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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini media massa cetak berupa koran telah merambah ke daerah-

daerah, atau sering disebut juga dengan koran lokal. Selain menyajikan berita 

dari lingkup nasional dan internasional, harian lokal seperti Solopos, 

Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja, Bangka Pos, Pos Belitung juga 

memberikan porsi lebih banyak untuk daerah lokal mereka. Terkait dengan 

pemberitaan lokal dan informasi daerah, dari beberapa media lokal ini 

biasanya juga menyajikan berita atau rubrik yang berkaitan dengan 

kedaerahan. 

Rubrik-rubrik yang termasuk kedaerahan ini biasanya berupa rubrik 

dengan bahasa daerah lokal. Misalnya Solopos dengan “Jagad Jawa” dan “Ah 

Tenane”, dan Pos Belitung juga dengan “Ngenjungak” dan “Bujang Besaot”, 

masing-masing memiliki kolom yang menyajikan tulisan berbahasa daerah. 

Rubrik berbahasa daerah ini biasanya dimasukkan sebagai penguat lokalitas 

suatu media, serta menjadi media pelestari budaya daerah. 

Seperti dikutip dari harian Kompas, dari 742 bahasa daerah di 

Indonesia, hanya 13 bahasa yang penuturnya di atas satu juta orang. Dari 729 

bahasa daerah yang penuturnya kurang dari satu juta orang, sekitar 169 di 

antaranya terancam punah karena berpenutur kurang dari 500 orang. Jadi 

dengan adanya isu semacam ini, tentunya media massa sebagai wadah 
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komunikasi masyarakat perlu ambil bagian untuk ikut serta melestarikan 

budaya dan bahasa. 

(http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/12/01093759/169.bahasa.daerah.t

erancam.punah/ Sabtu 27 Maret 2010, 15:44) 

Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, 

hanya memiliki penduduk tidak lebih dari 500 ribu jiwa. Namun tidak semua 

penduduk ini menggunakan bahasa Belitung, karena terdiri dari beberapa 

etnis. Sehingga bisa diatakan Bahasa Belitung termasuk dianatara 729 bahasa 

daerah yang berpenutur kurang dari satu juta orang. Dari hal tersebut, Pos 

Belitung sebagai harian lokal yang hadir untuk masyarakat Pulau Belitung 

juga melakukan hal yang sama, yaitu penggunaan bahasa daerah untuk isi di 

salah satu kolom yaitu kolom budaya. Dalam kolom budaya ini ada sebuah 

karya yang disebut dengan Ngenjungak. Ngenjungak hadir dengan cerita 

nyata yang diselipkan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Untuk itu 

Ngenjungak mencoba memasukkan unsur-unsur itu kedalam sebuah wacana. 

Salah satu kritik sosial yang pernah dimuat dalam rubrik ini adalah 

kritik mengenai kurangnya kesadaran masyarakat, terutama umat muslim 

untuk beribadah secara berjamaah di masjid. Tema tersebut dimuat dalam 

cerita berjudul “Bajuk Sapari Kik Gani”. Dalam tulisan tersebut, seorang 

penjaga masjid bertanya kepada seseorang mengenai jumlah pengunjung 

pesta kembang api yang penuh sesak. Hal tersebut berbanding terbalik dengan 

jumlah jamaah yang datang ke masjid, sehingga juga disinggung bahwa 
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nantinya untuk memanggil jamaah untuk sholat sebaiknya menggunakan 

kembang api, agar banyak yang datang. 

 

 

  
 

 
 

Gambar 1.1 Kutipan Ngenjungak edisi 3 Januari 2010 (Pos Belitung, 2010:5) 

 
Pada kutipan di atas dituliskan tentang masyarakat yang berbondong 

bondong datang untuk melihat pesta kembang api, yang mendapat perhatian 

dari seorang alim ulama. Jika tulisan tersebut diartikan, yaitu sebagai berikut :  

Pulang mengaji dari Masjid Al-Ihram, Kik Nuje (Pengurus 
Masjid) pun bertanya. “Berapa jumlah orang nonton kembang 
api malam ini?”. Sepertinya ada yang ingin tahu kenapa orang 
penuh sesak seperti itu. “Jumlahnya sama dengan jamaah 10 
Masjid Jami’, jamaah 100 Masjid kampung, jamaah 1.000 
Surau, jamaah 10.000 Musollah. Tempat ibadah di kampung 
kita saja tidak sebanyak itu Kik. “Makanya jangan pakai bedug 
memanggil orang sembahyang. Pakailah kembang api”, jawab 
Kik Nuje. Sudah jadi kafir kah orang di kampung kita ini 
Kik?”. “Kalau itu bukan urusan saya, bukan juga urusan 
pemerintah, tapi sudah urusan Tuhan”, kata Kik Nuje 
bertawakkal. 

 

Ngenjungak yang berasal dari bahasa Belitung yang berarti “melihat” 

atau “menengok”, merupakan cara penulisnya untuk melihat ke masyarakat 

tentang apa yang sedang terjadi, yang mana hal itu tidak terekspos 

sebelumnya oleh wartawan ke dalam media.  
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Gambar 1.2 Kutipan Ngenjungak edisi 10 Januari 2010 (Pos Belitung, 2010:5)  

 

Pada kutipan diatas dituliskan tentang kesengsaraan rakyat yang 

hilang mata pencaharian sebagai penyadap karet, karena investor dari 

Malaysia masuk dan menjadikan kebun karet menjadi kebun kelapa sawit. Ini 

juga merupakan teguran kepada pemerintah yang memberikan perizinan yang 

tidak memperhatikan keadaan masyarakat terlebih dahulu. Tulisan tersebut 

memiliki arti sebagai berikut : 

Perkataan Kik Nuje menyadarkan Kik Sera’ie. Memang hidup tidak 
boleh menurut kita sendiri. Tuhan yang menentukan hidup mati manusia. 
Masih jaya, dalam sebulan sampai dua kali karet di sadap, yang beli karet pun 
tidak berhenti. Sekarang, semua hilang raib. Untung semangat hidup Kik 
Sera’ie masih tinggi. Perhitungan beliau, usaha yang dirintis dari beliau 
mudadapat menghidupi keluarga hingga tujuh keturunan, tapi apa daya Tuhan 
berkehendak lain. Ketemu dengan pedagang dari Malaysia, habis sudah usaha 
Kik Sera’ie diambil. Kebun karet Kik Sera’ie hanya tinggal nama, tapi yang 
punya sudah berpindah tangan. Untung melayu sih masih ada, masih ada 
hutan untuk menghidupi orang kampung. Kik Sera’ie masih bisa membawa 
pelawan (jenis kayu yang biasa dibuat kayu api). Sepeda onta tidak lantas 
dijual.  

 

Tulisan berbahasa Belitung ini terbit pada edisi setiap hari minggu. 

Walaupun tulisan ini hanya terdiri dari lebih kurang 13 sampai dengan 15 

paragraf, namun dalam segi isi, banyak memuat kritik sosial. Namun kritik 
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yang dilakukan masih secara tersirat, sehingga perlu melakukan telaah untuk 

mengetahui makna dari kritik sosial yang terkandung dalam tulisan-tulisan 

tersebut.  

 

 

 

 
 

Gambar 1.3 Kitipan Ngenjungak edisi 17 Januari 2010 (Pos Belitung, 2010:5)  

 
Kutipan di atas menggambarkan kritikan terhadap anak muda yang 

saat ini terlalu mengikuti apa yang mereka lihat di media seperti televisi. Dari 

mulai cara bergaul, penampilan dan berpakaian semua ala artis sinetron, 

sehingga tradisi dan budaya lokal semakin tersingkirkan. 

Seperti yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah Ngejungak 

edisi Januari 2010. Edisi ini diambil karena tema yang diangkat dalam 1 

bulan sangat beragam, antara lain dari segi pemerintahan dan masyarakat, 

sehingga isu yang diangkat tiap minggu dalam bulan Januari 2010 berbeda 

beda, dan isu-isu itu merupakan pembicaraan yang saat ini masih hangat 

untuk dibicarakan. Selain itu pemilihan ngenjungak sebagai objek penelitan 

adalah penekanan terhadap kedaerahan (lokalitas) dan budaya yang harus 

dipertahankan. 
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B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada lingkup kritik sosial 

yang terkandung pada tulisan ngenjungak di kolom budaya, harian Pos 

Belitung edisi Januari 2010.  

Dari latar belakang masalah diatas, masalah yang kemudian muncul 

dan perlu untuk dikaji adalah:  

Bagaimana konstrusi kritik sosial dalam tulisan Ngenjungak di harian Pos 

Belitung disajikan? 

C. Tujuan   

Tujuan Penelitian: 

Mengetahui kontruksi media mengenai kritik sosial yang terkandung dalam 

tulisan Ngenjungak di harian Pos Belitung edisi Januari, dilihat dari analisis 

wacana Fairclough. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan tentang 

penggunaan analisis wacana dalam mengkaji suatu wacana dan karya 

sastra berupa tulisan. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan bagi 

penulis dan media dalam mengkontruksi wacana. 


