang melumpuhkan
pariwisata tidak terlepas dari intervensi pemerintah pusat yang kemudian sangat
merugikan masyarakat Bali pada saat itu. Tetapi apakah jika diserahkan kepada
pemerintah daerah pada waktu itu, mereka juga mampu tidak tergoda untuk
memusatkan pembangunan pada pariwisata? Pemerintah di tingkat apapun akan
selalu tergoda, langkah besarnya lagi bukanlah pada pemerintah di tingkat mana
tetapi apa yang kemudian pemerintah harus lakukan untuk memulihkan pariwisata
pasca bom.
“Ditilik dari pola pembangunan, Ida Ayu Mas mengatakan selama ini
intervensi pemerintah pusat dalam menentukan pola pembangunan
daerah terlalu dominan. Jadi tidak relevan rasanya selalu menyalahkan
industri pariwisata sebagai penyebab ketinggalan pembangunan yang
terjadi di Bali. Karena menurut pendapatnya pariwisata datang
bersamaan dengan pola pembangunan dari pusat. Ia melihat, selama ini
intervensi pemerintah pusat menyebabkan masyarakat Bali pelan-pelan
mulai terbiasa,” (Bali Post, Strategi Bertumpu Pada Tiga Aspek, 2003)
4.2.3.5 Identitas
Wartawan memposisikan dirinya sebagai masyarakat Bali yang
merasakan bahwa pola pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pusat telah
merugikan masyarakat Bali. Pemerintah pusat dinilai hanya berfokus pada
pertumbuhan wisatawan Bali secara kuantitas tetapi melupakan pertumbuhan
wisatawan yang berkualitas serta melupakan satu budaya penting Bali yang
seharusnya dapat bersanding dengan pariwisata yakni pertanian. Disamping itu
wartawan juga menilai bahwa penghasilan dari pariwisata Bali juga tidak
dialokasikan untuk pembangunan pariwisata Bali. Padahal pengalokasian
pendapatan daerah maupun negara juga melibatkan kepala daerah dan dewan
perwakilan rakyatnya bukan hanya pemerintah pusat. Untuk itu perwakilan rakyat
dari Bali yang duduk di pemerintah pusat beserta kepala daerah Bali dan DPRD
memiliki tanggung jawab yang besar pula atas hadirnya APBN dan APBD yang
disebut tidak menguntungkan budaya Bali. Ini bukan hanya soal tanggung jawab
pemerintah pusat tetapi juga eksekutif dan legislatif pusat dan daerah. Setidaknya
ketika kepala daerah dan DPRD lebih kuat untuk memperjuangkan nasib Bali
tentu pola pembangunan semacam itu tidak akan terjadi. Tetapi apa kepala daerah
dan DPRD telah berupaya dan memperjuangkan hal ini? Ketidakhadiran sumber
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berita yang memberikan pandangan ini atau wartawan yang kurang menggali sisi
ini kemungkinan mengakibatkan munculnya gagasan menyalahkan pemerintah
pusat.
“Berbicara tentang peran pemerintah, kelihatannya kesalahan pemerintah
tidak saja pada lemahnya penegakan hukum dalam hal tata ruang
melainkan ada juga dari sisi pola pembangunan yang notabene berasal
dari pusat dan pengalokasian pendapatan yang masuk dari industri
pariwisata ini untuk melestarikan keajegan Bali,” (Bali Post, Strategi
Bertumpu Pada Tiga Aspek, 2003)
4.2.4. Ekonomi
Bom Bali 2002 tidak saja melumpuhkan sektor pariwisata Bali tetapi
juga ekonominya. Bagaimana konsep Ajeg Bali dalam kaitannya dengan ekonomi
Bali?

4.2.4.1 Ideasional – Representasi Pada Anak Kalimat
Bom Bali yang meledak 12 Oktober 2002 di jantung pariwisata Bali telah
membuat ekonomi pulau dewata melemah saat itu. Tingkat okupansi hotel
menurun drastis sehubungan dengan banyaknya travel warning, banyak pegawai
di PHK, dan daya beli masyarakatpun akhirnya menurun. Lewat penggunaan katakata ‘terpuruk’ ‘keterpurukan yang mendalam’, ‘ketimpangan’, ‘pariwisata
ambruk’, ‘pariwisata dieksploitasi besar-besaran’ ‘kemiskinan meningkat’, Bali
Post ingin menegaskan kepada para pembaca bahwa ekonomi Bali sedang berada
di titik nadir. Kosa kata yang digunakan mengajak para pembaca untuk ikut larut
dalam penggambaran ekonomi Bali yang ikut diledakkan, secara literer, oleh para
teroris.
Lebih lanjut dalam artikel beritanya, Bali Post meyakini bahwa
keterpurukan ekonomi Bali disebabkan oleh ‘eksploitasi besar-besaran’ terhadap
pariwisata dan bertumpu pada industri itu saja. Untuk itu, ‘sektor penghela’,
‘sektor penyela’, dan ‘sektor katalisator’ muncul sebagai gagasan yang
mendukung ekonomi Bali. Dalam kaitannya dengan Ajeg Bali, Bali Post juga
menyebut bahwa pertanian, sebagai salah satu kebudayaan Bali, harus dijadikan
salah satu sektor tersebut. Selain pertanian sektor lainnya adalah usaha kecil dan
menengah (UKM) yang dinilai Bali Post dapat meningkatkan ekonomi Bali.
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Dilihat dari budayanya, Bali tidak memiliki budaya perdagangan sekuat pertanian
memang namun gagasan penguatan UKM membuktikan sekali lagi bahwa Ajeg
Bali bukanlah gerakan kembali ke jaman dahulu. Penguatan UKM adalah sebuah
upaya pelestarian manusia Bali dari keterpurukan ekonomi. Untuk itulah
kemudian Bali Post membentuk sebuah koperasi (Koperasi Krama Bali) yang
salah satu aktivitasnya mendampingi dan memberikan suntikan modal bagi
pemilik UKM untuk berkembang. UKM yang dibantu tak hanya meliputi produkproduk asli Bali tetapi juga produk dari luar yang dijajakan pendatang misalnya
bakso atau jasa tukang cukur. Dalam sebuah artikel berita, Bali Post mengklaim
bahwa UKM-UKM di Bali telah merasakan manfaat dari kehadiran KKB.
“Beberapa pemilik IRT mengaku makin kuat untuk melanjutkan usaha
yang ditekuni. Lebih-lebih bisa mendapat bantuan permodalan (kredit)
yang ditawarkan oleh KKB,” (Bali Post, Ajegkan Bali, KKB Kucurkan
Kredit ke IRT, 2008)
Dalam rangkuman buku yang berjudul ‘Ajeg Bali’ terbitan Bali Post ada
sebuah point yang menyatakan “proteksi bagi penduduk lokal terhadap serbuan
pendatang. Proteksi penduduk lokal ini sangat perlu, sehingga mereka tidak
tergeser oleh kehadiran penduduk pendatang” (Bali Post, 2004). Dari uraian point
ini jika dihubungkan dengan adanya program pembinaan KKB untuk sektor
informal yang selama ini dipenuhi pendatang maka pembinaan tersebut dapat
dikatakan untuk memproteksi penduduk lokal dalam bidang ekonomi. Dari
namanya yang menggunakan kata Krama pun sudah cukup terlihat bahwa
peruntukan koperasi ini adalah untuk masyarakat lokal Bali yang bergama Hindu.
Untuk menyaingi penduduk pendatang yang menjual bakso dari daging ayam dan
sapi, sebagian besar anggota kelompok KKB menjual bakso dari daging babi yang
tak mungkin disentuh oleh penduduk pendatang. Pendatang dari pulau Madura
juga tersaingi dengan adanya kelompok KKB yang membuka usaha pangkas
rambut untuk laki-lakki. Jika Bali Post menyebutnya sebagai upaya proteksi, hal
ini justru terlihat sebagai gerakan menyingkirkan pendatang dari Bali dengan
mengambil alih sektor-sektor dimana pendatang bermain. ‘Proteksi’ juga dipilih
untuk memberikan kesan yang sangat positif kepada para pembaca Bali Post.

4.2.4.2 Ideasional-Representasi Pada Gabungan Anak Kalimat
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Pada topik ekonomi, Bali Post mengurai bahwa ada hubungan antara
pola pembangunan yang berfokus pada pariwisata dengan ambruknya ekonomi
Bali pasca bom Bali. Hal itu terlihat pada gabungan anak kalimat yang
membentuk koherensi lokal jenis sebab akibat. Penyebab dari ambruknya
ekonomi Bali disebutkan adalah ‘keamanan’, ‘manusia yang rakus’, ‘perintah dari
pemerintah pusat’, dan ‘investor’ yang mengalihfungsikan lahan menjadi fasilitasfasilitas penunjang pariwisata. Dari kutipan dibawah ini terlihat bagaimana
pembuat berita (Bali Post) menunjukkan betapa orang-orang di luar Bali terlalu
memerah pariwisata Bali karena tergiur pemasukan yang di dapat. Tetapi toh
sekali lagi pola pembangunan Bali ditentukan bukan oleh luar pulau Bali saja
tetapi juga masyarakat Bali yang selama ini tak terlalu banyak unjuk gigi atau
mempertahankan apa yang menjadi visi Bali. Sisi ini tak terlalu banyak di
tampilkan sehingga mengesankan Bali sebagai korban. Bali Post seakan ingin
menutupi kesalahan masyarakat Bali yang juga tak cukup berusaha dalam
penentuan pola pembangunan. Atau kesalahan pola pembangunan dari pusat
adalah tudingan yang paling mudah atas terpuruknya ekonomi Bali. Dalam
kalimat kedua meski hubungan sebab akibat tidak eksplisit namun penekanan
pada investor yang mengalihfungsi lahan di desa yang sebagian besar untuk
pertanian menandakan bahwa investor juga turut andil dalam ketidakmajuan
pertanian Bali sebagai sektor penyela. Seandainya saja masyarakat Bali dan
pemerintah daerah misalnya bersikap tegas atas alih fungsi lahan tentu saat itu
Bali Post tak perlu menyalahkan siapapun termasuk pemerintah pusat.
“Bali makin Ajeg dan kesohor di manca negara. Namun dalam
perkembangannya kini dan karena kerakusan manusia, orang cenderung
mengambil manfaat bumi dan mengembalikan limbah racun ke dalam
tanah Bali,” (Bali Post, Diperlukan "Masterplan" Keajegan Ekonomi
Bali, 2003)
“Ketenaran nama Bali membuat orang berduyun-duyung datang ke
daerah ini. Mereka (investor) tak hanya menyerbu kota, juga tanah-tanah
di desa di kapling-kapling,” (Bali Post, Wirausaha Lokal Yang Tangguh,
2003)

4.2.4.3 Ideasional – Representasi Pada Rangkaian Anak Kalimat

commit67to user

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Penguatan UKM menjadi fokus dari pembahasan berita Ajeg Bali
tentang ekonomi. Dalam kutipan paragraf berikut ditunjukkan bahwa narasumber
yang diundang Bali Post saat itu mendukung program penguatan UKM sebagai
strategi membangun ekonomi Bali di samping pariwisata dan sektor pendukung
lainnya. Terlihat pula, bagaimana penekanan atas investor dilakukan oleh Bali
Post. Sebagian investor selama ini dilihat sebagai kelompok yang sama sekali
tidak mendukung pelestarian budaya Bali. Dalam penekanan itu terlihat
bagaimana Bali Post juga ingin pembacanya memiliki opini yang sama
dengannya.
“Pemerintah dan legislatif perlu bersama-sama memberikan perhatian
yang sungguh-sungguh terhadap mereka ini, sehingga UKM UKM ini
bisa tumbuh menjadi besar di daerahnya sendiri. Kita tidak ingin iklim
yang diciptakan itu mematikan usaha kecil dan memberi untung kepada
pengusaha besar (baca: investor) dari luar yang belum tentu memiliki
kepedulian terhadap ajegnya Bali kedepan,” (Bali Post, Diperlukan
"Masterplan" Keajegan Ekonomi Bali, 2003)
Penguatan UKM kemudian diterjemahkan Bali Post dengan mendirikan
Koperasi Krama Bali (KKB) untuk membentuk industri kecil dan menegah di Bali
dalam permodalan dan lainnya. Dalam berita yang berjudul “Ajegkan Bali, KKB
Kucurkan Kredit ke IRT” (2008) Bali Post mengurai bagaimana ia tidak hanya
dapat berwacana tetapi juga dapat berperan aktif dalam mengajegkan Bali.
Banyak pihak menilai bahwa pendirian koperasi ini hanya untuk melebarkan
usaha yang dimiliki Kelompok Media Bali Post. Tetapi hal yang paling krusial
adalah bagaimana KKB sangat mendukung adanya pedagang bakso dan tukang
cukur asli Bali yang menjadi pesain pendatang. Lewat dukungan ini dapat diamati
betapa bagi Bali Post pendatang telah sangat berkuasa di Bali hingga masyarakat
Bali didukung untuk menjaja panganan yang bukan asli Bali untuk menyaingi
pendatang pada sektor informal. Namun terbukti, hingga pada saat tulisan ini
dibuat bakso yang terbuat dari daging babi itu belum seberhasil bakso jualan para
pendatang. Dan KKB tak ubahnya koperasi-koperasi yang dimiliki perusahaan
lainnya yakni menjual kebutuhan pokok sehari-hari.
“Masyarakat Klungkung terutama yang memiliki industri rumah tangga
makin merasakan keberadaan Koperasi Krama Bali yang kini memasuki
usia tiga tahun. Beberapa pemilik IRT mengaku makin kuat untuk
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melanjutkan usaha yang ditekuni. Lebih-lebih bisa mendapat bantuan
permodalan yang ditawarkan KKB,” (2008)
4.2.4.4 Relasi
Dalam membangun hubungan antara masyarakat Bali, pemerintah, dan
investor luar, pembuat berita menempatkan posisinya di atas dari ketiga kelompok
tadi. Dalam kutipan paragraf berikut, pembuat berita (Bali Post) seolah-olah
mengetahui apa yang menyebabkan keterpurukan ekonomi Bali dan menyatakan
bahwa pemerintah pusat selama ini telah salah dalam menangani ekonomi Bali.
Sedangkan Bali diposisikan sebagai korban karena di deskripsikan Bali adalah
tempat membuang limbah racun. Pada kutipan kedua terlihat bahwa posisi
pembuat berita juga lebih tinggi dibandingkan investor luar yang telah dituding
tidak ikut menjaga Bali. Juga terlihat bagaimana pembuat berita menyatakan
bahwa masyarakat Bali harus eling dengan jati dirinya. Ketidakpercayaan akan
pemerintah pusat, terlihat dari kalimat-kalimat yang membentuk koherensi lokal
penjelas. Selama ini pemerintah pusat dinilai tidak mengetahui kondisi di daerah
sehingga program-program yang akhirnya diluncurkan untuk daerah tertentu tidak
dapat berjalan dengan baik. Rentetan dari tudingan ini adalah Ajeg Bali
mengusulkan pemberian status otonomi khusus bagi Bali sehingga Bali dapat
mengelola pendapatannya sendiri. Dapat disimpulkan, menurut Bali Post dalam
konteks Ajeg Bali, penyebab hancurnya ekonomi Bali adalah pemerintah pusat
dan investor luar.
“Ia melihat iklim bantuan BUMN yang perlu dirubah. Dana alokasi
untuk UKM yang datang ke Bali mestinya ditentukan oleh pemerintah
daerah Bali. Tak usah lagi menunggu keputusan pemerintah pusat,” (Bali
Post, Diperlukan "Masterplan" Keajegan Ekonomi Bali, 2003)
“Namun karena perkembangannya kini dan karena kerakusan manusia,
orang cenderung mengambil manfaat bumi dan mengembalikan limbah
racun ke dalam tanah Bali…..Kita tidak ingin iklim yang diciptakan itu
mematikan usaha kecil dan memberi untung kepada pengusaha besar
(baca: investor) yang belum tentu memiliki kepedulian terhadap ajegnya
Bali kedepan,” (Bali Post, Diperlukan "Masterplan" Keajegan Ekonomi
Bali, 2003)

4.2.4.5 Identitas
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Pembuat berita (Bali Post) mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian
dari masyarakat Bali yang merasa bahwa Bali telah dimanfaatkan selama ini
hingga membuat ekonomi terpuruk. Hal ini tersirat dalam kutipan di bawah.
Namun argumentasi bahwa Bali telah dimanfaatkan belum muncul pada teks
berita di Bali Post. Alih-alih menjelaskan fakta bahwa Bali telah dimanfaatkan,
Bali Post menggunakan mistifikasi agar pembaca menyetujui apa yang menjadi
gagasan Bali Post tanpa proses berpikir panjang. Fakta yang seharusnya bisa
disampaikan misalnya ternyata persentase pemasukan dari pariwisata yang
dikembalikan ke Bali tidak cukup untuk menguntungkan Bali atau fakta lainnya.
Selain itu pembuat berita (Bali Post) juga memposisikan dirinya sebagai bagian
dari masyarakat yang merasakan adanya manfaat dari kehadiran KKB.
“Agama Hindu telah mampu menjadi landasan filosofis menata
kehidupan Bali dalam segala totalitasnya dalam masa lampau. Dengan
filosofi kepemimpinan “Asta Brata dalam Pembangunan” Bali menjadi
Ajeg dan makin kesohor di mancanegara. Namun dalam
perkembangannya kini dank arena kerakusan manusia, orang cenderung
mengambil manfaat bumi dan mengembalikan limbah racun ke dalam
tanah Bali” (Bali Post, Diperlukan "Masterplan" Keajegan Ekonomi Bali,
2003)
4.2.5 Agrobisinis
Dalam bukunya, Ngurah Bagus mendaftar beberapa budaya Bali mulai
dari agama hingga ke mata pencaharian yang bertumpu pada sektor pertanian.
Sebelum akhirnya berbelok ke arah industri pariwisata, 70% masyarakat Bali
bekerja pada bidang pertanian (Ngurah Bagus, 2002). Bagaimana konsep Ajeg
Bali dalam kaitannya dengan pertanian?

4.2.5.1 Ideasional-Representasi Pada Anak Kalimat
Pertanian masuk ke dalam agenda Ajeg Bali tidak serta merta karena Bali
memiliki budaya dalam bidang ini. Tetapi lebih dikarenakan Bali Post
memandang pariwisata tidak bisa diandalkan setelah bom meledakkan para turis
yang datang. Dalam artikel beritanya Bali Post mengutarakan kekecewaanya
terhadap pariwisata Bali dengan menggunakan kosakata ‘rentan’, ‘tidak
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memberikan jaminan jangka panjang’ untuk mendeskripsikan pariwisata Bali.
Bali Post bahkan memuat judul-judul yang seolah-olah ingin mengerdilkan
pariwisata dan menggantinya dengan sektor pertanian. Judul-judul seperti
“Bahaya Mendewakan Pariwisata” dan “Jadikan Pertanian Sebagai Panglima
Perekonomian Bali” menunjukkan betapa Bali Post ingin membuat pertanian
sebagai sektor utama pengganti pariwisata. Ini adalah sebuah reaksi Bali Post atas
lumpuhnya pariwisata Bali. Oleh karena sesuatu hal yang bukan berasal dari
pariwisata menyebabkannya hancur apakah adil berbalik menudingnya? Bahkan
ekonomi dari pariwisata Amerika Serikat pernah lumpuh sebab serangan 11
September (Gruver, 2012). Tetapi tinimbang sibuk menuding, Amerika Serikat
memilih untuk memulihkan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan para turis
secara cepat. Bahkan banyak penelitian dilakukan untuk memformulasikan hal
yang dapat mencegah teroris untuk meledakkan kawasan wisata. Amerika Serikat
tak

menggunakan drama

atau menuding apapun selain teroris untuk

menyelamatkan negaranya sedangkan Bali dengan Ajeg Balinya mendapatkan
bom keduanya tahun 2005.
“Pariwisata sangat rentan terhadap guncangan eksternal, WTC, bom Bali
dan SARS,” (Bali Post, Jadikan Pertanian Sebagai Panglima Ekonomi
Bali)
“Harapannya sektor pertanian yang kini terkonsentrasi di Badung tengah
dan utara menjadi sektor unggulan kedepannya,” (Bali Post, Bahaya
Mendewakan Pariwisata, 2011)

4.2.5.2 Ideasional-Representasi Pada Gabungan Anak Kalimat
Reaksi Bali Post terhadap lemahnya pariwisata disebarkan sedemikian
rupa atas nama ‘warisan budaya’ yang disebutnya pertanian. Tentu saja pertanian
adalah sektor yang harus ditingkatkan tetapi cara Bali Post mengajukan gagasan
dan alasan bahwa pariwisata telah lemah maka pertanian harus maju
mengindikasikan bahwa Bali Post sendiri yang memandang bahwa pertanian
harus dikembangkan hanya jika pariwisata lemah. Seperti yang terekam dalam
cuplikan paragraf berikut ini dimana koherensi lokal yang tercipta adalah penjelas
waktu sedangkan di kutipan kedua koherensi yang terbentuk adalah sebab akibat.

commit71to user

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

“Harapannya, ketika pariwisata tidak mampu berperan, pertanian
hendaknya bisa mengambil alih fungsi sektor pariwisata,” (Bali Post,
Jadikan Pertanian Sebagai Panglima Perekonomian Bali, 2003)
“Suparta memandang sektor pertanian harus dikedepankan karena
kepercayaan kepada pariwisata tidak bisa memberikan jaminan jangka
panjang,” (Bali Post, Jadikan Pertanian Sebagai Panglima Perekonomian
Bali, 2003)
Semasih pariwisata bisa berperan, Ajeg Bali juga merekomendasikan
agar produk pertanian Bali dapat disalurkan ke berbagai hotel dan restoran yang
ada. Sinergi ini yang juga ingin dibentuk Ajeg Bali. Tetapi wacana inipun telah
lama berkembang dan bukan wacana baru yang dikembangkan oleh Ajeg Bali. Ini
mengindikasikan sebenarnya konsep Ajeg Bali bukanlah suatu hal yang baru
karena gagasan-gagasan pentingnya sudah banyak diperbincangkan bahkan oleh
media yang tak mainstream. Lalu adakah gagasan baru Ajeg Bali menyoal
pertanian?
Gagasan Ajeg Bali lainnya adalah memproteksi penduduk lokal. Jika
dilihat dari kutipan di bawah maka alasan adanya proteksi penduduk lokal adalah
untuk memproteksi budaya lokal. Namun dengan cara apa Bali dapat
memproteksi penduduk lokal sehingga budayanya juga turut terproteksi, Bali Post
gagal membentuk koherensi lokal yang dapat menjawab pertanyaan tersebut.
Sehingga gagasan semacam ini tidak terlalu konkrit pelaksanaannya. Kesan yang
ditimbulkan dari penggunaan kata ‘memproteksi’ adalah adanya ancaman yang
datang dari luar untuk merusak budaya Bali. Ada kelompok orang dengan
budayanya yang berbeda mengancam budaya Bali. Terkait dengan pertanian,
bagaimana pendatang dari luar pulau Bali dapat mengikis pertanian misalnya juga
tak terjawab dalam artikel berita. Di sisi lain budaya bersifat dinamis sesuai
dengan perkembangan jaman dan budaya yang berevolusi adalah budaya yang
berubah. Jika perubahan terhadap kebudayaan itu niscaya dengan sendirinya lalu
mengapa Ajeg Bali beranggapan bahwa pendatang dengan budayanya yang
berbeda dapat mengancam?
“Dengan memberikan proteksi kepada penduduk lokal, secara langsung
kultur yang dimiliki masyarakat Bali bisa dijaga. Untuk itu, menurut
Winasa, Jembrana yang merupakan daerah yang paling pertama
dikunjungi oleh masyarakat luar, perlu menerapkan kebijakan khusus.
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Artinya pembangunan di Jembrana dengan daerah lain tidak harus sama.
Kondisi inilah yang saat ini terjadi di Bali,” (Bali Post, Tahan Pariwisata
Pacu Pertanian, 2003)
4.5.2.3 Ideasional- Representasi Pada Rangkaian Anak Kalimat
Pada rangkaian anak kalimat terlihat bagaimana gagasan-gagasan
menjadikan pertanian Bali bangkit di amini oleh narasumber-narasumber yang
hadir dalam artikel berita. Tidak ada pendapat kontra yang juga disandingkan
membuat artikel berita Ajeg Bali dipenuhi oleh gagasan dari satu pihak. Ini
menegaskan adanya keinginan Bali Post untuk memperkuat agenda Ajeg Bali
kepada para pembacanya dengan sengaja tidak menempatkan pendapat yang
kontra di artikel beritanya. Dalam kutipan paragraf di bawah ini
“Tahun 1998 Bali pernah menyandang predikat sebagai propinsi
swasembada beras. Tetapi sekarang hal itu hanya ada dalam mimpi. Bali
sekarang sangat tergantung pada daerah lain…inilah yang menjadi
kekhawatiran Dr. Alit Artha Wiguna dari Balai Pengkajian Teknologi
pertanian,” (Bali Post, Tahan Pariwisata Pacu Pertanian, 2003)
4.2.5.3 Relasi
Relasi yang tercipta dari artikel berita tentang agrobisnis/pertanian adalah
relasi pembuat berita dalam hal ini wartawan dengan khalayak dan partisipan
publik.
Relasi yang tampak antara pembuat berita dengan khalayak atau pembaca
Bali Post menunjukkan bahwa posisi pembuat berita lebih tinggi ketimbang
khalayak. Hal ini terlihat dari kutipan dibawah ini dimana pembuat berita seolaholah mengetahui tentang pertanian Bali kini dibandingkan dengan pembacanya.
Budaya pertanian yang memudar di Bali telah membuat Bali Post sebagai
pembuat berita yang lebih tahu dan menginformasikan kondisi pertanian Bali
kepada khalayak. Dengan menggunakan mistifikasi ‘mengorbankan sendi-sendi
kebudayaan Bali’ misalnya, pembuat berita ingin menguasai pendapat
pembacanya.
“Akankah tanah Bali habis akibat derasnya arus wisatawan? Pertanyaan
ini selalu muncul karena komersialisasi Bali yang menonjolkan
pariwisata secara berlebihan. Komersialisme turis telah mengorbankan
sendi-sendi kebudayaan Bali. Lahan-lahan pertanian Bali banyak beralih
fungsi, air untuk pertanian dijual ke pariwisata, tepi jurang di Kadewatan,
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Payangan, Tegalalang dikapling-kapling,” (Bali Post, Jadikan Pertanian
Sebagai Panglima Perekonomian Bali, 2003)
“Bahkan sejak 1980an supplier dari Jawa sudah berbondong-bondong ke
desa Depeha untuk mencari manga. Para supplier itu mengambil manga
di Depeha lalu dikemas di Jawa yang kemudian disebarkan ke kota-kota
di Jawa dan bahkan bisa jadi dikirim kembali ke Denpasar,” (Bali Post,
Memajukan Pertanian Setengah Hati, 2011)
Pembuat berita membangun relasi yang cukup dekat dengan pembaca dengan
tidak menggunakan kalimat-kalimat yang menggurui tetapi deskripsi dan
eksplanasi yang penuh dengan mistifikasi serta gaya bahasa yang populis.
Di tempat yang berbeda, Bali Post hanya menggunakan narasumber dari
kalangan pemerintah dan akademisi. Ini mengindikasikan bahwa posisi
narasumber/pemerintah lebih tinggi dari pembuat berita. Untuk mencapai tujuan
propagandanya, Bali Post hanya menggunakan narasumber diluar petani untuk
meyakinkan khalayak bahwa ide-ide yang dilontarkannya sangat valid dan
didukung oleh pemerintah /pejabat bidang pertanian, serta akademisi.

4.2.5.4 Identitas
Dalam teks berita tentang agrobisnis, pembuat berita mengidentifikasikan
dirinya secara mandiri di luar masyarakat Bali yang mendukung gagasan
dibangkitkannya lagi pertanian Bali di tengah pariwisata yang ambruk akibat bom
Bali. Bali Post sebagai media komersil juga tidak bisa dilepaskan dari cara-cara
untuk mendapatkan lebih banyak pembaca dan keuntungan. Menggunakan
mistifikasi-mistifikasi yang menyedot emosi pembaca secara langsung membantu
secara cepat diterimanya dengan baik ide-ide yang ditampilkan dalam teks berita.
Setali tiga uang dengan berita pada topik-topik sebelumnya yang
kebanyakan menggunakan satu pihak sebagai narasumber, teks berita dalam
bidang agrobisnis juga demikian. Narasumber-narasumber yang digunakan adalah
dari kalangan pejabat pertanian dan akademisi. Dimana gagasan-gagasan seperti
‘mensinergikan pariwisata dan pertanian’ sebenarnya bukan gagasan baru pada
waktu itu. Oleh karenanya, kehadiran narasumber-narasumber yang kredibel itu
lebih ditujukan untuk menguatkan Ajeg Bali dalam pikiran khalayak.
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4.2.6 Lingkungan and Tata Ruang
Pada dasarnya Bali Post pada edisi khusus Ajeg Bali 2003 telah
membedakan pembahasan lingkungan dan tata ruang. Namun artikel berita
keduanya menunjukkan bahwa kedua hal tersebut saling terkait. Sehingga
pembahasan analisis berita artikel tentang lingkungan dan tata ruang dijadikan
satu.

4.2.6.1 Ideasional-Representasi Pada Anak Kalimat
Menurut Bali Post kerusakan lingkungan Bali telah berada di tingkat
yang ‘mengkhawatirkan sekaligus memprihatinkan’. Disebutkan kerusakan
lingkungan ini disebabkan oleh masyarakat Bali yang tidak lagi mengaplikasikan
konsep keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari dan ‘manusia dengan segala
kerakusannya telah menabrak etika dan nilai-nilai dan kearifan leluhur Bali,’
Lingkungan Bali digambarkan sebagai sebuah hal yang berada diambang
kehancuran dengan menggunakan kosa kata di atas. Penggunaan mistifikasi ini
tentu saja akan menarik emosi pembaca dan membuat pembaca untuk sesegera
mungkin menyetujui apa yang disajikan Bali Post. Terlebih masyarakat lokal Bali
yang disajikan mistifikasi macam ini tentu akan menerimanya sebagai sebuah
kenyataan dan menyimpan memori bahwa Ajeg Bali adalah konsep untuk
menyelamatkan lingkungan Bali yang memprihatinkan. Dari titik inilah
masyarakat Bali dengan cepat menerima Ajeg Bali. Tidak hanya dalam bidang
lingkungan, metafora juga hadir dalam artikel berita tentang tata ruang dimana
Bali diibaratkan bak ‘kapal oleng’. Bali Post menggambarkan keadaan seakanakan Bali akan menghilang dalam sekejap dan untuk itulah Ajeg Bali
diformulasikan sebagai hal mendesak yang harus dilakukan. Paparan Bali Post
menjelaskan bahwa ketidakjelasan peruntukan lahan serta desakan penduduk
menjadi musabab dari rusaknya tata ruang dan lingkungan Bali. Pada kutipan di
bawah Bali Post menyajikan kondisi lingkungan dan tata ruang yang buruk di
Bali. Fakta-fakta yang disajikan menggugah pembaca dan masyarakat Bali untuk
menerima Ajeg Bali sebagai konsep yang sangat positif.
“Secara lebih terukur dapat diungkapkan di sini, kerusakan hutan yang
mencapai 50% dari tegakan ideal, penyerobotan hutan bakau dan abrasi
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pantai yang terus meluas,” (Bali Post, Ajeg Bali Melalui Paruman Agung
Satu Bali, 2003)
“Hutan di Jembrana kini memprihatinkan. Luas cakupannya yang 41 ribu
hektar, sebagian besar telah gundul,” (Bali Post, Sinergisitas Jaga Hutan
Mesti Dibangun, 2011)
Terkait dengan lingkungan dan tata ruang, Ajeg Bali melihat Bali sebagai
korban. Baik korban kebijakan pemerintah maupun derasnya arus urbanisasi yang
kemudian merubah lahan-lahan hijau menjadi perumahan. Sama seperti artikel
pada topik agama dan budaya, pendatang juga dilihat sebagai kelompok yang
mendesak Bali dan pada akhirnya berimplikasi buruk pada lingkungan dan tata
ruang Bali. Dengan adanya pembahasan pendatang yang menyumbang buruknya
lingkungan dan tata ruang menegaskan bahwa Ajeg Bali melihat pendatang
sebagai sesuatu hal yang mengganggu Bali dan harus dibatasi kedatangannya ke
Bali. Padahal, lingkungan dan tata ruang yang buruk juga dapat disumbang oleh
masyarakat Bali sendiri. Jikapun masyarakat pendatang mengabaikan lingkungan
misalnya mengedukasi pendatang tentang kebersihan sebagai sebuah solusi tidak
ditawarkan oleh Bali Post. Dalam kutipan di bawah terlihat bagaimana Ajeg Bali
ingin membatasi pendatang selain memang dijelaskan rumah susun tidak sesuai
dengan filosofi masyarakat Bali.
“Ibarat membuat ‘kungkungan’ (rumah lebah), pola rumah susun
semacam itu hanya mengundang lebah-lebah pendatang ke Bali,” (Bali
Post, Rumah Susun Tak Sesuai Filosofi Orang Bali, 2003)
4.2.6.2 Ideasional-Representasi Pada Gabungan Anak Kalimat
Pada teks berita lingkungan dan tata ruang, Bali Post merepresentasikan
lingkungan sebagai hal yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Bali
dengan membentuk koherensi mempertinggi seperti kutipan di bawah ini dan
mempertegas koherensi penyebab. Dengan menyebut bahaya yang dapat
ditimbulkan, Bali Post berharap pembaca melihat urgensi dari melindungi
lingkungan:
“Jika dilihat dari semua manfaat yang diberikan hutan lindung bagi
kehidupan, sudah sewajarnya kita harus menjaga kelestariannya,
menjauhkan dari perusakan, pengkaplingan, pengalihan fungsi (menjadi
kebun) dan penjarahan yang dapat menyebabkan bahaya yang lebih besar

commit76to user

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

seperti bahaya banjir bandang,” (Bali Post, Hutan Bakau Ganti Beton,
Sumur Jadi Payau, 2003)
Lingkungan juga ditegaskan Bali Post sebagai sesuatu hal inti dari
masyarakat Bali yang bersandar pada konsep Tri Hita Karana. Dimana tiga
penyebab kebahagiaan masyarakat Bali berasal dari penghormatan terhadap
Tuhan, terhadap sesama, dan lingkungan. Poin terakhir inilah yang menurut Bali
Post sudah banyak terabaikan sehingga lingkungan dan tata ruang Bali mengalami
kemunduran. Bali Post menguraikan cukup detil masalah apa yang menyebabkan
tata ruang dan lingkungan Bali rusak. Fokus utama Bali Post bukanlah agar
masyarakat Bali sendiri betul betul kembali pada lingkungan dan kemudian
bertindak sesuai dengannya tetapi cenderung meletakkan kesalahan pada hal-hal
diluar masyarakat Bali yang merusak lingkungan Bali seperti kebijakan
pemerintah dan desakan penduduk pendatang seperti yang tersurat dalam kutipan
berikut. Padahal jika saja Bali Post memfokuskan agar masyarakat Bali dapat
lebih bersandar pada konsep ini dan memperkuatnya tinimbang menuding hal-hal
lain tentu masyarakat Bali akan lebih berpikir kritis dan peduli terhadap
lingkungan.
“Selain itu, tekanan penduduk terhadap tata ruang Bali menyebabkan
terjadi ketidakseimbangan,” (Bali Post, Ketidakseimbangan Pemanfaatan
Ruang, 2003)
“Badung dan Denpasar telah menjadi korban kebijakan. Kebijakan
tersebut adalah pengembangan investasi untuk pembangunan prasarana
pariwisata yang numplek di daerah puputan ini,” (Bali Post,
Ketidakseimbangan Pemanfaatan Ruang, 2003)
4.2.6.3 Ideasional-Representasi Pada Rangkaian Anak Kalimat
Rangkaian anak kalimat yang terlihat cukup sering pada teks-teks berita
tentang lingkungan dan tata ruang adalah rangkaian anak kalimat perbandingan.
Dimana perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan gambaran ideal dan
gambaran lingkungan dan tata ruang Bali kini. Perbandingan ini menekankan
betapa kondisi Bali jauh dari kata ideal dan oleh sebab itu artikel berita tersebut
tampil menarik bagi pembaca dan memiliki tingkat kedekatan yang tinggi dengan
pembaca Bali Post yang sebagian besar masyarakat Bali.
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“Agama Hindu masih menjiwai cara hidup masyarakat Bali, ekspresi
persembahan (yadnya) berupa banten dan berkesenian masih tetap
menjadi identitas. Artefak dalam bentuk materialnya berupa pura, desa
adat, Banjar, dan subak yang tatanannya serasi dengan alam dikelola
untuk menopang keberlanjutan kehidupan Bali. Sistem dan struktur
pengaturanya pun dibuatkan kesepakatan dalam bentuk awig awig,
sebagaimana keseimbangan hidup bisa membimbing sampai ke tanah
wayah. Tata nilai, tata laku, dan laksana diatur dalam kesepakatan
bersama. Tata waktu dan upacara praksis (aksi dan refleksi) dalam
menjalankan kehidupan. Sayang, semuanya seolah menjadi romantisme
belaka saat ini ketika mendapati kondisi Bali saat ini. Seiring dengan
perkembangan zaman dan guliran peradaban serta meningkatnya
kebutuhan manusia, warisan leluhur berupa konsep keseimbangan itu
terabaikan,”(Bali Post, Ajeg bali Melalui Paruman Agung Satu Bali,
2003)
Pada kutipan diatas terlihat bahwa lingkungan direpresentasikan sebagai
hal yang amat penting dan merupakan bagian dari filosofi hidup orang Bali.
Namun, Bali Post menegaskan lingkungan Bali yang ‘memprihatinkan’ diperoleh
dari kebijakan pemerintah dan desakan penduduk. Fokus berita tentang
lingkungan dan tata ruang yang cenderung menyalahkan pihak luar tinimbang
memperkuat konsep Tri Hita Karana ke dalam masyarakat Bali membuat teks-teks
berita memuat gagasan-gagasan yang cenderung berada di luar konteks
pelestarian budaya dan lebih bersifat politis.
“Karena itu strategi dalam penanganan tata ruang, dia mengajak mari
berpikir untuk Bali secara utuh. Tawaran otonomi khusus yang sempat
diwacanakan dalam berbagai seminar dan diperjuangkan DPRD Bali,
layak dikongkretkan. Di sisi lain, ketidakseimbangan pembangunan
antarsektor, antarwilayah agar terus dikurangi,” (Bali Post,
Ketidakseimbangan Pemanfaatan Ruang, 2003)
4.2.6.4 Relasi
Hubungan atau relasi yang terlihat pada teks berita tentang lingkungan
dan tata ruang adalah relasi antara pembuat berita dengan masyarakat Bali,
pendatang, dan pemerintah.
Relasi yang tersingkap antara pembuat berita dengan masyarakat Bali
adalah posisi yang lebih tinggi yang dimiliki oleh pembuat berita. Pembuat berita
pada kutipan di bawah ini memberitahukan masyarakat Bali bahwa kondisi
lingkungan dan tata ruang Bali tidak baik. Pembuat berita seolah-olah adalah
pihak yang lebih mengetahui dengan menuturkan fakta-fakta yang ia temukan dan
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apa-apa yang harus dikhawatirkan. Gaya bahasa yang tidak menggurui namun
penuh dengan mistifikasi buruk akan lingkungan dan tata ruang Bali membuat
teks-teks berita ini mudah menarik perhatian pembaca utamanya masyarakat Bali.
“Selain melibatkan banyak pihak beserta kepentingan masing-masing,
kesadaran akan arti penting lingkungan bagi manusia sendiri masih
rendah. Hal ini setidaknya diekspresikan oleh sikap hidup dan tingkah
warga sehari-hari yang mengabaikan keseimbangan lingkungan. Di lain
pihak, instansi dan aparat keamanan masih tampak gamang dalam
menindak tiap pelanggaran. Akibatnya kerusakan terus berlangsung dari
waktu ke waktu,” (Bali Post, Ajeg Bali Melalui Paruman Agung Satu
Bali, 2003)
“Kerusakan hutan di Jembrana kini makin parah. Penggantian pejabat
rupanya tak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan
kerusakannya makin menjadi-jadi. Salah satu penyebabnya adalah
penebangan liar. Selain itu, hutan juga dikapling-kapling,” (Bali Post,
Paru-Paru Jembrana makin keropos, 2011)
Sedangkan pembuat berita juga terlihat memiliki posisi yang lebih tinggi
dari pendatang, Pendatang kembali digambarkan sebagai sebuah ancaman ajegnya
Bali. Rumah susun ditolak bukan saja karena tak sesuai dengan konsep Tri
Mandala dan Tri Angga dimana rumah harus memiliki pembagian yakni halaman
depan, halaman suci, dan halaman belakang tetapi juga rumah susun akan menarik
para pendatang baru.
“Rumah susun semacam itu memang tak sesuai dengan filosofi hidup
orang Bali dan menghadirkan ‘budaya baru’ yang dibawa oleh pendatang
ke Bali,” (Bali Post, Rumah Susun tak Sesuai Filosofi Orang Bali, 2003)
Hubungan antara pembuat berita dengan pemerintah daerah terlihat
setara. Tidak nampak Bali Post menyalahkan pemerintah daerah. Ini disebabkan
karena narasumber berita yang digunakan pada teks berita berasal dari pemerintah
daerah. Dalam konteksnya terhadap lingkungan dan tata ruang, Bali Post lebih
meletakkan kesalahan pada pemerintah pusat atas kebijakan otonomi daerah yang
diterapkan dan kebijakan lain yang merugikan Bali.
“Ironisnya, kebijakan yang dilakukan pemerintah orde baru itu justru
menghasilkan proyek mangkrak. Misalnya, mega proyek Bali Pecatu
Graha dan Bali Turtle Island Developmment,” (Bali Post,
Ketidakseimbangan Pemanfaatan Ruang, 2003)
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“Pengelolaan secara parsial oleh masing-masing kabupaten dan kota ini
dimungkinkan oleh penerapan UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi
daerah….jika mereka berlomba-lomba menggali PAD terutama dari
sektor yang dianggap potensial seperti pariwisata, dikhawatirkan akan
merusak keserasian dan kelestarian tata ruang Bali. Itu berarti akan
mengancam kelestarian ekosistem daerah Bali,” (Bali Post,
Ketidakseimbangan Pemanfaatan Ruang, 2003)
4.2.6.5 Identitas
Pembuat berita mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang sangat
bersimpati terhadap kerusakan lingkungan dan tata ruang Bali dan menginginkan
adanya perbaikan terhadapnya. Melalui medianya Bali Post mengidentitaskan
dirinya sebagai pihak mampu memberikan tawaran-tawaran ide untuk
memperbaiki lingkungan dan tata ruang pulau dewata.

4.2.7 Transportasi
Satu-satunya transportasi khas Bali adalah delman atau di Bali disebut
dokar. Tetapi Bali tidak memiliki budaya dalam bidang transportasi. Lalu konsep
macam apa Ajeg Bali itu dilihat dari bidang transportasi?

4.2.7.1 Ideasional-Representasi Pada Anak Kalimat
Ajeg Bali dalam kaitannya dengan transportasi tidak menyinggung soal
dokar atau alat transportasi tradisional lainnya untuk dilestarikan, Bali Post
bahkan tidak mengaitkan transportasi sama sekali dengan filosofi masyarakat
Bali. Transportasi diartikan sebagai bagian dari hidup di Bali yang harusnya
memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dan bagi pariwisata. Transportasi
Bali dinilai sebagai ‘lingkaran setan’ yang seolah tanpa solusi. ‘Macet’ dan
‘semerawut’ adalah deskripsi yang digunakan Bali Post untuk situasi lalu lintas
dan transportasi di Bali. Tetapi persoalan transportasi ini pun bukan hanya dialami
Bali saja tetapi hampir seluruh kota besar di Indonesia.
Identifikasi masalah transportasi yakni: ‘gengsi’ dan ketiadaan
‘transportasi umum’ yang memadai telah dilakukan oleh Bali Post. Bahkan
pembahasan masalah cukup detil. Namun, teks-teks berita tentang transportasi
belum menyentuh misalnya filosofi hidup orang Bali yang berkaitan di dalamnya.
Tidak ada ideologi khusus yang direpresentasikan dalam teks bidang transportasi
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kecuali mengenai masalah kenyamanan yang berhubungan dengan destinasi
wisata. Meskipun demikian penggunaan mistifikasi / kosa kata yang sifatnya
negatif dapat memunculkan ketertarikan tersendiri bagi pembaca dan kedekatan
bagi masyarakat Bali.

4.2.7.2 Ideasional – Representasi Pada Gabungan Anak Kalimat
Pada kombinasi anak kalimat terungkap bagaimana pembuat berita
menghubungkan masalah transportasi dengan Bali sebagai destinasi wisata.
Terlihat dari koherensi perpanjangan kontras di bawah ini seharusnya dengan
dijadikannya Bali sebagai destinasi wisata, transportasi juga harusnya menjadi
pokok penting yang harus dimajukan. Ironi yang disajikan Bali Post tentunya
menimbulkan ketertarikan diantara para pembacanya.
“Ironis, karena Kota Denpasar sebagai ibu kota Propinsi Bali justru hidup
dari pariwisata yang seharusnya identik dengan kerapian atau
keramahtamahan,” (Bali Post, Mengatasi Masalah Transportasi,
Memotong Lingkaran Setan, 2003)
Selain hal di atas, ideologi yang juga hendak disampaikan Bali Post lewat
kombinasi anak kalimatnya adalah bahwa masyarakat Bali begitu gengsi. Terlihat
dari kutipan di bawah ini yang membentuk koherensi penjelas bagaimana
persoalan transportasi tidak hanya melulu soal ketiadaaan transportasi umum yang
memadai untuk mengurangi kepemilikan kendaraan pribadi tetapi mental orang
Bali yang gengsi yang harus memiliki kendaraan pribadi juga menjadi salah satu
penyebabnya.
“Di samping memang karena gengsi, dimana hampir semua teman
sekolahnya berangkat ke sekolah dengan sepeda motor, kalau ia
menggunakan kendaraan umum betul-betul berat di ongkos,” (Bali
Post, Sudah Macet, Kesadaran Masyarakat Juga Rendah, 2003)
Meski tak disebutkan bahwa yang gengsi adalah orang Bali tetapi
penyebutan nama Bali pada narasumber yang sedang dideskripsikan membuatnya
terang benderang bahwa yang dimaksud gengsi adalah orang Bali. Di paragraf
selanjutnya Bali Post juga memuat narasumber yang kemungkinan bukan orang
lokal Bali (karena tak disebutkan nama Bali nya). Dalam paragraf ini kembali
ideologi bahwa masyarakat mementingkan kekayaan materi. Perbedaan
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narasumber meyakinkan bahwa Bali Post tidak sedang mengatakan secara spesifik
orang Bali gengsi atau berfokus pada kekayaan materi tetapi masyarakat secara
umumlah yang demikian.
“Ada cerita lain yang dialami Topan Aryawan…. orang tuanya atas dasar
sayang membelikan anaknya satu buah mobil. Itu tidak cukup, karena
dengan alasan jalan di Denpasar sering macet yang membuat mobil susah
bergerak cepat, lagi-lagi sejumlah sepeda motor memenuhi garasi rumah
keluarga Topan
4.2.7.3 Ideasional – Representasi Pada Rangkaian Anak Kalimat
Gagasan yang muncul pada rangkaian anak kalimat pada teks berita
bidang transportasi adalah transportasi dan lalu lintas di Bali hampir tidak
mungkin untuk diselesaikan. Peliknya masalah bahkan disamakan dengan
‘lingkaran setan’ dan solusi yang di tawarkan ibarat ‘ayam dan telur’, tidak tahu
mana yang lebih dahulu dilakukan.
“Mencari solusi mengatasi persoalan tarnsportasi bukan perkara mudah.
Kesulitan mencari solusi dalam persoalan ini membuatnya sering
diidentikkan dengan lingkarang setan yang sulit dikenali mana ujung
mana pangkalnya. Belum lagi itikad serius dari pemegang kebijakan
yang masih sangat diragukan untuk menuntaskan masalah ini. Entah
karena memang tidak mau, tidak bisa, atau memang tidak berani,
sehingga seolah-olah persoalan yang satu ini memang tidak pernah
mampu dituntaskan,” (Bali Post, Mengatasi Masalah Transportasi,
Memotong Lingkaran Setan, 2003)
Teks berita Bali Post juga tak hadir sebagai pemberi solusi yang aplikatif.
Solusi-solusi yang ditawarkan pada teks berita sangat normatif dan tidak ada
gagasan baru yang muncul.
4.2.7.4 Relasi
Relasi yang dibuat pembuat berita kepada pembaca cukup dekat dengan
merangkai kalimat seolah-olah pembaca dapat hadir pula di situasi dimana
pembuat berita berada. Ada juga bagian dimana teks berita bernada cenderung
menggurui, meskipun tidak disemua bagian, dimana pembuat berita ingin
memberitahukan dan menyadarkan masyarakat yang sebenarnya telah paham
permasalahan yang dihadapi dalam bidang transportasi.
“..jika itu salah dan memang tidak boleh dibangun tempat bisnis,
penguasa seharusnya berani mengatakan dengan tegas kepada
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pengusaha,” (Bali Post, Sudah Macet, Kesadaran Masyarakat Juga
Rendah, 2003)
Sedangkan pembuat berita digambarkan berempati dan memaklumi
jalan-jalan yang diambil oleh masyarakat Bali dalam memiliki kendaraan pribadi.
Ini karena ketiadaan transportasi umum yang memadai.
“Bayangkan berangkat dari rumahnya yang terletak di bilangan jalan
A.Yani, Peguyangan, Denpasar paling tidak ia harus dua kali mengganti
angkutan. Ongkos yang ia keluarkan untuk sekali berangkat bisa Rp
2.500, jadi kalau PP menjadi Rp 5000…
….Sebagai makhluk ekonomis tentunya pilihan membeli sepeda motor
adalah pilihan terbaik” (Bali Post, Sudah Macet, Kesadaran Masyarakat
Juga Rendah, 2003)
Di lain pihak, pemerintah secara umum dipresentasikan memiliki posisi
yang lebih rendah dari pembuat berita, meskipun tidak terlalu signifikan. Lagilagi, kebanyakan narasumber yang dipilih adalah narasumber dari jajaran birokrat.
Pemerintah digambarkan sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas
kondisi transportasi Bali.

4.2.7.5 Identitas
Pembuat berita dalam teks berita tentang transportasi digambarkan
sebagai pihak yang jengah akan masalah transportasi di Bali. Ia ingin pemerintah
segera mengurai kemacetan yang melanda lalu lintas Bali dan membenahi sistem
transportasi umum yang semerawut agar Bali tetap Ajeg. Pembuat berita juga
mengidentifikasikan dirinya sebagai masyarakat Bali yang mendambakan
transportasi umum yang memadai agar angka kendaraan pribadi dapat ditekan
untuk mengurai kemacetan.
“Mencari solusi mengatasi persoalan tarnsportasi bukan perkara mudah.
Kesulitan mencari solusi dalam persoalan ini membuatnya sering
diidentikkan dengan lingkarang setan yang sulit dikenali mana ujung
mana pangkalnya. Belum lagi itikad serius dari pemegang kebijakan
yang masih sangat diragukan untuk menuntaskan masalah ini. Entah
karena memang tidak mau, tidak bisa, atau memang tidak berani,
sehingga seolah-olah persoalan yang satu ini memang tidak pernah
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mampu dituntaskan,” (Bali Post, Mengatasi Masalah Transportasi,
Memotong Lingkaran Setan, 2003)
4.2.8 Politik
Ngurah Bagus (2002) tidak menyebutkan secara spesifik bahwa Bali
memiliki budaya dalam politik dan pemerintahan. Untuk mempertahankan
kelangsungan hidupnya masyarakat Bali membentuk sistem sosial dan
kemasyarakatan. Dimana setiap individu wajib untuk masuk ke dalam sistem
sosial dan kemasyarakatan yang terkecil, yang disebut Banjar. Perlu digaris
bawahi bahwa Bali menganut sistem kasta dimana pada awalnya hanya kastakasta tertentu yang dapat menduduki posisi pemerintahan, meskipun di era
kekinian orang dari kasta terbawah sudah bisa menduduki posisi pada
pemerintahan.

4.2.8.1 Ideasional-Representasi Pada Anak Kalimat
Dalam hal politik, Ajeg Bali adalah tujuan. Justu Ajeg Bali dalam bidang
politik tidak ingin melestarikan budaya politik masyarakat Bali yang cenderung
pasif dan menganggap ‘Bali tidak lebih hanya menjadi tempat implementasi
kebijakan semata,’ (Bali Post, Menggugat Keberanian Berpolitik Manusia Bali,
2003). Bali Post justru bercita-cita menguatkan posisi tawar politisi Bali di kancah
nasional dan meninggalkan budaya dalam bidang politik yang cenderung
memperlemah Bali.
Ada banyak anak kalimat yang mengungkap betapa politisi Bali tidak
menunjukkan taringnya seperti yang dikutip di bawah ini. Kelemahan inilah yang
akhirnya membuat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di pusat menurut Bali
Post tidak menguntungkan Bali.
“Kemampuan berpolitik manusia Bali harus diakui lemah,”
“..makin lemahnya kemampuan dan keberanian berpolitik manusiamanusia Bali…” (Bali Post, Menggugat Keberanian Manusia Bali, 2003)
“Posisi Bali dalam peta percaturan politik nasional memang masih sangat
memprihatinkan,” (Bali Post, Meningkatkan Posisi Tawar Politik, 2003)
Kebijakan yang tidak berpihak pada Bali tidak saja disebutkan karena
lemahnya kemampuan lobi-lobi dan sebagainya tetapi juga karena adanya
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pelemahan terhadap kemampuan itu. Penggunaan kosa kata seperti ‘telah
dilemahkan’, ‘dihancurkannya lokal genius Bali’, ‘sapi perah’ untuk menunjukkan
Bali menunjukkan bahwa ada usaha pemerintah pusat untuk meninabobokan Bali.
Hal ini tentu saja sedikit banyak menimbulkan ketidaksukaan masyarakat Bali
khususnya terhadap pemerintah pusat yang telah disebut melemahkan Bali selama
ini. Bali Post sebagai media yang memiliki pengaruh telah menempatkan
informasi-informasi sebagai jurang lebar antara pemerintah pusat dan masyarakat
Bali. Informasi yang dihadirkan membuat masyarakat Bali mempertanyakan
hubungan Bali dengan NKRI. Temuan ini sejalan dengan penelitian Macrae
(2010) yang menyatakan bahwa bom Bali telah mengubah hubungan antara Bali
dan NKRI. Padahal seperti orde baru yang dianggap sebagai penghancur lokal
genius Bali atau gerakan 30 September yang Bali Post sebut menambah suramnya
politik Bali juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Harusnya jika hal sama
terjadi di daerah lain maka daerah lain juga memiliki kemampuan berpolitik sama
rendahnya dengan Bali. Lalu mengapa kemampuan itu hanya surut di Bali? Hal
ini yang luput dari pembahasan Bali Post. Bali Post sekali lagi memberikan
mistifikasi bahwa Bali telah dilemahkan untuk menggugah emosi pembaca dan
masyarakat Bali; untuk meyakinkan pembaca dan masyarakat Bali bahwa Ajeg
Bali adalah konsep yang akan mengembalikan kekuatan politik Bali.
Dalam kaitannya dengan Ajeg Bali, menguatkan kemampuan berpolitik
politisi Bali amat penting. Politisi Bali yang kuat akan menentukan lemah atau
tidaknya sosial budaya Bali yang diusung oleh masyarakat lokal seperti
memastikan tidak terjadinya ‘perubahan demografis yang berujung pada
berubahnya sosial budaya di Bali’. Kalimat tersebut meneguhkan upaya Ajeg Bali
untuk membatasi pendatang yang memiliki budaya berbeda dari budaya
masyarakat lokal Bali.
Secara politis Ajeg Bali juga dikaitkan dengan partai politik terkuat di
Bali, PDI Perjuangan. Dalam beberapa teks berita tentang Ajeg Bali yang
mengikutsertakan petinggi partai berlambang banteng ini, Satria Naradha (pemilik
kelompok media Bali Post) terpotret disana. Meskipun untuk analisis semacam ini
perlu juga digunakan alat bantu analisis yang berhubungan dengan semiotika
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tetapi kehadirannya dalam acara internal partai tersebut menunjukkan kedekatan
yang tak biasa.
Terlebih ketika Bali Post mempublikasikan sebuah artikel berjudul ‘Sang
Pahlawan Ajeg Bali’ (Bali Post, 2003) yang ditujukan kepada Cok Ratmadi yang
kala itu dengan lapang dada mundur sebagai cagub Bali di tengah chaos karena
DPP PDI menunjuk gubernur Bali saat itu untuk maju lagi untuk yang kedua
kalinya. Pelabelan Cok Rat sebagai ‘pahlawan Ajeg Bali’ ini tidak hanya sangat
menarik bagi pembaca Bali Post karena menimbulkan sensasi bombastis. Hal ini
juga meningkatkan kesadaran partisipan PDI Perjuangan di Bali akan adanya Ajeg
Bali. Jika ada hal yang menarik dari teks berita tentang PDIP yang
mengikutsertakan Ajeg Bali adalah tempat dimana tokoh-tokoh PDIP dan Satria
Naradha bertemu. Pada teks-teks lain yang penandatanganan prasasti Ajeg Bali
biasa dilakukan di kantor Bali Post tetapi yang melibatkan petinggi PDI P ini
dilakukan di Puri Satria, kediaman bangsawan Bali. Ini tidak hanya menyoal PDI
Perjuangan yang kebanyakan pertingginya berasal dari kalangan bangsawan tetapi
juga mengukuhkan eksistensi bangsawan dalam peta politik di Bali.

4.2.8.2 Ideasional-Representasi Pada Gabungan Anak Kalimat
Setelah ekonomi Bali diledakkan oleh teroris pada Oktober 2002,
stabilitas Bali sangat diperlukan. Untuk itu Bali Post memberikan gelar ‘Sang
Pahlawan Ajeg Bali’ pada Cok Rat yang dinilai tidak mementingkan diri sendiri
tetapi stabilitas Bali. Dalam kutipan di bawah ini tersirat ideologi mengalah dan
berkorban yang dilakukan Cok Rat walaupun ia telah didukung simpatisan untuk
maju sebagai cagub Bali pada waktu itu, ia legawa melepasnya ketika keputusan
DPP berpeluang menjadikan Bali chaos.
“Meski harus rela melepas peluang untuk memimpin Bali dalam
pemilihan gubernur dan terpaksa mengecewakan harapan sejumlah massa
yang begitu militan mendukungnya, tokoh Puri Satria A.A.N Ratmadi
yang juga Bupati Badung itu menunjukkan jati dirinya dengan lebih
mengutamakan terjaganya persatuan demi ajegnya Bali,” (Bali Post,
Sang Pahlawan Ajeg Bali, 2003)
Tokoh-tokoh PDI P yang juga duduk pada posisi pemerintahan di Bali
kerap kali hadir sebagai narasumber sebut saja Puspayoga (pada waktu itu
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Walikota Denpasar, sekarang Mentri Koperasi), Dewa Made Beratha (pada waktu
itu gubernur Bali), dan Made Mangku Pastika (gubernur Bali yang pada saat itu
masih menjadi kader PDI P). Kedekatan Bali Post dan Ajeg Balinya dengan
tokoh-tokoh penting di Bali membuat Ajeg Bali cepat diterima oleh masyarakat
Bali yang mayoritas memilih PDIP pada pemilihan umum. Kedekatan partai
politik dan media ini makin benderang tat kala Made Mangku Pastika
memutuskan keluar dari PDI P dan memilih kendaraan politik lain. Hubungan
Bali Post dan Mangku Pastika kian renggang hingga Pastika tak pernah lagi
dijadikan narasumber dalam berita teks Ajeg Bali.
Ideologi lain yang ditampilkan Bali Post dalam bidang politik terkait
Ajeg Bali adalah kemungkinan lepasnya Bali dari NKRI seperti yang ditunjukkan
pada kutipan di bawah ini. Gagasan tersebut tak hanya bersifat provokatif tetapi
juga menularkan informas bahwa Bali selama ini hanya dimanfaatkan kepada para
pembacanya serta membuat jurang antara Indonesia dan Bali semakin lebar.
Seperti penelitan Macrae (2010), orang-orang Bali lebih memilih menyebut diri
mereka sebagai orang Bali ketimbang orang Indonesia ketika berbicara identitas
diri.
“Kondisi dimana fakta yang dihadapi manusia Bali atas nasionalisme
yang tidak lagi menguntungkan secara politik, sosial, ekonomi, dan
budaya bahkan kerusakan lingkungan atas nama nasionalisme dalam
bingkai NKRI, akan melenyapkan konsep nasionalisme itu sendiri.
Artinya Bali dalam kondisi seperti ini sangat wajar berusaha melepaskan
diri dari NKRI,” (Bali Post, Menggugat Keberanian Berplotik Manusia
Bali, 2003)

4.2.8.3 Ideasional-Representasi Pada Rangkaian Anak Kalimat
Pada penggalan paragraf berikut ideologi yang tersirat adalah bahwa Bali
telah diperdaya selama ini hingga tak memiliki kemampuan berpolitik bahkan
untuk melindungi pulaunya sendiri. Pembaca yang tidak berpikir ulang akan larut
dalam fakta-fakta yang dikonstruksi oleh pembuat berita bahwa Bali telah
dilemahkan. Dimana kata ‘dilemahkan’ mengandung arti ada pihak yang sengaja
melemahkan.
“Realita sejarah ini menunjukkan bahwa kemampuan berpolitik manusia
Bali harus diakui lemah atau telah dilemahkan….
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…terlebih dengan catatan sejarah kelam di Bali pada era pemberontakan
G30 S/PKI tahun 1965. Pembantaian ribuan rakyat Bali yang dituding
pengikut PKI oleh rakyat Bali lainnya dengan baju parpol lainnya ketika
itu, melahirkan pandangan bahwa politik itu sangatlah buruk….
…demikian juga ketika zaman orde baru berkuasa. Demokrasi telah
dikonstruksi hanya demi kepentingan kekuasaan belaka…yang paling
parah adalah dihancurkannya lokal genius manusia Bali. Padahal, genea
local ini memegang peran yang besar dalam kemampuan daya saring dan
saing manusia Bali terhadap gempuran peradaban yang mengancam
Bali,” (Bali Post, Menggugat Keberanian Berplotik Manusia Bali, 2003)
Adanya aktor yang membuat lemah kemampuan orang Bali ditambah
dengan otonomi daerah yang berlaku di Bali yang menyebabkan kabupaten/kota
bergerak sendiri-sendiri, Bali Post menggagas status baru untuk Bali yakni
otonomi khusus sehingga Bali dapat mengurus sendiri pendapatan daerahnya,
mengatur kebijakan yang strategis untuk daerahnya, dan pada akhirnya mencapai
keajegan. Daerah-daerah yang biasanya diberikan otonomi khusus oleh
pemerintah adalah daerah yang banyak memiliki gerakan separatis dimana
otonomi khusus adalah jalan tengah yang dapat diberikan. Bali Post telah
berandai-andai bahwa kondisi Bali pasca bom Bali mirip seperti Aceh dan Papua
Barat yang merasa tidak diperhatikan dan hanya dimanfaatkan, dan lalu ingin
merdeka. Hak khusus yang dilihat oleh Bali Post sebagai alasan diajukannya
otonomi khusus adalah Bali sebagai destinasi wisata yang pada kenyataanya tak
cukup mampu meyakinkan pemerintah saat itu untuk menjadikan Bali sebagai
daerah otonomi khusus. Tidak dijelaskan pula bagaimana otonomi khusus
misalnya dapat memberi keuntungan untuk Bali atau dimana letak kerugiannya
untuk Bali sebagai bagian dari NKRI. Gagasan semacam ini terlihat heroik bagi
para pembaca Bali tetapi Bali Post menyajikannya tanpa pengkajian lebih dalam
dari otonomi khusus sendiri dan alasannya sehingga gagasan tersebut terkesan
mentah.

4.2.8.4 Relasi
Hubungan yang tampak pada pemberitaan politik adalah hubungan antara
pembuat berita dengan pemerintah pusat, puri, masyarakat Bali, dan pembaca.
Ada jarak diantara pembuat berita dengan pembacanya dilihat dari kalimat yang
digunakan yang tidak menunjukkan adanya kedekatan, bahasa yang terkesan lebih
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formal, atau kosa kata yang tidak umum seperti ‘local genea’, dan ‘otonomi
khusus’ yang tidak semua kalangan memahaminya. Tetapi di beberapa sisi Bali
Post justru menunjukkan kedekatan dengan pembaca dengan menggunakan
bahasa deskripsi agar pembaca dapat membayangkan kejadian yang dibayangkan
oleh wartawan saat menulis.
“Turut hadir pada acara yang berlangsung sangat kekeluargaab itu
Nyonya Dewa Mas Beratha, Nyonya Bintang Puspayoga, Penanggung
Jawab Bali Post Satria Naradha beserta Nyonya. Pada pertamuan itu,
Dewa Beratha menyatakan sangat terharu dan kagum atas jiwa besar
Tjok. Ratmadi dalam kaitan mengajegkan Bali,” (Dewa Beratha,
Ratmadi, dan Puspayoga Bersatu Demi Ajeg Bali, 2003)
Sementara itu, teks berita menunjukkan adanya relasi yang cukup jauh
yang dibangun antara masyarakat Bali dengan pemerintah pusat. Dimana Bali dan
masyarakat Bali diidentifikasikan sebagai pihak korban yang menerima kebijakan
tak berpihak pada lingkungan, sosial dan budayanya. Dalam cuplikan paragraf
berikut ditunjukkan bahwa pembuat berita menuding pemerintah pusat atas
hambatan yang dihadapi Bali demi mencapai keajegan Bali dan pembuat berita
merasa wajar jika Bali menghendaki lepas dari NKRI.
“Kondisi di mana fakta yang yang dihadapi manusia Bali atas
nasionalisme yang tidak lagi menguntungkan secara politik, sosial,
ekonomi, dan budaya bahkan kerusakan lingkungan atas nama
nasionalisme dalam bingkai NKR, akan melenyapkan konsep
nasionalisme itu sendiri. Artinya Bali dalam kondisi seperti ini sangat
wajar berusaha melepaskan diri dari NKRI. Konsep Bali merdeka bukan
tidak mungkin dikumandangkan sebagai salah satu strategi radikal yang
mempu menjamin agar Bali tetap Ajeg. Namun, konsensus yang
menegaskan Bali sebagai bagian dari NKRI merupakan sesuatu yang
final. Meski harus diakui hal ini memang membawa risiko yang cukup
besar bagi Bali sendiri di tengah-tengah iklim politik bangsa kekinian
yang menurut Wiratmaja masih belum jelas,” (Bali post, Menggugat
Keberanian Berpolitik Manusia Bali, 2003)
Pembuat berita juga membangun sebuah relasi dengan tokoh masyarakat
dalam hal ini tokoh puri yang berasal dari PDI Perjuangan. Hubungan yang
dibangun seolah-olah masyarakat Bali memiliki kedekatan dengan tokoh puri
dengan menyebut salah satu tokoh puri sebagai ‘Sang Pahlawan Ajeg Bali’, atau
dalam kutipan berikut ditunjukkan bagaimana tokoh puri telah berperan banyak
bagi Bali.
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“Sebelum era Tjok Rat, Puri Satria di bawah Sayoga memang sudah
dikenal kepeduliannya dalam menjaga ajeg Bali. Ini terlihat dari
serentetan peristiwa heroik dan politik yang pernah terjadi. Peristiwa
Puputan Badung termasuk besarnya Partai Nasional Indonesia (PNI) di
lingkungan puri yang kemudian tumbuh kembang menjadi PDI-P
sekarang merupakan salah satu contohnya. “Semuanya tumbuh tak lepas
dari tangan dingin dan sikap bijak para tokoh Puri Satria,” ungkap Dirut
Bali TV Satria Naradha (Bali Post, Sang Pahlawan Ajeg Bali, 2003)
4.2.8.5 Identitas
Pembuat berita mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian masyarakat
Bali yang menilai bahwa kemampuan berpolitik masyarakat Bali lemah dan juga
menilai wajar keinginan Bali untuk lepas dari NKRI meskipun disebut itu hanya
sebagai kemungkinan bukan sebuah keniscayaan. Pembuat berita juga
mengidentifikasikan dirinya sebagai masyarakat Bali yang merasa telah
dilemahkan kemampuan berpolitiknya oleh kekuasaan.

4.2.9 Pendidikan
4.2.9.1 Ideasional–Representasi Pada Anak Kalimat
Ajeg Bali melihat pendidikan sebagai sebuah ‘indikator kemajuan
bangsa’. Untuk itu sumber daya manusia di Bali perlu di tempa sedemikian rupa
agar juga mampu mengajegkan Bali dengan ‘meningkatkan mutu lulusan’ dan
‘memantapkan koordinasi daerah dan propinsi’. Bali Post menggunakan kosa kata
‘cenderung penakut’ untuk menggambarkan karakter masyarakat Bali yang perlu
dihilangkan jika ingin menuju Ajeg Bali. Selain itu masalah yang dihadapi dalam
bidang pendidikan adalah para siswa berorientasi pada ‘nilai dan hasil’ serta
melupakan ‘proses’. Sebenarnya hal-hal yang telah dibicarakan oleh Bali Post
juga telah jamak dibicarakan. Lalu strategi khusus apa yang ditawarkan Ajeg Bali
dalam bidang pendidikan agar tujuan dari Ajeg Bali dapat tercapai? Terlebih judul
dari salah satu teks adalah “Arah dan Strategi Pendidikan Menuju Ajeg Bali”.
Namun strategi yang muncul adalah merumuskan strategi memperbaiki
kurikulum. Dimana aksi yang diinginkan dapat menjawab 5 W 1 H serta regulasi
dan rencana aksi yang berkaitan dengan penguatan pendidikan di Bali. Tetapi
rencana merumuskan strategi ini tampaknya tinggalah rencana sebab ia tak
bergaung lagi. Penggunaan judul di atas tentu saja akan banyak membantu untuk
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menarik pembaca sebab judul tersebut memberikan ekspektasi adanya strategi
untuk pendidikan demi menuju keajegan Bali.

4.2.9.2 Ideasional-Representasi Pada Gabungan Anak Kalimat
Pendidikan dalam konteks Ajeg Bali tidak hanya menyoal bagaimana
pewarisan budaya Bali melalui pendidikan tetapi juga menghasilkan mutu lulusan
yang bisa sesuai dengan pasar kerja. Kutipan di bawah ini membentuk koherensi
penyebab dimana pendidikan harus lebih berfokus pada Ajeg Bali yakni dimana
masyarakat Bali atau lebih spesifiknya para siswa dapat menjawab permintaan
pasar kerja setelah mereka lulus. Ajeg Bali bukanlah hanya pelestarian budaya
tetapi juga bagaimana manusia Bali tetap ada dan memenuhi pasar kerja yang ada
di Bali. Jika pasar kerja di Bali telah mampu dicukupi oleh masyarakat Bali
sendiri maka tidak diperlukan lagi tenaga kerja dari luar Bali. Harapannya jika
Bali dipenuhi oleh masyarakat Bali sendiri maka budaya-budaya Bali lebih mudah
dilestarikan atau diajegkan.
“Masih adanya produk perda, terutama dalam dunia pendidikan yang
tidak akomodatif dan belum link dan match-nya dengan kurikulum
pendidikan dengan pasar kerja. Karena itu, ia menilai diperlukan strategi
pengembangan pendidikan menuju ajeg Bali,” (Bali Post, Arah dan
Strategi Pendidikan Menuju Ajeg Bali, 2003)
“Bali itu hanya punya modal SDM yang nantinya melahirkan budaya.
Makanya pembangunan Bali harus tetap terfokus pada pembangunan
SDM, kata gubernur Mangku Pastika,” (Bali Post, Kepercayaan Diri
Rendah Kerdilkan Daya Saing Manusia Bali, 2011)
4.2.9.3 Relasi
Hubungan yang dibangun oleh pembuat berita dengan masyarakat Bali
terkesan ada jarak sebab pembuat berita menggambarkan masyarakat Bali sebagai
pihak yang perlu ditingkatkan kualitasnya salah satunya adalah dengan
pendidikan sehingga tak mampu bersaing dalam mencari pekerjaan. Salah satu
kualitas orang Bali yang harus segera diminimalisir adalah rasa tidak percaya diri.
Berbeda denga teks berita pada topik lainnya dimana pembuat berita membentuk
relasi yang jauh antara pemerintah dengan masyarakat Bali, dalam topik
pendidikan jurang pemisah itu tidak terlalu tampak. Bahkan produk UU yang
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dihasilkan pemerintah pusat yang mengharuskan anggaran pendidikan minimal
20% dinilai baik bagi pendidikan di Bali.

4.2.9.4 Identitas
Pembuat berita mengidentifikasikan dirinya secara mandiri di luar
masyarakat Bali. Ini ditunjukkan dari teks berita di bawah dimana pada kutipan
pertama, pembuat berita memposisikan dirinya seolah-olah berada di luar
masyarakat Bali yang sedang memberikan masukan kepada masyarakat Bali
untuk bersikap hemat. Sementara itu, dalam kutipan kedua terlihat bagaimana
keterangan-keterangan dari narasumber berita di rangkai sedemikian rupa tanpa
ada ulasan terhadap komentar-komentar itu justru komentar antara narasumber
satu dengan lainnya saling mendukung.
“Renggangnya hubungan kabupaten (daerah) dan propinsi sebagai
sebuah kelemahan koordinasi juga disoroti Kasubdin Pendidikan Dasar
Bali Drs. Ketut Wija, M.M dan Kepala Dinas Pendidikan Bali Gusti
Ngurah Oka,” (Bali Post, Arah dan Strategi Pendidikan Menuju Ajeg
Bali, 2003)
4.2.10 Kesehatan
Pertanyaan yang muncul ketika melihat bahwa kesehatan juga
dimasukkan dalam propaganda Ajeg Bali oleh Bali Post adalah bagaimana
kesehatan dapat menjadi bagian pelestarian budaya?

4.2.10.2 Ideasional-Representasi Pada Anak Kalimat dan Gabungan Anak
Kalimat
Dalam teks beritanya, Bali Post menggunakan kata ‘produktif secara
sosial dan ekonomi’ untuk mendiskripsikan kata sehat. Kesehatan dinilai penting
bagi Ajeg Bali karena masyarakat Bali memegang peranan dominan dalam
pembangunan.
Tingkat urgensi kesehatan meningkat tatkala Bali Post menyebut bahwa
Bali sebagai destinasi wisata. Sebab sebagai destinasi wisata Bali haruslah aman,
bebas dari penyakit mematikan, mempertahankan budayanya yang unik agar bisa
dikunjungi para wisatawan. Kesehatan adalah satu faktor penting untuk
melanggengkan pariwisata Bali yang berujung pada sehatnya ekonomi. Petikan
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anak kalimat berikut menegaskan bahwa kesehatan dalam Ajeg Bali adalah
sebuah usaha untuk mendorong pariwisata dengan menyebut kesehatan sebagai
sebuah pencitraan.
“..kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam pencitraan dunia
pariwisata,” (Bali Post, Memprioritaskan Kesehatan Hanya Pemanis
Bibir, 2004)
Menjadi destinasi wisata berarti juga harus menganggung resiko
masuknya berbagai budaya asing yang masuk, teknologi, bahkan penyakitpenyakit yang berkembang. Untuk itu kesehatan masyarakat Bali menjadi bagian
dari propaganda ini sebab masyarakat yang sehat dapat berperan untuk menangkal
segala pengaruh yang dapat merusak budaya Bali. Seperti yang ditunjukkan
kutipan di bawah dimana gabungan anak kalimatnya membentuk koherensi lokal
penjelas dengan kata hubung ‘yang’ yang mengurai bahwa konsekuensi destinasi
wisata adalah masuknya budaya luar dengan cepat.
Mengingat Bali sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata dunia, yang
berdampak masuknya penduduk pendatang yang heterogen dengan
segala konsekuensinya. Seperti pengaruh buruk pergaulan bebas anak
muda, keterpaparan terhadap berbagai penyakit infeksi/virus yang
berisiko penularan penyakit infeksi yang makin tinggi “,” (Bali Post,
Pengelolaan Kesehatan Menuju Ajeg Bali Ditentukan Perilaku
Masyarakatnya, 2003)
“Ini merupakan salah satu poin penting dalam andilnya ikut menciptakan
keajegan Bali karena dengan kondisi kesehatan yang lebih baik
masyarakat akan mampu mempertahankan jati dirinya sebagai manusia
Bali,” (Bali Post, Berbagai Penyakit Ancam Bali, 2003)
4.2.10.2 Relasi
Dalam teks berita kesehatan, pembuat berita membangun hubungan yang
berjarak antara masyarakat Bali dengan pemerintah pusat. Bali dalam hal ini
rumah sakitnya dinilai sebagai korban atas ketidakmampuan negara untuk
membiayai kelompok masyarakat yang tidak mampu. Di sisi lain, negara
mewajibkan rumah sakit-rumah sakit di Bali untuk menyetorkan pendapatannya
ke kas negara.
“..jika ada uang masuk harus disetor ke kas negara. Sementara ketika
terjadi kekurangan dana untuk mengobati pasien yang tidak mampu,
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pemerintah belum banyak buat,” (Bali Post, Berbagai Penyakit Ancam
Bali, 2003)
“Pemberlakuan otonomi daerah pada kenyataanya mendorong rendahnya
komitmen politik karena sektor anggaran pemerintah kini lebih banyak
ditentukan legislative. Ironisnya, kalangan wakil rakyat itu ternyata
memandang kesehatan sebagai hal yang tidak begitu penting,” (Bali Post,
Memprioritaskan Kesehatan Hanya Pemanis Bibir, 2004)
Beberapa kali pembuat berita juga membangun relasi yang berjarak
antara pemerintah daerah dan masyarakat seperti pada kutipan pertama di bawah
ini. Pemerintah daerah dianggap tak serius dalam memajukan kondisi kesehatan
masyarakat dengan tidak memprioritaskannya dalam penyusunan APBD.
Meskipun demikian, jarak itu tak terlalu kentara sebab Bali Post menyajikan
fakta-fakta sebaliknya yang meyakinkan pembaca bahwa pemerintah daerah dan
rumah sakit di Bali telah berupaya sehingga kesehatan di Bali memiliki kondisi
yang cukup baik dengan membandingkannya dengan kondisi kesehatan secara
nasional.
“Namun direktur RSU Puri Raharja, Denpasar, dr. I Dewa Putu Sudana,
MPH mengakui, dibandingkan dengan tingkat nasional, kondisi
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Bali sudah jauh lebih baik.
Buktinya angka kemiskinan kurang dari setengah angka rata-rata
nasional yakni 7.9 dan nasional 18.4 pada tahun 2001,” (Bali Post,
Berbagai Penyakit Ancam Bali, 2003)

4.2.10.3 Identitas
Pembuat berita mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari
masyarakat Bali yang menginginkan adanya peningkatan kualitas pelayananan
kesehatan dan kesehatan itu sendiri di Bali agar apa yang dicita-citakan Ajeg Bali
dapat tercapai. Pembuat berita juga menyadari bahwa Bali sebagai sebuah tujuan
wisata memiliki tantangan dalam bidang kesehatan. Tidak hanya dalam tantangan
penguatan budaya lokal ditengah banyaknya pendatang dengan budayanya yang
beragam tetapi juga berbagai penyakit. Dalam hal ini manusia Bali harus
dilindungi dari penyakit sehingga ia mampu menahan arus budaya asing. Ini
ditunjukkan dari lead dan kutipan paragraf berikut.
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“Keajegan dan masa depan Bali ditentukan oleh kualitas manusia Bali
sebagai modal dasar pembangunan Bali ke depan. Pasalnya, hanya
dengan kualitas manusia Bali yang optimal dapat dicapai dengan
meningkatnya derajat kesehatan masyarakatnya. Untuk mencapai hal itu
bukan merupakan hal mudah. Mengingat Bali sebagai salah satu daerah
tujuan pariwisata dunia, yang berdampak masuknya penduduk pendatang
yang heterogen dengan segala konsekuensinya,” (Bali Post, Ditentukan
Perilaku Masyarakatnya, 2003)
4.2.11 Kependudukan
Hampir di seluruh bagian topik berita, masalah kependudukan
disinggung. Dalam topik budaya dan tata ruang misalnya, disebutkan oleh Bali
Post bahwa masyarakat lokal Bali terdesak oleh kehadiran penduduk pendatang
yang menempati lahan-lahan di Bali dengan aneka ragam budaya yang mereka
miliki.

4.2.11.1 Ideasional-Representasi Pada Anak Kalimat
Pasca bom Bali beberapa pemerintah kabupaten/kota di Bali telah mulai
melakukan sidak rutin terhadap pendatang. Hal ini sebenarnya untuk mencegah
teroris untuk kembali memasuki Bali (Pemerintah Kota Denpasar, 2002) yang
gagal karena teroris masuk lagi ke Bali pada tahun 2005 dan meledakkan dua
fasilitas pariwisata sekaligus. Tetapi dalam artikel beritanya, Bali Post tampaknya
mengartikannya secara berbeda.
Bali Post menyebut sidak pendatang ini sebagai ‘tertib administrasi
penduduk’. Kata tersebut sama sekali tidak mengandung makna yang negatif
justru seperti kebijakan pemerintah biasa. Meskipun Bali Post menyebut sidak
tersebut dengan tertib administrasi penduduk tetapi teks berita mengatakan hal
yang lain. Kosa kata seperti ‘toleransi selektif’, ‘memfilter pendatang’, dan
‘seleksi terhadap penduduk pendatang’ mengindikasikan adanya upaya untuk
menekan penduduk pendatang siapapun dia bukan lagi sekadar tertib administrasi
penduduk yang diperlukan untuk mengatur sebuah kota/kabupaten atau
menghalau para teroris untuk meledakkan Bali. Masyarakat Bali yang dikenal
ramah kepada semua orang diminta untuk selektif kepada pendatang, diminta
untuk bersikap berbeda terhadap para pendatang. Ini agar masyarakat Bali tidak
terpinggirkan di pulaunya sendiri atau ‘tenggelam oleh pendatang’ seperti judul
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teks berita Bali Post yang terbit pada Agustus 2003. Lalu siapa pendatang yang
dimaksud? Lokasi yang sering muncul tempat diadakannya tertib administrasi
penduduk adalah pelabuhan Gilimanuk. Pelabuhan yang menghubungkan pulau
Jawa dan Bali. Di teks yang berbeda Bali Post menyebut agar pendatang
menggunakan Banjar bukan RT atau RW (Budaya Lestari, Bali Ajeg, 2004) yang
mendeskripsikan sebuah sistem pemerintahan terkecil di beberapa pulau di
Indonesia. Oleh sebab itu, pendatang yang dimaksud pada teks-teks berita Ajeg
Bali lebih menjurus kepada masyarakat Indonesia luar pulau Bali. Dan
kenyataanya, pasca bom Bali 2002 dan 2005, masyarakat Bali dianggap
melakukan diskriminasi terhadap pendatang dan wisatawan lokal yang banyak
terekam dalam berbagai tulisan pribadi (Jadi Malu Aku Sebagai Penduduk Bali,
2013 dan Pramuwisata di Bali Diskriminatif Terhadap Wisatawan Lokal?, 2013).
Di sisi lain ada hal lain yang harus dilakukan oleh masyarakat Bali agar
tercapai keajegan Bali yakni menjauhi Panca Ma (mamotoh-berjudi, mamadatmenggunakan narkoba, mamunyah-mabuk-mabukan, mamitra-berselingkuh, dan
dan mamaling-mencuri). Dimana aturan-aturan tersebut dibuat oleh desa adat.
Melalui kutipan kalimat dan judul di bawah ini dapat kita lihat ideologi yang
timbul adalah penguatan desa adat di Bali untuk mencapai keajegan Bali. Desa
adat tak hanya berfungsi sebagai lembaga agama saja tetapi juga lembaga
keamanan dan ketertiban penduduk.
“Saya harap desa adat punya perarem atau awig-awig yang jelas,” (Bali
Post, Entaskan Penyakit Masyarakat Melalui "Perarem", 2007)
“Perjuangkan Desa Pekraman Demi Ajeg Bali,” (Bali Post, 2009)
4.2.11.2 Ideasional-Representasi Pada Gabungan Anak Kalimat
Ideologi yang tersingkap pada gabungan anak kalimat teks berita tentang
kependudukan adalah sidak atau Bali Post menyebutnya tertib administrasi
penduduk adalah upaya agar masyarakat Bali tidak tersingkir oleh pendatang
bukan sebagai gerakan tertib administrasi agar pelayanan publik dapat berjalan
dengan baik atau untuk mencegah adanya teroris yang kembali meledakkan Bali.
Gabungan anak kalimat di bawah membentuk koherensi penyebab. Anak kalimat
tersebut menjelaskan maksud diadakannya tertib administrasi penduduk.
Penggunaan kata ‘terpinggirkan’ memunculkan gagasan bahwa ada kelompok
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yang mendesak sehingga membuat masyarakat Bali merasa harus membatasi
jumlah kelompok bersangkutan. Melalui kalimatnya, Bali Post mengutarakan
ketidaknyamanan atas kehadiran penduduk luar yang telah mendesak masyarakat
Bali.
“Jangan sampai masyarakat Bali sendiri terpinggirkan di rumahnya
sendiri. Karena itu, mau tidak mau, gerakan tertib penduduk memang
harus dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan,” (Bali Post, Jangan
Biarkan Bali “Tenggelam” oleh Pendatang, 2003)
4.2.11.3 Ideasional-Representasi Pada Rangkaian Anak Kalimat
Dalam rangkaian anak kalimat terlihat bahwa Ajeg Bali dalam bidang
kependudukan ingin memperbaiki situasi di luar budaya, masyarakat, dan Bali
sendiri serta menahan pengaruh dari luar yang akan mengubah ketiga hal di atas.
Implementasi keluar adalah membendung penduduk pendatang melalui program
tertib administrasi yang melibatkan unsur desa adat di Bali. Pendatang dalam
kutipan rangkaian anak kalimat di bawah disebutkan Bali Post telah membebani
pulau Bali. Mistifikasi yang tertera pada kalimat terakhir tentu saja memainkan
emosi para pembaca, bisa jadi membuat gusar karena pulaunya selama ini
menahan beban berat, dan bersifat provokatif untuk mengesankan bahwa Bali
telah menjadi korban. Seolah pendatang melakukan sesuatu yang benar-benar
mengancam kelestarian budaya, masyarakat, dan tanah Bali. Lebih lanjut pada
petikan kedua di bawah ini dikesankan bahwa ada penduduk pendatang telah
menguasai beberapa daerah di Bali dan adanya persaingan yang begitu hebat
antara penduduk pendatang dengan masyarakat lokal. Meskipun mungkin
memang benar bahwa Kota Denpasar misalnya daya dukung wilayah dengan
penduduknya tak seimbang sehingga menyebabkan kemacetan dan masalah
lainnya tetapi yang ditekankan oleh Bali Post adalah bagaimana pendatang
menyesaki pulau Bali.
“Bali bagaikan gula. Akibatnya, semut pun berdatangan. Melesatnya
pembangunan kepariwisataan menjadikan daerah ini ‘diserbu’ pendatang.
Mereka yang datang pun banyak jenisnya. Ada datang membawa modal,
ada juga yang datang mengadu nasib alias modal dengkul. Kehadiran
pendatang yang terus meluber itu mengundang kekhawatiran. Bila
dibiarkan Bali Pun bisa ‘tenggelam’, sesak, dan mengarah pada rusaknya
tatanan kehidupan masyarakat yang mengedepankan konsep ‘Tri Hita
Karana’. Persoalannya sekarang, haruskah Bali menerima beban yang

commit97to user

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

berat itu?” (Bali Post, Jangan Biarkan Bali “Tenggelam” oleh pendatang,
2003)
“Ledakan penduduk menjadi ancaman serius bagi Bali, khususnya
Denpasar. Pengendalian laju kependudukan pun memerlukan sinergi dan
strategi yang jelas. Bahkan akibat tingginya migran ke kota Denpasar,
sejumlah Desa Pekraman kini didominasi penduduk pendatang. Bahkan
dominasi makin menguat ketika persaingan kerja ini tak saja melibatkan
tenaga kasar, melainkan juga tenaga intelek dan professional,” (Bali Post,
Penguatan Desa Pekraman Tak Cukup Dengan Bansos, 2011)
Sedangkan implementasi ke dalam adalah dengan meminimalisir Panca
Ma atau lima penyakit masyarakat juga dengan memberdayakan desa adat dengan
membentuk aturan adat yang disebut awig-awig dan perarem. Tampaknya
pemberdayaan desa adat di Bali merupakan langkah utama dalam mencapai tujuan
Ajeg Bali. Desa adat tak hanya digunakan sebagai benteng dari pengaruh luar
tetapi juga bersifat menjaga ke dalam.
“Memotoh, mamadat, mamunyah, mamitra, dan mamaling yang sering
disebut dengan ‘Panca Ma’ merupakan gaya hidup yang makin
digandrungi masyarakat dalam keterpurukan ekonomi. Kondisi ini pada
gilirannya akan membuat ketahanan krama Bali melemah dan dan makin
mudah disusupi kehidupan praktis. Padahal untuk membangun daya
tahan moral krama Bali para tokoh masyarakat, agama, dan pemerintah
mesti lebih intensif memerangi penyakit ‘Panca Ma’ ini. Solusinya, bisa
lewat perarem desa pekraman atau melakukan pengendalian diri dengan
pendekatan mental spiritual,” (Bali Post, Membebaskan Masyarakat dari
Penyakit “Panca Ma”, 2007)
4.2.11.4 Relasi
Dalam teks berita wartawan memposisikan dirinya lebih tinggi dari
pendatang, ini terlihat dari penggambaran pendatang sebagai pihak yang
mendesak masyarakat Bali sehingga akan merusak Bali. Pembuat berita juga
membangun relasi yang jaraknya jauh antara pendatang dan masyarakat Bali
dengan menggambarkan masyarakat Bali sebagai pihak korban sedangkan
pendatang yang berperan sebagai pelakunya.
Selain membangun relasi antara pendatang dan masyarakat Bali,
wartawan juga membangun relasi antara pendatang dan desa pekraman atau desa
adat. Pembuat berita memposisikan desa adat sebagai pihak yang lebih tinggi dari
pendatang karena desa adat memiliki kewenangan untuk melakukan tertib
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administrasi penduduk. Desa adat adalah sebuah lembaga yang akan dikuatkan
fungsinya oleh pemerintah daerah dan merupakan perpanjangan tangan
pemerintah di wilayah desa masing-masing.
“Mensinergikan tugas dinas dan lembaga adat dalam menata
kependudukan menjadi strategi unggulan menata kependudukan. Strategi
yang digulirkan Pemkot Denpasar ini memang memerlukan tahapan
panjang sebelum sampai pada tahapan optimalisasi dan efektif dalam
realisasi,” (Bali Post, Memberdayakan Adat, Strategi Menekan Konflik
Kependudukan, 2003)
Pembuat berita juga memposisikan pemerintah daerah lebih tinggi.
Pemerintah daerah dinilai tepat melakukan sidak pendatang dengan bantuan desa
pekraman/desa adat.

4.2.11.5 Identitas
Pembuat berita memposisikan dirinya sebagai bagian dari pemerintah
daerah yang menyetujui adanya sidak penduduk pendatang atau tertib administrasi
penduduk. Dalam kutipan di bawah, pembuat berita tidak setuju akan tuduhan
berbagai pihak tentang tertib administrasi penduduk yang dihubungkan dengan
SARA. Pembuat berita dengan tegas membela sidak pendatang ini sebagai hal
yang positif.
“Di tengah gencarnya operasi, ada juga pihak yang tidak setuju. Ada juga
yang mencoba membelokkan semangat penertiban identitas penduduk itu
kea rah berbau SARA. Termasuk ada upaya pihak tertentu mencoba
mendemo pemerintah daerah, baik di Badung dan Kota Denpasar yang
mempermasalahkan biaya Kipem dan KIPP,” (Bali Post, Jangan Biarkan
Bali “Tenggelam oleh pendatang, 2003)
4.4.12 Kriminal
4.4.12.1 Ideasional-Representasi Pada Anak Kalimat
Keamanan menjadi hal penting di segala penjuru dunia. Tetapi keamanan
di Bali menjadi amat penting ketika hal tersebut dihubungkan dengan ekonomi
Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata. Bali Post melihat bahwa kriminalitas
yang mengancam Bali seperti ‘penyelundupan senjata api’, ‘pencurian dengan
kekerasan’ berdampak negatif terhadap pulau dewata sebagai ‘lokomotif
pariwisata’. Ini terlihat dari anak kalimat yang digunakan dalam teks berita di
bawah ini.
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“Pariwisata pun anjlok. Perekonomian masyarakat Bali terpuruk,” (Bali
Post Strategi Jaringan Regional Hadapi Kriminalitas di Bali, 2003)

4.4.12.2 Ideasional-Representasi Pada Gabungan Anak Kalimat
Kriminalitas yang berdampak negatif terhadap pariwisata Bali disebutkan
Bali Post disebabkan oleh berubahnya kondisi sosial masyarakat. Ini mengapa
Ajeg Bali sangat perlu didukung karena ketika sosial budaya Bali masih stabil
maka kriminalitas dapat ditekan. Namun sayangnya Bali Post tidak mengurai
langkah-langkah yang sifatnua mudah diimplementasikan oleh masyarakat Bali.
Sebaliknya dalam paragraph-paragraf selanjutnya Bali Post justru berbicara
banyak tentang penguatan desa pekaraman untuk keamanan Bali tinimbang
aplikasi konsep Tri Hita Karana dalam menekan kriminalitas. Bagaimana bentuk
sikap menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan terkait dengan
menekan kriminalitas tidak banyak didiskusikan dalam teks-teks berita. Hingga
ini memunculkan kesan bahwa solusi-solusi yang ditawarkan Bali Post bermain
pada tataran wacana saja.
“Kita perlu menjaga keharmonisan dua alam yang berbeda ini, di
samping melestarikan Tri Hita Karana,” (Bali Post Strategi Jaringan
Regional Hadapi Kriminalitas di Bali, 2003)
Kendati pelaksanaan konsep tersebut (Tri Hita Karana) tidak sempurna,
diharapkan akan mampu menurunkan potensi konflik yang selama ini
menghantui kehidupan masyarakat, khususnya desa pekraman,” (Bali
Post, Tak Ada Pemutus Konflik Adat, 2011)
4.2.12.3 Ideasional-Representasi Pada Rangkaian Anak Kalimat
Satu-satunya ideologi yang jelas terlihat pada rangkaian anak kalimat
pada teks berita kriminal adalah penguatan lembaga desa pekraman. Disamping
itu, dalam teks berita kriminal masyarakat heterogen menjadi alasan mengapa
lembaga tradisional wajib membantu lembaga keamanan resmi seperti polisi. Pada
gabungan anak kalimat yang membentuk koherensi penyebab di bawah ini terlihat
Bali Post menyebut perlunya keamanan dari desa adat/pekraman sebab
masyarakat Bali kini telah berkembang menjadi masyarakat yang heterogen.
Tetapi bagaimana lembaga tradisional dapat menghalau kriminalitas pada
masyarakat yang heteorgen tidak muncul dalam teks-teks. Lembaga adat yang
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difungsikan sebagai tim keamanan terkait dengan masyarakat yang heteorgen
menimbulkan gagasan bahwa penguatan lembaga adat ini untuk menancapkan
keberadaan masyarakat lokal Bali di tengah banyaknya orang luar yang menetap.
Lembaga keamanan adat ini adalah simbol eksistensi masyarakat Bali di tengah
beragamnya budaya yang di bawa serta pendatang. Ini terlihat pada kalimat
terakhir dalam paragraf di bawah.
“Dalam komunitas yang heterogen, komunitas lokal dalam konteks desa
pekraman yang umumnya muncul dari kelas bawah yakni warga adat ini,
telah ada sejak lama. Namun, pengamanan tradisional yang disebut
pecalang ini kerap kali terlupakan dan tak jelas perannya. Kini, ketika
heterogenitas kependudukan makin mengental, Darsa, melihat warga adat
perlu memikirkan strategi keberpihakan kepada pengamanan tradisional
ini. Caranya, dengan tetap berpartisipasi menyediakan ruang yang
memungkinkan pecalang bisa berbuat sesuai dengan sesana,” (Bali Post,
Keberpihakan Pada Pengamanan Tradisional, 2003)
4.4.12.4 Relasi
Bali Post membangun relasi dengan pemeritah, pecalang (kemanan desa
pekraman) dan masyarakat Bali. Pembuat berita menggambarkan masyarakat Bali
sebagai korban atas kriminalitas yang terjadi. Tidak hanya merugikan masyarakat
Bali sendiri tetapi citra baik Bali yang dibangun demi pariwisata. Pada kutipan
ketiga, pembuat berita mengkritisi budaya Bali yakni ramah. Masyarakat Bali
yang dikenal ramah oleh dunia digugat oleh Bali sebab hal itu tidak
menguntungkan bagi masyarakat Bali. Bali Post justru menuding masyarakat Bali
hanya menggunakan dalih keramahtamahan. Hal ini agaknya yang harus
diluruskan oleh pembuat berita. Sebab ramah bukan berarti masyarakat tidak
waspada karena ramah dan waspada adalah dua hal yang berbeda. Keramahan
masyarakat Bali adalah budaya hidup yang harus terus dilestarikan karena ia
sesuai dengan konsep Tri Hita Karana yakni menghormati sesama. Justru yang
harus digugat adalah sikap kewaspadaan masyarakat Bali. Bukan malah
mengkambinghitamkan sikap ramah.
“Tindak kriminal dan terorisme yang meningkat dalam berbagai
bentuknya berdampak cukup signifikan pada kelangsungan hidup
masyarakat Bali,” (Bali Post, Strategi Jaringan Regional Hadapi
Kriminalitas di Bali, 2003)
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“Ancaman yang juga cukup berdampak bagi Bali sebagai lokomotif
pariwisata Indonesia bisa berupa pencurian, kendaraan bermotor,
penganiayaan, penculikan, pembunuhan, pun termasuk terror. Ini bisa
menimpa wisatawan manca negara dan domestik,” (Bali Post, Strategi
Jaringan Regional Hadapi Kriminalitas di Bali, 2003)
“Sementara di sisi lain masyarakat Bali agak “ayem”, sikap nrimo di atas
dalih keramahtamahan, serta tak memiliki kewaspadaan yang cermat
dalam mengawasi lingkungan, cukup menjadi sebuah ancaman,” (Bali
Post Strategi Jaringan Regional Hadapi Kriminalitas di Bali, 2003)
Sedangkan pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian diposisikan lebih
tinggi. Dalam kutipan berikut polisi digambarkan telah memiliki strategi untuk
meminimalisir tindakan kriminal. Hubungan yang dibangun Bali Post antara polisi
dan masyarakat Bali juga cukup dekat. Pembuat berita menyandingkan aparat
keamanan tersebut dengan masyarakat Bali untuk melawan tindak kriminalitas
secara bersama-sama.
“Pemerintah daerah bersama rakyat Bali harus segera membangun
konsep untuk melawan segala bentuk kejahatan. Sumber internal tindak
kejahatan dalam masyarakat harus dihilangkan terlebih dahulu.
Masyarakat Bali jangan sampai membangun peluang dan kesempatan
bagi orang untuk melakukan tindak kriminal,” (Bali Post, Strategi
Jaringan Regional Hadapi Kriminalitas di Bali, 2003)
Di sisi lain, Bali Post menggambarkan pecalang atau satuan pengamanan
setara dengannya. Dimana hubungan antara masyarakat Bali dengan pecalang
digambarkan agak jauh. Pada waktu itu, pecalang dinilai hanya sebagai tim
keamanan acara-acara besar di Bali utamanya yang menyangkut partai politik.
Tetapi Bali Post dalam teks beritanya menggagas diberikannya ruang lebih untuk
pecalang dalam bidang keamanan.
“Naya Sujana melihat potensi besar menjaga keamanan Bali
sesungguhnya bercokol pada kekuatan masyarakat lokal yang ada di
Banjar dan desa adat, dadia, subak, Parisada, dan sekaa-sekaa,” (Bali
Post, Strategi Jaringan Regional Hadapi Kriminalitas di Bali, 2003)
4.2.12.5 Identitas
Pembuat berita mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari
kelompok yang menginginkan pecalang diperkuat. Ini terlihat dari pemilihan
judul “Keberpihakan Pada Pengamanan Traditional” (2003) dan teks berita yang
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menggambarkan pecalang harusnya diberikan kesempatan dan ruang yang lebih
besar lagi untuk menjaga keamanan Bali. Juga terlihat usaha Bali Post untuk
mengembalikan citra pecalang sebagai tim keamanan desa, lepas dari citranya
yang dekat dengan partai politik.
”Belakangan memang ada yang menilai dan memposisikan pecalang
sebagai bagian dari kepentingan partai politik tertentu. Pemikiran ini
perlu segera diluruskan mengingat pecalang, murni terbentuk untuk
kepentingan adat dan ritual,” (Bali Post, Keberpihakan Pada Pengamanan
Traditional, 2003)
4.4.13 Fasilitas olah raga
Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana fasilitas olah raga dapat
membantu menjaga Ajegnya Bali?
4.2.13.1 Ideasional-Representasi Pada Anak Kalimat dan Gabungan Anak
Kalimat
Bali Post menggunakan kosa kata ‘pengekspor’ olahragawan untuk
mendeskripsikan Bali. Ini agar pembaca menyadari bahwa ada olahragawan Bali
yang berperan serta dalam acara olahraga nasional maupun internasional. Selama
ini atlet-atlet Bali disebutkan berprestasi di kancah nasional dan sering lompat
membela daerah lain. Dalam gabungan anak kalimat yang membentuk koherensi
penyebab di bawah ini digambarkan betapa olahragawan Bali acap kali keluar dari
Bali karena pemerintah kurang memperhatikannya. Ini menunjukkan keinginan
Ajeg Bali untuk membuat masyarakat Bali yang notabene mengusung kebudayaan
Bali untuk tetap tinggal di pulau ini, hidup, berkarya untuknya, serta melestarikan
budayanya.
“Hengkangnya beberapa atlet ke daerah lain salah satunya karena
kurangnya perhatian pemerintah dalam hal pekerjaan yang di luar Bali
lebih mudah di dapat,” (Bali Post, Jangan Lupakan Fasilitas Olah Raga,
2003)
Sementara itu, fasilitas olahraga juga disebut sebagai aset pariwisata
dalam teks berita fasilitas olah raga. Pembangunan fasilitas olahraga tidak hanya
akan menguntungkan para atlet dari Bali tetapi juga menunjang citra positif bagi
Bali. Dalam gabungan anak kalimat dibawah yang membentuk koherensi penjelas
disebutkan bahwa fasilitas olah raga juga dapat mengundang para penyelenggara-
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penyelenggara kegiatan olah raga berskala internasional untuk menjadikan Bali
sebagai tuan rumah karena Bali memiliki fasilitas olah raga yang amat lengkap.
Ini berarti fasilitas olah raga digambarkan sebagai penunjang ekonomi Bali yang
menghasilkan devisa dan juga mendukung pariwisata.
“..Bali bahkan memerlukan fasilitas olahraga bertaraf internasional
karena sering mendapat kehormatan sebagai tuan rumah event dunia.
Jadi, olah raga pun bisa mendatangkan devisa,” (Bali Post, Jangan
Lupakan Fasilitas Olah Raga, 2003)
4.2.13.2 Relasi
Pembuat berita membangun relasi antara pemerintah, lembaga payung
olahraga, dan atlet Bali. Dimana pembuat berita memposisikan dirinya lebih
tinggi daripada pemerintah. Pemerintah digambarkan sebagai pihak yang tidak
memperhatikan fasilitas olah raga serta atlet Bali. Terkait dengan hubungan yang
dibangun pembuat berita diantara partisipan berita, hubungan antara pemerintah
dan lembaga payung olahraga terlihat berjarak sebab lembaga olahraga yang
menjadi partisipan berita tetap mengaharap adanya fasilitas olah raga meskipun
mereka memahami alokasi dana sedikit.
“Penasihat Perhimpunan Pembina Kesehatan Olah Raga Republik
Indonesia (PP KORI) Bali Prof. Drs. IB Adnyana Manuaba menyadari
keterbatasan dana yang dimiliki Pemprob Bali dan Pemkab/Pemkot
untuk olah raga. Meski bgeitu, mereka tetap dituntut memperhatikan
fasilitas olah raga,” (Bali Post, Jangan Lupakan Fasilitas Olah Raga,
2003)
Demikian pula hubungan antara pemerintah dan atlet olahraga
digambarkan berjarak karena atlet adalah pihak yang digambarkan sebagai korban
dari minimnya fasilitas olah raga dan perhatian yang disediakan pemerintah.
“Selama ini mereka selalu dihadaplan pada dilemma di mana satu sisi
harus bekerja untuk kelangsungan hidupnya, di sisi lain dituntut terus
berlatih. Bahkan, ada atlet yang setelah membela daerah sekian tahun
harus menerima kenyataan tidak memiliki pekerjaan tetap. Kalau pun
bekerja, harus rela di PHK atau upahnya di potong karena tidak
memenuhi absensi kehadiran di kantor,” (Bali Post, Jangan Lupakan
Fasilitas Olah Raga, 2003)
4.2.13.3 Identitas
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Pembuat berita diidentifikasikan sebagai pihak yang menginginkan
pemerintah untuk membangun fasilitas olahraga yang lebih banyak di samping
memperhatikan masa depan atlet yang telah berbuat banyak untuk Bali. Pembuat
berita juga mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok yang ingin
atlet tidak hengkang dari Bali agar bisa membela Bali dalam kompetisi olahraga.
“Banyak faktor yang menentuka keberhasilan pembinaan olah raga.
Mulai dari potensi atlet, dukungan orangtua dan pemerintah, kualitas
pelatih, lesinanmbungan pembinaan sampai tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai. Di Bali, perhatian pemerintah dalam
menyediakan fasilitas olah raga dinilai masih kurang memadai untuk
mengakomodasi keinginan atlet maupun masyarakat menggeluti suatu
cabang olah raga,” (Bali Post, Jangan Lupakan Fasilitas Olah Raga,
2003)
4.2.14 Berita lainnya
Berita-berita tentang Ajeg Bali yang tidak terkait dengan topik-topik di
atas dikategorikan ke dalam berita lainnya. Jika dilihat dari jumlahnya, berita
kategori ini tergolong sangat banyak jumlahnya; mencapai hampir 40% dari total
jumlah berita Ajeg Bali. Berita-berita semacam ini muncul secara regular dari
tahun 2003 hingga tahun 2009. Kategori berita ini didominasi oleh berita dan
advertorial tentang kegiatan sebuah lembaga yang terkait atau dikaitkan dengan
Ajeg Bali. Misalnya kegiatan pameran di sebuah sekolah di Bali atau kegiatan
yang digagas Kelompok Media Bali Post seperti penandatanganan prasasti Ajeg
Bali, pemilihan guru/siswa Ajeg Bali, penghargaan terhadap seniman Bali, dan
berbagai kontes lainnya.

4.2.14.1 Ideasional-Representasi Pada Anak Kalimat
Pada kategori berita lainnya, mistifikasi dalam anak kalimat sering
muncul. Mistifikasi yang muncul adalah Ajeg Bali diidamkan oleh seluruh
masyarakat Bali dan Ajeg Bali adalah jawaban jika Bali tidak ingin hilang atau
terpuruk. Mistifikasi ini sangat memainkan emosi dari pembaca karena Bali Post
mengkonstruksikan hal seolah-olah semua masyarakat Bali menyetujui Ajeg Bali
yang di propagandakan Bali Post termasuk para penerima tokoh budayawan dan
sejarawan Bali dimana teks berita dikonstruksikan seolah tokoh-tokoh tersebut
mengidamkan Ajeg Bali yang dipropagandakan Bali Post (lihat kutipan ketiga di
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bawah). Di lain pihak mistifikasi kehancuran dan kata-kata yang sama dengannya
beberapa kali dipublikasikan untuk menguatkan posisi Ajeg Bali dalam peredaran
opini diantara masyarakat Bali.
“Ajeg Bali merupakan keinginan seluruh masyarakat Bali,” (Bali Post,
Masyarakat Inginkan Bali Ajeg, 2003)
“..menolak produk-produk yang melenyapkan jati diri kebalian,” (Bali
Post, Ajeg Bali Bukan Antimodernisasi, 2003)
“Cita-citanya Menjadikan Bali Ajeg,” (Bali Post, 2005)
Kosa kata yang berhubungan dengan ciri khas Bali yang simbolik seperti
‘membuat penjor’, ‘belajar bebanten’, dan ‘berambut panjang’ digunakan Bali
Post pada teks berita yang berkaitan dengan acara yang diselenggarakan
Kelompok Media Bali Post. Ini menegaskan komitmen Bali Post untuk
mengajegkan Bali. Namun di sisi lain budaya-budaya yang diangkat dalam teks
berita mendeskripsikan bahwa budaya yang diusung dalam Ajeg Bali adalah
budaya yang sifatnya tangible.

4.2.14.2 Ideasional-Representasi Pada Gabungan Anak Kalimat
Bali Post dalam teks berita kategori lainnya tak banyak menyelipkan
ideologinya kecuali ideologi melestarikan budaya-budaya yang bentuknya
tangible. Dalam gabungan anak kalimatnya Bali Post menegaskan bahwa seni
sebagai bentuk fisik budaya adalah hal yang dapat mempersatukan masyarakat
Bali dengan mudah. Itu sebabnya Bali Post dalam artikel beritanya selalu
berupaya memotret budaya fisik tersebut. Padahal budaya-budaya yang sifatnya
filosofis dan spiritual lebih wajib dilestarikan karena budaya tersebut akan
bertahan dengan adanya manusia sedangkan budaya fisik akan cepat tertinggal.
“Peserta putra yang tergabung dalam Teruna Surya dan Teruna Baru
harus bekerja sama dalam menyelesaikan harus bekerja sama
menyelesaikan penjor dan meuletan di bawah bimbingan guru. Di bagian
putri dilaksanakan pembuatan kuangen dan banten untuk sehari-hari,”
(Bali Post, Antusias Peserta Pesraman Ajeg Bali, 2005)

4.2.14.3 Ideasional-Representasi Pada Rangkaian Anak Kalimat
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Banyak teks berita pada kategori berita lainnya yang berfokus pada
pembentukan citra Ajeg Bali yakni dengan melekatkan tokoh-tokoh nasional dan
lokal Bali serta melekatkan Ajeg Bali pada acara-acara yang mengundang
perhatian seperti penghargaan Ketut Nadha atau pemilihan siswa siswi atau guru
Ajeg Bali. Berita semacam ini bersifat sangat populer tentu saja sangat menarik
perhatian pembaca tetapi minim informasi atau pendidikan tentang spiritualitas
Bali.
“Pemilihan wanita berambut panjang baru kali pertama diadakan
serangkaian HUT 63 Bali Post. Kontan saja lomba ini diminati gadis Bali
dan juga kalangan ibu-ibu. Ini sebuah penghargaan khusus bagi wanita
yang setia dengan mahkotanya,” (Ikut Mengajegkan Bali, Pujian Pun
Mengalir, 2011)
“Penerima anugerah pers K.Nadha Nugarha tahun 2005 ini sangat
beragam. Ada pahlawan, budayawan, petani, bahkan ada pemain arja
muani. Namun apapun profesinya 10 tokoh penerima anugerah pers
K.Nadha Nugarah ini diserahkan di Gedung Pers Bali Ketut Nadha
merupakan fondasi untuk menjadikan Bali ini ajeg. Pemikiranpemikirannya merupakan sebuah lompatan dari inovasi yang takkan
lekang bahkan lapuk,” (Bali Post, Cita-Citanya Menjadikan Bali Ajeg,
2005)
4.2.14.4 Relasi
Hubungan yang dibangun wartawan adalah dengan pembaca, masyarakat
Bali, pendatang, dan pemerintah daerah Bali. Dimana wartawan membangun
hubungan dengan pembacanya dengan cukup dekat. Ini ditunjukkan dengan
kalimat-kalimat dan kosa kata yang lugas, tidak menggurui, dan bersifat populis.
Sedangkan hubungan pemerintah daerah dengan pendatang cukup jauh ini
ditunjukkan dengan posisi pemerintah daerah sebagai pihak korban yang sulit
mengatur penduduk pendatang karena jumlahnya sangat banyak. Pendatang
digambarkan sebagai pihak yang memberikan efek negatif terhadap Bali untuk itu
perlu dibatasi kedatangannya.
“Pasalnya fenomena serbuan penduduk pendatang bukan lagi jadi
monopoli Kota Denpasar dan Badung semata tetapi sudah memusingkan
seluruh kabupaten di Bali…meenghindari ekses negatif itu kualitas
penduduk pendatang harus diseleksi,” (Bali Post, Ajeg Bali Bukan
Antimodernisasi, 2003)
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Dalam teks berita lainnya, sangat jarang masyarakat Bali disandingkan
dengan pemerintah daerah dalam satu berita. Masyarakat Bali digambarkan cukup
dekat dengan Bali Post yang kerap kali terpotret dalam teks berita. Bali Post
diposisikan sebagai penyelenggara acara-acara yang dianggap melestarikan
budaya Bali serta berkontribusi dalam mengajegkan Bali.

4.2.14.5 Identitas
Pembuat berita digambarkan sebagai pihak yang mendukung program
Ajeg Bali. Ini ditunjukkan dengan headline dan ulasan yang dibuat wartawan
yang menunjukkan keberpihakan pada Ajeg Bali.
“Apa yang dilakukan Bali TV harus didukung karena hal ini adalah
pekerjaan besar dalam kerangka mengajegkan Bali,” (Bali Post,
Masyarakat Inginkan Bali Ajeg, 2003)
4.2.16 Teknik propaganda
Ajeg Bali tidak pernah terdengar sebelum bom Bali meledak dan
sebelum Bali Post mempopulerkan konsep ini. Teknik propaganda apa saja yang
digunakan Bali Post dalam berita-berita yang terkait dengan Ajeg Bali? Hampir
semua jenis teknik propaganda yang dipaparkan Lee (1953) dalam bukunya
pernah muncul dalam berita Bali Post tentang Ajeg Bali.
Name-calling adalah teknik propaganda dengan menyebut lawannya dengan
julukan yang negatif. Sering kali Bali Post menyebut penduduk pendatang (yang
non Bali Hindu) dengan sebutan semut (bahkan semut rangrang dan semut jenis
lainnya) dan lebah. Meskipun Ajeg Bali juga menginginkan adanya perubahan
dalam masyarakat Bali sendiri namun ia juga menginginkan benteng yang kuat
terhadap kaum pendatang yang kerap disebut hanya mencari manis dan tak turut
menjaga Bali. Penduduk pendatang disini lebih menitik beratkan pada penduduk
pendatang yang berasal dari dalam Indonesia luar pulau Bali. Ini terlihat dari
banyaknya deskripsi yang mengarah kepada penduduk lokal tinimbang luar
Indonesia yang dikaitkan dengan penduduk pendatang, khususnya pendatang dari
pulau Jawa. Agaknya ini yang menyebabkan banyak masyarakat Bali melabeli
pendatang dengan sebutan Nak Jawa dan buruh Jawa yang konotasinya negatif.
Meskipun belum dapat dibuktikan sebab akibatnya.
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“Daerah yang termasuk kabupaten terkaya di Bali ini juga melakukan
penjaringan-penjaringan terhadap pendatang yang tak beridentitas.
Akhirnya puluhan pendatang juga dikembalikan sampai Gilimanuk,”
(Bali Post, 2003)
“Munculnya rumah susun di kota-kota di Jawa tak selamanya berdampak
positif bagi pembangunan Bali….Rumah susun semacam itu tak sesuai
dengan filosofi hidup orang Bali dan menghadirkan budaya baru yang
dibawa oleh pendatang ke Bali,” (Bali Post, 2003)
Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa pelaku bom Bali yang telah
meluluh lantakan Bali tahun 2002 berasal dari pulau Jawa. Sebutan semut atau
lebah untuk pendatang pada artikel berita Bali Post adalah bentuk kekecewaan,
dikarenakan pendatang yang selama ini telah diterima dengan baik oleh
masyarakat Bali justru menjadi pelaku yang menghancurkan Bali. Bahkan kata
‘pendatang’ sendiripun memiliki makna peyoratif.
Gliterring generalities adalah teknik propaganda menggunakan kata-kata yang
menyentuh sisi emosi tanpa didukung oleh alasan yang jelas agar target
propaganda cepat menerima ide propagandis. Masyarakat Bali sangat bangga akan
budaya dan seni yang dimilikinya. Ini bukan hanya soal identitas. Tetapi faktanya
juga merupakan jualan pariwisata; sektor dominan yang membuat dapur
masyarakat yang tinggal di Bali tetap mengepul. Rupa-rupanya kebanggaan dan
kemashyuran Bali itu diancam keberadaanya. Dan inilah yang digunakan Bali
Post dalam mempengaruhi khalayak umum untuk turut serta dalam Ajeg Bali.
Dalam sebuah artikel beritanya, Bali Post menyebutkan berbagai macam
kehancuran “Hancur dalam tata kehidupan bermasyarakat, hancur dalam bidang
tata ruang, dan hancur dalam bidang budaya,” (Bali Post, 2003) yang akan
dihadapi Bali jika gerakan penyelamatan Bali tak segera terlaksana. Ketakutan
masyarakat Bali akan kehancuran yang dipaparkan Bali Post membuat mereka
percaya bahwa Ajeg Bali adalah satu-satunya jawaban untuk menghindarkan diri
dari kehancuran budaya dan identitas Bali. Lalu apa saja gerakan (motion) yang
ditawarkan Bali Post untuk menghindarkan diri dari kehancuran? Kembali pada
budaya Bali, membangun untuk manusia Bali dengan dasar Agama Hindu dan
konsep Tri Hita Karana. Sayangnya, gerakan ini belum sepenuhnya berhasil jika
melihat tawaran-tawaran solusi yang berada pada level konsep. Misalnya pada
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budaya Bali dimana Bali Post mengatakan bahwa Ajeg Bali bukan lah
melestarikan semua budaya tetapi ada juga budaya yang harus ditinggalkan yang
tak sesuai dengan jaman. Budaya apa saja yang harus ditinggalkan, inilah yang tak
cukup mendapat porsi pembahasan. Pada akhirnya masyarakat Bali tetap merasa
gamang. Padahal jika dilihat dari efek mitos tentang kehancuran Bali dan
masyarakat Bali yang harusnya membentengi budaya, tanah, dan identitas Bali,
Ajeg Bali seharusnya mendapat tanggapan positif dari dan diimplementasikan
oleh seluruh masyarakat Bali.
Transfer adalah teknik propaganda untuk memproyeksikan sisi positif atau negatif
dari sesuatu agar ide propaganda yang positif dapat diterima dengan baik. Dalam
pemberitaan tentang Ajeg Bali, Bali Post terus menerus mengingatkan masyarakat
bahwa menjaga budaya, tanah, dan manusia Bali itu sangat penting agar semua itu
bisa tetap ada meski jaman telah berubah. Kebanggaan dan jati diri sebagai orang
Bali dinyatakan sebagai hal yang harus tetap dilestarikan. Kebanggaan orang Bali
terhadap jati dirinya dan budaya Bali yang mampu menyedot perhatian dunia
dilekatkan pada program Ajeg Bali. Ditambah dengan, menyebut-menyebut
bahwa hal tersebut bisa saja hilang dan akhirnya meniadakan kebanggaan itu. Hal
semacam ini diberitakan sebagai sebuah sanksi atau akibat dari ketidak-ikusertaan
masyarakat Bali terhadap program Ajeg Bali. Dengan kata lain, masyarakat yang
peduli akan kebangaan jati diri dan budaya Bali akan terpanggil untuk ikut serta
dalam mendukung Ajeg Bali. Terlebih, Bali yang kerap kali digambarkan sebagai
korban; korban dari kebijakan pemerintah yang tak pro Bali dan korban arus
pendatang yang cukup deras; menguatkan Ajeg Bali sebagai ide yang patut
didukung oleh masyarakat Bali. Dengan demikian ini menjadikan Ajeg Bali oleh
sebagian masyarakat Bali diterima dengan tangan terbuka tanpa proses pemikiran
yang dalam terlebih dahulu mengenai bagaimana implementasinya misalnya.
Proses transfer sisi positif untuk Ajeg Bali dan juga sisi negatif untuk pendatang
dilakukan Bali Post secara reguler dan konstan.
Testimonial adalah teknik propaganda yang mengaitkan tokoh-tokoh tertentu
dengan ideologi yang dipropagandakan atau dengan kata lain teknik yang
menggunakan tokoh-tokoh yang mendukung propaganda. Bali Post cukup masif
menggunakan teknik propaganda jenis ini. Di beberapa berita bahkan yang di
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cetak pada halaman utama, sering kali tokoh-tokoh Bali dan nasional muncul dan
dikaitkan dengan Ajeg Bali. Seperti berita-berita tentang penandatangan prasasti
Ajeg Bali oleh Megawati, Wiranto, Hamengku Buwono ke XI, dan tokoh nasional
lainnya.

Dengan

mempublikasikan

berita

bahwa

tokoh-tokoh

tersebut

menandatangani prasasti Ajeg Bali maka pesan yang disampaikan adalah para
tokoh nasional mendukung Ajeg Bali. Para tokoh Bali pun juga ikut urun suara
dalam Ajeg Bali seperti Gubernur Bali, mantan bupati Badung yang juga tokoh
senior PDIP, hingga pihak polisi daerah Bali. Dalam sebuah headline, disebutkan
tokoh-tokoh Bali berkumpul demi Ajeg Bali: “Dewa Berata, Ratmadi, dan
Puspayoga Bersatu Demi Ajeg Bali,” (Bali Post, 2003). Tokoh-tokoh lokal Bali
yang diangkat tidak hanya merepresentasikan politisi tetapi juga menunjukkan
hirarki sosial masyarakat Bali, kasta, yang masih kuat pengaruhnya di Bali.
Plain folks adalah teknik propaganda yang menggambarkan seolah-olah hal yang
dipropagandakan adalah bagian dari masyarakat target propaganda. “Ajeg Bali
merupakan keinginan seluruh masyarakat Bali. Apa yang dilakukan Bali TV harus
didukung karena hal ini sebuah pekerjaan besar dalam kerangka mengajegkan
Bali,” (Bali Post, 2003). Dalam suguhan beritanya, Bali Post acap kali
menegaskan bahwa Ajeg Bali sama dengan kesejahteraan masyarakat Bali dan
terpeliharanya budaya Bali di tengah gempuran globalisasi. Mengangkat
persoalan-persoalan yang notabene dimiliki oleh masyarakat Bali, menyiratkan
bahwa Bali Post ingin masyarakat Bali menganggap bahwa konsep Ajeg Bali dan
Bali Post adalah bagian dari masyarakat Bali dan merupakan satu hal yang wajib
disetujui. Pendekatan ini dimaksudkan agar masyarakat Bali menerima Ajeg Bali
sebagai hal yang wajar dan patut diperjuangkan karena ide ini bagian dari dan
untuk masyarakat Bali.
Band wagon adalah teknik propaganda yang membuat seolah-olah produk
propaganda di terima di lingkungan tertentu dan jika seorang target propaganda
merupakan bagian dari kelompok tersebut mengapa ia harus menolaknya. Selain
testimonial, Bali Post juga menggunakan pendekatan seolah-olah seluruh
masyarakat Bali menginginkan Bali Ajeg untuk merebut pikiran pembaca mereka
terkait propaganda Ajeg Bali. Mengatasnamakan masyarakat Bali, cukup sering
kalimat semacam “Masyarakat Bali menginginkan Ajeg Bali,” atau “Atas realitas
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itu, Ajeg Bali yang menjadi dambaan setiap manusia Bali,” (Bali Post, 2003)
terselip di berita-berita Bali Post. Pendekatan ini menyiratkan bahwa Ajeg Bali
telah diterima oleh masyarakat Bali. Pendekatan ini diperuntukkan bagi para
pembaca yang masih mengambang akan Ajeg Bali agar mereka secara cepat pro
akan Ajeg Bali. Jika banyak atau seluruh masyarakat Bali telah menyetujui
konsep Ajeg Bali, lalu mengapa saya tidak? Begitu kira-kira pikiran dalam tiap
individu yang diinginkan oleh Bali Post dengan menggunakan teknik ini.

4.3 Analisis Discourse Practice
Analisis wacana Fairclough adalah sebuah analisis yang komprehensif
dari berbagai sudut meskipun tetap berfokus pada wacana. Untuk itu selain
menganalisis teks-teks berita tentang Ajeg Bali guna menemukan ideologi dan
cara-cara propagandis menyampaikan pesannya, dibutuhkan juga analisis terhadap
bagaimana teks-teks berita tersebut dibuat dan dikonsumsi (Fairclough, 1995).
Pada tahap ini, dilakukan wawancara dengan pihak Bali Post untuk
menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa teks-teks tersebut diproduksi
sedemikian rupa hingga mengandung pesan tertentu.

4.3.1 Hubungan wartawan dengan struktur organisasi media
Jika pesan yang sedemikian rupa akhirnya muncul di Bali Post, ini tidak
terlepas dari struktur organisasi media ini. Apakah Bali Post memberikan ruangruang bagi para wartawannya untuk bersikap sesuai dengan fakta yang ditemui
dilapangan misalnya ataukah semua keputusan akhir ada di tangan pimpinan
redaksi dan redaktur pelaksana.
Bali Post didirikan tanggal 16 Agustus 1948 oleh Ketut Nadha, seorang
wartawan asal Bali. Meski sekarang telah memiliki beberapa media dan usaha
lainnya di bawah panji Kelompok Media Bali Post, Bali Post diakui sebagai
produk utama dari KMB. Dengan tag line Pengemban Pengawal Pancasila, Bali
Post adalah koran nasional yang lebih banyak mempublikasikan berita-berita
nasional dan sedikit porsi untuk berita lokal Bali yang dinilai dewan redaksi
penting (wawancara dengan Alit Purnatha). Kebijakan redaksi Bali Post secara
umum adalah sebagai berikut: (1) mengikuti semua kode etik jurnalistik yang
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berlaku seperti keberimbangan berita, berita harus berdasarkan dengan fakta, dan
lainnya. Semua wartawan Bali Post dituntut untuk selalu mematuhi kode etik
jurnalistik. (2) Jika ada berita yang telah diterbitkan secara terbukti melanggar
kode etik jurnalistik maka yang bertanggung jawab adalah redaktur pelaksana
bersama dengan pemimpin redaksi Bali Post.
Tidak seperti banyak organisasi media lainnya yang membedakan antara
struktur organisasi redaksi dan organisasi umum (pembukuan, sirkulasi, SDM)
yang menjadikannya ramping dan mudah pengontrolannya, Bali Post memiliki
struktur organisasi yang cenderung gemuk. Bali Post memiliki seorang pemimpin
umum dan seorang pemimpin redaksi. Jika di organisasi media lain, pemimpin
redaksi hanya membawahi staff yang berkenaan dengan redaksi, berbeda halnya
dengan Bali Post. Terlihat dari struktur organisasi bahwa seorang pemimpin
redaksi tidak hanya bertindak sebagai seorang kepala bagian redaksi tetapi juga
bidang lainnya yang tidak berhubungan dengan redaksi, misalnya bagian
penagihan, bagian kesekretariatan, dan bagian keamanan. Secara umum
pemegang keputusan tertinggi berada pada rapat umum pemegang saham karena
Bali Post kini telah merupakan perseroan terbatas. Dimana 80% saham Bali Post
dipegang oleh Satria Naradha sedangkan sisanya dipegang oleh karyawan
(Muhajir, 2007).
Mirip dengan struktur organisasi media serupa di Bali, struktur organisasi
Bali Post adalah seorang pemimpin redaksi tidak hanya memiliki tanggung jawab
terhadap redaksi secara umum dan bidang lainnya tetapi ia juga memiliki kendali
penuh atas pengaturan halaman utama termasuk memilih berita mana yang pantas
dijadikan headline setiap harinya. Ini disebabkan pemimpin redaksi berhak untuk
mengambil keputusan-keputusan strategis seperti halaman utama.
Bali Post sangat paham bahwa berita di halaman utama memiliki urgensi
dan nilai jual yang lebih tinggi tinimbang berita di halaman utama. Sehingga
keputusan strategis macam ini, menurut Bali Post, tidak bisa diserahkan kepada
redaktur khusus dan hanya bisa diambil oleh pemimpin redaksi.
Wartawan dalam hal ini berada pada struktur paling bawah setelah ataupun
redaktur bidang itu sendiri di bawah redaktur pelaksana. Oleh sebab itu, peran

commit
to user
113

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

redaktur pelaksana bersama pemimpin redaksi dan pemimpin umum sangat besar
dalam pembentukan wacana Ajeg Bali.

commit
to user
114

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Pemimpin Umum

ABG Satria Naradha
Penanggung Jawab /Pemimpin Redaksi

I Nyoman Wirata

Redaktur
Pelaksana

Kabag

Seksi
Kas

Seksi
Kwitan

Sekretariat
Redaksi
Pemasa
ran

Perwakilam

Litbang/Per
pustakaan

Kabag
Pembukuan

Kabag
Keuangan

Percetakan

Setting
Malam

Opini

Pra
cetak

Seksi Pengadaan
Barang

Keuang
an

Penga
wasan

Repro

Produk
si

Penjilid
an

Redbid
Polkam/Kesra

commit to user
115

Redbid
Ekum

Ekspedi
si Koran

Seksi
penagihan

Jurnal

Redbid
Paariwisata

Kabag
Kabag
Kabag
Kabag
Keamana
Sirkulasi
SDM
Umum

Kabag
Iklan

Kabag
Penagihan

Pelayan
an

Cetak
Goos

Redbid
Kultur

Admini
strasi

Biro/
Transpo
Pemasa
Sirkulas
rtasi
ran
iPerwaki

Pemasa
ran

Pendidi
SDM/A
Kompe
kan
DART
nsasi

Disain
Grafis

Redaktur.
Hl, 1

NTT
Red. Hlm
Redaktur
Badung
NTB

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

4.3.2 Pola Rutinitas Kerja di Bali Post Sebagai Proses Pembentukan Wacana
Selain hubungan wartawan dengan struktur media, pola rutinitas kerja
media juga menjadi faktor yang mempengaruhi pembentukan wacana. Pola
rutinitas di harian Bali Post di mulai pada pagi hari yakni pertemuan antara
wartawan dan jajaran redaksi Bali Post. Pada pertemuan yang dimulai pukul 8 ini
di bahas mengenai agenda setting, pengembangan berita sebelumnya, dan tematema berita yang harus di gali oleh para wartawan pada hari itu. Pertemuan ini di
pimpin oleh pemimpin redaksi atau redaktur pelaksana. Selanjutnya wartawan
mencari dan menulis berita sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pada malam
hari, berita tersebut masuk proses editing yang dikepalai masing-masing editor.
Berita yang telah disunting oleh editor akan masuk meja redaktur pelaksana untuk
kemudian di sunting untuk kedua kalinya “Bisa jadi editing seluruhnya. Atau
sebagian kecil. Bahkan dari segi isi pun bisa berubah. Terkadang yang menurut
redaktur pelaksana menarik malah diletakkan di bagian belakang oleh wartawan.
Supaya menarik dipindah lah ke bagian kepala berita,”. Jika telah dicek dan
disetujui oleh redaktur pelaksana, berita akan masuk pada proses lay out. Untuk
berita-berita yang sumbernya atau panjangnya kurang misalnya, redaktur
pelaksana akan meminta wartawan untuk menghubungi narasumber kembali dan
menyunting naskahnya kembali. Biasanya berita-berita di Bali Post yang lebih
sensitif misalnya tentang perkosaan dan pembunuhan akan di cek kembali aturan
internal Bali Post. Misalnya tidak boleh menggunakan nama terang atau nama
lainnya yang berkaitan dengan korban. Ini adalah kebijakan Bali Post untuk
melindungi korban. Selain kebijakan yang menyangkaut redaksional, hal lain
yang menjadi pertimbangan dalam menyunting naskah berita adalah poin
menariknya berita untuk dipublikasikan. Ini tidak terlepas dari bisnis media yang
dijalankan oleh Bali Post yang menuntutnya untuk menghasilkan profit lewat
jumlah oplah dan iklan. Menarik atau tidaknya suatu berita bisa sangat bergantung
pada kepala berita atau judul. Seperti yang dijelaskan Alit Purnatha, terkadang
pada proses editing dirinya akan memotong bagian penting yang diletakkan
wartawan pada bagian akhir dan meletakkannya di awal paragraph. Untuk
selanjutnya ketika proses layout telah selesai maka berita siap masuk pada proses
cetak.
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Menarik untuk dilihat bahwa gagasan Ajeg Bali datang dari Satria
Naradha, penerus bisnis keluarga Bali Post. Bahwa Naradha yang kala itu masih
menjadi pemimpin redaksi lah yang mencetuskan ide Ajeg Bali karena melihat
Bali yang semakin terdesak. Kemudian ia menggodoknya bersama dengan
redaktur pelaksana dan pemimpin umum kala itu. Purnatha menceritakan pada
saat itu dewan redaksi tidak menolak gagasan Naradha karena memang melihat
Bali yang mulai luntur budayanya. Lalu bagaimana transfer informasi tentang
Ajeg Bali dari dewan redaksi ke para wartawan?
Tidak ada pertemuan khusus misalnya seperti seminar khusus untuk
mentransfer ide Ajeg Bali dari jajaran dewan redaksi atau Satria Naradha ke
wartawan. Menurut Purnatha, hanya pada rapat-rapat redaksi saja wartawan
berkesempatan memahami lebih jauh tentang Ajeg Bali. Padahal konsep ini perlu
sangat dipahami oleh wartawan yang harus menulis berita tentang Ajeg Bali. Pada
awal-awal kemunculannya di tahun 2003, Ajeg Bali nampak pada berbagai
kegiatan dan peristiwa yang sebenarnya tidak berhubungan dengan Ajeg Bali
sendiri atau peristiwa yang berhubungan tetapi tidak menyentuh substansi Ajeg
Bali. Alit mengakui bahwa di awal-awal kemunculannya banyak wartawan yang
bingung dengan konsep ini. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu para
wartawan memahami konsep ini dari hasil rapat redaksi.
Kesadaran masyarakat akan konsep ini semakin besar tatkala Bali Post
meletakkan berita-berita ini pada halaman utama. Dengan kata lain ini adalah
usaha Bali Post untuk memperkenalkan konsep Ajeg Bali kepada khalayak.
Bahkan Bali Post menetapkan frekuensi terbitnya berita tentang Ajeg Bali di
awal-awal kemunculannya, agar frasa ini menjadi familiar bagi masyarakat Bali
(wawancara dengan Alit Purnatha).
“Dewa Beratha, Ratmadi, dan Puspayoga Bersatu Demi Ajeg Bali. Pada
Saniscara Kliwon, wuku Krulut, Sabtu kemarin, berlangsung pertemuan
yang bersejarah bagi Bali di tahun 2003, di Puri Satria,” (Bali Post, 2003)
Pertemuan ini adalah pertemuan antar kader PDI Perjuangan yang tidak
digelar khusus untuk Ajeg Bali. Berita seremonial lainnya yang juga
mengikutsertakan frasa Ajeg Bali adalah berita tentang penandatangan prasasti
Ajeg Bali oleh para tokoh nasional. Di tahun-tahun berikutnya berita-berita yang
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mirip juga beberapa kali hadir. Namun kali ini peristiwa yang dikaitkan dengan
Ajeg Bali adalah pemilihan putra putri Ajeg Bali atau pemilihan gadis berambut
panjang yang identik dengan gadis Bali. Berita semacam ini hanya bertujuan
untuk mempopulerkan Ajeg Bali. Meski terkadang terselip penjabaran konsep
Ajeg Bali, namun frekuensinya tak terlalu sering. Ini menjelaskan bahwa
pemahaman konsep Ajeg Bali tidak serta merta bisa didapatkan hanya dalam
rapat-rapat redaksi yang meskipun dilakukan tiap hari namun durasi yang terbatas
dan alokasi pembahasan topik lainnya membuat transfer ide kurang berjalan
mulus. Karena, satu tahun pertama cukup panjang untuk memperkenalkan konsep
itu namun untuk selanjutnya bukankah masyarakat Bali juga layak menerima
penjabaran konsep Ajeg Bali yang lebih dalam dan langkah-langkah solutif?
Penjabaran yang cukup dalam tentang konsep Ajeg Bali sebenarnya telah
hadir pada sepanjang pertengahan tahun 2003. Untuk ukuran konsep baru, tentu
saja ini belum cukup untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca apa
sebenarnya Ajeg Bali itu terlebih jika konsep ini bertahan hingga hampir satu
dekade. Bali Post dari tahun 2004 hingga pertengahan 2008 sebenarnya memiliki
rubrik Ajeg Bali. Alih-alih mengelaborasi misalnya aksi apa yang bisa dilakukan
masyarakat Bali dan pendatang untuk sama-sama menjaga Bali dan mendorong
opini publik agar DRPD misalnya bisa membuat kebijakan yang selaras dengan
tujuan Ajeg Bali, rubrik ini tiap minggu ini cenderung memuat sejarah sebuah
pura dan dewa apa yang berstana disana. Mungkin bagi masyarakat Bali Hindu ini
informasi yang sangat menarik, tapi lalu apa? Semacam mewariskan cerita jaman
dulu?
Secara umum, Ajeg Bali menurut Alit Purnatha adalah pelestarian
budaya yang tidak bersifat stagnan dan bukan antimodernisasi. Lalu dimana
benang merah antara pelestarian budaya tradisional Bali dan gerakan non
antimodernisasi? Budaya tradisional macam apa yang harus dilestarikan? Ada
ruang-ruang yang belum diisi oleh Bali Post terkait pemberitaan mengenai Ajeg
Bali sehingga berita yang di publikasikan terkesan masih parsial. Dan tentu saja
keterbatasan waktu dan pemahaman menjadikannya tak mungkin menyediakan
berita ini secara berkala, katakanlah tiap minggu.
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Terkadang, jika diperlukan Bali Post juga mencetak berita yang ditulis
oleh wartawan media lain di bawah payung Kelompok Media Bali Post. Ini
memungkinkan, sebab KMB memliki sistem surat elektronik yang terpusat dan
KMB mengharuskan setiap berita yang dikirimkan wartawan ke jajaran redaksi
masing-masing media melalui sistem internal itu. Sehingga berita yang terkirim
akan dengan mudah dilihat dan dilacak oleh media lainnya. Angka kemungkinan
Bali Post menerbitkan berita yang sama persis dengan media lainnya hampir nol,
sebab Bali Post wajib menyunting naskah tersebut dari segi bahasa atau
menambah data yang di dapat dari narasumber lain, ini juga berlaku untuk media
lainnya. Sehingga jikapun media lain mencetak berita yang sama, pada akhirnya
berita tersebut akan berbeda dari segi bahasa meskipun pada intinya tetap sama
(wawancara dengan Alit Purnatha). Ini juga termasuk berita tentang Ajeg Bali.
Sangat lumrah, Naradha menggunakan semua saluran yang dimilikinya untuk
mentransfer ide kepada khalayak umum.
“Bali Post itu koran terbesar dan tertua di Bali. Bali Post memiliki
kelompok media Bali Post, ada bisnis Bali ada Bali travel Bali, ada suara
NTB. Karena banyak media tentu susah jika hanya mengandalkan
masing-masing media maka dari itu ada namanya sistem konvergensi.
Kami punya satu email untuk seluruh media di bawah payung KMB.
Sehingga kami bisa mngambil berita dari media lain seusai dengan
kebutuhan. Bisa juga di edit sedikit atau ditambahkan. Tidak mungkin
satu berita yang sama muncul di media yang sama dalam periode yang
berdekatan karena selalu ada proses editing dan pengembangan. (Alit
Purnatha, Redaktur Pelaksana Bali Post).
Dapat dilihat dari segi rutinitas kerja media, bahwa waktu yang
diperlukan Bali Post untuk menerbitkan koran per harinya sangat pendek. Karena
sifat dari harian, maka kebanyakan berita-berita yang dipublikasikan adalah berita
yang tingkat aktualitasnya tinggi. Oleh sebab itu, banyak berita tentang Ajeg Bali
adalah berita langsung yang dibuat khusus atau dikaitkan dengan perstiwa lain.
Berita-berita di bawah ini menunjukkan bahwa Ajeg Bali disisipkan atau
dilekatkan dalam sebuah peristiwa yang mempopulerkan nama Ajeg Bali semata
tapi kurang mengeksplorasi ide-ide dan sisi praktikal dari konsep ini.
“Ajegkan Bali dan Nusantara. Ida Pedanda Gde Keniten dari Geria
Jumpung, Dawan Klod, Klungkung menjelaskan upacara Catur Rebah
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dan Padudusan Alit itu dimaksud agar Bali dan Nusantara beserta isinya
selamat,” (Bali Post, 2005)
“Rapatkan Barisan Menuju Bali Ajeg. Puspayoga dihadapan ribuan
warga yang memadati lapangan Puputan juga berharap semua komponen
tokoh masyarakat, kekuatan masyarakat, kekuatan politik, dan tokoh
agama tetap berada dalam koridor yang sama untuk menjaga Bali,” (Bali
Post, 2003)
Bahkan di beberapa artikel Ajeg Bali hanya dikaitkan dengan berbagai
seremoni yang terjadi dan tidak menyentuh substansi dari konsep ini. Misalnya
dalam berita “Kiat Mengelola BPR untuk Ajeg Bali” adalah berita yang sebagian
besar mendikusikan tentang mengapa suku bunga kredit di BPR tinggi. Meskipun
kepala berita cukup menarik tentang peran BPR pada sektor informal namun
terganjal suku bunga yang tinggi. Gagalnya berita ini menghubungkan
kesejahteraan masyarakat Bali dengan suku bunga yang tinggi di BPR membuat
berita ini tak ubahnya berita ringan tentang sebuah seminar. Atau berita tentang
seleksi pemilihan siswa siswi Ajeg Bali atau guru Ajeg Bali. Berkat berita-berita
macam itu, nama Ajeg Bali menjadi sangat familiar tapi apakah masyarakat Bali
benar-benar mengerti bagaimana mengaplikasikan Ajeg Bali?
Mungkin tidak. Alit Purnatha mengungkapkan bahwa tujuan Ajeg Bali
belum tercapai sempurna karena tidak ada regulasi dari pemerintah dan aksi nyata
dari masyarakat. Bali Post menganggap bahwa media hanyalah alat pendidikan
dan pengontrol dan fungsinya hanyalah memberikan pemahaman. Aksi nyata
harus datang dari pemerintah dan masyarkat sendiri. Bahwa aksi nyata memang
harus datang dari masyarakat dan pemerintah adalah benar tetapi media juga harus
memahami bahwa ia memiliki kekuatan untuk menggerakan, mendorong agar aksi
nyata itu segera diambil. Apakah jika Bali Post menyadari kemampuan itu, Ajeg
Bali telah mencapai tujuannya kini?
Keterbatasan waktu, transfer informasi dari jajaran dewan redaksi, dan
ketidaksadaran Bali Post dalam hal fungsinya dalam menggerakkan dan
mendorong terjadinya suatu aksi menjadi kendala kurangnya hal-hal inti
dieksplorasi. Selain itu pola rutinitas kerja media telah menjadikan berita-berita
Ajeg Bali yang mirip temanya, penanda tanganan prasasti Ajeg Bali dan berita
seremonial yang mencatut nama Ajeg Bali, muncul berulang di Bali Post.
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4.3.2.1 Manajemen Propaganda Ajeg Bali – Perspektif Wartawan Bali
Post/Peneliti
Ari Dwi Jayanthi mengingat kembali ketika ia bergabung sebagai
wartawan di Bali Post pada Oktober 2007, ketika ia masih menjadi mahasiswi
Sastra Daerah, jurusan Sastra Jawa Kuna. Sebagai wartawan yang baru bergabung
adalah kewajiban untuk mengikuti pelatihan jurnalistik yang diadakan Bali Post.
Selain materi jurnalistik seperti apa itu berita, teknik wawancara, dan lainnya, ia
mengingat bahwa ada satu materi tentang visi misi Bali Post dari periode ke
periode.
“Yang pertama diberikan adalah sejarah berdirinya Bali Post…setelah itu
baru ke visi dan misi Bali Post ketika zaman awal dilahirkan, tahun
peralihan atau 65, tahun ‘80 atau swasembada, reformasi, dan yang
terakhir oleh Satria Naradha, yang berubah menjadi Ajeg Bali,” (Ari
Dwijayanti, 2014)
Ajeg Bali yang merupakan agenda penting Bali Post kala itu disebarkan
ke wartawan-wartawan yang akan menjadi tulang punggung propaganda ke
masyarakat. Harapannya, ketika sudah benar-benar bergabung dengan Bali Post,
Ajeg Bali adalah nafas mereka dan menjaga budaya Bali adalah juga misi mereka
dalam menulis.
Bergabung dengan Bali Orti, halaman khusus Bali Post yang ditulis
dengan bahasa Bali, Ari memiliki keinginan yang sama untuk mengembalikan
spirit budaya Bali. Namun ia mengakui bahwa konsep Ajeg Bali yang selama ini
dicita-citakannya sangat berbeda dengan konsep Ajeg Bali yang diperkenalkan
oleh Bali Post. Konsep Ajeg Bali yang diturunkan oleh Bali Post saat itu lebih
dititik beratkan pada praktik religiusitas yang banyak dilatarbelakangi oleh mitos
sehingga pada akhirnya orang-orang yang berada di dalam sistem Bali Post
dituntut untuk melakukan Tri Sandhya, atau diajak melakukan Tirta Yatra atau
Agni Hotra (ritual pemujaan masyarakat Hindu di India). Meskipun itu tidak salah
tetapi hal yang luput ditanamkan adalah soal militansi menulis dan diskusi tentang
Ajeg Bali sehingga budaya Bali dapat benar-benar dilestarikan oleh masyarakat
Bali utamanya pembaca Bali Post. Padahal jika mau jujur, senjata satu-satunya
dalam propaganda di Bali Post adalah tulisan.
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“Justru ketika kita telusuri, artikel-artikel budaya seperti rekonsiliasi tari
Rejang atau budaya mesatua dan lain-lainnya lebih banyak di
publikasikan sebelum jaman reformasi. Ketika konsep pelestarian budaya
itu telah menjadi Ajeg Bali, halaman budaya di Bali Post justru di
pangkas dan dijadikan halaman advertorial,” (Ari Dwijayanti, 2014)
Militansi menulis dan budaya diskusi itu juga yang akhirnya membentuk
produk artikel berita di Bali Post menjadi tidak mantap dan selaras dengan misi
pelestarian Bali. Tengok saja kebanyakan berita Ajeg Bali di Bali Post yang
mengandalkan tokoh-tokoh nasional dan lokal Bali atau berita-berita seremonial
lainnya.
“Ajeg Bali merupakan keinginan seluruh masyarakat Bali. Apa yang
dilakukan Bali TV harus didukung karena hal ini sebuah pekerjaan besar
dalam kerangka mengajegkan Bali. Hal itu disampaikan Ketua DPRD
Bali Ida Bagus Putu Wesnawa sebelum menandatangani prasasti,” (Bali
Post, 2003)
“Di luar dugaan, peserta yang mengikuti pemilihan Siswa Ajeg Bali 2005
membludak,” (Bali Post, 2005)
Tidak hanya absenya militansi menulis dan budaya diskusi, berita-berita
Ajeg Bali yang dipublikasikan juga sangat berdasarkan konsep Ajeg Bali yang
diperkenalkan Satria Naradha, yakni konsep Bali merdeka, Bali yang berdiri
sendiri, Bali tidak perlu orang lain (Ari Dwijayanthi, 2014). Oleh sebabnya, Bali
Post mengarahkan berita-beritanya lebih ke pengambilalihan sektor informal dari
pendatang, atau memarginalkan penduduk pendatang, atau mengajak masyarakat
Bali untuk menuntut status otonomi khusus bagi Bali tinimbang menulis beritaberita yang mengupas tentang misalnya keberadaaan desa pekraman secara
reguler. Atau di lain waktu, Satria Naradha ingin mengarahkan Ajeg Bali pada
mitos atau klenik maka berita-berita “di kolom Ajeg Bali lebih menceritakan pada
pura, fungsinya, dewa apa yang berstana disana,” (Ari Dwijayanthi, 2014)
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4.4 Analisis Sociocultural Practice
Pesan yang akhirnya terpublikasikan dalam berita-berita Ajeg Bali di
Bali Post tidak terlepas dari pengaruh hal-hal lain di luar media: aspek situasional,
institusional, dan sosial. Pengaruh ini dijembatani oleh wartawan, pola rutinitas
media, dan hubungan wartawan dengan struktur organisasi yang telah di bahas
sebelumnya. Aspek ini dapat mempengaruhi bagaimana teks di produksi dan di
pahami dan juga sebaliknya bagaimana media mengkonstruksi teks juga dapat
menyebabkan terjadinya perubahan sosial (Fairclough, 1941).

4.4.1 Aspek situasional
Banyak pihak termasuk Bali Post mengakui bahwa konsep ini lahir
sebelum bom Bali pada tahun 2002 meledak. Bahkan Nordholt menyatakan
bahwa Ajeg Bali pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Bali, I Dewa Made
Beratha. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa meledaknya bom di kawasan
pariwisata Bali telah menjadi pelatuk bagi popularitas Ajeg Bali.
Bom Bali pertama yang meledakkan dua tempat hiburan di Kuta telah
merenggut 300 orang lebih (The Jakarta Post, 2012). Pada waktu itu situasi
kemanan dan ekonomi di Bali tidak kondusif dan lesu. Kejadian ini telah
menimbulkan efek yang negatif bagi ekonomi Bali yang bertumpu pada sektor
pariwisata. Banyak turis yang membatalkan perjalanannya ke Bali, travel warning
dikeluarkan oleh banyak negara, dan ini pada akhirnya berakibat pada
menurunnya pendapatan masyarakat Bali.
Jika sebelumnya masyarakat Bali dikenal ramah pada siapapun, aksi
terorisme yang di dalangi kelompok Jamaah Islamiyah dari pulau Jawa, membuat
adanya friksi antara masyarakat Bali dan pendatang yang jumlahnya cukup
banyak terutama di daerah pariwisata dan ibu kota provinsi. Ditambah tingginya
angka perampokan yang dilakukan penduduk pendatang (Alen & Pallermo, 2005)
yang tidak hanya menyasar masyarakat lokal tetapi turis asing. Ketidakepercayaan
kepada para pendatang mendorong masyarakat Bali mengerdilkan posisi para
pendatang yang disebut ‘nak jawa’ entah dari pulau manapun mereka berasal, asal
luar Bali. Oleh karena sebagian besar pendatang bekerja pada sektor informal,
masyarakat Bali juga kerap kali menggunakan ‘buruh jawa’ untuk menyebut
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mereka. Tidak hanya pada bidang kemananan dan ekonomi, masyarakat Bali kala
itu juga merasa perlu untuk mempertahankan identitas dirinya dari kepungan
pendatang. Seperti yang diungkapkan Purnatha, pada anekdot ‘orang Bali jual
tanah untuk beli bakso, orang luar jual bakso untuk beli tanah,’ menggambarkan
bahwa pendatang bisa mendesak keluar orang Bali dari pulaunya sendiri. Meski
dapat diterjemahkan the outsiders pendatang yang dimaksud oleh Bali Post adalah
penduduk lokal Indonesia dan tidak termasuk para warga negara asing yang
menetap di Bali. Ini dikarenakan konteks pada teks-teks Bali Post menjurus pada
aktivitas pendatang yang berasal dari pulau lain di Indonesia. Bisa jadi keadaan
ini juga diperparah oleh konsep Ajeg Bali yang dipropagandakan oleh Bali Post.
“Ajeg Bali untuk mempertahankan eksistensi Bali, manusia Bali,
ekonomi Bali, dan pulau Bali. Kenapa sejak bom meletus? Karena
disitulah titik balik bagaimana sebenarnya Bali: wisatawan habis, hotel
tidak beroperasi lagi, karyawan diberhentikan. Akhirnya semua orang
hotel kembali ke pertanian: menanam cabe, ngubuh (memelihara) celeng,
itulah yang asli. Itulah yang harus dipertahankan untuk bisa bertahan
hidup di Bali kalau orang luar tidak mau ke Bali mengeluarkan uang.
Waktu itulah kita lihat pertanian dan budaya harus dipertahankan. Karena
orang luar tak mau lagi kesini dan kita tidak punya uang. Kita mau
kembalikan itu. Kita harus kuat seandainya pariwisata tidak ada.
Makanya jangan ada alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman,
karena kalau areal pemukiman jadi sawah itu susah. Makanya ada
anekdot begini: orang Bali jual tanah untuk beli bakso, orang luar jual
bakso buat beli tanah. (Alit Purnatha, Redaktur Pelaksana Bali Post,
2014).
Dengan menggunakan mistifikasi pada berita-beritanya, Bali Post
mengajak semua masyarakat Bali untuk turut berperan aktif demi Ajegnya Bali
dengan tidak menjual tanah ke pihak luar, melestarikan tradisi Hindu Bali,
merawat kesehatan, menggerakkan sektor informal yang selama ini dikuasai
pendatang, dan sebagainya. Beberapa kali Bali Post menyebut bahwa Bali berada
diambang kehancuran. Kondisi ini dapat diterjemahkan sebagai situasi gawat jika
tak sesegera mungkin di tangani. Di lain pihak perubahan dalam hal budaya
adalah keniscayaan yang tak mungkin dihindari terutama mengingat Bali adalah
destinasi wisata dan memerlukan proses. Sementara itu penjualan tanah di Bali
kepada orang luar yang utamanya untuk kepentingan yang tidak baik dinilai
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sebagai hal yang menodai kesucian pura. Pura bagi orang Bali adalah yang utama;
bangunan suci nan sakral yang harus selalu dijaga. Bagi orang Bali, Pura adalah
tempat berstananya dewa dewi serta leluhur yang telah disucikan. Menodai
kesucian pura adalah hal yang jelas dihindari. Namun belum tentu misalnya bisnis
yang dibangun di atas tanah Bali adalah bisnis yang tidak baik. Atau bagaimana
bisnis yang tidak baik yang dibangun bisa menodai kesucian pura? Kecuali bisnis
tersebut misalnya bersebelahan dengan tempat ibadat atau mengurug lahan pura
dan membangun bisnis di atasnya. Semua ini membuat pembaca yakin Bali
memang akan segera hancur jika budaya, manusia, dan tanahnya tak segera
dilindungi.
“Bali kini ada diambang kehancuran.....Sebagai manusia Bali yang peduli
akan keajegan Bali, harus berpikir untuk menyelamatkan pulau seribu
pura ini. Langkah-langkah pengamanan mesti dilakukan,” (Bali Post,
2003)
“Makin banyaknya warga Bali menjual atau melepas hak atas tanahnya
dinilai sebagai salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan Ajeg
Bali. Hal ini menyebabkan makin sempitnya palemahan (tanah) Bali
karena banyak dipakai untuk bisnis yang menodai kesucian pura,” (Bali
Post, 2004)
Meskipun ada friksi yang diam diam terkuak dengan para pendatang
namun Bali Post tetap menentang bahwa Ajeg Bali adalah gerakan anti pendatang.
Di beberapa artikel berita Bali Post menghargai perbedaan ras suku agama yang
ada di Bali.
“Keragaman etnik, suku, ras, dan keyakinan yang makin terkondisikan di
Denpasar hendaknya jangan disikapi sebagai hambatan menuju Bali
Ajeg,” (Bali Post, 2003)
Namun beberapa kali juga Bali Post memberikan pemahaman lain. Bali
Post kerap memarginalkan pendatang dengan menyebutnya sebagai semut atau
lebah yang mencari keuntungan di Bali. Ini semakin meneguhkan bahwa Bali Post
memandang pendatang luar sebagai sebuah hal yang mengancam tercapai cita-cita
Ajeg Bali. Pendatang kerap kali disebutkan sebagai penyebab masalah sosial dan
keamanan yang terjadi di Bali. Untuk itu program-program Ajeg Bali seperti tertib
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administrasi penduduk (sidak KTP) yang dilakukan di pelabuhan Gilimanuk dan
di banjar-banjar beberapa kali menjadi topik berita di Bali Post.

4.4.2 Aspek Institusional dan Sosial
Dalam bukunya, Fairclough (1995) menyebutkan bahwa salah satu
pengaruh kuat terhadap terbentuknya wacana dalam sebuah media adalah media
itu sendiri atau kekuatan-kekuatan dari luar yang mempengaruhi media tersebut.
Fairclough tidak hanya mengamini bahwa wacana-wacana yang terbentuk dalam
media adalah akibat dari perubahan sosial yang terjadi tetapi juga sebagai sebab
musabab sebuah perubahan sosial. Dalam subtopik ini akan dibahas lima filter
dalam model propaganda yang dikemukakan Herman & Chomsky yang akan
menguraikan bagaimana politik dan ekonomi media mempengaruhi isi dari
wacana Ajeg Bali di Bali Post.

4.4.2.1 Kepemilikan
Herman & Chomsky menempatkan kepemilikan sebagai filter utama
yang terkuat menyaring berita yang akan dipublikasikan media. Kepemilikan juga
menyangkut bagaimana para pemilik media yang kaya juga melayani kepentingan
organisasi lain yang juga berorientasi pada keuntungan seperti pemerintah, Bank,
partai politik, dan lainnya (Durham & Kellner, 2001).
Andai saja, Bali Post tak dimiliki Satria Naradha, maka sudah pasti nasib
Ajeg Bali tidak akan sama. Dengan sangat mudahnya Ajeg Bali yang merupakan
buah keresahan Naradha akan Bali didaftar menjadi salah satu agenda penting
Bali Post pasca bom Bali 2002. Ini terlihat dari tidak ada pertentangan atau
diskusi alot di jajaran dewan redaksi Bali Post mengenai Ajeg Bali. Meskipun
Bali Post berbentuk perseroan terbatas, 80% sahamnya masih miliki Satria
Naradha dan 20% sisanya miliki karyawan Kelompok Media Bali Post.
Satria Naradha, putra satu-satunya dari pendiri Bali Post, Ketut Nadha,
telah lama memikirkan nasib Bali, masyarakat, dan budayanya. Bahkan jauh
sebelum bom Bali meledak tahun 2002. Namun, bom Bali 2002 lah yang menjadi
titik balik, pelatuk yang akhirnya mendorong Naradha membawa idenya tersebut
ke meja redaksi Bali Post (wawancara dengan Alit Purnatha). Tidak ada diskusi
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panjang mengenai Ajeg Bali. Satu hal yang masih diingat oleh Alit Purnatha
ketika rapat tersebut berlangsung saat itu adalah diskusi soal penamaan ide
sehingga mudah diingat dan diterima oleh masyarakat Bali. Ajeg Bali dinilai oleh
rapat saat itu sebagai nama yang paling tepat karena menggunakan kata dari
bahasa Bali yakni ajeg. Tampaknya strategi Bali Post menggunakan kata dalam
bahasa Bali berhasil membuat Ajeg Bali populer di masyarakat Bali. Untuk
membuatnya semakin familiar dan populer, Bali Post menerbitkan artikel Ajeg
Bali secara berkala. Bahkan Satria Naradha, dalam pengantarnya dalam buku
menyebut:
“Ajeg Bali” berjanji akan terus menerus mempertajam dan membuat
Ajeg Bali semakin konkret.
“Tentu belum banyak yang bisa kami ungkap pada edisi khusus kali ini.
Oleh karena itu, hal serupa akan tetap kami pertajam pada agenda setting
redaksional yang akan datang,” (Naradha, 2004)
Namun strategi Bali Post tak cukup hanya mempublikasikan berita secara
reguler. Yang membuat Ajeg Bali menarik dan cepat diterima oleh masyarakat
Bali adalah beberapa tokoh nasional seperti Sultan Hamengku Bhuwono IX,
Megawati, dan lainnya terpotret dalam berita mendukung konsep ini dengan
menandatangani prasasti Ajeg Bali. Atau sebut saja I Dewa Made Beratha
(Gubernur Bali 2004-2009), Cok Ratmadi (bupati Badung), Mangku Pastika
(gubernur Bali periode 2014-2019), dan A.A Puspayoga (Walikota Denpasar)
juga kerap muncul di berita Ajeg Bali. Namun diantara sekian banyak tokoh yang
sering muncul, ada sebuah kesamaan yang cukup banyak yakni mereka berasal
dari salah satu partai politik besar, PDI Perjuangan. Ini tidak bisa dilepaskan dari
preferensi politik Satria Naradha yang meskipun tidak berpolitik praktis tetapi
dikenal dekat dengan elit PDI Perjuangan pusat maupun di Bali. Di beberapa
momen yang khusus yang mengikutsertakan PDI Perjuangan dan elitenya, Satria
Naradha terpotret dalam berita. Sebut saja dalam peristiwa pembatalan Cok
Ratmadi menjadi kandidat Gubernur pada tahun 2004 dari PDIP yang
menyebabkan pendukung partai ini sedikit chaos. Satria Naradha hadir di
kediaman Cok Ratmadi untuk menenangkan masa yang datang dan mendukung
Ratmadi untuk menerima keputusan elit PDIP pusat. Keesokan harinya, Bali Post
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menerbitkan sebuah berita dengan menyebut Ratmadi sebagai pahlawan Ajeg Bali
sebagai headline. Tentu saja, keputusan menempatkan berita semacam ini sebagai
headline adalah sepenuhnya keputusan Satria Naradha yang kali itu menjabat
sebagai pemimpin redaksi sekaligus redaktur halaman pertama. Sama halnya
ketika berita Megawati Soekarnoputri menandatangani prasasti Ajeg Bali dan
mengukuhkan eksistensi Ajeg Bali diletakkan di halaman depan dan fotonya
menjadi headline. Menjadi partisipan rekonsiliasi diantara Cok Ratmadi dan Dewa
Beratha atau melempar Ajeg Bali ke pasar dan menjadikannya populer sehingga
pembaca dibuat menikmati euphoria Ajeg Bali adalah sebagian keuntungan yang
ia dapat secara politik dan ekonomi. Karena semenjak itu ia sering digadanggadang menjadi calon gubernur atau wakil gubernur Bali dari PDI Perjuangan dan
kerajaan medianya tetap solid bahkan cenderung menguat. Bahkan Nordholt
(2007) menyebut bahwa Naradha memiliki kepentingan pribadi dengan
mendukung Dewa Beratha karena Beratha dinilai bisa membantunya dalam
masalah kanal Bali TV dengan pihak pusat. Satria Naradha mendukung keputusan
yang diambil Cok Rat untuk mundur dari bursa calon gubernur. Ini bak menyelam
dua tiga pulau terlampaui. Dengan artikel ini ia dapat menyelamatkan Bali TV
miliknya dan mengukuhkan propaganda Ajeg Bali dalam masyarakat.
“Although the leader of the Bali Post had been close to Puri Satria, he
has his own reason to support Made Beratha. His television station was
in jeopardy because it had started broadcasting before the new law on
local television (Law No 32/2002) was in operation. Therefore Bali TV
was strictly speaking illegal and Jakarta could close the station down.
Satria Naradha needed Made Beratha’s mediation to stay on air which
eventually succeeded,” (Nordholt, 2007:415)
Sementara itu, opini dari beberapa elit partai ini juga mewarnai beberapa
berita Ajeg Bali; A.A.N Puspayoga (mantan walikota Denpasar dan wakil
gubernur Bali), A.A Dharmayuda (walikota Denpasar), atau Mangku Pastika yang
saat itu masih menjadi Gubernur Bali dari partai PDI Perjuangan yang tak jarang
juga tampil pada halaman utama.
“AAN Oka Ratmadi bersama AAN Puspayoga yang juga wakil kota
Denpasar, Senin (28/7) kemarin du Puri Satria melakukan
penandatanganan prasasti “Persatuan untuk Keajegan Bali”.
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Penandatanganan prasasti itu terkait HUT ke-1 Bali TV,” (Bali Post,
2003)
“Tiba di Gedung Pers Bali Ketut Nadha pukul 11.49 wita, Megawati
diterima Satria Naradha, Penglisir Kelompok Media Bali Post Ibu Desak
Gede Raka Nadha dan Ketua Umum The Mega Centre Shri IB Darmika
Wedastra Putra Suyasa, S.T. Setelah bercakap-cakap dengan Ibu Desak
Raka Nadha, Megawati dipersilakan membubuhkan tanda tangan pada
prasasti,” (Bali Post, 2003)
Tentu saja ini berdampak baik juga terhadap partai politik tertentu yang
didukung Satria Naradha. Seringnya anggota PDI Perjuangan muncul bak inisiator
atau pemikir ulung dalam berbagai berita Ajeg Bali, semakin mengukuhkan
eksistensinya sebagai partai politik terkuat di Bali. Karena PDI P mendukung
Ajeg Bali, karena kader-kader partai ini memiliki perhatian terhadap Bali. Artikelartikel Ajeg Bali tak hanya mendukung partai berlambang banteng ini tetapi partai
ini juga melicinkan Ajeg Bali masuk dalam benak masyarakat Bali yang sebagian
besar pemilih PDI Perjuangan. Karena tokoh-tokoh PDIP yang hadir dalam artikel
berita menunjukkan bahwa tokoh-tokoh tersebut mendukung konsep ini.
Untuk keresahannya akan nasib Bali, ekonomi Bali, agama Hindu,
budayanya, Satria Naradha menggunakan alat dan media yang ia miliki untuk
menginfusi ideologi dan tujuan pribadi yang ia buat sebagai tujuan bersama
masyarakat masyarakat Bali. Ada banyak media yang ia miliki baik cetak maupun
audio visual yang dijadikannya saluran yang ampuh untuk mempropagandakan
Ajeg Bali. Media-media tersebut memiliki segmentasi pembaca yang berbeda.
Dan ini membuat mudahnya Ajeg Bali masuk ke kalangan manapun; orang tua
(Bali Post, Bali TV), anak muda (Wiyata Mandala), pengusaha (bisnis Bali, Bali
Travel News), dan lainnya dengan waktu yang cepat dan target propaganda yang
beragam dan masif. Dengan ramainya Ajeg Bali dibicarakan publik dan mendapat
perhatian maka kerajaan Kelompok Media Bali Post posisinya akan tetap merajai
media di Bali.

4.4.2.2 Iklan
Dengan iklan, media mampu menutupi biaya produksinya sehingga harga
per eksemplar semakin rendah, dan memicu peningkatan penjualan. Tetapi
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sseperti yang dikatakan Durham & Kellner (2009:290) bahwa para pemasang
iklan akan memilih media yang dapat meningkatkan penjualan produknya atau
menjaring banyak pemilih atau meningkatkan jumlah siswa baru atau sekadar
membentuk citra baik. Dan media yang memiliki segmentasi pembaca yang
sanggup memberikan tujuan pemasang iklan lah yang pada akhirnya
memenangkan para pemasang iklan.
Di Bali Post, peningkatan jumlah pelanggan, meskipun tidak terlampau
signifikan, dari 100.000 (2006) menjadi 105.000 per harinya juga mampu menarik
para pengiklan untuk berinvestasi. Tidak hanya iklan baris tetapi juga advertorial
yang memiliki halaman khusus di Bali Post. Berita berbintang begitu para praktisi
media di Bali menyebut berita-berita berbayar yang terbit tiap hari di Bali Post.
Asalkan ada dana, berita yang kurang memenuhi nilai berita pun akan diterbitkan.
Acap kali berita-berita berbintang ini dikaitkan dengan Ajeg Bali; sebuah bukti
bahwa pelanggan berita berbayar ingin kegiatannya menjadi perbincangan karena
terkait dengan hal yang populer di Bali. Atau jika ide menggunakan Ajeg Bali
pada berita datang dari pihak Bali Post maka ini adalah strategi harian ini untuk
membuat kegiatan tersebut populer dan pada akhirnya pelanggan berita
berbintang akan semakin banyak. Bahkan Ajeg Bali juga dipakai di beberapa
iklan calon legislatif.

Calon

legislatif

yang memiliki

visi

dan

misi

mempertahankan budaya Bali akan mendapatkan citra yang positif dari
pemilihnya di Bali. Alit Purnatha, Redaktur Pelaksana Bali Post, menganggap
wajar penggunaan Ajeg Bali dalam advertorial sebab ide ini bukan hanya milik
Bali Post tetapi masyarakat Bali. Disamping keuntungan secara finansial, Bali
Post juga diuntungkan karena advertorial semacam ini mengukuhkan bahwa Ajeg
Bali didukung dan penting bagi semua pihak.
Dengan tetap membuat berita Ajeg Bali yang menarik, sifatnya populis,
menghibur, dan lainnya akan tetap membuat Ajeg Bali populer, bergema di
kalangan masyarakat Bali. Tidak heran artikel berita Ajeg Bali di Bali Post lebih
banyak diisi oleh berita yang sifatnya populis daripada ulasan berita yang
menyentuh konsep Ajeg Bali. Tentu saja ini akan tetap menarik bagi para calon
pemasang advertorial. Menarik bagi calon pemasang iklan karena Ajeg Bali
mampu menarik perhatian masyarakat lokal Bali yang merupakan pembaca
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terbesar Bali Post. Pemasang iklan yang targetnya adalah masyarakat Bali akan
lebih dari senang memasang iklannya di Bali Post. Lihatlah dua berita advertorial
di bawah ini. Dimana pada contoh yang pertama, seorang calon legislatif yang
memasang profil dirinya berharap mendapatkan simpati dari warga Bali. Dengan
mengiklankan diri di Bali Post dan menggunakan Ajeg Bali sebagai visi nya, ia
akan merebut simpati banyak pembaca Bali Post, ia telah menginvestasikan uang
iklannya kepada media yang tepat.
Meskipun ada, tetapi Bali Post tidak pernah mempublikasikan pendapat
yang kontra dalam beritanya. Bali Post ingin menghindari timbulnya kesan radikal
yang mungkin menurunkan jumlah pembaca dan tentu saja minat para calon
pemasang iklan. Berita-berita populis dan ringan ditujukan agar pembaca tetap
megkonsumsi Bali Post. Berita periodik yang memberi ulasan lebih dalam tentang
Ajeg Bali mengingatkan publik betapa konsep ini masih hidup. Upaya Bali Post
mengaitkan Ajeg Bali dengan peristiwa lain atau membuat berita dari seminarseminar Ajeg Bali yang digagas sendiri oleh Bali Post adalah upaya Bali Post
untuk tetap menancapkan Ajeg Bali dalam benak masyarakat; untuk tetap menarik
hari para calon pemasang iklan.
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“A.A Oka Mahendra S.H: Perjuangkan Desa Pekraman Demi Ajeg Bali,” (Bali
Post, 2009)
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“SD Saraswati 4 Denpasar Gelar Pameran Ajeg Bali,” (Bali Post, 2008)
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4.4.2.3 Sumber berita
Tak seorang pun yang pada awalnya memahami Ajeg Bali. Untuk itu
sewajarnya Bali Post membangun kesadaran atau awareness masyarakat Bali
akan ideologi ini. Strategi yang digunakan Bali Post untuk membangun kesadaran
itu adalah dengan banyak merilis berita yang diwarnai oleh komentar-komentar
elit pemerintah daerah atau pakar dibidangnya mengenai Ajeg Bali secara reguler.
Tak seorang pun yang akan percaya andai saja ide ini tak mendapatkan dukungan
dari elit atau pun orang ahli.
Pada awal-awal kemunculan Ajeg Bali, elit pemerintah daerah yang
umumnya berasal dari PDI Perjuangan ramai menghiasi berita di Bali Post. Selain
sedikit banyak berhubungan dengan preferensi politik Satria Naradha, ini juga
berhubungan dengan preferensi sebagian besar masyarakat Bali. Tidak heran jika
Ajeg Bali sangat diterima oleh masyarakat Bali dengan cepat.
Disamping para elit pemerintahan atau politik Bali, Bali Post juga gemar
mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para ahli di bidang: keamanan,
budaya, pertanahan, pendidikan, keagamaan, dan lainnya untuk menggodok Ajeg
Bali secara komprehensif. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah efek dari
kehadiran para ahli berbicara mengenai Ajeg Bali adalah sesuatu yang
meyakinkan mereka bahwa Ajeg Bali adalah solusi dari kehancuran Bali oleh
karena sumber-sumber yang dihadirkan kredibel.
Ajeg Bali bukanlah kejadian yang kerap terjadi yang bisa dijadikan berita
langsung. Sedangkan diawal kemunculannya, ada kebijakan yang mengharuskan
berita Ajeg Bali terbit seminggu sekali. Atau ditahun-tahun berikutnya berita
tentang Ajeg Bali diperlukan untuk memastikan bahwa Ajeg Bali selalu hadir di
pikiran masyarakat Bali. Untuk itu, berita-berita tentang Ajeg Bali sebagian besar
adalah berita yang dibuat dengan sengaja. Misalnya pertemuan antar elit politik
PDIP ketika kisruh tahun 2003 selalu dikaitkan dengan Ajeg Bali. Seolah-olah
para elit melakukannya demi ide dari Satria Naradha. Atau berita tentang Ajeg
Bali award atau pemilihan putra putri Ajeg Bali merupakan contoh dari berita
dimana peristiwanya dibuat untuk terjadi oleh Bali Post sendiri. Berita-berita
semacam ini sangat menjual dan oleh sebab itu beberapa kali redaksi Bali Post
menempatkannya sebagai headline.
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Pusat kekuasaan terletak di tangan pemerintah. Oleh karenanya acap kali
teks-teks berita Ajeg Bali menggunakan jajaran pemerintah daerah sebagai
sumber berita. Ini membuat Ajeg Bali cepat diterima publik karena kehadiran
narasumber yang kredibel. Di lain pihak ini juga merupakan keuntungan untuk
jajaran pemerintah karena mereka mendapat kesempatan untuk terekspos secara
positif melalui Ajeg Bali. Sebaliknya pemerintah pusat (Jakarta) lebih banyak
digambarkan sebagai tokoh antagonis yang merusak Bali. Namun jarang terjadi
komentar-komentar mereka hadir pada berita-berita Ajeg Bali di Bali Post. Teksteks berita Ajeg Bali di Bali Post tidak bisa lagi disebut sebagai berita karena
mereka sama sekali tidak cover both sides.
Selain jajaran pemerintah, Ajeg Bali juga kerap dihubungkan dengan puri
(tempat tinggal kaum Brahmana dan Ksatriya). Entah itu terkait dengan masalah
politik (berita tentang kisruh antara Cok Ratmadi – Dewa Beratha yang berakhir
pada rekonsiliasi yang bertempat di Puri Satria) dan keagamaan (berita dengan
partisipan berita Ida Pedanda Made Gunung-pendeta Hindu yang populer dengan
mimbar agamanya). Meskipun sistem kasta semakin longgar di Bali dengan
diperbolehkannya perkawinan antar kasta misalnya, tetapi sistem kasta masih
hidup di Bali. Bagi masyarakat Bali yang konvensional, penghormatan lebih
kepada kaum Brahmana dan Ksatriya adalah wajib. Disamping itu aturan-aturan
umum upacara misalnya menempatkan kedua kasta ini ditempat yang tinggi.
Kaum Brahmana dan Ksatriya kedudukannya tidak hanya tinggi secara sosial
tetapi juga politik dan ekonomi.

4.4.2.4 Flak/Respons Negatif Tentang Ajeg Bali
Pesan propaganda Ajeg Bali yang akhirnya muncul dalam Bali Post tidak
bisa dilepaskan dari pro kontra yang ada. Ada banyak pihak yang mendukung dan
turut menggunakan Ajeg Bali untuk popularitas lembaga/individu. Tetapi tidak
sedikit juga kalangan yang mengkritisi Ajeg Bali. Bukan hanya curiga pada tujuan
dari propaganda ini tetapi juga cara penyampaian ide ini yang cenderung bersifat
populis. Pernahkah Bali Post memunculkan opini kontra di hariannya? Tidak
tercatat ada berita kontra tentang Ajeg Bali yang muncul dalam kurun waktu
2003-2010.
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Sesungguhnya ada banyak respons negatif dari luar Bali Post, terutama
dari para akademisi dan beberapa tokoh masyarakat Bali. Selama ini kritik tentang
Ajeg Bali cukup banyak terpublikasikan lewat buku, artikel/opini, dan lembarlembar karya ilmiah. Tidak tercatat ada aksi demo misalnya atau bentuk
penolakan fisik lainnya tentang Ajeg Bali. Tampak pada permukaanya, bahwa
tujuan Ajeg Bali murni hal yang sangat positif yakni pelestarian budaya, tanah,
dan manusia Bali demi Bali yang lebih makmur. Dan jalan yang ditempuh Bali
Post untuk mempropagandakan Ajeg Bali sangat manusiawi, tanpa kekerasan
fisik, atau penggunaan kekuatan, tak seperti misalnya fasis atau Nazi pada
jamannya dulu.
Namun tampaknya beberapa akademisi tidak memiliki pendapat serupa.
Nyoman Wijaya, seorang sejarawan asal Bali dalam disertasinya mengkritik Ajeg
Bali sebagai sebuah konsep yang narsis; mencintai miliknya dengan sangat amat,
populer tetapi ketidakjelasan agenda untuk memproteksi Bali membuatnya antara
ada dan tiada. Sedangkan Degung Santikarma, antropolog Bali lebih melihat
bahwa konsep Ajeg Bali juga terkait dengan gender. Bali seolah-olah adalah gadis
cantik yang wajib dilindungi oleh siapapun. Karena kecantikannya mendatangkan
banyak dollar yang hanya menguntungkan segelinitir pihak dan bukan masyarakat
Bali secara keseluruhan. Program-program Ajeg Bali yang dipublikasikan di
banyak media di bawah payung KMB dan koperasi Krama Bali misalnya juga
ditengarai hanya sebagai alat bagi Satria Naradha untuk mengisi pundi-pundinya
atau hanya hasrat untuk mendorong keluar para pendatang. Kritik yang paling
keras datang karena menilai sidak para pendatang yang diadakan di banjar dan
pelabuhan Gilimanuk dinilai sebagai tindakan yang berbau SARA dan berpotensi
merusak hubungan dengan NKRI.
Meskipun tidak terekam berita di Bali Post yang mengakomodasi
kritikan-kritikan ini, tetapi terlihat dari berita yang diterbitkan, Bali Post sangat
berhati-hati utamanya untuk kritikan terakhir. Bali Post berupaya untuk
memformulasikan berita yang tidak menyinggung SARA. Dan terlihat jelas
bahwa Bali Post tidak serius untuk keluar dari NKRI meskipun pernah
melontarkan kemungkinan tersebut. Sebagai buktinya Bali Post pernah merilis
beberapa artikel secara beruntut di tahun 2005 yang berjudul “Ajegkan Bali dan
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Nusantara” dan “Dari Ajeg Bali Harmonikan Indonesia”. Meskipun isi berita
sebenarnya

tidak

terlalu

terkait

dengan

bagaimana

Ajeg

Bali

dapat

mengharmonisasikan Indonesia, tetapi lebih kepada upacara yang dilakukan agar
Bali dan Indonesia aman, tetapi judul berita-berita tersebut menampakkan bahwa
Bali Post tidak ingin Ajeg Bali dipandang sebagai konsep atau gerakan yang
menginginkan Bali berpisah dari Indonesia.
“Tepat pukul 06.00 saat matahari masih memerah di ufuk timur, semua
sarana upacara diterjunkan ke kawah Gunung Agung sebagai
persembahan kepada batara Siwa. Tujuannya agar Bali tetap Ajeg dan
nusantara tetap bersatu,” (Bali Post, 2005)
Berita-berita ini adalah pembuktian dari Bali Post bahwa mereka bukan
menginginkan hubungan dengan NKRI terganggu atau berusaha menodai
hubungan itu dengan memarginalkan suku lain.
Namun tak jarang juga Bali Post merilis berita yang bertolak belakang;
memarginalkan pendatang. Entah sengaja atau bisa jadi diksi-diksi untuk
menyebut pendatang misalnya luput dari gatekeeper atau editor sebelum naik
cetak. Meski tak banyak hadir dalam berita-berita di Bali Post, usaha
memarginalkan kaum migran dengan sebutan ‘semut’, ‘semut rangrang’ atau
‘lebah’ adalah bukti bahwa Bali Post masih melihat pendatang sebagai sebuah
ancaman untuk Bali.
Bali Post hampir tidak terpengaruh oleh kritikan pedas terkait Ajeg Bali
sebab Bali Post yakin bahwa apa yang mereka lakukan demi kepentingan Bali.
Dan tinimbang menanggapi atau mengklarifikasi langsung kritikan dari beberapa
pihak, Bali Post lebih suka terus menerus menggemakan Ajeg Bali melalui
berbagai media. Terbukti hingga saat ini Bali Post masih aktif dalam propaganda
Ajeg Bali di media di bawah payung KMB.
“Sah-sah saja kalau orang kontra dengan kami. Kami punya komitmen
untuk menjaga Bali. Kami memilih untuk tidak mencak-mencak dan tetap
menyuarakan Ajeg Bali. Tapi kita harus melihat alasan mereka kontra.
Bisa saja mereka kontra karena kepentingan pribadi mereka,” (Alit
Purnatha, Redaktur Bali Post).
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4.4.2.5 Ideologi dominan yang diperangi
Terorisme di Indonesia telah bertumbuh mengkhawatirkan dan mendapat
perhatian besar dari warga dunia ketika destinasi wisata yang populer di Bali
diledakkan. Merenggut ratusan nyawa pelancong asing yang tengah menikmati
kehidupan malam.
Gemerlap pariwisata Bali berubah suram seketika. Tingkat okupansi
hotel menurun, jumlah wisatawan yang datang ke Bali menurun, ekonomi Bali
lumpuh. Keadaan pada saat itu tentunya menimbulkan trauma bagi masyarakat
Bali dan mereka tidak mau lagi merasakan keterpurukan.
Ajeg Bali muncul bak angin segar bagi masyarakat Bali saat itu. Ada
sebuah konsep, yang kemungkinan akan menahan hal yang sama terjadi di Bali,
hal yang menyatukan masyarakat Bali. Dalam artikel-artikel beritanya Bali Post
kerap kali menggunakan mistifikasi, membangunkan ingatan masyarakat Bali
akan keterpurukan yang akan terjadi jika tidak mengajegkan Bali. Ketakutanketakutan ini dibangun Bali Post tentu saja akan mempengaruhi kondisi psikologis
mereka dan mengamini bahwa Ajeg Bali adalah jawaban.
“Bali kini ada di ambang kehancuran. Hancur karena salah mengelola
potensi lokal. Tiga pilar ekonomi Bali tak dikembangkan secara
seimbang,” (Bali Post, 2003)
“Dalam Bali yang ajeg, tambah Kembar Karepun, rakyat Bali tidak boleh
jatuh miskin, menjadi peminta-minta, orang terpinggirkan, dan orang
yang sekedar pelengkap penderita di pulaunya sendiri, (Bali Post, 2003)
“Pariwisata Bali telah kehilangan ikon karena jurang telah ‘ditembok’
rumah makan. Akibatnya keindahan Kintamani tak bisa secara leluasa
dinikmati wisatawan,” (Bali Post, 2010)
Bom Bali tampaknya juga tak hanya membuat masyarakat semakin peka
akan keterpurukan ekonomi yang mungkin terjadi tetapi juga menjadi sangat
antipati kepada para pendatang. Meski the outsider atau orang luar bisa diartikan
masyarakat lokal Indonesia dari luar pulau Bali dan orang asing dari negara luar
Indonesia, Bali Post lebih menitik beratkan orang luar atau pendatang sebagai
warga lokal Indonesia luar pulau Bali. Ini terlihat dari deskripsi-deskripsi
pendatang atau migran di Bali Post yang cenderung mengarah kepada masyarakat
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lokal Indonesia di luar Bali. Ini tidak bisa dilepaskan pada fakta bahwa aktor di
belakang meledaknya bom di Kuta adalah warga muslim dari pulau Jawa.
Penduduk luar Bali yang dulunya sangat diterima di Bali seolah-olah menikam
dari belakang dengan membom lumbung penghasilan mereka atau mengambil alih
sektor-sektor informal di Bali.
“Penduduk tetap Renon sebanyak 200 KK sedangkan penduduk
pendatang mencapai 3.200 KK. Tentu ini menimbulkan kekhawatiran
yang luar biasa baik menyangkut masalah sampah, lingkungan, dan
masalah meraih pekerjaan. Ia menyatakan ketimpangan soal upah buruh
juga sudah dirasakan. Bila menggunakan tenaga lokal, untuk tenaga
tukang harus merogoh kocek Rp 70.000 sehari namun untuk tukang dari
luar cukup dengan Rp 50.000 saja. Bukan itu saja pekerja di sawah juga
banyak diambil alih oleh tenaga luar,” (Bali Post, 2011)
Penduduk pendatang ditangkap oleh Bali Post tidak hanya berpotensi
menggeser orang Bali dari hak-haknya sebagai ‘pemilik’ dari pulau dewata tetapi
juga meningkatkan angka krimininalitas yang tentu saja akan menjadi sentimen
negatif perekonomian Bali, yang sekali lagi, bertumpu pada pariwisata. Oleh
sebab itu, Bali Post berkali-kali menghimbau masyarakat Bali untuk memproteksi
tanah, manusia, dan budaya Bali dari pihak pendatang. Pemberdayaan dan
penguatan satuan keamanan lokal (pecalang) di tiap-tiap Banjar juga menjadi
agenda penting Ajeg Bali. Selain itu, sidak KTP bagi warga pendatang menjadi
upaya untuk memfiltrasi pendatang yang utamanya hanya datang ke Bali untuk
mengadu nasib tanpa membawa modal atau keahlian tertentu.
“Langkah penertiban penduduk yang tampak gencar dilakukan oleh
beberapa kabupaten seperti Jembrana memang patut didukung.
………….Walau hasil yang dilakukan Jembrana belum maksimal tetapi
rintisan itu memicu kesadaran bahwa upaya menyelamatkan Bali dari
serbuan pendatang memang harus dilakukan,” (Bali Post, 2003)
Tetapi rupa-rupanya ideologi anti terorisme bukanlah ideologi tunggal
atau satu-satunya ideologi yang coba di perangi oleh Ajeg Bali. Ada usaha dari
Ajeg Bali untuk melindungi Hindu Bali dari gempuran ideologi agama lain yang
masuk ke Bali bersamaan dengan masuknya pendatang. Tujuan utamanya adalah
tentu saja melanggengkan pariwisata sebagai sektor ekonomi utama Bali karena
atraksi utama pariwisata Bali adalah budaya Hindu Bali di berbagai aspek mulai
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dari pertanian (subak), sosial (upacara keagamaan), dan sederet bentuk kesenian
(tari-tarian, drama gong, dan lain sebagainya) dan yang akan bermuara pada
kedaulatan ekonomi Bali.
“Budaya harus dipertahankan karena budaya yang kita jual, yang kita
harapkan mendatangkan wisatawan, karena prioritas utama Bali adalah
pariwisata dan mengangkat ekonomi masyarakat secara umum,” Alit
Purnatha, 2014
Selain mempertahankan budaya Hindu Bali dan tanah Bali, Ajeg Bali
juga memiliki misi untuk tak hanya melestarikan tetapi juga menguatkan manusia
Bali dari segi pendidikan, kesehatan, dan politik. Untuk yang terakhir, misi Ajeg
Bali yang jelas terlihat adalah agar banyak orang Bali yang berhasil masuk dalam
politik nasional atau berhasil menduduki jabatan strategis misalnya dalam
parlemen. Sehingga keputusan atau undang-undang yang dibuat dapat
menguntungkan Bali, termasuk yang dapat menguntungkan Bali menurut Bali
Post adalah status otonomi khusus untuk Bali, yakni bagi hasil yang rata antara
pusat dan Bali (Bali Post, 2006). Dalam Ajeg Bali, Bali dilihat sebagai sapi perah
dimana penghasilannya jauh terlalu besar untuk pusat. Ada kekecewaan yang
tersirat akan pemerintah pusat dan keinginan untuk mengelola sendiri hasil
pendapatan untuk Bali.

4.5 Pola Pesan Ajeg Bali 2002-2012
Dalam kurun waktu yang cukup lama, pesan propaganda dapat berubah
sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi pada rentang waktu tersebut.
Perubahan mungkin dilakukan seiring perubahan kondisi sosial untuk mencapai
tujuan propaganda.
Kemunculan artikel berita Ajeg Bali secara reguler dimulai sejak tahun
2003. Artikel-artikel berita yang muncul sebelum edisi khusus, 16 Agustus 2003,
lebih kepada memperkenalkan dan membangun kesadaran masyarakat akan Ajeg
Bali dengan cara melekatkan tokoh-tokoh lokal baik politik dan agama yang
memiliki reputasi yang baik di Bali pada berita-berita tersebut. Jika dalam berita
“Rapatkan Barisan Menuju Ajeg Bali” partisipan sentral dalam berita tersebut
adalah walikota Denpasar yang juga politisi PDI Perjuangan, dalam berita
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“Jangan Hanya Berwacana Ajeg Bali,” pendeta Hindu yang terkenal di Bali, Ida
Pedanda

Made

Gunung,

angkat

bicara

mengenai

pentingnya

mengimplementasikan nilai-nilai Ajeg Bali.
“Menjaga keajegan Bali memang sudah selayaknya menjadi komitmen
seluruh komponen masyarakat Bali. Untuk mencapai keajegan Bali, baik
itu tokoh politik, budayawan, seniman, rohaniawan haruslah menyatukan
pikiran…” (Bali Post, 2003)
“Oleh karena itu, tak berlebihan kalau tokoh Puri Satria itu pantas
menjadi panutan sekaligus memperoleh penghargaan sebagai pahlawan
dalam menjaga keajegan Bali,” (Bali Post 2003)
Berita-berita dalam kurun waktu di atas minus penjelasan mumpuni
tentang Ajeg Bali tetapi hanya fokus pada pengenalan Ajeg Bali ke khalayak
umum. Namun, Bali Post mencoba menjawab pertanyaan berbagai pihak tentang
apa sejatinya Ajeg Bali pada pertengahan Agustus di tahun yang sama. Bali Post
menerbitkan edisi khusus Ajeg Bali yang membagi Ajeg Bali ke dalam beberapa
topik bahasan. Artikel berita pada edisi khusus cukup memberikan gambaran apa
yang diinginkan Bali Post pada setiap topik bahasan.
Di tahun berikutnya, Bali Post mulai mempublikasikan berita-berita yang
sesuai dengan pembagian topik pada edisi khusus. Mulai ada titik terang tentang
aksi yang harus dilakukan oleh masyarakat meskipun frekuensinya dan kualitas
elaborasinya tidak terlalu tinggi.
“Ia mengaku bukan berarti melarang orang menjual tanah, melainkan
diusahakan tetap menjadi milik krama Bali..Dengan alasan itu pula ia tak
setuju kalau pemerintah mengizinkan pembangunan hotel yang memakan
lahan Bali dalam jumlah banyak,” (Bali Post 2004)
“Sekolah bernuansa Hindu tampaknya bisa jadi model bagi
pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berbudi luhur di Bali,
selain untuk mendukung pelaksanaan Ajeg Bali,” (Bali Post, 2004)
Marginalisasi penduduk pendatang juga konsisten dipertahankan di berita
Ajeg Bali yang dipublikasikan diantara berita-berita yang memuat solusi.
Sementara itu, artikel berita ini juga diselingi oleh berita-berita yang sifatnya
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populis atau berkenaan dengan sebuah acara yang diselenggarakan baik Bali Post
sendiri maupun instusi luar.
“Setelah dua hari Paguyuban Guru Ajeg Bali mengevaluasi 347 peserta
siswa Ajeg Bali, 45 peserta dinyatakan lulus seleksi tahap I,” (Bali Post,
2004) Seleksi I Siswa Ajeg Bali
“Senam Ajeg Bali diluncurkan di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
Sesetan, Denpasar, Selasa (21/9) kemarin,” (Bali Post, 2004) Senam Ajeg
Bali diluncurkan
Pola yang sama, artikel berita yang sifatnya populer diikuti dengan beberapa
artikel berita yang memuat elaborasi aksi nyata yang bisa dilakukan masyarakat,
juga hadir di rentang waktu 2005-2012.
Dalam sebuah wawancara, Alit Purnatha mengungkap bahwa tujuan
Ajeg Bali di segala bidang hingga saat ini belum bisa maksimal karena tidak ada
regulasi yang mendukung yang datang dari pemerintah. Ditambah lagi adanya
pihak-pihak kontra yang tidak setuju dengan Ajeg Bali. Bali Post tidak memiliki
jalan lain selain terus menerus memberikan pemahaman tentang pentingnya
menjaga dan melestarikan budaya Bali.
“Ada banyak yang memberikan sumbangan bagaimana mempertahankan
sawah tetapi belum maksimal. Harus ada regulasi agar masyarakat tidak
mudah menjual tanah. Pemerintah mendukung Ajeg Bali tetapi belum
ada regulasi yang mendukung,” (Alit Purnatha, 2014)
Untuk itulah menggaungkan Ajeg Bali sacara terus menerus menjadi strategi Bali
Post. Cara yang paling mudah adalah membuat konten atau isi artikel berita yang
sifatnya populis diikuti dengan konten yang sedikit mengelaborasi aksi nyata yang
dapat dilakukan. Konten yang sama yang dipublikasikan berulang semenjak
konsep ini diperkenalkan.
Terlihat sebuah pola yang jelas bahwa teks-teks berita yang ideologinya
jelas hanya pada saat-saat tertentu. Yakni pada saat Bali Post mengadakan
pertemuan-pertemuan khusus dengan pemerintah daerah dan orang yang
berkompeten di masing-masing bidang. Pertemuan-pertemuan khusus ini
kemudian dijadikan artikel berita. Dicatat bahwa pertemuan-pertemuan khusus itu
terjadi pada Agustus 2003 dan Agustus 2011. Berita-berita diantara keduanya
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lebih banyak bersifat populis dan memotret acara-acara yang berkaitan dengan
Ajeg Bali.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat simpulkan
beberapa hal yang menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan dari penelitian ini.

5.1.1 Pesan propaganda Ajeg Bali dalam Bali Post
Pengelompokan berita dalam penelitian ini mengacu pada buku Ajeg
Bali yang diterbitkan Bali Post: Agama, Seni-Budaya, Pariwisata, Niaga,
Agrobisnis, Lingkungan, Transportasi, Politik, Pendidikan, Tata Ruang,
Arsitektur, Kesehatan, Kependudukan, Kriminal, Arena, dan kategori lainnya. Ini
memudahkan peneliti untuk menganalisis per topik berita tentang Ajeg Bali yang
dipublikasikan Bali Post mulai November 2002 – November 2012. Namun pada
kenyataanya sebuah topik berita juga kerap kali muncul di topik berita lain
sebagai hal yang sangat berkaitan. Dalam kurun waktu sembilan tahun tersebut
topik yang paling banyak adalah kategori lainnya atau Ajeg Bali secara umum. Ini
berarti usaha untuk mempopulerkan konsep ini menjadi fokus Bali Post tinimbang
memberikan pemahaman ke target propaganda.
Dalam konteks agama, Ajeg Bali bertujuan untuk melestarikan budaya
yang berdasarkan agama Hindu Bali. Ini bukan sekadar ketakutan akan
tergesernya posisi Hindu di Bali oleh agama lain yang dianut pendatang tetapi
juga kesadaran Bali Post akan pengaruhnya terhadap dunia pariwisata. Wisatawan
datang ke Bali untuk melihat keindahan alam, manusia, serta budaya yang
dibangun berdasarkan agama Hindu. Poin penting lainnya adalah masyarakat
Hindu diminta untuk lebih berinisiatif melihat peluang ekonomi pada saat upacara
sehingga tidak hanya memberi keuntungan kepada para pendatang.
Hindu bukan saja masalah agama tetapi juga mempengaruhi budaya dan
kesenian Bali. Salah satu misi Ajeg Bali adalah melestarikan seni dan budaya
yang masih relevan dengan zaman dan meninggalkan budaya yang tidak lagi
sesuai atau menegaskan Ajeg Bali bukan menginginkan Bali yang stagnan tetapi
dinamis. Ini poin penting dalam konteks budaya tetapi Bali Post tidak
memberikan porsi yang cukup banyak tentang apa saja misalnya budaya yang bisa
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masyarakat Bali tinggalkan dan bagaimana caranya. Salah satu hal menarik juga
dikatakan bahwa seni budaya yang berbasis agama Hindu Bali adalah komoditi
pariwisata dan oleh karenanya perlu dilestarikan. Masalah yang dihadapi adalah
banyaknya pendatang yang dinilai mendesak budaya lokal.
Poin penting dalam pariwisata dari kacamata Ajeg Bali adalah pariwisata
menjadi pusat wacana Ajeg Bali yang berhubungan dengan semua topik lainnya.
Jika boleh dikatakan, Ajeg Bali bukanlah saja soal pelestarian budaya, tanah, dan
manusia Bali berdasarkan agama Hindu karena muaranya adalah kuatnya
pariwisata Bali setelah bom Bali melumpuhkan sektor ini tahun 2002.
Lalu bagaimana dengan sektor ekonomi? UKM dan pertanian menjadi
dua hal yang disoroti Bali Post. Melihat bagaimana pendatang sangat berhasil
dengan sektor informal di Bali, Bali Post mencoba membuka mata masyarakat
Bali bahwa ada peluang yang bisa digarap. Harapannya akan mengurangi angka
pendatang di Bali karena masyarakat Bali dapat menguasai sektor informal. Bali
Post juga memiliki misi agar pertanian Bali dapat berjaya kembali dengan
mendistribusikannya ke berbagai hotel dan restoran di Bali. Dari segi pertanian
dan agrobisnis Bali Post memiliki langkah yang cukup aplikatif namun hingga
kini gaungnya dan aplikasi-aplikasinya belum juga terdengar.
Solusi transportasi umum untuk mengurai kemacetan yang semakin
menjadi di Bali di galakkan oleh Bali Post untuk membuat Bali tetap nyaman;
tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga destinasi wisata.
Kenyamanan juga bukan datang hanya dari transportasi tetapi juga dari
aspek politik. Bali Post memiliki misi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan
Bali serta menguatkan posisi politikus Bali pada level nasional agar kebijakan
yang direncanakan pusat menguntungkan bagi Bali. Ideologi penting yang muncul
dalam teks berita politik adalah jauhnya hubungan masyarakat Bali dengan
pemerintah dan hubungan Bali dengan NKRI.
Dalam bidang pendidikan, misi Ajeg Bali adalah pelestarian budaya
melalui pendidikan dan hal yang telah jamak di bahas pada surat kabar lain. Tidak
ada ide baru segar yang muncul pada bidang ini.
Pada bidang tata ruang, Bali Post menolak tegas isu pembangunan rumah
susun yang tidak sesuai di Bali karena hanya akan semakin meningkatkan jumlah
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pendatang. Pendatang bagi Bali Post terutama yang tidak memiliki keahlian
khusus akan menaikkan angka pengangguran dan pada akhirnya angka
kriminalitas. Tentu saja, kriminalitas yang terjadi akan menjadi sentiment negatif
terhadap pariwisata Bali. Pendatang juga disebut-sebut sebagai biang keladi dari
masalah kesehatan karena lingkungan rumah yang kumuh dan terlalu rapat antar
rumah satu dengan yang lainnya. Di beberapa artikel Bali Post telah menyatakan
Ajeg Bali bukanlah anti pendatang. Terlihat dari artikel Ajeg Bali selama
sembilan tahun tampaknya kenyataanya justru sebaliknya. Ketakutan akan
pendatang yang membawa segudang masalah untuk ekonomi Bali yang bertumpu
pada bidang pariwisata telah menjadi pesan propaganda Ajeg Bali yang sangat
jelas.
Pariwisata masih menjadi alasan kuat mengapa pemerintah Bali harus
segera membangun fasilitas olah raga yang memadai. Berita yang muncul ke
permukaan, arena olah raga diperlukan untuk tempat berlatih olahragawan muda
Bali sebab kerap kali terjadi olahragawan Bali di’comot’ daerah lain yang
memiliki fasilitas latihan jauh lebih lengkap. Teks berita dalam bidang olahraga
memunculkan kesan bahwa keinginan mengangkat nama Bali di kancah olahraga
international sehingga Bali dijadikan tuan rumah penyelenggara pesta olahraga
level internasional adalah bukti bahwa fasilitas olahraga dibangun untuk
menunjang citra Bali dan pariwisata Bali.
Ajeg Bali bukan ingin melestarikan budaya Bali yang ada pada zaman
kuno. Ia juga memiliki konsep akan budaya yang tak perlu lagi dilestarikan.
Tetapi ia juga bukan sepenuhnya konsep pelestarian budaya. Budaya Bali yang
ingin dipertahankan bukan sekadar menyangkut identitas diri tetapi juga
menyangkut perannya sebagai komoditi pariwisata. Ajeg Bali adalah upaya Bali
Post agar pariwisata Bali tetap ada, lestari, mahsyur sehingga memperkuat
ekonomi Bali dan masyarakat Bali. Untuk itu lewat budaya, Ajeg Bali adalah
sebuah idelogi yang akan memperkuat hegemoni keistimewaan Bali sebagai
destinasi wisata nomor wahid di Indonesia dengan sistem pertaniannya yang
unggul dan manusianya yang berbudaya. Dengan menampilkan sumber-sumber
berita yang lebih banyak dari kalangan Ksatria dan Brahmana, kaum ningrat Bali,
serta penggambaran peran puri pada artikel Ajeg Bali, Ajeg Bali berupaya untuk
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mempertahankan kelas-kelas sosial di Bali yang disebut kasta. Propaganda ini
juga berupaya agar masyarakat Bali terhegemoni dengan status pendatang yang
digambarkan tidak setara dengan kaum pribumi.
Upaya Ajeg Bali menyisakan banyak pertanyaan utamanya dari segi isi.
Sebab dari seluruh artikel berita yang ditemukan, konten yang kaya akan konsep
Ajeg Bali lebih banyak terdapat pada artikel berita yang merupakan sari dari
pertemuan yang digagas Bali Post dalam rangka Ajeg Bali. Ini berarti berita yang
berisi konten konsep adalah berita berita yang dibuat secara sengaja bukan yang
terjadi secara alami.

5.1.2 Situasi dan kondisi di balik propaganda Ajeg Bali
Jauh sebelum bom Bali 2002 Satria Naradha telah memiliki ide tentang
pelestarian budaya Bali karena melihat budaya Bali yang semakin luntur.
Jabatanya di Bali Post tentu saja memuluskan rencananya. Ia yang kala bom Bali
meledak menjabat sebagai pemimpin redaksi sekaligus suksesor pemilik Bali Post
segera mengumpulkan dewan redaksi untuk membahas ide yang ia miliki dan
nama untuk idenya tersebut. Strategi pertama yang Bali Post putuskan adalah
penamaan ide; Ajeg Bali. Nama ini dipilih mereka memahami betul bahwa taget
propaganda Ajeg Bali adalah masyarakat Bali Hindu yang umumnya mengetahui
bahasa Bali.
Strategi lainnya adalah menggunakan media di bawah payung Kelompok
Media Bali Post termasuk harian Bali Post untuk menyebar luaskan ideologi Ajeg
Bali. Untuk memuluskan penyebarluasan konsep Ajeg Bali, ia memastikan
wartawan yang baru bergabung juga memiliki visi yang sama dengannya. Di
pelatihan jurnalistik untuk wartawan baru, ia memastikan wartawan-wartawan
tersebut telah kenal dengan konsep Ajeg Bali. Bahkan di awal-awal
kemunculuannya dewan redaksi Bali Post menginstruksikan untuk mencetak
artikel tentang Ajeg Bali paling tidak seminggu sekali. Melibatkan wartawan
untuk penulisan naskah berita tentu saja memerlukan proses transfer ide dari
Satria Naradha ke wartawan Bali Post yang berjalan dengan mulus sehingga pesan
Ajeg Bali versi Satria Naradha sama dengan versi yang akhirnya tercetak dalam
Bali Post. Selain itu, Satria Naradha juga menerapkan praktik Tri Sandhya
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(melantunkan mantra saat persembahyangan) dan Tirta Yatra (mengunjungi purapura) sebagai bentuk implementasi Ajeg Bali dalam organisasinya.
Meskipun berkali kali Satria Naradha atau wakil Bali Post menegaskan
bahwa Ajeg Bali menolak melestarikan budaya Bali yang tidak sesuai dengan
jaman namun toh penjelasan dan penjabarannya tak kunjung muncul di artikel
berita Bali Post. Atau seringkali pihak Bali Post menolak dikatakannya Ajeg Bali
sebagai anti pendatang tapi toh pesan itu juga kerap kali muncul dalam berita
Ajeg Bali dengan memarginalkan pendatang dan sederet langkah yang dibuat
seperti mengambil alih sektor informal yang tak mungkin dikuasai orang Bali
(pedagang bakso). Pesan yang tidak konsisten juga terjadi pada ideologi mengenai
pariwisata dimana di satu sisi Bali Post menuding pariwisata sebagai hal yang
melunturkan budaya Bali tetapi di lain pihak Ajeg Bali ingin memajukan
pariwisata. Pariwisata masih dianggap sebagai sektor penting untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat Bali. Mengapa pesan-pesan yang tidak konsisten bisa lolos
dari gatekeeper Bali Post begitu sering?
Pesan-pesan ini tampaknya juga belum cukup kuat untuk menggerakkan
target propaganda untuk mengaplikasikan pelestarian budaya, kecuali bagian
menyisihkan pendatang yang ditandai dengan seringnya penggunaan ‘Nak Jawa’
yang berkonotasi negatif untuk pendatang. Ini disebabkan Bali Post yang belum
menyadari fungsinya sebagai media yang dapat menggerakkan masyarakat atau
target propaganda. Bali Post hanya menyadari perannya sebagai pemberi
pemahaman dan menyerahkan semua aksi kepada pemegang kebijakan.
Instruksi untuk menerbitkan artikel Ajeg Bali secara reguler sesuai
dengan konsep Ajeg Bali Satria Naradha, belum penuhnya kesadaran Bali Post
akan fungsi media, serta pendeknya waktu yang diberikan kepada wartawan tiap
harinya menghasilkan berita-berita yang sudah dikondisikan. Wartawan
mengaitkan beberapa peristiwa dengan Ajeg Bali; kerap kali tidak cukup
membahas pokok permasalahannya.
Namun hal di atas rupanya bukan penghambat untuk konsep ini menjadi
amat populer di Bali semenjak 2003 sehingga memberikan manfaat secara
ekonomi dan politik bagi Bali Post. Untuk membuat Ajeg Bali cepat diterima oleh
masyarakat Bali pada waktu itu adalah dengan mengajak serta tokoh-tokoh lokal
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Bali dan nasional untuk beramai-ramai memberikan masukan dan dorongan untuk
Ajeg Bali melalui penandatanganan parasasti hingga seminar kecil yang secara
regular dilaksanakan bahkan hingga tahun 2010 untuk membuat Ajeg Bali tetap
bergaung di masyarakat Bali. Tokoh-tokoh utama yang kerap muncul adalah
politisi PDI Perjuangan. Meskipun Naradha tidak berpolitik praktis dan tidak
secara langsung menyatakan keberpihakannya pada salah satu partai politik,
dengan kemunculan politisi partai ini di berbagai berita termasuk Ajeg Bali
menegaskan preferensi politik Satria Naradha. Sebenarnya dengan seringnya
tokoh-tokoh ini muncul di berita Ajeg Bali juga membuat Ajeg Bali cepat
diterima oleh masyarakat Bali yang sebagian besar pemilih PDIP.
Dari

aspek

ekonomi

meskipun

kepopuleran

Ajeg

Bali

tidak

meningkatkan oplah secara signifikan tetapi cukup banyak berita berbintang
(advertorial) yang menggunakan embel-embel Ajeg Bali. Advertorial di Bali Post
berkisar antara Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000. Bahkan ada pula iklan calon
legislatif yang juga menggunakan Ajeg Bali untuk menjual visi misinya. Ini
membuktikan kepopuleran Ajeg Bali di masyarakat Bali hingga beberapa
kelompok ingin menggunakan Ajeg Bali untuk mendongkrak kepopuleran
institusi mereka. Agar pihak ini terus menggunakan media Bali Post untuk
advertorial khususnya Ajeg Bali, Bali Post juga memiliki kepentingan untuk
menjaga kepopuleran Ajeg Bali di masyarakat. Oleh sebabnya pada rentang waktu
2002-2012 artikel berita yang sifatnya populis sering dipublikasikan. Ajeg Bali
adalah generator ekonomi Bali Post selama lebih dari satu dekade terakhir.
Pengaruh pembentukan pesan rupanya tidak hanya datang dari proses
pembuatan teks berita tetapi juga hal-hal diluar itu seperti peristiwa bom Bali,
faktor kepemilikan media Bali Post, iklan, sumber berita yang sering digunakan,
cara Bali Post bereaksi terhadap respons negatif, dan idelogi yang ingin diperangi
Bali melalui Ajeg Bali.
Dalam Ajeg Bali, Bali Post bukan hanya media tetapi ia juga
berpartisipasi aktif dalam menyebarkan ideologi ini. Oleh sebabnya sangat wajar
jika Bali Post tidak melihat keuntungan dari menerbitkan pendapat yang kontra
terhadap Ajeg Bali. Tinimbang misalnya memberi ruang pada kelompok yang
kontra atau membuat berita yang menanggapi opini-opini kontra di masyarakat,

commit
to user
149

perpustakaan.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Bali Post menguatkan posisinya sebagai penjaga Bali dengan menerbitkan secara
reguler berita tentang Ajeg Bali. Pendapat-pendapat yang kontra umumnya
dipublikasikan lewat buku atau artikel di salah satu koran nasional yang jarang
dibaca masyarakat Bali pada umumnya. Itu mengapa suara-suara kontra ini hanya
samar-samar terdengar. Bahkan perlawanan dari media lain selain KMB nyaris
tak ada.
Apa yang sebenarnya di lawan oleh Ajeg Bali? Mari kita mulai dari apa
yang ingin dijaga dengan Ajeg Bali. Ajeg Bali menginginkan manusia Bali,
agama Hindu-Bali, tanah Bali, dan kebudayan-kebudayaan yang berkembang
bersama manusianya tetap ada; tidak diledakkan, tidak punah. Untuk itu Ajeg Bali
memproteksi pulau Bali dari pengaruh orang luar dengan budaya yang berbeda.
Tidak ada ideologi khusus yang hendak di lawan dengan Ajeg Bali. Ajeg Bali
adalah masalah pelestarian budaya, tanah, dan manusia Hindu Bali agar pariwisata
dan ekonomi Bali berjalan baik-baik saja dan berharap tidak diledakkan kembali
oleh teroris. Sebab budaya, tanah, dan manusia Bali adalah aset pariwisata yang
amat menjual.
Ajeg Bali menyajikan mistifikasi ketakutan akan terjadinya bom di Bali
yang melumpuhkan pariwisata oleh pendatang yang umumnya dari pulau jawa.
Dan menyajikan mistifikasi kehancuran Bali rupanya membawa keuntungan
secara ekonomi dan politik bagi Bali Post dan Satria Naradha. Mistifikasimistifikasi ini sangat berperan untuk menggerakkan dukungan masyarakat dan
mendapat popularitas yang tinggi. Namun pada kenyataanya, ide-ide Ajeg Bali
belum diimplementasikan secara maksimal. Ini salah satunya dipicu oleh
ketidaksadaran perannya sebagai media yang bisa mendorong gerakan misalnya
untuk mendesak pemerintah membuat regulasi-regulasi yang mendukung Ajeg
Bali.
Adanya pesan-pesan yang tidak konsisten serta belum sadarnya redaksi
Bali Post akan fungsi media sebagai penggerak perubahan merupakan bukti dari
belum matangnya konsep ini di jajaran redaksi Bali Post. Ini juga didukung dari
bukti bahwa pada awal dibawanya Ajeg Bali ke dewan redaksi Bali Post, tidak
ada proses pembahasan dan pematangan konsep ini melainkan cenderung
berfokus pada pembahasan nama dari konsep yang diajukan Satria Naradha.
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5.2 Implikasi Teoritis, Metedologis, Praktis, dan sosial
5.2.1 Teoritis
Sangat jarang, meskipun ada, penelitian yang menggunakan teori model
propaganda milik Chomsky. Ini dikarenakan model propaganda secara khsusus
dikembangkan berdasarkan cara kerja media-media di Amerika Serikat. Ada
keraguan untuk menggunakannya sebab ketidakcocokan situasi dan kondisi media
di negara-negara lain. Namun toh beberapa peneliti tetap menggunakannya
dengan sedikit keleluasaan mengganti filter kelima dengan idologi domininan
yang diperangi.
Menggunakan model propaganda Chomsky menjawab pertanyaan
bagaimana politik dan ekonomi media mempengaruhi proses produksi pesan
secara terstruktur. Penelitian ini sekali lagi menguji bahwa model propaganda
Chomsky dapat digunakan sebagat pisau analisis cara kerja media di negara
manapun dengan catatan filter nomor 5 dapat diganti menjadi lebih umum bukan
spesifik ideologi yang diperangi Amerika Serikat. Dalam penelitian ini ditemukan
bahwa berita-berita Ajeg Bali di Bali Post sangat ditentukan oleh faktor
kepemilikan dan ekonomi. Faktor kepemilikan termasuk dalam hal pemilihan nara
sumber menjadi hal dominan untuk menyaring berita Ajeg Bali.

5.2.2 Metodologi
Banyak penelitian yang menggunakan metodologi analisis wacana
Fairclough mengeliminasi dua atau satu level analisis dari tiga tingkat yang di
sajikannya. Namun, menganalisis wacana dengan menggunakan tiga level yang
disarankan Fairlcough, level teks-level produksi teks-level sosial budaya,
menghasilkan analisis yang lebih kompleks soal mengapa pesan tertentu
ditampilkan sedemikian rupa.
Meskipun demikian, metodologi analisis wacana Fairclough tidak terlalu
rigid terlepas dari tiga level analisis yang diajukannya. Ini mengijinkan peneliti
untuk mempersonalisasikan metode ini sesuai dengan text yang ia miliki “The
analysis is sensitive to absence as well as presence in text…’(Fairclough, 58).
Pada level teks misalnya, di beberapa topik analisa hubungan partisipan misalnya
tidak terlalu di ekspos bahkan sama sekali tidak ada. Pada level praktik diskursus,
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latar belakang penulis/wartawan tidak dibahas karena teks-teks Ajeg Bali yang
didapat sangat kompleks: penulis/wartawan khusus Ajeg Bali tidak ada dan dari
hasil wawancara diketahui bahwa Bali Post bisa mengambil tulisan dari media
lain di bawah payung KMB dengan melakukan penyuntingan sedikit agar tak
terlihat sama.

5.2.3 Praktis
Dari analisis teks bahwa pesan propaganda Ajeg Bali tidak konsisten dan
memiliki unsur sensasi yang cukup dominan dibandingkan dengan penjabaran
atau implementasi konsepnya. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan pesan. Untuk
dapat menghindari hal ini pesan harus direncanakan dengan matang dan
perencanaan pesan difokuskan pada apa tujuan yang dikehendaki dan
memformulasikan pesan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Tidak kalah
penting bahwa konsep yang matang juga harus didukung dengan proses transfer
ide yang terstruktur. Sebab bisa jadi proses transfer ide menganggu
tersampaikannya pesan dengan baik terlebih jika proses ini melibatkan banyak
wartawan.

5.2.4 Sosial
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten berita Ajeg Bali lebih
banyak memfokuskan pada aspek populis dibandingkan dengan konsep Ajeg Bali
itu sendiri yang ternyata berefek positif terhadap penerimaan publik, ekonomi
Bali Post, hegemoni Bali, dan sederet kepentingan pribadi lainnya ditambah
marginalisasi para pendatang ke Bali. Kehati-hatian media dalam membentuk
konsep propaganda menjadi kunci. Jika tidak masyarakat akan saling sikut dan
menimbulkan kecurigaan terhadap kelompok masyarakat lain. Dukungan
masyarakat bisa jadi tak lebih karena konsep yang belum terlalu matang yang
dibungkus dengan populisme. Media memiliki tanggung jawab terhadap tujuan
dan efek yang ditimbulkan oleh pesan yang telah dipublikasikan.
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5.3.Saran
5.3.1 Saran Bagi Media dan Praktisi Media
Keuntungan terbesar media adalah menjadi jembatan antara pembuat
kebijakan, pemilik ideologi, dan pemilik informasi ke khalayak umum. Namun ia
juga memiliki tantangan berat untuk menerjemahkan kebijakan, ideologi, dan
informasi dengan benar. Tentu saja sah ketika media membuatnya menjadi
menarik agar banyak dikonsumsi yang bermuara pada keuntungan. Namun
bukankah seharusnya juga memberi porsi cukup untuk fungsi media sebagai
pendidikan? Bukan popularitas, keuntungan politik, keuntungan pribadi, dan
ekonomi saja. Perlu juga digaris bawahi bahwa media harus menyadari bahwa ia
memiliki kemampuan untuk menggerakkan khalayak, bukan hanya sekadar
pemberi informasi dan menyerahkan segalanya kepada publik terlebih untuk halhal yang sudah di set sebagai agenda media tersebut. Agenda media juga akan
lebih memberikan implikasi sesuai dengan tujuan jika ia telah di rencanakan
dengan matang. Sebab sebuah kampanye atau propaganda yang telah disebarkan
ke khalayak dengan sistematis namun konsepnya masih belum jelas akan
menimbulkan kesimpangsiuran diantara target propaganda.
Media juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap ideologi dalam
berita-berita yang dirilisnya. Ideologi yang dipropagandakan mestilah yang
konstruktif, yang membangun spirit bukan melindungi hal-hal fisik semata, dan
bukan untuk misalnya mengadu domba atau mencapai tujuan pribadi. Karena
media bukan lagi soal keinginan pemilik tetapi kemanfaatan bagi skala yang lebih
luas.

5.3.2 Saran Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum
Pembaca, oleh karena waktu yang tidak ada atau memiliki emosi yang
cukup tinggi akan apa yang menimpa lingkungannya atau alasan apapun, tidak
cukup kritis melihat berita-berita yang disajikan oleh media setiap hari ini.
Sebelum menerima dan mengikrarkan diri sebagai bagian dari kelompok
pendukung, adalah baik jika menganalisis pesan-pesan yang disampaikan secara
lebih teliti dan kritis sebelum menentukan pilihan apakah akan mendukung atau
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menolak gagasan yang ditawarkan. Karena sebenarnya tidak semua pesan
mengandung arti yang sama dengan apa yang coba ditampilkan.

5.3.3 Saran Bagi Peneliti Lain
Analisis wacana kritis propaganda Ajeg Bali adalah kajian yang cukup
menarik karena ia menyangkut ideologi yang lahir paska tragedi bom Bali
mengenai penguatan identitas orang Bali. Seberapa berhasil propaganda ini?
Apakah bisa propaganda ini disebut berhasil? Apakah keberhasilan propaganda
ini cukup baik bagi masyarakat Bali dan masyarakat luar yang tinggal di Bali?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini masih sering ditanyakan dan masih sedikit
yang mencoba untuk menjawabnya. Jika ada kesempatan untuk melakukan
penelitian tentang Ajeg Bali, penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan
semacam ini akan lebih menyempurnakan penelitian Ajeg Bali yang telah banyak
dilakukan baik dari segi sejarah, antropologi, sosiologi, dan komunikasi.
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