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Abstrak 

Makalah ini berjudul “Bahasa dan Kebijakan: Analisis Tekstual terhadap Pidato Presiden 
Ahmadinejad di Konferensi Anti Rasisme di Jenewa.” Konferensi Anti Rasisme pada tahun 2009 
di Jenewa merupakan lanjutan dari Konferensi Dunia terhadap Rasisme yang diadakan di Afrika 
Selatan pada 2001 lalu, dan bertujuan untuk menganalisa upaya-upaya global untuk memerangi 
rasisme.  

Begitu mengetahui kehadiran Presiden Ahmadinejad, negara-negara seperti AS, Jerman, Israel, 
Italia, Belanda, Polandia, Kanada, Australia dan Selandia Baru telah menolak hadir dalam 
pertemuan Jenewa tersebut. Alasannya, mereka khawatir Ahmadinejad akan menggunakan event 
tersebut sebagai ajang untuk menyerang Israel. Dan Ahmadinejad mengatakan bahwa negara-
negara yang memboikot konferensi ini menunjukkan arogansi dan keegoisan mereka. 
 

Dalam pidatonya,Ahmadinejad, satu-satunya kepala negara yang menghadiri konferensi tersebut, 
menggambarkan Israel sebagai bangsa yang benar-benar rasis dan mengatakan, AS dan Eropa 
membantu membangun Israel setelah Perang Dunia II dengan mengorbankan rakyat Palestina. 

Pidato ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis wacana. Analisis wacana secara tekstual 
meliputi analisis leksikal yang terdiri dari pilihan dan makna kata. Konstruksi kalimat seperti 
sintaksis, modalitas, presuposisi, retoris, hiperbola, metaphor, dan  lain sebagainya. Melalui 
analisis wacana, kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, namun juga dapat 
melihat bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat pilihan kata, frasa, struktur kalimat, dan 
metafora, analisis wacana dapat melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks. 

Analisis tekstual terhadap pidato ini memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai 
kebijakan dan perspektif politik suatu negara yaitu Iran yang dibahasakan melalui sebuah teks 
pidato. 

Kata Kunci: Bahasa, Kebijakan, Analisis Tekstual 
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Abstract 

This paper is titled, “Language and Policy: a Textual Analysis of the Speech of President 
Ahmadinejad in the Anti-Racism Conference in Geneva.”  The conference is a follow up of 
World Conference against Racism that was held in South Africa in 2001. The objective of the 
Geneva Conference is to analyze the global attempts on fighting racism. 

The countries, USA, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Poland, Canada, Australia, and New 
Zealand declined to attend the conference after knowing Ahmadinejad’s presence. They worried 
that Ahmadinejad will use the event to assail Israel. Ahmadinejad said that the countries who 
boycotted the conference divulged their ego and arrogance.  

In his speech, Ahmadinejad who was the only head of state attending the conference, described 
Israel as ‘the real racist’ and the US and Europe helped building Israel after World War II by 
sacrificing the Palestinians.  

This speech is analyzed by using content analysis. The content analysis textually covers lexical 
analysis that consists of the choice and meaning of words, the construction of a sentence such as 
syntaxes, transitivity ,background, level of specificity and degree of completeness,  and so forth. 
By using content analysis, we are able to understand not only the content of the text, but also 
how the message that is delivered. Content analysis reveals the hidden meaning behind a text 
through the choice of words, phrases, and structures of the sentences.  

Textual analysis of this speech provides an understanding of the policy and political perspective 
of Iran, which is expressed in this speech.      

 Key words: Language, policy, textual analysis. 
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PENDAHULUAN 

A. Bahasa dan Kebijakan 
 

Dalam Kamus Linguistik (Kridalaksana, 1993:21), pengertian bahasa adalah 
sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat 
untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri;  

Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan indikator perkembangan intelektual 
dan sosial seseorang. Bahasa merupakan salah satu alat berpikir yang utama, segala 
bentuk ide, pengertian, maupun konsep yang dilahirkan dan dituangkan kepada orang lain 
melalui bahasa. Dari sudut aksiologi dan ontology, bahasa merupakan alat penyampaian 
pesan yang berkonotasi emotif, afektif, dan penalaran. Bahasa erat kaitannya dengan cara 
berpikir seseorang. Pola pikir seseorang terlihat dari cara ia membahasakan segala 
sesuatu hal. Pidato merupakan hasil pemikiran seseorang yang ditulis dalam bentuk yang 
sistematis sesuai dengan urutan pemikiran topik yang ingin disampaikan. 

Berbicara tentang politik, tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kebijakan. 
Kebijakan merupakan ide atau rencana yang telah disetujui bersama oleh sekelompok 
orang tertentu, partai politik, ataupun pemerintah. Suatu kebijakan, khususnya kebijakan 
dalam bidang politik luar negeri identik dengan sikap politik yang dimiliki seseorang atau 
suatu negara. Definisi kebijakan luar negeri diberikan oleh Holsti, ia mengatakan, 
kebijakan luar negeri adalah aksi-aksi atau ide-ide yang dibuat oleh para pembuat 
keputusan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan beberapa perubahan di 
dalam lingkungan yaitu dalam kebijakan, sikap, tindakan, dan aksi negara (1992:92) 

Jika sikap  politik ini diberlakukan terhadap kondisi negara lainnya, maka politik 
luar negerilah acuannya. Politik luar negeri adalah wawasan internasional yang dimaknai 
sebagai sebuah identitas yang menjadi karakteristik pembeda suatu negara dengan 
negara-negara lain di dunia. Politik luar negeri merupakan paradigma besar yang dianut 
sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia.  

Jika melihat konsep bahasa dan sikap politik, dapat diberi simpulan bahwa hasil 
pertautan antara bahasa dan sikap politik suatu negara adalah kebijakan, khususnya dalam 
bidang politik luar negeri. 

Dalam makalah ini kebijakan yang dimaksud adalah sikap politik Presiden Iran, 
Mahmoud Ahmadinejad dalam membawa negaranya memandang situasi dan kondisi 
dunia atau Negara lain. Pidato pemimpin suatu negara mengenai kondisi dunia atau 
tentang negara lain dapat dijadikan acuan atau sikap politik dari suatu negara. Dalam hal 
ini, pidato yang dibacakan oleh Presiden Ahmadinejad pada Konferensi Anti Rasisme di 
Jenewa pada tahun 2009 dapat dijadikan acuan untuk melihat bagaimana Iran bersikap 
tentang situasi yang terjadi saat ini, terutama menyangkut isu-isu relevan seputar rasisme  
yang sesuai dengan tema konferensi tersebut. 
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B. Sekilas mengenai Kebijakan Politik Iran Dewasa Ini 
 

Pada tahun 2007, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara 
aklamasi mulai menerapkan saknsi bagi Iran yang berisi larangan perdagangan material 
nuklir. Sanksi tersebut diambil setelah Iran menolak untuk menghentikan program 
pengayaan uranium yang dicurigai Barat, terutama AS, untuk mengembangkan 
persenjataan nuklir. 

Pemerintah Iran menanggapi dengan menyatakan bahwa program nuklir mereka 
hanyalah untuk kepentingan sipil. Mereka tidak gentar menghadapi tekanan internasional 
bahkan mereka menanggapi sanksi tersebut dengan ancaman akan menghentikan ekspor 
minyak sebagai upaya untuk mempertahankan diri. 

Amerika Serikatpun membalas aksi tersebut dengan meningkatkan jumlah 
personel Angkatan Laut AS di Teluk Persia. Amerika Serikat melakukan hal ini dengan 
alasan sebagai bagian dari strategi global perang melawan terorisme. Secara tidak 
langsung AS menyatakan pada Iran, bahwa kekuasaan militer AS semakin kuat di 
kawasan Timur Tengah. 

Sejak tampilnya Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad ke tumpuk kekuasaan 
Iran, muncul corak baru peningkatan-peningkatan kekuatan progresif, khususnya 
gerakan-gerakan untuk melawan imperialism AS di berbagai belahan dunia. Iran melihat 
perangnya melawan imperialism sebagai pelengkap revolusi islamnya. Dalam hal ini AS 
dan negara-negara Eropa (dalam hal ini negara Barat) direpresentasikan sebagai lambang 
imperialisme dunia. Banyak pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Ahmadinejad 
dalam berbagai kesempatan yang dengan keras mengecam perlakuan Barat, antara lain 
dengan menyatakan bahwa Baratlah yang harus bertanggung jawab atas terjadinya 
holocaust (perusakan atau pembunuhan terhadap kelompok manusia tertentu yang 
mengacu pada rasa atau agama), bukan bangsa Palestina. Iran juga mengeluarkan 
pernyataan yang berkeinginan menghapus Israel dari peta dunia. Sikap seperti inilah, 
ditambah dengan kekuatan nuklir, cukup mengkhawatirkan dunia barat. 

Dan dengan terpilihnya Ahmadinejad kembali menjadi Presiden Iran pada tahun 
2009 lalu, maka dapat dipastikan dalam lima tahun ke depan, politik luar negeri Iran akan 
identik dengan semangat perlawanan, penuh keberanian, bahkan juga konfrontatif. 
Terutama perlawanan terhadap Negara-negara Barat, khususnya AS dengan 
mengetengahkan isu Israel-Palestina. Bagaimanapun, sikap ini telah menarik simpati dan 
dukungan dari banyak pihak (terutama dunia Islam) di seluruh dunia,  yang seolah-olah 
membenarkan dan membela sikap Iran. Walaupun hubungan Iran dengan beberapa 
Negara Timur Tengah dapat dikatakan kurang harmonis. Semua Negara Timur Tengah, 
termasuk Iran,melihat persoalan Palestina sebagai kunci penguat regional mereka. Iran 
secara agresif mendukung Palestina, dan memberikan dukungan, baik moril maupun 
finanasial, politk, maupun militer pada salah satu faksi Palestina, Hamas. 
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C. Konferensi Anti Rasisme PBB (Durban II) tahun 2009 

Durban Review Conference adalah nama resmi dari konferensi PBB mengenai antirasisme 
(2009 United Nations World Conference Against Racism) yang diadakan pada tanggal 20-24 
April 2009 bertempat di Markas PBB di Jenewa, Swiss. Konferensi yang bertajuk "The World 
Conferensi against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance"  
dikenal juga dengan Durban II karena merupakan lanjutan dari konferensi serupa yang diadakan 
di Durban, Afrika Selatan pada tahun 2001. Sebagai pengkajian ulang dari konferensi Durban 
pertama (Durban I) di Afrika Selatan tahun 2001, konferensi ini kembali membahas dan 
memasukan Zionist sebagai agenda dan menampilkan presiden sebagai pembicara konferensi. 
Pada Konferensi Durban I, delegasi AS dan Israel langsung pulang setelah kritik tajam 
dilontarkan terhadap Israel dan dalam rancangan resolusinya tercantum bahwa zionisme 
merupakan praktik rasisme.  

Pada tahun 2007, 2 tahun sebelum dimulainya Konferensi Durban II, telah dibentuk suatu 
komite yang bertugas untuk merumuskan poin-poin penting yang akan didiskusikan oleh tiap 
delegasi pada saat Konferensi berlangsung. Komite ini diketuai oleh Ms. Najat Al-Hajjaji dari 
Libya dengan anggota-anggotanya berasalj dari Kamerun, Afrika Selatan, Senegal, India, 
Indonesia, Iran, Pakistan, Argentina, Brazil, Chili, Armenia, Kroasia, Rusia, Belgia, Yunani, 
Norwegia, dan Turki. Sedangkan wakil ketua berasal dari Negara Kuba. Namun AS mengritik 
rancangan deklarasi penutup pertemuan itu, sehingga ada revisi yang menyebabkan semua 
isyarat yang mengarah kepada Israel dan konflik Timur Tengah telah dicoret. Sementara itu 
larangan "penghinaan terhadap agama" yang dituntut negara-negara Arab juga sudah tidak 
tercantum lagi dalam rancangan deklarasi penutup Konferensi Anti Rasisme di Jenewa tersebut. 

Konferensi Anti Rasisme di Jenewa (2009) ini diikuti oleh 141 negara termasuk 23 
negara Uni Eropa serta perwakilan dari bebagai organisasi internasional. Sebelum 
berlangsungnya konferensi Anti Rasisme (Durban II) ini, telah ada beberapa negara yang 
menyatakan sikapnya untuk tidak menghadiri konferensi ini dan akan memboikot pelaksanaan 
konferensi tersebut. Adapun negara-negara yang telah lebih dulu menyatakan tidak akan 
menghadiri acara ini adalah Kanada, Israel, Amerika Serikat, Australia, Jerman, Belanda, 
Selandia Baru, Polandia, Denmark, Swedia, Perancis, dan Inggris. Mereka menganggap bahwa 
konferensi ini dimanfaatkan untuk mencari legitimasi atas sikap kebencian dan ektrimisme 
dengan dalih melawan rasisme. Israel melalui menteri luar negerinya menyatakan bahwa 
konferensi ini tidak ada sangkut pautnya dengan upaya memerangi rasisme. Bisa jadi penolakan 
Israel untuk ikut dalam konferensi itu karena tidak mau Israel menjadi sasaran kecaman lagi 
seperti yang terjadi saat pelaksaan pertemuan tingkat tinggi di Durban I. Dalam konferensi yang 
diorganisir oleh Komisi Tinggi HAM PBB tersebut, tindakan sewenang-wenang dan penindasan 
yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina menjadi salah satu agenda pembahasan dan Israel 
menuai kecaman keras dari para peserta. 

Presiden Iran Mohmoud Ahmadinejad sebagai satu-satunya pemimpin negara yang hadir 
dalam konferensi ini menyampaikan pidatonya pada acara pembukaan konferensi. Dalam 
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pidatonya, ia mengecam Israel dan menyebut Israel sebagai "negara rasis paling keji dan 
represif.” Ia juga mengatakan, AS dan Eropa membantu membangun Israel setelah Perang Dunia 
II dengan mengorbankan rakyat Palestina. 
   

Pidato Ahmadinejad dalam pertemuan PBB di Jenewa itu telah memicu aksi walk out 
oleh puluhan delegasi Uni Eropa. Sekjen PBB Ban Ki-moon turut menyesalkan pidato 
Ahmadinejad itu. Walupun sebelum pidato itu ia telah menemui Ahmadinejad dan menyarankan 
padanya untuk tidak mengeluarkan komentar yang memecah-belah konferensi. Namun himbauan 
tersebut tidak diindahkan oleh Ahmadinejad. 

Sejatinya konferensi ini berlangsung hingga 24 April 2009, namun pada tanggal 21 April, 
di hari kedua pelaksanaan konferensi ini, para delegasi setuju untuk menerapkan 143 poin 
deklarasi untuk menghilangkan praktek rasisme dan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Hal 
ini dikarenakan  adanya pidato pembuka Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, yang dianggap 
kontroversial sehingga menyebabkan banyaknya delegasi dari beberapa Negara meninggalkan 
ruangan konferensi, merupakan alasan yang cukup untuk menerapkan deklarasi dari konferensi 
ini secepatnya. 
 

Deklarasi ini juga menekankan pada tindakan pelecehan yang dilakukan terhadap 
masyarakat yang menganut agama tertentu. Hal ini merujuk pada persepsi terhadap kaum 
Muslim setelah kejadian 11 September 2001 di Amerika Serikat. Para delegasi juga turut 
menyetujui kesinambungan dari penerapan hasil-hasil deklarasi Konferensi Durban I pada tahun 
2001 yang lalu. 

 
D. Analisis Tekstual  

Dalam penelitian ini, analisis teks yang dipakai menggunakan analisis teks yang 
dikemukakan oleh Teun A. van Dijk. Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa 
struktur/tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Ia membaginya ke dalam tiga 
tingkatan. Pertama, struktur makro. Ini merupakan makna global/umum dari suatu teks yang 
dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan. Kedua, superstruktur. Ini 
merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-
bagian teks tersusun menjadi suatu keutuhan. Ketiga, struktur mikro, yaitu makna wacana yang 
dapat diamati dari bagian kecil suatu teks, yaitu kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, 
paraphrase, dan gambar. Berikut akan diuraikan satu persatu elemen wacana van Dijk seperti 
yang telah dijelaskan sebelumnya (Eriyanto, 2001:228) 

Struktur Wacana Hal yang diamati Elemen 
Struktur Makro Tematik: Tema/topik yang 

dikedepankan dalam suatu 
teks. 

Topik 

Superstruktur Skematik: Bagaimana bagian 
dan urutan berita diskemakan 

Skema 
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dalam teks yang utuh. 
Struktur Mikro Semantik: Makna yang ingin 

ditekankan dalam teks berita. 
Misalnya dengan member 
detil pada satu sisi dan 
mengurangi detil sisi lain. 

Latar, Detil, Maksud, 
Praanggapan, Nominalisasi 

 Sintaksis: Bagaimana Kalimat 
(bentuk, susunan) yang dipilih 

Bentuk kalimat, koherensi, 
kata ganti 

 Stilistik: Bagaimana pilihan 
kata yang dipakai dalam teks 

Leksikon 

 Retoris: Bagaimana cara 
penekanan dilakukan 

Grafis, Metafora, Ekspresi 

 

E. Analisis Tekstual Pidato Presiden Ahmadinejad  
pada Konferensi Durban II di Jenewa 
 

1. Struktur Makro: 

Struktur Makro adalah makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema 
yang diangkat oleh suatu teks. Unsur yang  ditekankan dalam struktur makro bersifat tematik, 
melihat tema-tema atau topik yang dikedepankan dalam suatu berita, atau gagasan inti, ringkasan 
atau yang utama dari suatu teks. 

 Tematik 

Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. Tema atau topik 
menunjukkan konsep dominan, sentral, dan paling penting dari isi suatu teks. Van Dijk 
berpendapat bahwa wacana umumnya dibentuk dalam tata aturan umum. Teks tidak hanya 
didefinisikan sebagai suatu pandangan atau topik tertentu, melainkan merupakan suatu 
pandangan umum yang koheren. Ia menyebutnya hal ini sebagai koherensi global, yakni bagian-
bagian dalam teks kalau dirunut menunjuk pada satu titik gagasan umum. Dan bagian-bagian itu 
saling mendukung satu sama lain untuk mengambarkan satu topik umum. 

Topik menunjukkan konsep dominan, sentral, dan paling penting dari isi suatu berita. Dalam 
suatu berita, tema dan topik terealisasikan pada headline sebuah berita, sebagaimana disebutkan 
van Dijk (1988:248), “The headlines define the overall coherence or semantic unity of discourse, 
and also what information readers memorize best from a news report". 

Dalam pidato ini, topik global teks disebutkan pada paragraph 38 dan 39. Kedua paragraph 
ini menjelaskan secara jelas maksud dari teks pidato ini sesungguhnya. Setelah dimulai dengan 
salam (greeting), pidato ini langsung mengajak pendengar untuk fokus pada permasalahan dan 
kondisi yang terjadi mengenai praktek rasisme dewasa ini. Kedua paragraf tersebut berisi isu 
penting berupa ajakan Presiden Ahmadinejad untuk melakukan perubahan terhadap kondisi 
dunia dan memperhatikan sistem-sistem politik, ekonomi, keamanan, dan budaya internasional 
yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga diperlukan adanya perubahan struktur dengan 
memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Berikut kutipan pidato tersebut, 
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Firstly, it is absolutely possible to improve the existing situation in the world. However it 
must be noted that this could be only achieved through the cooperation of all countries in order 
to get the best out of the existing capacities and resources in the world. My participation in this 
conference is because of my conviction to these important issues as well as to our common 
responsibility of defending the rights of nations vis-à-vis the sinister phenomena of racism and 
being with you, the thinkers of the world.  (paragraph 38) 
 

Secondly, mindful of the inefficiency of the current international political, economic and 
security systems, it is necessary to focus on divine and humanitarian values by referring to the 
true definition of human beings based upon justice and respect for the rights of all people in all 
parts of the world and by acknowledging the past wrong doings in the past dominant 
management of the world, and to undertake collective measures to reform the existing structures.  
(Paragraph 39). 
 

Dua isu yang dikemukakan Presiden Ahmadinejad sangatlah relevan dengan tema konferensi 
ini. Dikatakan bahwa sangat tidak mungkin untuk melakukan perubahan terhadap praktek 
rasisme yang ada di muka bumi ini, kecuali ada kerjasama yang erat dari Negara-negara untuk 
mewujudkannya. Karena itu dia mengajak semua negara untuk turut mewujudkan kondisi dunia 
yang bebas dari permasalahan rasisme. Sistem politik, ekonomi dan keamanan yang ada 
sekarang ini diharuskan untuk lebih memberikan perhatian kepada masalah-masalah 
kemanusiaan dengan menitikberatkan pada hak asasi manusia di seluruh dunia berdasarkan 
keadilan.  

Kedua paragraph tersebut telah menggambarkan topik global dari teks pidato Presiden  
Ahmadinejad mengenai ajakannya pada warga seluruh dunia untuk lebih memberi perhatian 
terhadap permsalahan kemanusiaan yang ada dan mengharapkan kerjasama untuk mewujudkan 
keadaan dunia yang lebih baik. 

 

2. Superstruktur 

Superstruktur menyangkut kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan 
kesimpulan. Hal yang diamati dalam superstrukutr adalah mengenai bagian dan urutan berita 
dalam teks. 

 Skematik 

Teks atau wacana umumnya memiliki skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. 
Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga 
membentuk kesatuan arti.Sementara itu, makna global yang direpresentasikan dalam topik, 
tentunya tersusun dengan baik dalam wacana. Hal ini merupakan skema atau superstruktur 
wacana. Wacana terbagi dalam kategori-kategori umum antara lain seperti “… Summary 
(Headline + Lead), Main Event, Backgrounds (History + Context), Verbal Reactions and 
Comments (Evaluation + Expectations).”  (van Dijk, 1993: 119) walaupun informasi yang 
disusun dalam topik bisa disampaikan dalam format lain.  
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Pidato ini mencakup alur-alur yang berurutan dimulai dari pendahuluan yang terdiri dari  
salam yang cukup singkat  yang ditujukan kepada Sekjen PBB dan Komisi Tinggi HAM serta 
seluruh hadirin. Pendahuluan ditemukan dalam paragraf 1 dan 2. Selanjutnya mulai dari paragraf 
3 hingga 40 merupakan pokok permasalahan yang diutarakan oleh Presiden Ahmadinejad. 
Dilanjutkan dengan paragraf 41 hingga 42 yang merupakan simpulan, dan diakhiri dengan 
paragraf terakhir yaitu 43 berupa salam penutup. Keseluruhan dari pidato ini meliputi 43 
paragraf. 

Seperti telah diutarakan sebelumnya, pendahuluan terdapat dalam paragraf 1 dan 2, yang 
berisi salam terhadap Sekjen PBB dan Komisi Tinggi HAM serta seluruh hadirin. 

Bagian isi dimulai dari paragraf 3 yang menyebutkan kondisi yang terjadi pada abad 
terdahulu, yaitu abad pertengahan, dimana banyak pemikir dan ilmuwan yang dinyatakan 
bersalah kemudian mereka dibunuh. Masa tersebut dilanjutkan dengan keadaaan yang kelam dan 
penuh penderitaan, yaitu masa ketika perbudakan dan perdagangan budak terjadi. Para budak ini 
dibawa dari negara mereka, dipisahkan dari keluara untuk kemudian dibawa ke Eropa dan 
Amerika untuk diperjualbelikan dan dipekerjakan paksa. Masa-masa tersebut merupakan masa 
yang sangat kelam terhadap masalah kemanusiaan. Selanjutnya Presiden Ahmadinejad turut 
mengingatkan kembali akan sejarah dunia pada masa peperangan yang telah menyengsarakan 
seluruh umat di dunia. Berikut sebagian dari isi pidato tersebut, 

“Many years passed by before nations rose up and fought for their liberty and freedom 
and they paid a high price for it. They lost millions of lives to expel the occupiers and establish 
independent and national governments. However, it did not take long before power grabbers 
imposed two wars in Europe which also plagued a part of Asia and Africa. Those horrific wars 
claimed about a hundred million lives and left behind massive devastation. Had lessons been 
learnt from the occupations, horrors and crimes of those wars, there would have been a ray of 
hope for the future.” 

Masih berbicara tentang bagian isi pidato, skemanya terbagi lagi menjadi beberapa 
bagian. Beberapa paragraf berisi tentang sejarah, argumentasi, dan pesan. Pada bagian 
argumentasi yang meliputi paragraf 5-36, Ahmadinejad mempertanyakan hak veto yang dimiliki 
oleh para anggota Dewan Keamanan PBB, atas dasar apa mereka yang memiliki keistimewaan 
untuk menentukan penyelesaian segala permasalahan di dunia, khususnya mengenai sistem 
keamanan. Ahmadinejad berpendapat sumber hukum tersebut tidak lagi berdasarkan keadilan 
dan kebenaran, namun pada arogansi dan kekuatan semata. Nada amarah sangat terasa dalam 
pidato ini terutama ketika Ahmadinejad menyatakan bahwa banyak negara yang sebenarnya 
memperlakukan warganya berdasarkan rasisme namun mereka turut mengecam rasisme pada 
negara lain, tanpa memperhatikan bahwa merekalah sebenarnya para rasis tersebut. Dan ketika 
negara-negara besar  mengambil suatu keputusan berdasarkan kepentingan mereka semata, 
mereka dengan mudah menginjak-nginjak hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.  

Masih terus memaparkan kejadian-kejadian yang menurut Ahmadinejad merupakan 
tindakan rasisme, ia mengatakan AS dan Eropa membantu membangun Israel setelah Perang 
Dunia II dengan mengorbankan rakyat Palestina. Dan ia menggambarkan Israel sebagai rezim 
rasis paling keji dan represif. Begitupun ia mengkritik AS yang telah mengirimkan pasukannya 
ke Irak dan Afganistan, alih-alih memperbaiki kondisi negara-negara tersebut, AS malah 
membuat keadaan semakin buruk. Berikut sebagian kutipan dari pernyataan tersebut, 
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“…Was not the military action against Iraq planned by the Zionists and their allies in the then 
US administration in complicity with the arms manufacturing countries and the possessors of 
wealth? Did the invasion of Afghanistan restore peace, security and economic wellbeing in the 
country?” 
 

Simpulan pidato merupakan hal yang penting dari keseluruhan isi pidato, yaitu 
pernyataan bahwa tujuan kemanan dan kedamaian yang mana merupakan impian semua umat di 
dunia dapat terwujud dengan selalu menebarkan kasih sayang dan ridha dari Tuhan, dan yang 
tidak kalah penting kerjasama dan persahabatan yang erat antarnegara. 

Pidato ini memang sarat dengan isi, sehingga penutup hanya terdiri dari satu kalimat yang 
menyatakan rasa terima kasihnya kepada para hadirin karena telah bersedia untuk mendengarkan 
pidato tersebut. 

Untuk lebih jelasnya skema dalam pidato tersebut dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini 

Paragraf Urutan Berita  Skema 
1-2 Pendahuluan  Greeting 
3-40 Isi Sejarah (3,4,9) background 
  Argumentasi (5-8, 

10-36) 
Verbal reaction 

  Pesan (37,38) evaluation 
41-42 Simpulan Expectations 
43 Penutup Closing greeting 
  

 

 
 

Melihat tabel tersebut, paragraf terbanyak dari pidato tersebut masuk ke dalam kategori 
verbal reactions dimana dalam paragraph-paragraph ini, Ahmadinejad mempertanyakan praktek-
praktek rasisme yang dilakukan oleh negara besar seperti AS dan negara-negara Uni Eropa 
dengan mengetengahkan kasus yang terjadi pada saat ini seperti penyerangan Irak dan 
Afganistan oleh AS dan konflik Israel-palestina. 

 

3. Struktur Mikro 

Struktur mikro adalah makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, 
kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks. Pemakaian kata, kalimat, proposisi, retorika 
tertentu oleh media dipahami van Dijk sebagai bagian dari strategi media atau wartawan. 
Struktur wacana adalah cara yang efektif untuk melihat proses retorika dan persuasi yang 
dijalankan ketika seseorang menyampaikan pesan. Kata-kata tertentu mungkin dipilih untuk 
mempertegas pilihan dan sikap, membentuk kesadaran politik dan sebagainya. 

Pada artikel ini yang menjadi perhatian adalah aspek sintaksis yang dapat diamati dari 
penonjolan aktor pada klausa aktif,  tingkat kedetilan dari berita, latar, dan pilihan kata.  
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3.1. Semantik: Aspek Detil dan Latar 
 Aspek Detil 

Tingkat kedetilan dan kelengkapan (level of specificity and degree of completeness) 
disebutkan oleh Eriyanto sebagai aspek “detil”, berhubungan dengan kontrol informasi suatu 
pihak yang ditampilkan dalam berita. Sebuah media dapat menampilkan suatu inforrmasi lebih 
mendetil jika informasi tersebut menguntungkan citra mereka, dan sebaliknya, akan 
menampilkan detil informasi dalam jumlah sedikit atau bahkan tidak disampaikan sama sekali 
jika informasi tersbut merugikan bagi mereka. Van Dijk (1993b:275) menyatakan: “One of the 
most conspicuous forms of over-completeness in discourse is the irrelevant negative 
categorization of participants in order to deligitimate or marginalize their opinions or actions.”  
 

Ada banyak kalimat yang menunjukkan tingkat kedetilan dalam pidato ini. Terutama 
dimunculkan dalam bentuk pertanyaan yang sangat mendetil terhadap suatu kasus. Misalnya 
pada saat Presiden Ahmadinejad mempertanyakan apa dasar diberikannya hak veto kepada 
beberapa negara,  

“What was the logic behind their granting themselves the veto right? How can such logic 
comply with humanitarian or spiritual values? Would it not be inconformity with the recognized 
principles of justice, equality before the law, love and human dignity? Would it not be 
discrimination, injustice, violations of human rights or humiliation of the majority of nations and 
countries? “ 

Begitu juga ketika ia mempertanyakan mengenai alasan AS menyerang negara Irak dan 
Afganistan, 

” Why, indeed, almost a million people were killed and injured and a few more millions 
were displaced? Why, indeed, the Iraqi people have suffered enormous losses amounting to 
hundreds of billions of dollars? And why was billions of dollars imposed on the American people 
as the result of these military actions? Was not the military action against Iraq planned by the 
Zionists and their allies in the then US administration in complicity with the arms manufacturing 
countries and the possessors of wealth? Did the invasion of Afghanistan restore peace, security 
and economic wellbeing in the country?  

 
Deskripsi dengan tingkat kedetilan yang tinggi yang disampaikan dengan bentuk 

pertanyaan merupakan sikap ketidaksetujuan Ahmadinejad terhadap keistimewaan hak veto 
terhadap anggota keamanan PBB, yang menurutnya Negara-negara tersebut merupakan Negara 
yang rasis. Begtitu juga pernyataan lainnya menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap serangan 
AS ke Irak dan Afganistan. 
 
 

 Aspek Latar 
Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik (arti) yang ingin 

ditampilkan. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak dibawa ( 
Eriyanto: 2001:235). Latar dapat menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu 
teks.  

Dalam teks pidato ini dijumpai kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf  yang menjadi 
latar dari teks ini secara keseluruhan. Pada paragraph 3 diceritakan apa yang telah terjadi pada 
abad pertengahan di Eropa, misalnya telah terjadi perbudakan dan perdagangan manusia yang 
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kemudian dipekerjakan paksa. Periode ini dilanjutkan dengan penjajahan di berbagai Negara 
disertai perjarahan kekayaan alam serta pembantaian. Paragraf 9 pun memuat latar mengenai 
imigran Yahudi dari Eropa dan Amerika yang dikirim ke Timur Tengah usai Perang Dunia II 
untuk mendirikan sebuah pemerintahan rasis yang menduduki Palestina. Kemudian Ahmadinejad 
melanjutkan dan sebagai balasan atas rasisme yang mengerikan di Eropa, mereka (Eropa dan 
Amerika) membantu mendirikan sebuah rezim yang sangat kejam dan rasis di Palestina. 

“Following World War II, they resorted to military aggression to make an entire nation 
homeless under the pretext of Jewish suffering and they sent migrants from Europe, the United 
States and other parts of the world in order to establish a totally racist government in occupied 
Palestine. And, in fact, in compensation for the dire consequences of racism in Europe, they 
helped bring to power the most cruel and repressive racist regime in Palestine.” 
 

Paragraf-paragraf ini dijadikan latar bagi Ahmadinejad untuk menyerang negara-negara yang 
menurutnya telah melakukan praktek rasisme di muka bumi ini. 

 

3.2. Sintaksis: Bentuk Kalimat Aktif-Pasif 
 Bentuk Kalimat Aktif-Pasif 

Pada aspek sintaksis yang dikaji adalah susunan kata atau bentuk kalimat aktif dan pasif. Dengan 
menganalisis bentuk kalimat aktif dan pasif, dapat diketahui peran tiap partisipan dalam proses. 
Van Dijk (1993c:111) menyatakan, 

‘‘ Thus, among other things, word order may express the role and the prominence of underlying 
menaings. In the description of action, for instance, the responsible agent of an action is usually 
referred to with the expression that is a syntatic subject of the sentence, and that occurs in first 
position.“ 

Untuk menganalisis bentuk kalimat dan maksud dengan mencari peran dari partisipan sebuah 
proses digunakan teori Transitivity Halliday. Halliday (1985:101) mengatakan, ‘‘ Transitivity 
specifies the different types of process that are  recognized in the language, and the structures by 
which they are expressed.“ 

 Di dalam sebuah proses, terdapat tiga komponen, salah satuny adalah material process 
yang akan digunakan sebagai alat analisis terhadap data di bawah ini.  Karena di dalam analisis 
struktur makro dicari penonjolan partisipan dalam kalimat aktif dan pasif, maka proses yang 
digunakan adalah material process. Hal ini dapat diamati dari bentuk kalimat aktif dan pasif. 
Kalimat aktif lebih menonjolkan process yang dilakukan actor, sedangkan pada kalimat pasif 
yang lebih ditonjolkan adalah apa yang terjadi pada goal. 

 Pada pidato ini dijumpai beberapa kalimat yang memberikan penonjolan terhadap aktor,  

salah satunya yang terdapat dalam paragraf 24, “World Zionism personifies racism that falsely 
resorts to religions and abuses religious sentiments to hide its hatred and ugly face.” Dalam 
paragraph ini, Presiden Ahmadinejad menyatakan pendapatnya mengenai Zionisme yang 
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mengatasnamakan pembelaan agama untuk melakukan praktek rasisme. Berdasarkan analisis  
Halliday  tentang material process,  partisipan dalam klausa tersebut adalah,  

World Zionism     Personifies        racism   that... and abuses religious... 

Actor                    process               goal.   process 

Klausa di atas merupakan klausa aktif dengan menonjolkan aktor sebagai tema utamanya. 
Penonjolan aktor dapat dibuktikan dengan mengajukan pertanyaan, ‘‘What  does the World 
Zionism do?“ 

Pemunculan ‘‘World Zionism“ sebagai aktor pada klausa tersebut menunjukkan pelaku yang 
telah melakukan tindakan kekerasan atau pelecehan yang mengatasnamakan agama. 
Ahmadinejad menuding Israel sebagai pelaku Zionisme Internasional. 

3.3. Stilistik: Pemilihan Kata 
 Pilihan Kata 

Aspek pilihan kata ini memiliki fungsi dalam memberikan penilaian yang positif atau 
negatif sebagaimana disebutkan oleh van Dijk (1993b:264) bahwa yang dikaji dalam aspek ini 
adalah ”choice of words that imply negative (or positive) evaluations”.  

Pilihan kata yang memberikan makna lebih tentang rasisme menjadi kata yang paling 
banyak disebutkan dalam pidato ini. Pilihan kata “perang” juga banyak digunakan. Kata-kata ini 
memberikan suatu efek tertentu kepada pendengar. Misalnya Ahmadinejad menggunakan 
nomina invansion, military aggression, verba occupied, ajektiva repessive terhadap tindakan AS. 
Kata-kata ini berkonotasi negatif dan menimbulkan efek kebencian pendengar kepada pelaku 
yaitu AS. Sebagai korban dari perlakuan AS ini, Ahmadinejad seringkali menggunakan kata 
innocent people yang berarti orang-orang yang tidak berdosa. Pilihan kata ini sedikit banyak 
telah memojokkan pelaku sebagai terdakwa yang tidak punya hati nurani karena telah 
menyebabkan orang-orang tidak berdosa menjadi korbannya. 

Disini Presiden Ahmadinejad menyatakan sikap politiknya yang frontal terhadap kondisi 
dunia sekarang ini, dimana sikap frontalnya dapat dilihat dari beragam pilihan kata yang 
ditujukan untuk orang, negara, atau kondisi tertentu yang bermakna positif ataupun negatif. 
Berikut pilihan kata yang digunakan, 

Korban (victims): Palestine, Iraq, 
Afghanistan 

Doers/ agents (AS, European countries, 
Israel) 

Slavery, slave occupiers 
Innocent people Expel 
Civilians Horrific wars 
Were killed and injured Horrors, crimes 
 Coercion 
 Arrogance 
 oppression 
 Military aggression 
 Occupied 
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 Racism 
 Racist regime 
 Cruel 
 Repressive 
 Genocide 
 brutalities 
 Attacks 
 Invansion 
 Zionist regime 
 Egocentrism 
 Discrimination 
 Infringement 
 Repressive 
 Barbaric 
 Etc. 
 

Pilihan kata  yang digunakan oleh Presiden Ahmadinejad telah memposisikan AS dan sekutunya 
sebagai pihak yang salah dan harus bertanggung jawab terhadap segala ketidakadilan yang 
terjadi di muka bumi ini. 

 
F. Simpulan 

Berdasarkan analisis tekstual pada pidato Presiden Ahmadinejad pada Konferensi Anti 
Rasisme di Jenewa yang menggunakan kerangka model Teun A. van Dijk, dapat ditarik 
simpulan bahwa Ahmadinejad melalui pidatonya telah membahasakan sikap politiknya 
terhadap berbagai kasus yang terjadi saat ini khususnya yang berhubungan dengan praktek 
rasisme. Tidak ada cara lain untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan yang 
berhubungan dengan rasisme selain ada kemauan, tekad, dan kerjasama yang erat dari 
seluruh negara untuk memperbaiki sistem politik , ekonomi, dan keamanan internasional. 
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