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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Di Eropa perkara membuat hal-hal satir terhadap sebuah keyakinan 

merupakan hal yang biasa, ini karena di Eropa menjunjung tinggi kebebasan 

berpendapat. Jauh sebelumnya pada tahun 1736, Voltaire seorang filusuf 

Perancis sudah membuat naskah drama lima babak berjudul mahomet, dibuat 

untuk mengritik kaum fundamentalis yng anti kritik dan memelihara kebencian.  

Pada tahun 2005 koran Denmark Jyllands-Posten membuat kontroversi 

dengan memuat karikatur nabi Muhammad, selain itu majalah Perancis Charlie 

Hebdo juga sering menjadi kontroversi dengan kasus serupa, hal ini menyulut 

berbagai protes dari umat Islam dari seluruh dunia karena memuat karikatur nabi 

Muhammad dianggap menghina umat islam. 

Pada tahun 2007 Charlie Hebdo berurusan dengan pengadilan karena 

memuat ulang karikatur dari koran Denmark Jyllands-Posten, yang 

menggambarkan Nabi Muhammad menangis dengan tulisan “Sulit sekali dicintai 

oleh orang idiot”, protes resmi dilayangkan oleh Masjid Agung Paris dan 

persatuan organisasi-organisasi Islam di Prancis, tapi pengadilan tinggi Prancis 

membebaskan Charlie Hebdo.  
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Majalah satir ini juga pernah dibakar pada November 2011 di hari 

penerbitan edisi dengan laporan utama yang mengejek hukum Islam. Gambar 

sampul majalah itu berupa satu versi kartun Nabi Muhammad yang mengenakan 

sorban dengan satu lingkaran berisi tulisan “100 cambukan jika kalian tidak mati 

karena ketawa”(www.cnnindonesia.com 8/01/2015), ini merupakan reaksi 

terhadap kemenangan Partai Islam Ennahda di Tunisia. Kemudian pada 

September 2012 majalah ini juga menerbitkan edisi yang menampilkan kartun 

Nabi Muhammad telanjang sedang naik kursi roda yang di dorong oleh seorang 

Yahudi Ortodoks.  

Charlie Hebdo adalah majalah satir yang sering mengejek berbagai macam 

agama samawi, mulai dari Islam, Kristen, dan Yahudi, media ini juga menyerang 

berbagai bentuk otoritas baik politisi sampai dengan militer melalui karikaturnya. 

Majalah ini terbit setiap hari rabu dan berdiri pada 1969, juga pernah berhenti 

terbit antara 1981 sampai 1992. Arman dhani kolumnis di  www.rappler.com 

menyebutkan secara idiologis Charlie Hebdo adalah media kiri yang yang 

cenderung Atheisme. Agama sering kali menjadi target provokasinya terlihat dari 

berbagai karikatur yang telah diterbitkan oleh Majalah ini karena majalah ini  

sangat menjunung tinggi kebebasan dalam berpendapat. 

Meskipun menjunjung tinggi kebebasan berpendapat majalah satir ini pada 

tahun 2000 memecat salah satu jurnalisnya Monna Chollet, dipecat karena 

mengkritik keras editornya Philippe Val yang menulis orang Palestina sebagai 

orang barbar. Mona menganggap Val abai terhadap fakta bahwa Palestina adalah 

http://www.cnnindonesia.com/
http://www.rappler.com/
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warga berdaulat yang sedang mengalami perang. Sebelumnya Val juga memecat 

kolumnis Charlie Hebdo Phillipe Courcuff yang juga melakukan protes, beberapa 

tahun setelah eluar Courcuff  menulis surat yang menyatakan ia tidak setuju 

kebijakan redaksi Charlie Hebdo yang abai terhadap Islam sebagai agama, Islam 

sebagai gerakan politik, dan Islam sebagai alasan fundamentalisme 

(www.rappler.com 8/01/2015). 

Karena seringnya majalah ini memuat karikatur Nabi Muhammad, yang 

dianggap menghina umat Islam, diduga menjadi alasan pada tanggal 7 januari 

kantor redaksi Chalie Hebdo diserang (www.tempo.co 7/01/2015). Penyerangan 

ini dilakukan oleh dua pemuda dengan senjata api yang mengakibatkan dua belas 

korban jiwa. 

Penyerangan ini menewaskan Stéphane Charbonnier ("Charb"), pemimpin 

redaksi Charlie Hebdo, juga Jean Cabut, Bernard Velhac, Georges Wolinski — 

ketiganya adalah kartunis di Charlie Hebdo — dan Bernard Maris, penulis 

Charlie Hebdo. Dalam insiden ini, terdapat satu petugas kepolisian yang diduga 

Muslim bernama Ahmed Merabet, yang ikut tewas dalam penyerangan tersebut 

(www.republika.co.id 11/01/2015). 

Pelaku penyerangan  adalah Cherif dan Said Kouachi bersaudara. Salah satu 

tersangka penyerangan tersebut pernah menimba ilmu di kamp pelatihan Al-

Qaeda di Yaman, dan (www.bbc.co.uk 14/01/20015) merilis Al-Qaeda yang 

bertanggung jawab atas serangan majalah satir tersebut. Pada Jumat (9/1) kedua 

http://www.rappler.com/
http://www.tempo.co/
http://www.republika.co.id/
http://www.bbc.co.uk/
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pelaku tersebut tewas dalam pengepungan yang dilakukan polisi di kota 

Dammartin-en-Goele. 

Insiden Charlie hebdo ini telah mendapat perhatian yang besar dari seluruh 

dunia, karena konflik merupakan realitas sosial yang mengandung nilai berita 

(news value), sehingga mampu menarik perhatian audiens. “Salah satu nilai berita 

adalah mengandung Human Interest, dan dalam Human Interest ada ketegangan, 

ketidaklaziman, konflik, dan simpati” (Budyatna 2007:64-65). Jadi berita 

terorisme selalu menjadi sajian utama media termasuk di Indonesia. 

Bagi masyarakat biasa, informasi yang disampaikan dalam sebuah berita 

akan dinilai apa adanya, tidak terkecuali berita tentang terorisme. Berita akan 

dianggap sebagai barang suci yang penuh dengan objektivitas dan sesusai fakta 

yang ada. Lain halnya dengan kalangan tertentu yang akan lebih melihat sebuah 

berita dari perusahaan pers akan dikonstruksi ke arah mana dengan agenda apa 

karena dalam setiap penulisan berita menyimpan ideologi/latar belakang seorang 

wartawan. Karena dalam menyajikan berita wartawan pasti memasukan ide-ide 

mereka dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan. “Media 

telah menjadi arena perang simbolik pihak-pihak yang berkepentingan. Isi media 

adalah hasil para pekerja mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya” 

(Sobur, 2012: 166). 

Hal diatas diperkuat dengan pernyataan bahwa “fakta/peristiwa adalah hasil 

konstruksi, karena bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. 
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Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan dan 

bagaimana realitas dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan 

berbeda” (Eriyanto 2011:22). Jadi wajar jika dalam suatu peristiwa yang sama 

akan disajikan secara berbeda oleh media, tidak terkecuali dalam isu terorisme.  

Mengutip Eriyanto (2011) bahwa “media adalah agen konstruksi, dimana 

pandangan konstruksionis menganggap media ikut membentuk realitas yang 

tersaji dengan cara realitas mana yang diambil dan mana yang tidak di ambil” 

(Eriyanto 2011:26-27). Jadi  dalam berbagai kepentingannya, media, termasuk 

dalam isu terorisme, akan menunjukkan ideologi media tersebut tentang 

terorisme.  

Adapun pemilihan Kompas.com dan Republika Online karena dua media 

online ini mempunyai ideologi yang berbeda. Kompas.com berciri pluralis dan 

nasionalis sedangkan Republika.co.id mempunyai ciri Islami dan Nasionalis. 

Karena perbedaan ideologi kedua media diatas, ditakutkan akan terjadi konstruksi 

dalam isu terorisme ini. 

Kompas.com adalah salah satu media online yang berciri pluralis. Tagline 

“rayakan perbedaan”, adalah sebagai wujud semangat menghargai perbedaan dan 

keberagaman dalam memenuhi kebutuhan berita berbagai pembacanya 

(inside.kompas.com). Mereka beranggapan bahwa tagline ini sesuai dengan 

bangsa Indonesia yang plural. Namun pada kenyataannya, Kompas selama ini 

dituduh sebagai media yang cenderung mendukung kepentingan Katolik karena 
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sejak awal didirikannya pada tahun 1965, Kompas banyak didukung oleh 

masyarakat Katolik. Pendirinya PK Ojong sendiri bergabung dengan Partai 

Katolik (Kompas 2007:9). Dan salah satu pendiri Kompas yang lainnya, Jakob 

Oetama, latar belakangnya adalah seorang Katolik. Bahkan dalam masyarakat kita 

ada plesetan yang menyebut “Kompas” sebagai “komando pastur”. 

Sedangkan Republika sampai dengan tahun 2000 merupakan media yang 

mendukung urusan agama Islam dan penganutnya, serta disponsori oleh pebisnis-

pebisnis Islam yang berpengaruh (Keller 2009:83). Republika Online identik 

dengan Islam karena memang didirikan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia). Dikalangan masyarakat kita republika dikenal sebagai media nasional 

yang mengakomodasi kepentingan Islam, di setiap pemberitaan yang 

berhubungan dengan Islam, Republika akan cenderung menjaga kepentingan 

Islam dimana mereka akan menekankan bahwa terorisme bukan bagian dari 

Islam.  

Pada penelitian ini peneliti memilih media online, alasan memilih media 

online karena peneliti menilai media online mempunyai kelebihan dibanding 

media konvensional lainnya. Ward (2002) menyebutkan beberapa karakteristik 

media online sekaligus yang membedakan dengan media konvensional lainnya, 

yaitu Immediacy (kecepatan dalam penyampaian informasi), Multiple pagination 

(bisa memuat ratusan halaman yang terpisah), multimedia (bisa menyajikan 

gambar, teks, audio, vidio, dan grafis sekaligus), Flexibility Delivery Platform 

(wartawan bisa menulis berita kapan saja dan dimana saja), Archieving 
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(terarsipkan dan dapat dikelompokan berdasarkan kategori (rubrik) atau berdasar 

kata kunci), Relationship with reader (pembaca bisa langsung berpartisipasi saat 

itu juga). Selain itu pemilihan media online ini akan memudahkan peneliti 

mengumpulkan subjek penelitian (Syamsul 2012:15). 

Pembingkaian berita dalam penelitian ini, merujuk kepada konsep analisis 

teks menggunakan kerangka framing. Dimana, menurut Robert N. Entman 

(Eriyanto, 2011) framing digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses 

seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Jadi media dalam 

menurunkan berita akan menonjolkan beberapa aspek tertemtu, mulai dri sumber 

yang dipilih dan peristiwa mana yang akan diangkat, juga sudut pandang mana 

yang akan diambil. 

Rumusan/model perangkat framing yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah milik Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki(1993), model ini menggunakan 

empat struktur yang ada, yakni Struktur Sintaksis, Struktur Skrip, dan Struktur 

Retoris untuk kemudian dikelompokkan secara substantif frame berita. Keempat 

dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang memepertautkan elemen-

elemen semantik narasi berita dalam satu koherensi global, model ini berasumsi 

bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide 

(Sobur 2012:175). Kemudian dari tahap analisis diatas diharapkan dapat melihat 

bagaimana media online kompas.com dan republika.co.id membingkai 

pemberitaan tentang penyerangan majalah Charlie Hebdo di Paris edisi 7-14 

Januari 2015? 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

Bagaimana media online kompas.com dan republika.co.id membingkai 

pemberitaan tentang penyerangan majalah Charlie Hebdo di Paris melalui 

pemberitaan pada edisi 7-14 Januari 2015? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Untuk menganalisis atau menginterprestasikan konstruksi yang dilakukan 

oleh media online kompas.com dan republika.co.id dalam pemberitaan 

penyerangan majalah Charlie Hebdo di Paris melalui pemberitaan pada edisi 7-14 

Januari  2015. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penelitian yang 

menggunakan analisis framing pada program studi komunikasi. Serta berguna 

bagi pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya bidang Jurnalistik mengenai 

framing media dalam pemberitaan tentang isu terorisme. 

Manfaat praktis 

1. Bagi peneliti berikutnya 

Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti yang lain untuk 

melakukan penelitian yang sejenis mengenai framing dalam pemberitaan di 

media online khususnya tentang isu terorisme. 
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2. Bagi Masyarakat  

Menambah pengetahuan tentang adanya frame berita pada setiap media 

online, khususnya tentang frame pada pemberiaan tentang penyerangan majalah 

Charlie Hebdo di Paris. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Komunikasi massa 

Nurudin (2007) dalam bukunya pengantar komunikasi massa menjelaskan, 

definisi tentang komunikasi massa sudah banyak dikemukakan oleh para ahli 

komunikasi, namun semuanya mempunyai kesamaan arti satu sama lain. 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media 

cetak,elektronik, dan internet). Massa dalam arti komunikasi massa lebih 

menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan 

kata lain, massa yang dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan peran media 

massa. Oleh karena itu, massa disini menunjuk kepada khalayak, audience, 

penonton, pemirsa, atau pembaca (Nurudin, 2007:3-4). Dan yang menjadi media 

antara lain : televisi, radio, internet, majalah, koran, tabloid, buku, dan film. 

 Sedangkan media massa adalah alat alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada kepada audience yang luas 

dan heterogen. Kelebihan komunikasi massa  dibanding dengan jenis komunikasi 

lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa 

mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas 

(Nurudin  2007:9). Pengertian diatas menunjukkan bahwa komunikasi massa 

merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang sangat banyak, 

atau biasa disebut massa melalui media cetak, elektronik, dan internet sedangkan 

media massa adalah alat dalam komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan 

pesan kepada khalayak yang luas dan beragam. 
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1.1. Ciri-Ciri Komunikasi Massa 

Nurudin(2007:19-32) menjelaskan beberapa ciri komunikasi massa sebagai 

berikut: 

a) Komunikator dalam komunikasi massa melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan 

orang. Artinya gabungan antar berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain 

dalam sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud di sini menyerupai sebuah 

sistem. 

b) Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen 

Artinya penerima informasi dalam komunikasi massa beragam dengan 

berbagai macam latar belakang pendidikan, umur, jenis kelamin, status 

sosialekonomi, jabatan, dan agama atau kepercayaan. 

c) pesannya bersifat umum 

pesan yang disampaikan tidak ditujukan kepada satu orang atau satu 

kelompok masyarakat tertentu namun lebih kepada masyarakat umum yang 

plural, oleh karena itu pesan yang disampaikan pun tidak boleh bersifat khusus. 

Khusus dalam artian pesan memang tidak disengaja untuk golongan tertentu. 

d) Komunikasinya berlangsung satu arah 
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Dalam hal ini bahwa komunikan atau audience tidak bisa memberikan respon 

secara langsung kepada komunikator (media massa yang bersangkutan) sehingga 

komunikasi terjadi hanya satu arah, perkembangan teknologi komunikasi yang 

sangat cepat dengan munculnya televisi memungkinkan komunikan bisa 

memberikan respon kepada komunikator, namun dalam kasus ini tidak bisa 

dikatakan terjadi komunikasi dua arah karena komunikasi hanya terjadi kepada 

penelefon dan pihak televisi dan tidak terjadi kepada semua audience yang 

heterogen dan banyak itu. 

e) Komunikasi massa menimbulkan keserempakan 

Dalam komunikasi massa ada keserempakan dalam penyebaran pesan 

pesannya, serempak berarti khalayak menikmati media massa dalam waktu yang 

bersamaan.  

f) Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sanagat membutuhkan peralatan teknis. Peralatan teknis yang 

dimaksud misalnya pemancar untuk televisi, satelit, komputer, telepon, dan 

modem untuk internet. 

g) Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper 

Gatekeeper adalah orang yang sanagat berperan dalam penyebaran informasi, 

misalnya editor,reporter, manajer pemberitaan,penjaga rubrik, dll. Mereka 
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berfungsi untuk menambah, mengurangi, menganalisis agar pesan yang 

disampaikan berkualitas. 

Saat ini proses komunikasi masyarakat modern tidak bisa lepas dari 

keberadaan media massa (cetak, elektronik, dan internet), ketergantungan kita 

kepada media massa saat ini begitu besar sebagai sumber informasi. 

“ketergantungan yang tinggi pada media massa tersebut akan mendudukkan 

media sebagai alat yang ikut membentuk apa dan bagaimana 

masyarakat”(nurudin 2007:34). 

1.2.  Media Massa  

Media massa atau pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 

1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk 

mencapai masyarakat secara luas, dalam pembicaraan sehari hari istilah ini sering 

disingkat menjadi media. Pengertian media massa menurut Nurudin adalah alat 

alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat 

kepada kepada audience yang luas dan heterogen. Kelebihan komunikasi massa  

dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang 

dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika 

pada waktu yang tak terbatas (Nurudin  2007:9). 

Menurut UU No. 40 tahun 1990 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan 

wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi 

mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 
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baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam 

bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala 

jenis saluran yang tersedia. Dari defini diatas dapat disimpulkan bahwa media 

massa adalah alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik ataupun dalam bentuk 

lainnya kepada audien yang bersifat luas dan heterogen.  

2.   Jurnalistik Online 

Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat, saat ini telah 

menciptakan media massa baru yaitu media online. Perusahaan media yang dulu 

hanya fokus pada media cetak sekarang telah melengkapinya dengan media 

online berupa portal berita. Media online dianggap sebagai media yang memiliki 

sifat real time dimana berita akan disajikan pada saat itu juga tanpa menunggu 

keesokan harinya.  

Jurnalistik online (online jurnalism) disebut juga cyber journalism dan 

jurnalistik internet merupakan generasi baru jurnalistik setelah jurnalistik 

konvensional. jurnalistik online dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian 

informasi melalaui media internet. Sedangkan media online menurut Pedoman 

Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers 

mengartikan media siber sebagai “segala bentuk media yang menggunakan 

wahana internet dan melaksanakan kediatan jurnalistik, serta memenuhi 
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persyaratan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan 

Dewan Pers”.(Syamsul 2012:30). 

Media baru ini berkembang sangat cepat di indonesia , pengakses internet 

yang terus melonjak dalam lima tahun terakhir didukung dengan ketersediaan 

infrastruktur yang makin meluas, terjangkau, dan murah. Pada tahun 2011, jumlah 

pengguna internet di Indonesia telah mencapai 55,23 juta, meningkat dari 42,16 

juta orang di tahun 2010. Itu artinya, seperempat penduduk Indonesia sudah kenal 

internet. 

Saat ini semua media tradisional di Indonesia sedang berlomba membuat 

versi online seiring dengan perkembangan jumlah pemakai internet di Indonesia, 

dimana saat ini sudah mencapai 25% dari total penduduk Indonesia (Tempo, edisi 

5 April 2009). Ini artinya dunia jurnalistik di Indonesia sedang memasuki era baru 

globalisasi informasi yang tentunya tidak akan bisa terhidar dari tantangan-

tantangan yang dikemukakan diatas. 

Beberapa karakteristik media online sekaligus yang membedakan dengan 

media konvensional lainnya, yaitu Immediacy (kecepatan dalam penyampaian 

informasi), Multiple pagination (bisa memuat ratusan halaman yang terpisah), 

multimedia (bisa menyajikan gambar, teks, audio, vidio, dan grafis sekaligus), 

Flexibility Delivery Platform (wartawan bisa menulis berita kapan saja dan 

dimana saja), Archieving (terarsipkan dan dapat dikelompokan berdasarkan 
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kategori (rubrik) atau berdasar kata kunci), Relationship with reader(pembaca 

bisa langsung berpartisipasi saat itu juga) (Syamsul 2012:15). 

Meskipun mempunyai banyak keunggulan media internet juga tidak 

sempurna dan banyak kekurangannya Eko maryadi dalam jurnal media online : 

pembaca, laba , dan etika menjelaskan ada banyak hal yang masih perlu 

dievaluasi dalam bisnis media yang sarat teknologi ini. Masalah pokok dalam 

dunia jurnalisme media internet adalah kualitas dan kredibilitas informasi yang 

sampai ke masyarakat. Masalah kualitas dan kredibilitas ini bermula dari apa 

yang disucikan di media massa online sebagai kecepatan menyampaikan 

informasi. 

Demi kecepatan, pageview, dan pertumbuhan bisnis, seringkali media berita 

online terjebak dalam  menyampaikan informasi yang belum final terverifikasi 

kepada masyarakat luas sehingga terkadang menimbulkan kesalah pahaman 

dalam mencerna berita. Kelemahan dari media online adalah masalah akurasi 

informasi yang dipaparkan lembaga media online. 

3. Berita dan Objektifitas 

Menurut Sumadiria (2006) berita adalah laporan tercepat mengenai fakta 

atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar 

khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media 

online internet. (Sumadiria 2006 : 65 ). Maksud dari definisi diatas, berita adalah 
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laporan mengenai peristiwa, fakta atau ide terbaru yang mempunyai nilai berita 

dan disajikan oleh media kepada masyarakat . 

Salah satu unsur layak berita adalah sebuah berita harus objektif, seorang 

wartawan dalam menulis berita dituntut untuk bersikap objektif namun pada 

kenyataannya,wartawan untuk bersikap objektif seratus persen sangat sulit, 

hampir tidak mungkin, karena latar belakang seorang wartawan acap kali 

mewarnai hasil karyanya (Budiyatna, 2005: 54). Seorang wartawan dalam 

menulis berita dituntut untuk bersikap objektif, karena dengan bersikap objektif 

berita yang  dihasilkan juga akan objektif, artinya berita yang dihasilkan sesuai 

dengan kenyataan dan tidak berat sebelah, bebas dari prasangka.  

Nurudin (2009) menyampaikan bahwa banyak kriteria untuk mengamati 

objektivitas media massa dalam meyampaikan berita. Tentu saja dengan 

kelebihan dan kekurangan yang melekat. Salah satunya adalah apa yang pernah 

disampaikan oleh Westerstahl (1983). Berikut Bagan Westerhahl yang dikutip 

dari buku Dennis McQuails (2004), mass communication theory. 
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BAGAN 1.1  

Bagan Westertahl 

 

Sumber : (Nurudin 2009:82)  

Dalam bagan diatas, Westerstahl membagi objektifitas dalam dua kriteria, 

yakni faktualitas dan impartiality. Faktualitas dapat diwujudkan jika didukung 

oleh kebenaran dan releansi, sedangkan impartiality bisa ditegakkan jika 

didukung oleh keseimbangan dan netralitas. 

a. Faktualitas 

Faktualitas adalah bentuk reportase yang berkaitan dengan peristiwa dan 

pernyataan yang bisa dicek ke narasumber serta bebas dari opini, atau setidaknya 

bebas dari komentar wartawan, dengan kata lain faktualitas adalah adanya unsur 

fakta yang benar benar terjadi. Dalam unsur faktualitas ini didukung oleh 

Objektivity 

Impartiality 

Truth 

Factuality 

Informativeness 

Relevence 

Neutrality Balance 
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kebenaran, dan kebenaran adalah kebutuhan laporan, tepat, akurat, yang ditopang  

oleh pertimbangan independen, dan tak ada usaha mengarahkan khalayak. Selain 

kebenaran unsur kedua yang mendukung faktualitas adalah relevance, relevansi 

berkaitan dengan proses seleksi, dan bukan penyajian. Proses seleksi yang 

dilakukan oleh seorang wartwan memegang peran penting apakah sebuah berita 

dikatakan berkaitan atau tidak, misalnya dalam pemilihan narasumber sebuah 

berita pencarian korban bencana maka yang harus diambil dalam narasumber 

seharusnya pihak basarnas yang bertanggung jawab bukan mewawancarai 

pendapat dari walikota yang tidak ada kaitannya. 

b. Imparsialitas 

Imparsialitas mempunyai dua kategori yaitu keseimbangan dan netral. 

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah sebuah berita yang ditulis oleh 

wartawan harus bebas dari interprestasi dan opini. Kategori yang kedua adalah 

netralitas artinya media dalam meliput berita seharusnya tidak memihak salah 

satu pihak. Tidak memihak ini dalam kurun waktu lama bisa dilakukan dengan 

peliputan cover both side (meliput dua sisi yang berbeda secara seimbang). Jadi 

jika ada dua pihak yang bertikai , maka pers bmempunyai kewajiban untuk 

meliput kedua sisi secara seimbang. 

Namun pada kenyataannya, pandangan konstruksionis mempunyai pandangan 

yang berbeda, berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas 

itu, realitas itu hadir karena dihadirkan oleh wartawan yang melaporkan berita 
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secara subjektif dan realitas tercipta lewat kontruksi dan sudut pandang tertentu 

dari wartawan. Berita yang kita konsumsi setiap hari hanyalah sebuah hasil dari 

konstruksi para pekerja media, berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana 

selalu melibatkan pandangan, idiologi, dan nilai nilai dari wartawan atau media 

(Eriyanto, 2011:31). 

Wartawan bukan merupakan pemulung yang mengambil fakta begitu saja 

(Erianto, 2011:34). Ini dilihat dari bagaimana tidak ada realitas yang bersifat 

eksternal dan objektif yang berada pada diri wartawan, realitas itu dibentuk dan 

diproduksi tergantung bagaimana proses konstruksi berlangsung dan lewat 

pemahaman dan pemaknaan subjektif dari wartawan. 

4. Media dan Terorisme 

Bahasa adalah bahan baku untuk memproduksi berita, bagi media, bahasa 

bukan sekedar alat komunikasi untuk menyampaikan fakta , informasi, atu opini. 

Bahasa juga bukan sekedar alat komunikasi untuk menggambarkan realitas, 

namun juga menentukan gambaran atau citra tertentu yang hendak ditanamkan 

kepada publik (Sobur 2012:89). Posisi media yang berada di tengah berbagai 

kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam, membuat peran 

media dalam dalam menggambarkan realitas menjadi sangat penting. Namun 

pada kenyataannya apa yang tersaji di media bukanlah realita yang sebenarnya 

namun sudah mengalami konstruksi , media melalui formulasi tersebut 

menghadirkan realitas baru yang telah mengalami penambahan, pengurangan, dan 
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perbaikan. Terkait persoalan dasar berita terorisme adalah kebenaran dan 

objektifitas.  

Aksi terorisme yang bisa terjadi kapan saja, dan dimana saja di berbagai 

tempat di dunia telah menjadi momok bagi kita semua. Teror mempunyai arti 

menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang, kelompok, 

atau golongan (Forum Keadilan,29 November 2002). Terorisme menurut The 

Arab Convention on the Suppression of Terrorism (1998) adalah tindakan atau 

ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan 

agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah 

masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, 

kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan 

lingkungan atau harta publik maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya, 

atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional (Wahid, Sunardi, Sidik 

2004:27-28). 

4.1.  Stigma Pemberitaan Terorisme di Media 

Terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang mengandung nilai berita 

yang tinggi, media dari seluruh dunia akan beramai ramai untuk memberitakan 

isu tersebut. Media yang memberitakan secara besar besaran akan kurang 

berimbang dalam pemberitaanya, karena  peliputan berita tentang terorisme 

memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Hal ini disebabkan jaringan terorisme 
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memiliki sistem jaringan sel terputus dan tertutup dengan orang di luar jaringan. 

Fakta ini menyulitkan reporter dalam memenuhi unsur truth dan objectivity. 

Dalam setiapkali berita pemboman atau aksi teror, media akan secara 

langsung melabelinya dengan terorisme dan stigma teroris telah menjadi dan 

melekat pada atribut atribut tertentu yang berhubungan suatu agama. Padahal aksi 

separatis atau negara melawan negara bisa saja melakukan aksi kekerasan serupa 

namun agaknya kata terorisme sudah terlanjur melekat pada aksi kekerasan yang 

dilakukan atas dasar agama dan ini selalu di ulang ulang oleh media. 

Stigma, diskriminasi, dan hak asasi manusia mempunyai hubungan yang 

dekat dimana stigma sering digambarkan sebagai proses yang mendiskreditkan 

seseorang atau kelompok di mata orang lain. Warna kulit, cara bicara, budaya, 

kebiasaan dan tingkah laku bisa menjadi dasar pemberian stigma. Dalam kasus ini 

adalah terorisme yang akan langsung di labelkan pada salah satu agama. 

Dalam jurnal Stigmatisasi Pemberitaan Terorisme di media massa oleh 

Mubarok (2009) menyimpulkan bahwa, dalam hal ini Kompas yang menjadi 

subjek penelitian dalam pemberitaan tentang isu terorisme.  Kompas melakukan 

stigmatisasi dalam tiga varian stigma. Bentuk pertama adalah Abominations of the 

body (ketimpangan fisik) yang muncul dalam stigmatisasi kelompok tertentu 

dengan tanda tanda fisik yang melekat dengan cara menyebutkan ciri ciri fisik 

tertentu dari pelaku teror yang menjadikan identitas tersebut melekat pada suatu 

kelompok dan akhirnya diterima sebagai ciri khas dari para pelaku teror. Yang 
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kedua adalah blemishes of individual character yang muncul dalam penyebutan 

perilaku yang dianggap menyimpang dari pelaku teror, dan yang ketiga adalah 

tribal stigmas yang diberikan terhadap daerah jawa tengah yang dianggap sebagai 

sarang teroris, dan memposisikan keluarga teroris sebagai bagian dari aksi teror. 

4.2. Hubungan Media dan Kendala Peliputan Berita Dalam Aksi 

Terorisme 

Pada beberapa aspek media dan isu terorisme merupakan dua hal yang 

menarik untuk diperhatikan karena keduanya mempunyai benang merah. Dalam 

jurnal “Dilema Peliputan Terorisme dan Pergeseran Pola Framing Berita 

Terorisme di Media Massa” oleh Sukarno, Williams (1999) memaknai bahwa 

relasi media massa dan terorisme sering dimaknai sebagai intrinsic mutual 

dependency dan symbiotic. Terorisme modern memanfaatkan konsep model 

komunikasi Lasswell untuk menciptakan efek pada diri khalayak melalui 

beberapa bentuk propaganda teror. Dalam konteks ini, model komunikasi 

Lasswell dipandang sebagai instrumen yang mampu menjembatani relasi 

beberapa bentuk komunikasi mulai dari komunikasi intrapersonal, komunikasi 

interpersonal, komunikasi kelompok hingga komunikasi massa. Jadi 

kesimpulannya adalah media dan isu terorisme mempunyai kepentingan satu 

sama lain dimana media ingin mendapatkan informasi dan terorisme ingin diakui 

eksistensinya dengan diliput di media massa. 
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Munculnya publisitas bagi kelompok teroris dipandang lebih utama daripada 

"keberhasilan" mereka melakukan teror. Keberadaan kelompok teroris dengan 

sasaran pada kepentingan politik tertentu berada pada level pemberian warning 

bagi pemerintah suatu negara agar tidak bersikap sewenang-wenang terhadap 

kelompok atau anggota kelompok masyarakat tertentu (Prajarto 2004). Jadi 

kesimpulannya adalah media dan terorosme mempunyai hubungan yang saling 

menguntungkan media punya bahan berita dan teroris diakui eksistensinya karena 

publisitas bagi kelompok tteror dipandang lebih utama dari aksi teror itu sendiri. 

Chermak dan Gruenwald menyebutkan “beberapa kendala yang dihadapi 

jurnalis ketika meliput berita terorisme seperti misalnya akses media, Frame 

media dan nilai-nilai berita. Akses media berkaitan dengan struktur dan distribusi 

informasi yang melalui penggunaan teknologi sehingga independensi dan 

obyektifitas informasi dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan Frame media 

dan nilai-nilai berita berhubungan dengan aspek moral tentang tindakan 

kekerasan, intens, tak terduga, pemahaman tentang baik dan jahat, serta struktur 

kekuasaan institusional telah berubah cara pandang media karena peristiwa 

terorisme”. Pada intinya, Chermak dan Gruenwald melihat bahwa terdapat 

keterbatasan reporter dalam meliput informasi tentang terorisme namun pada sisi 

lain, implikasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan satu jaminan 

yang terkait dengan penegakan independensi dan obyektifitas (Sukarno 2011). 
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4.3. Posisi Media Dalam Isu Terorisme 

Posisi media dalam liputan konflik tercermin oleh penentuan angel dan 

konstruksi beritanya, dalam setiap peristiwa yang sama media dalam 

menyampaikan informasi akan melewati berbagai pertimbangan dalam hal ini, 

informasi yang disajikan oleh media dapat dikur secara kuantitatif dari unsur 

jumlah jam tayangnya, jumlah sebutan istilah atau pemakaian istilahnya, durasi 

atau bagus tidaknya berita tersebut berdasar persepsi khalayaknya (Syahputra 

2006:53). Jadi dalam setiap peristiwa konflik media akan memosisikan diri 

menurut frame dan idiologi yang ada dalam media tersebut untuk mengkonstruksi 

dan mengarahkan sebuah isu terorisme akan di bentuk seperti apa. 

Dalam setiap konflik wartawan yang brtugas menjadi menjadi berita 

seharusnya juga sebagai agen rekonsiliasi terhadap dua kubu yang bertikai. Untuk 

itu sebelum terjun ke arena peliputan dengan setting konflik yang menggunakan 

kekerasan, setidaknya wartawan perlu memperhatikan hal sebagai berikut: 

1. Teori teori konflik 

2. News frame dan agenda setting 

3. Strategi membingkai konflik yang resolutif 

4. Identifikasi strategi meliput konflik dengan cara menghindari konflik 

Keempat hal tersebut akan memudahkan kerja wartawan dalam meliput setiap 

peristiwa konflik agar dapat memahami latar dari kelompok yang bertikai dan 



 
 

26 
 

mampu dengan tepat mengambil posisi dimana saat dirinya bertugas meliput 

konflik (Syahputra 2006:85). 

AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Jakarta mengeluarkan buku Pedoman 

Perilaku Jurnalis, dan bagaimana media seharusnya dalam meliput peristiwa 

terorisme adalah sebagai berikut: 

1. Jurnalis harus menghindari pemberitaan yang secara langsung atau tak 

langsung menjadi promosi atau memberi legitimasi terhadap terorisme. 

Jurnalis harus menghindari jebakan glorifikasi dalam pemberitaan terorisme. 

Glorifikasi bisa menggiring persepsi masyarakat bahwa para teroris adalah 

pahlawan, padahal terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. 

2.  Dalam menuliskan atau menyiarkan kasus terorisme, jurnalis harus berhati-

hati agar tidak memberikan atribut atau gambaran yang tidak relevan. 

Misalnya dengan menyebut agama atau kelompok etnis yang dianut si pelaku. 

3. Foto atau gambar korban terorisme seperti korban bom yang bisa memberikan 

kesan mengerikan-tidak boleh dimuat atau disiarkan. 

4.  Jurnalis dilarang mengungkap detail rincian modus operandi tindak pidana 

terorisme seperti cara membuat bom yang bisa memberi inspirasi dan 

pengetahuan bagi para pelaku kejahatan potensial. 

5. Jurnalis harus selalu menyebutkan “kata terduga” terhadap orang yang 

ditangkap oleh aparat keamanan karena tidak semua orang yang ditangkap 
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oleh aparat keamanan secara otomatis merupakan pelaku tindak pidana 

terorisme.  

6. Jurnalis juga harus menghindari untuk meliput keluarga terduga teroris. 

Peliputan atas keluarga mereka bisa menyebabkan diskriminasi dari 

masyarakat terhadap pihak keluarga yang belum tentu berdosa. 

7. Jurnalis harus menempatkan kepentingan keselamatan jiwa di atas 

kepentingan berita. Ketika meliput sebuah peristiwa terorisme yang bisa 

mengancam jiwa, jurnalis harus membekali diri dengan peralatan yang bisa 

melindungi keselamatan jiwanya. Harus disadari bahwa nyawa lebih penting 

dari berita. 

8. Jurnalis harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan 

jurnalistik. Jurnalis yang mengetahui sebuah rencana tindak pidana terorisme 

harus melaporkannya kepada aparat keamanan. Tidak dibenarkan jurnalis 

menyembunyikan informasi itu dalam rangka mendapatkan liputan eksklusif. 

Harus selalu diingat bahwa jurnalisme bekerja untuk kepentingan publik 

sehingga keselamatan nyawa warga tak berdosa harus ditempatkan di atas 

kepentingan berita. 

9. Media penyiaran tidak boleh menayangkan siaran langsung peristiwa 

terorisme khususnya peristiwa terorisme pengepungan para tersangka 

terorisme. Siaran live bisa memberikan informasi kepada para terduga teroris 

mengenai posisi dan lokasi aparat keamanan secara real time dan hal ini bisa 

membahayakan keselamatan petugas keamanan. 
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5. Media dan Konstruksi Realitas 

Istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L 

Berger dan Thomas Luckman (1996) melalui bukunya “ The Social Construction 

of Reality : A Treatise in the Sociological of  Knowledge”. Dalam buku tersebut 

mereka menggambarkan  proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana 

individu secara intens menciptkana suatu realitas yang dimiliki dan dialami 

bersama secara subyektif. Berger dan Luckman memulai penjelasan realitas sosial 

dengan memisahkan pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”. Mereka 

mengartikan realitas sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas,yang 

diakui memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada kehendak kita 

sendiri. Sementara,pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-

realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik secara spesifik. 

Menurut Berger dan Luckmann, realitas social dikonstruksi melalui 

eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Konstruksi social, dalam pandangan 

mereka, tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-

kepentingan. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri individu dengan dunia 

sosiokultural sebagai produk manusia. Internalisasi adalah proses dimana individu 

mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga social atau organisasi 

social tempat individu menjadi anggotanya. Sedangkan obyektivasi adalah 

interaksi social yang terjadi dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau 

mengalami proses intitusionalisasi (Sobur 2012:91). 
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Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang 

diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan 

pemahaman semacam ini realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang mempunyai 

konstruksi yang berbeda beda atas suatu realitas berdasarkan pengalaman, 

preferensi, pendidikan dan lingkungan sosial masing masing individu (Eriyanto 

2011:18).  

Fokus dari pendekatan konstruksionis adalah bagaimana pesan dibuat oleh 

komunikator dan bagaimana pesan tersebut secara aktif ditafsirkan oleh individu 

sebagai penerima. Pendekatan konstruksionis memusatkan perhatian pada 

bagaimana  realitas sosial merupakan konstruksi yang diciptakan oleh individu 

yang mempunyai berbagai macam latar belakang pendidikan, agama, 

pengalaman, dan lingkungan sosialnya. 

Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Isi 

media adalah hasil para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas yang 

dipilihnya, di antaranya realitas politik (Sobur, 2012: 88). Ini menjelaskan bahwa 

isi media tidak lebih dari konstruksi para pekerja media dari berbagai realitas 

yang dipilihnya dimana selalu melibatkan pandangan, idiologi, dan nilai nilai. 

Jadi yang terlibat dalam pengkontruksian berita adalah wartawan dan pihak 

redaksi dari media tersebut. Semua berita yang kita baca baik dari media cetak, 

televisi, maupun online adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik. Dalam setiap 

peristiwa yang sama bisa saja menghasilkan berita yang berbeda.  
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Berita yang kita baca di media massa adalah hasil dari konstruksi kerja 

jurnalistik, oleh sebab itu hasil kerja jurnalistik tidak bisa dinilai dengan sebuah 

standar yang pasti. Penempatan berita yang ditonjolkan, pemilihan narasumber, 

penempatan wawancara seseorang tokoh lebih besar dari tokoh lain, liputan yang 

hanya satu sisi sehingga merugikan pihak lain, tidak berimbang dan terlihat 

memihak salah satu kelompok, semua itu adalah praktik yang dijalankan oleh 

jurnalistik. 

Media adalah agen konstruksi. Pandangan konstruksionis mempunyai posisi 

yang berbeda dibanding positivis dalam menilai berita. Dalam pandangan 

positivis media dilihat sebagai saluran. Media adalah sarana bagaimana pesan 

disebarkan dari komunikator ke penerima (Eriyanto 2011:25). Dalam hal ini 

media hanya dilihat murni sebagai saluran yang menyampaikan pesan dari semua 

pihak yang terlibat dalam pembuatan berita, dalam pandangan ini media hanya 

dianggap sebagai saluran, bukan sebagai agen. Pendeknya media disini tidak 

berperan dalam pembentukan realitas dan apa yang yang ada dalam pemberitaan 

itu adalah apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya sebagai penyampai peristiwa dan 

penggambar realitas. 

Sedangkan dalam pandangan konstruksionis, media dilihat sebaliknya media 

bukanlah saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, 

lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya (Eriyanto 2011:26). Disini 

menjelaskan bahwa media sebenarnya adalah agen konstruksi sosial yang 

mempunyai banyak kepentingan dalam menyampaikan pesannya. Dalam 
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pandangan ini menolak bahwa media hanya sebatas saluran namun media adalah 

tempat dimana berita dikonstruksi dan dibentuk sesuai dengan kepentingannya. 

“apa yang tersaji dalam berita, dan kita baca setiap hari, adalah produk dari 

pembentukan realitas oleh media. Media adalah agen yang secara aktif 

menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak”(Eriyanto 2011:26).  Media 

dalam mengkonstruksi realitas adalah dengan cara memlilih realitas mana yang 

diambil dan mana yang tidak diambil, sumber berita yang diwawancarai dan yang 

diabaikan. misalnya dalam kasus demonstrasi buruh media mampu menyebut 

buruh sebagai pahlawan dan juga mampu menyebutnya sebagai perusuh. 

6. Faktor yang Mempengaruhi Isi Berita 

Posisi media dalam peliputan konflik tercermin dari penentuan angle dan 

konstruksi beritanya. Dalam teori konstruksi berita Pamela J Shoemaker dan 

Stephen D. Reese (1996),  konstruksi berita pada dasarnya merupakan sebuah 

kesatuan informasi verbal dan visual yang didistribusikan secara kuantitatif dan 

kualitatif dalam content media (syahputra 2006:53), berikut faktor faktor yang 

mempengaruhi isi berita media menurut Pamela J. Shoemaker dan stephen D. 

Reese : 
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BAGAN 1.2 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ISI BERITA 

Level ideologi 

        Level Extramedia 

 

        Level Organisasi 

        Level Rutinitas Media 

 

        Level Individual 

 Sumber:  (Syahputra 2006:54) 

1. Faktor Individu 

Faktor individu ini merupakan garda paling depan dalam penentuan isi berita. 

Karena wartawan atau jurnalis merupakan orang yang terkait langsung 

(menyaksikan) langsung sebuah realitas yang akan dilaporkannya. Karena itu, 

tahap ini akan sangat sipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, kesukuan, 

agama, jender, dan sikap individu terhadap peristiwa yang akan dilaporkannya 

 

. 
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2. Faktor rutinitas Media 

Faktor ini terkait dengan rutinitas yang biasa dilakukan media untuk mengolah 

beritayang masuk dari berbagai pintu berita, termasuk salah satunya dari reporter. 

Setiap media biasanya berbeda dalam menentukan suatu berita. Ukuran layak 

tidaknya suatu berita yang dapat dipublikasikan, biasanya, ditentukan oleh 

rutinitas sehari hari dan menjadi prosedur standard, seperti rapat redaksi. 

Misalnya dalam penentuan lead, menurut rutinitas dan kebiasaanyya, penentuan 

lead dilakukan oleh reporter yang meliput langsung sebuah peristiwa, redaksi 

kemudian menilai apakah lead tersebut sesuai dengan isi berita. 

3. Faktor Organisasi Media 

Proses pengorganisasian menghasilkan apa yang dinamakan organisasi. 

Organisasi memiliki struktur, tetapi bagaimana organisasi tersebut bertindak 

ditentukan oleh pola pola reguler perilaku yang saling bertautan. Sebagai 

organisasi, media massa tentu saja memiliki tujuan. Dan tujuan tersebut seringkali 

memberi pengaruh pada isi berita. Pengelola media dan wartawan bukanlah satu 

satunya yang paling menentukan isi berita. Mereka hanya pekerja media yang 

harus patuh pada peraturan perusahaan media. Karena itu biasanya dalam level 

organisasi akan terjadi pertentanagan antara antara kepentingan perusahaan dan 

idealisme wartawan. 
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4. Faktor Extramedia 

Faktor ini menjelaskan faktor faktor luar media yang mempengaruhi proses 

produksi berita. Faktor tersebut dapat bersumber dari: pertama, state intervensi 

kekuatan negara dalam industri media dapat dirasakan ketika masa orde baru, 

ketika media seharusnya menjalankan fungsinya sebgai pilar penegakan public 

sphere malah menjadi alat politik pemerintah sebagai partner pembangunan 

Kedua, market. Jatuhnya rezim orde baru mengubah peta media dari yang 

dulunya state regulation menjadi market regulation. Peralihan tersebut disisi lain 

menumbuhkan kebebasan pers dan menjauhkan media dari intervensi nugara, 

namun disisi lain media rentan dengan represi “rezim kapitalis”. 

Ketiga, Public. Publik merupakan celah ruang yang dihimpit oleh otoritas 

state dan dominasi market. Otoritas state yang memandang perlunya intervensi 

negara dalam mengatur kerja media sedangkan dominasi market yang berpacu 

pada pengakumulasian modal bagi perolehan kapital yang besar. Media yang 

seharusnya berperean sebagai distributor informasi yang jujur dan bersih pada 

publik justru mengkomersilkan publik. Dalam posisi terhimpit tersebut, tidak 

jarang publik yang mempunyai kecerdasan sosial mampu mempengaruhi 

konstruksi media berita. 

5. Faktor Ideologi 

Ideologi disini diartikan sebgai kerangka berpikir atau kerangka referensi 

tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka 
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menghadapinya. Ideologi bersifat abstrak, ia berhubungan dengan konsepsi atau 

posisi seseoranag dalam menafsirkan realitas. 

7. Framing 

Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media 

mengkonstruksi realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana 

peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto,2011:11). Ada dua esensi 

framing utama, yakni bagaimana peristiwa dimaknai, ini berhungan dengan 

bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. Kedua bagaimana faka 

ditulis, aspek ini berhubangan dengan pemakaian kata, kalimat dan gambar untuk 

mendukung gagasan. Dengan analisis framing dapat diketahui bagaimana 

bagaimana suatu peristiwa atau realitas dibingkai oleh suatu media. Dengan 

demikian, realitas sosial dapat dipahami, dimakanai, dan dikonstruksikan dalam 

bentuk serta makna tertentu. 

Dalam Eriyanto(2011) beberapa ahli mendifinisikan framing adalah sebagai 

berikut 

1. Menurut Robert Entman 

Proses seleksi di berbagai aspek realitas sehingga aspek tertentu dari peristiwa 

itu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Ia juga menyatakan informasi-

informasi dalam konteks yang khas sehingga tertentu mendapatkan alokasi lebih 

besar daripada sisi lainnya. 
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2. Menurut Todd Gitlin 

Strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan 

sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak. Peristiwa-peristiwa 

ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian 

khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan dan 

presentasi aspek tertentu dari realitas. 

3. Menurut David Snow dan Robert Benford 

Pemberian makna untuk ditafsirkan peristiwa dari kondisi yang relevan. 

Frame mengorganisasikan system kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci 

tertentu, seperti anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi dan kalimat 

tertentu. 

4.  Menurut Zhongdan dan Pan Konsicki 

Sebagai konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan 

dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dihubungkan dengan rutinitas 

dan konvensi pembentukan berita. 

Proses pembentukan dan konstruksi realita tersebut hasil akhirnya ada bagian-

bagian tertentu yang ditonjolkan dan ada bagian-bagian yang lain disamarkan atau 

bahkan dihilangkan. Aspek yang tidak ditonjolkan kemudian akan terlupakan oleh 

khalayak karena khalayak digiring pada satu realitas yang ditonjolkan oleh media 
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tersebut. Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. 

Di tambah pula dengan berbagai 

7.1. Konsep Framing 

Gagasan tentang framing pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955 

(Sobur, 2006 : 161). Mulanya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau 

perangkat kepercayaan yang mengorganisisr pandangan politik, kebijakan, dan 

wacana, serta yang menyediakan kategori kategori standar untuk mengapresiasi 

realitas. Konsep ini kemuadian dikembangkan lebih jauh oleh Goofman pada 

1974, yang mengandaikan frame sebagai kepingan kepingan perilaku (stripes of 

behaviour) yang membimbing individu dalam membaca realitas.  

Sebagai sebuah konsep, framing atau frame sendiri bukan murni konsep ilmu 

komunikasi melainkan dipinjam dari ilmu kognitif (psikologi). Dalam praktiknya, 

analisis framing juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep 

sosiologis, politik dan kultural yang melingkupinya (Sudibyo, 2001; Sobur, 

2012). Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah 

cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta.  

Analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana sebuah realitas 

dikonstruksi oleh media. Dalam analisis framing, yang pertama kali dilihat adalah 

bagaimana media memahami dan memaknai realitas dan dengan cara apa realitas 

tersebut diungkapkan (Eriyanto, 2011: 3). 
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Entman (Sobur 2012:163-164) melihat framing dalam dua dimensi besar : 

seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek aspek realitas. Kedua faktor ini 

dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak 

ditampilkan dan penekanan isu beritanya. Perspektif wartawanlah yang akan 

menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. Dalam hal ini 

menjelaskan bahwa pemilihan sebuah isu dan sisi mana yang akan ditoonjolkan  

melibatkan subjektifitas wartawanberupa latar belakang dan idiologi wartawan 

yang terlibat dalam pembuatan berita. 

7.2. Teknik framing 

Secara teknis ,tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk mem-framing 

seluruh bagian berita. Artinya , hanya bagian dari kejadian-kejadian (happening) 

penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek framing jurnalis . Namun, 

bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang 

sangat ingin diketahui oleh khalayak . Aspek lainya adalah peristiwa atau ide 

yang diberitakan 

  Menurut Etman (Qodari, 2000:20, Sobur,2012:172) framing dalam berita 

dilakukan dengan empat cara yakni pertama , pada identifikasi masalah (problem  

identification), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau 

negatif apa , kedua , pada identifikasi penyebab masalah (causal interpretation) 

yaitu, siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah, ketiga, pada evaluasi moral 

(moral evaluation) yaitu penilaian dari penyebab masalah, dan keempat, saran 
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penanggulan masalah (treamen recommendation) yaitu menawarkan suatu cara 

penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya. Jika misalnya 

seorang wartawan ingin memframing berita tentang kekerasan terhadap 

perempuan dengan berempati pada korban , tidak berati ia harus meluapkan 

kaidah jurnalistik yang paling elementer, seperti nilai berita,layak berita,dan bias 

berita. 

 Menurut Abrar (Sobur,2011:173) sekurangnya ada tiga bagian berita yang 

bisa menjadi objek framing seorang wartawan yakni  : judul berita, fokus berita , 

dan penutup berita . judul berita framing dengan menggunakan tekhnik empati 

yaitu menciptakan  “pribadi khayal” dalam diri khayalak , sementara khayalak 

diangankan menempatkan diri mereka seperti korban kekerasan atau keluarga dari 

korban kekerasan , sehingga mereka bisa merasakan kepedihan yang luar biasa . 

kemudian, fokus berita di framing dengan tehnik asosiatif yaitu menggabungkan 

kebijakan  aktual dengan fokus berita. Kebijakan -  kebijakan yang dimaksud 

adalah penghormatan terhadap perempuan. Dengan  menggabungkan kebijakan 

tersebut dalam fokus berita, khayalak akan memperoleh kesadaran bahwa masih 

ada kekerasan bagi perempuan . 

Selanjutnya, penutup berita di framing dengan menggunakan tehnik packing, 

yaitu menjadikan kahyalak tidak berdaya untuk menolak ajakan yang dikandung 

berita. Analisis framing  bisa dilakukan dengan bermacam-macam fokus dan 

tujuan, tentu saja karna hal ini berkaitan dengan berbagai definisi dan ruang 

lingkup framing sendiri yang cukup kompleks. 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan jenis Penelitian Interpretatif. Metode penelitian kualitatif tidak 

mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode 

statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat, dan tindakan sosial menjadi 

bahan untuk analisis kualitatif (Mulyana, 2002: 150). 

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini 

banyak hal yang belum dipahami, sehingga membutuhkan analisis yang lebih 

mendalam. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis teks berita yang di 

muat oleh Kompas.com dan Republika.co.id secara Interpretatif. 

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian Interpretatif, dalam jenis 

penelitian ini para Cendekiawan mengakui bahwa temuan-temuan mereka 

bergantung pada bagaimana karya itu ditafsirkan, dan mungkin tidak sepenuhnya 

valid jika menurut para peneliti jika mengagungkan objektivitas sejumlah 

penelitian ilmu-ilmu sosial. Penelitian interpretatif mengakui keterbatasan-

keterbatasan penelitian ini dan tidak berupaya mengetahui seluruhnya, penelitian 

interpretatif bersandar pada wawasan dan penilaian (stokes 2007:17). 

 Penelitian interpretatif bersifat adanya kesan, pendapat dan pandangan yang 

berhubungan dengan adanya tafsiran. Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan 

menafsirkan teks teks dalam berita yang dimuat oleh Kompas dan Republika 

mengenai masalah aksi penyerangan majalah Charlie Hebdo. 
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2. Dasar Penelitian 

Dasar penelitian yang digunakan adalah analisis framing, menurut McCauley 

dan Frederick seperti  dikutip Sudibyo (1999a:38), jika analisis isi konvensional 

secara tipikal difokuskan pada muatan isi teks komunikasi yang manifes, analisis 

framing lebih difokuskan pada komentar-komentar interpretatif di sekitar isi 

manifes itu. Dengan kata lain analisis framing lebih berpretensi untuk 

menganalisis muatan-muatan tekstual yang bersifat laten (Sobur 2012:5).  

Penggunaan Analisis Framing model Pan dan Kosicki karena penelitian ini 

mengadapatasi pendekatan linguistik dengan memasukan elemen seperti 

pemaknaan kata, menulis struktur, dan bentuk kalimat yang mengarahkan 

bagaimana pembingkaian dilakukan. Selain itu, model ini juga meneliti hingga 

ranah retoris dan tidak ditemukan dalam pada model analisis Framing lainnya. 

Jadi dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa teks teks berita mengenai 

penyerangan majalah Charlie Hebdo secara interpretatif menggunakan analisis 

model Pan dan Kosicky dengan empat unit analisis, yaitu bagaimana wartawan 

dalam menyusun fakta, cara wartawan mengisahkan fakta, cara wartawan menulis 

fakta, dan cara wartawan menekankan fakta. 

3. Fokus penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada berita berita yang 

dimuat oleh Kompas.com dan Republika Online tentang penyerangan majalah 

Charlie Hebdo di Paris yang di muat media online kompas.com dan 

republika.co.id edisi 7-14 Januari 2015. 
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Waktu tersebut peneliti pilih karena berita yang dimuat pada kedua media 

online tersebut masih hangat dan masih berfokus pada kejadian penyerangan 

majalah Charlie Hebdo, dan tidak semua edisi yang dimuat pada tanggal tersebut 

digunakan dalam penelitian ini. 

4. Sumber data 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data berupa teks berita 

berita tentang penyerangan majalah Charlie Hebdo di Paris edisi 7-14 Januari 

2015 yang dimuat oleh media online Kompas.com dan Republika.co.id dengan 

cara mengunduh berita tersebut melalui website kedua media online. Peneliti 

kemudian menentukan empat indikator dari berita penyerangan Charlie Hebdo, 

yaitu: berita pertama penyerangan Kantor Majalah Charlie Hebdo, Penggambaran 

tentang majalah Charlie Hebdo, respon dalam negeri setelah terjadinya 

penyerangan majalah Charlie Hebdo, penyerangan Majalah Charlie Hebdo dan 

kaitannya dengan Islam. Dari masing - masing indikator akan dipilih satu berita 

dari masing kedua media online, kemudian akan dianalisis secara interpretatif 

dengan menggunakan perangkat framing Pan dan Kosicky.  

5. Teknik analisis data 

Setelah data data yang berhubungan dengan penelitian terkumpul, untuk 

memahami dan menafsirkan penelitian, peneliti akan menggunakan analisis 

framing model Zhongdan Pan dan Gerald M.Kosicki. dalam model ini struktur 

analisis dan perangkat analisisnya lebih lengkap sehingga memungkinkan peneliti 

untuk melakukan analisis secara mendetail. Kelengkapan itu nampak pada 

perangkat framing sebagai berikut (Eriyanto 2011:293). Untuk memeudahkan 
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dalam melakukan analisis data peneliti akan melakukan analisis tahapan seperti 

pada model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki 

TABEL 1.1 

Perangkat Framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG 

DIAMATI 

SINTAKSIS 1. .Skema berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan, 

sumber, pernyataan, 

penutup. 

SKRIP 2. Kelengkapan Berita 5W + 1 H 

TEMATIK 3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk kalimat 

6. Kata ganti 

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

RETORIS 7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora  

Kata, idiom, 

gambar/foto, grafik 

Sumber: (Eriyanto 2011:295) 
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Perangkat framing menurut Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki  dalam 

tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a.  Sintaksis 

Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyususn peristiwa, 

pernyataan,opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa kedalam bentuk susunan 

umum berita, meliputi headline,  lead, latar informasi, kutipan, sumber, 

pernyataan, dan penutup. 

b. Skrip 

Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan berita, salah 

satu strategi bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui cara tertentu dengan 

menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Bentuk umum dari struktur skrip 

adalah pola 5W + 1H (what, who, where, when, why and how). 

c. Tematik 

Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan 

atau dibuat oleh wartawan. Berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis, 

bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber 

ke dalam teks secara keseluruhan. 

d.  Retoris 

Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata 

yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh 

wartawan. 

 


