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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang Masalah

Sejarah pada hakikatnya adalah  perubahan. Disana berlangsung

kejadian-kejadian informasi mengenai umat manusia dari periode mana pun.

Kejadian-kejadian tersebut tidak berlangsung sepenggal-sepenggal, yang lepas

satu sama lain, melainkan merupakan rangkaian kontinum. Artinya setiap

penggalan kejadian memiliki fungsi untuk bisa memberi penjelasan pada

penggalan kejadian yang lain. Sehingga kita bisa mencari jawaban atas berbagai

tanda tanya yang dihadapi umat manusia mengenai mengapa sesuatu gejala

muncul atau berlangsung. Dengan demikian kejadian-kejadian itu akan menjadi

sejarah suatu kisah dan selanjutnya akan menjadi sejarah sebagai tulisan ilmiah.

Salah satu kejadian yang dimkasud adalah tentang jatuhnya

pemerintahan Orde Baru.Orde Baru adalah tatanan seluruh perkehidupan

rakyat, bangsa, dan negara yang diletakan kembali pada pancasila dan UUD

1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain orde baru adalah suatu orde

yang mempunyai suatu sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan

rakyat dan nasional dan dilandasi oleh semangat dan jiwa pancasila serta UUD

1945.

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru tidak terlepas dari beberapa faktor

negative dari system pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto. Beberapa

faktor penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru berawal dari majunya
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Soeharto untuk memimpin Indonesia untuk yang ke 7, serta terjadinya beberapa

ketimpangan social yang terjadi sangat mencolok serta banyaknya KKN yang

diperlihatkan oleh pemerintahan Orde Baru.

Beberapa faktor lain yang mengikat membuat pemerintahan Orde Baru

tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Banyaknya faktor penyebabnya jatuhnya

pemerintahan Orde Baru membuatbegitu banyak menyita perhatian masyarakat

maupun media.Kejatuhan ini tidak terlepas dari peran media yang begitu aktif

dalam mengunkap kelemahan-kelemahan dari pemerintahan Orde Baru.

Media adalah salah satu alat yang dapat gunakan untuk mengetahui

kronologi sejarah itu bisa terjadi. Ada beberapa media yang berperan dalam

sejarah di antaranya media massa (pers), media visual, media audio. Media

massa (pers) adalah salah satu sarana bagi warganegara menyalurkan pikiran

dan pendapat.Tak terlepas dari itu media massa  merupakan media komunikasi

antar pelaku pembangunan demokrasi dan sarana penyampaian informasi dari

pemerintahan secara dua arah. Komunikasi ini diharpkan menimbulkan

penegtahuan, pengertian, persamaan persepsi,dan partisipasi masyarakat.

Namun dalam pemerintahan Orde Baru funsi dari media massa tidak

Nampak di pertengahan massa pemerintahannya. Ini membat media massa

begejolak dalam pemerintahan Orde Baru. Peran mediamassa dalam

menyuarakan hak kebebasan dalam pers membuat gejolak dari beberapa media

masa. Beberapa kegiatan pemberitaan dan keritikan terhadap pemerintahan

Orde Baru membuat masyarakat terutama mahasiswa untuk berfikir
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menghentikan pemerintahan Orde Baru.Salah satu media massa di Indonesia

adalah media massa Kompas

Kompas merupakan salah satu media massa yang berdiri di era orde

baru dengan tujuan membuat sarana dalam menampung aspirasi masyarakat

Indonesia. Selain itu Kompas juga memiliki tujuan membuat media massa yang

bebas dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Bagi semua media mengaharapkan bebas dan bertanggungjawab agar apa yang

terjadi dapat disalurkan dalam bentuk karya jurnalistik yang bisa diterima oleh

masyarakat.Beberpa peran kompas yang banyak memeberitakan kondisi

disistem pemerintahan Orde Baru membuat masyarakat terbantu dalam

menjatuhkan pemerintah Orde Baru.

Media massa yang banyak menerbitkan pemberitaan mengenai

pemerintahan Orde Baru dapat membuat susunan kronologi sejarah yang

berkaitan dengan kejatuhan Orde Baru. Terutama media massa kompas yang

iktu serta dalam melihat sisi lain dalam jatuhnya pemrintahan Orde Baru. Oleh

karena itu, penulis merasa penting untuk mengkaji jatuhnya pemerintahan Orde

Baru dalam perspektif media massa kompas. Berdasarkan latar belakang diatas

maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Kronologi

Jatuhnya Orde Baru Tahun 1998 Dalam Perspektif Media Massa

(Kompas)”.
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1.2. Idetifikasi Masalah

Dari latarbelakang di atas maka di ambil suatu identifikasi masalah

sebagai berikut:

1. Latarbelakang jatuhnya Orde Baru

2. Peranan media massa Kompas pada saat jatuhnya Orde baru

3. Kronologi jatuhnya Orde Baru tahun 1998 dalam prespektif media

massa Kompas

1.3. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah

yaitu:

1. Bagaimana latar belakang jatuhnya Orde Baru

2. Bagaimana peranan media massa Kompas pada saat jatuhnya Orde

baru

3. Bagaimana kronologi jatuhnya Orde Baru tahun 1998 dalam

prespektif media massa Kompas.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang jatuhnya Orde Baru

2. Untuk mengetahui Peranan media massa Kompas pada saat jatuhnya

Orde baru

3. Untuk mengetahui Kronologi jatuhnya Orde Baru tahun 1998 dalam

prespektif media massa Kompas
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1.5. Manfaat Penelitian

1. Memberikan tambahan wawasan bagi penelitan dan pembaca tentang

Kronologi Jatuhnya Orde Baru Tahun 1998 Dalam Prespektif Media

Massa Kompas.

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penelitian dalam

menuangkan buah fikiran dalam bentuk skripsi

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimafaatkan untuk referensi

bahan perbandingan terhadap hasil penelitian yang berhubungan

dengan penelitian ini.

4. Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan khususnya jurusan

Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan


