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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi komunikasi politik yang memfolnrskan pada bahasa
polltik terkalt dengan berbagai pemaknaan daa clash of wgument tenang Reformasi
di hdonesia Kapasitas manusia dalam memberi pemalnaan mencerninhn kapasias
maffisb komunikssi dalam melakrdran s€leksr, refleksi dan defieksi tehadap rcalitas.
S€fefa frkh$l berbegii litrrnasalahan sosial dapot muncul dari masalah pemaknaan
Percekcokan, perselisihag kesalahpahaman, bahkan p€rang menrpakan masalah-
iiia*fl1{6 iatig d{ttf fijmttuI An im* l li{asxl'dh rrenstldan ini trdalah bagdirctrd
kontcstasi nakna reforrrasi dalam drasa politik pada tahun 199? sampai 1998 di
Indonosia fu blgpirnaln aktor-aktor politik berftomrmikasi (polfticol talkB) tentaqg
Rcfornrasi .laltm drasn politik tersebut Pe'nelitian ini secara tmritik menggunakan
pendekatao dramatime lGon€th Bu*e yang melihat manusia sehgai the synbot
uslng d*ral yang menggrmakan bahasa sebagai simbol terpenting yang didorong
olch mstif-motif kepentingan Sumber data primer yang digrnakan add* ffiat kabar
Kompas solama tahun 1997 sampai 1998 dengan mencermati pemyataan-pernyahan
Imgstmg dari be$agei aktor-aktor potitik yang didukung dafa dari hasil wawancar4
Metode analisis yang digunakan addah pentcd rmalysis yang melihat hubungen
analitik antara scene, act,6gent, agency dan purpose. Hasil penelitian menunjuklcan
selama priode tahun 1997 sampai 1998 terdapat tima keadam objelcii yang
titetfiieilihritkiii panggung driama (scene] cliriiaria Refoirnasi rlipikiilciri Aari siting
be$ai4g. Pertana, situasi pencalonan presiden untuk urara b"t d. l99S sampai 2003
png monperlihatkan adanya kcmpetisi dan saling bersaing antara me,roka yang

hesiden Soelafir) tidak dicalor'kan O* y*g *ncalonkan temtafi.
Keduq sl$i dslr demonstrasi mahasisra yang menpedihatkan penaingan antara

Tcryka yang menghentikan gerakan dan yang berkeinginan memperluas gorakan dan
tingkat partisipasi guna me4i*uhken Presiden Soehafio. Ketiga, kerrrsihan ma$n
yang mempcrlibadcan persaiqgan pemikiran antara yang melihaf sebagai akiht
keseqislqan sosial d€nsn pembangkngan sipil. Keerrpet, lrisis ekon6mi, yang
mempeCihatkan persaiigan prinsip-prinsip ekonomi bsbas dan ekonomi yang
prcteksionisnae dan monopoli. Kelim4 posisi ABRI yang dilonatis yang *en A"rl
ruang kepada tuntsan Reiormasl dan mempertahankan kelarasaan ser@
pemerintahan. Hasilnya, hesiden Soeharto berhenti, rezim Orde Banr
{st"q Drrifimgsi AtsRI dicabut, anandemen uuD 1945, beftagd kebfrakan
ekonorni dioabut, keterbukaari dan kebel€siii pen$ rsirita kektrasliaia Aitcomptititaii
fcara icrbuira tmplikasi ficrplitian ini membed dasar bagi shdi politdq sejarah Aan
komunikasi dalarn konte*s g€ra.tan sosial.
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