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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mesir merupakan negara yang berpuluh-puluh tahun mengalami 

otoritarianisme, sehingga orang mencatat itu sebagai bentuk absennya demokrasi 

selama berdasawarsa. Absennya demokrasi di Mesir memicu munculnya revolusi 

Mesir pada Tahun 2011 yang melengserkan Presiden Hosni Mubarok yang 

memimpin Mesir selama lima periode mundur dari kursi jabatannya. 

Rakyat Mesir dari berbagai kalangan dan golongan mulai kelompok 

islamis yang terpinggirkan, kaum liberal yang menuntut kebebasan individu, 

kaum sosialis yang menentang kebijakan ekonomi Mubarok, juga ada dari 

kalangan kaum muda yang tercerahkan, yang melek media, tetapi menganggur 

menentang secara bersama melakukan aksi revolusi Mesir dengan tujuan hanya 

ingin menghentikan rezim yang tidak demokratis. 

Setelah Mubarok jatuh, setelah pemilu secara demokratis dilakukan dan 

setelah Muhammad Mursi terpilih sebagai presiden sipil pertama dalam sejarah 

Mesir, rakyat kembali turun ke jalan dan menuntut Mursi untuk mundur. Satu 

tahun masa pemerintahan Mursi setelah memenangkan pemilu pada putaran kedua 

17 Juni 2013 dianggap gagal oleh rakyat Mesir. Terlebih bagi kaum oposisi, kaum 

sekuler, kaum liberal, muslim moderat, dan Kristen menuntut Mursi mundur 

karena dianggap telah menegasikan mandat pemilu dengan memonopoli 

kekuasaan, memberikan tempat begitu banyak kepada para pendukungnya di kursi 

pemerintahan, membawa-bawa agama untuk kepentingan politik, dan gagal 

mengurus negara. Sementara itu, berbeda dengan pendukung presiden Mursi yang 
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ingin tetap mempertahankan demokrasi dan tidak menginginkan Mursi turun dari 

jabatannya, karena Mursi adalah presiden yang ditunjuk secara demokratis oleh 

rakyat Mesir. 

Tanggal 30 Juni 2013 merupakan peringatan satu tahun naiknya Mursi 

sebagai presiden yang juga dijadikan hari penggulingan Mursi oleh penentangnya. 

Aksi unjuk rasa besar-besaran di berbagai sudut kota Mesir terus dilakukan, baik 

oleh penentang Mursi juga pendukung Mursi. Kekerasan pun kerap terjadi dalam 

aksi tersebut yang merenggut banyak nyawa. Mursi menolak digelar pemilu dini 

untuk pemilihan presiden dan menawarkan dialog tanpa prasyarat dengan kubu 

oposisi. Namun demikian penawaran itu ditolak, akhirnya kubu presiden Mursi 

maupun kubu oposisi tetap pada pendirian masing-masing. 

Militer pun turun tangan untuk meredakan kondisi yang terjadi di Mesir 

dan memberi ultimatum kepada semua kekuatan politik untuk melakukan 

kompromi selambat-lambatnya dalam waktu 48 jam. Jika gagal dalam mencapai 

kesepakatan dalam tenggat itu, militer akan menyampaikan peta jalan baru bagi 

masa transisi di Mesir. Massa penentang Mursi menilai ultimatum militer itu 

sebagai kemenangan karena militer dianggap memihak mereka. Peta jalan baru 

tersebut berisi, Pertama, pembekuan konstitusi. Kedua, Ketua Mahkamah 

Konstitusi (MK) tertinggi bertindak sebagai kepala negara sementara dan 

bersumpah di depan dewan umum MK. Ketiga, penyelenggaraan pemilu presiden 

dan parlemen. Keempat, membuat piagam kehormatan media yang menjamin 

kebebasan pers. Kelima, memberi kesempatan kepada para pemuda ikut dalam 

mengambil keputusan. Keenam, membentuk pemerintah teknokrat, dan 
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membentuk komite yang melibatkan semua elemen masyarakat untuk 

mengamandemen konstitusi. 

Brian S. Brooks, George Kennedy, Darly R. Moen, dan Don Ranly dalam 

News Reporting and Editing (1980:6-17) yang dikutip Yunus (2010:51) 

menjelaskan bahwa konflik adalah salah satu dari sebelas kriteria umum nilai 

berita yang harus diperhatikan. Karut marut konflik Mesir pun menarik perhatian 

dunia Internasional. Media massa Internasional serempak memberitakan konflik 

yang terjadi di negeri sungai Nil itu. Aksi dukung mendukung terhadap kubu pun 

kerap tampak. Dunia sangat prihatin dan mengecam aksi kekerasan yang ada di 

negara Mesir. Di Indonesia misalnya, aksi unjuk rasa terjadi di beberapa daerah di 

Indonesia yang mengutuk kekerasan di Mesir, bahkan media sosial pun turut 

menyebarkan aksi kemanusiaan untuk Mesir. Kegiatan ini sebagai bentuk 

keprihatinan dan empati masyarakat akan kondisi korban kekerasan aksi massa. 

Masyarakat tentunya mengetahui jalannya konflik Mesir dari media massa 

sebagai sumber informasi. Marshall Mc Luhan seperti yang dikutip Nurudin 

(2010) menyebutkan bahwa media sebagai the extension of man (media adalah 

ekstensi manusia). Secara tidak langsung dapat dimaknai, media merupakan 

perpanjangan dari indera manusia. Ketika indera manusia dibatasi oleh ruang 

waktu dan batasan geografis, media massa mampu menembus batasan itu, 

sehingga informasi dari seluruh belahan dunia dapat diketahui. Terlebih media 

massa juga mampu menjangkau khalayak yang lebih luas, relatif lebih banyak dan 

heterogen. 

Media massa menjalankan beberapa fungsi komunikasi massa bagi 

masyarakat. Pertama, fungsi pengawasan (Surveillance) yang terdiri dari dua 
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bentuk utama, yakni pengawasan peringatan yang menginformasikan tentang 

ancaman yang disebabkan oleh beberapa hal dan pengawasan instrumental di 

mana media massa menyampaikan informasi yang memiliki kegunaan atau dapat 

membantu masyarakat. Kedua, fungsi penafsiran (interpretation) di mana media 

massa memberikan penafsiran-penafsiran terhadap kejadian penting. Media massa 

memilih dan memutuskan peristiwa mana yang layak disajikan dan tidak. Ketiga, 

fungsi keterkaitan (linkage), media massa menjadi alat pemersatu anggota 

masyarakat yang beragam. Keempat, fungsi penyebaran nilai (transmission of 

value), media massa memperlihatkan bagaimana khalayak seharusnya bertindak. 

Media massa dalam hal ini berfungsi untuk sosialisasi. Kelima, fungsi hiburan, 

seperti yang nampak pada media massa televisi yang penuh akan hiburan setiap 

harinya. 

Iwan Awaluddin Yusuf dalam artikelnya Konflik Ambalat, Nasionalisme, 

dan Wacana Keberpihakan Media (2012) setidaknya ada tiga posisi media dalam 

memberitakan konflik. Pertama, media sebagai issue intensifier, dalam hal ini 

media dapat memunculkan sebuah konflik dan mempertajamnya. Media 

menyajikan sebuah realitas konflik sehingga menjadi transparan. Kedua, media 

sebagai conflict diminisher, yakni menenggelamkan suatu isu atau konflik. Media 

dengan sengaja menenggelamkan suatu isu atau konflik itu, terlebih jika isu itu 

berhubungan dengan media. Hal ini mengingat berita yang disampaikan oleh 

media merupakan hasil dari konstruksi sebuah media. Ketiga, media berfungsi 

sebagai pengarah konflik (conflict resolution), yakni menjadi mediator dengan 

menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai 

pada penyelesaian konflik. Lewat pemberitaan di media, pihak yang terlibat 
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diharapkan memahami sudut pandang pihak lain, mengatasi prasangka dan 

kecurigaan, serta mengevaluasi ulang sikap apriori yang semula terbentuk. 

Terkait aktualitas, media massa sebagai sumber informasi bagi masyarakat 

dituntut untuk segera mengangkat berita mengenai perkembangan konflik. 

Akibatnya media dalam memberitakan sebuah konflik terkadang malah 

memperkeruh resolusi konflik atau bahkan dapat membantu mewujudkan 

perdamaian antar golongan yang bertikai, sehingga dalam hal ini jurnalis melalui 

media massa bagai dua sisi uang logam dalam pemberitaan konflik. 

Media massa dalam memberitakan sebuah konflik masih konvensional dan 

menerapkan jurnalisme perang. Jurnalisme perang dianggap tidak cover both side 

dalam menyajikan fakta konflik, pemberitaannya dapat menyulut munculnya 

konflik baru, bahkan tidak disertai dengan evaluasi dan solusi konflik. Kondisi 

media massa yang seperti itu yang melatarbelakangi munculnya jurnalisme damai. 

Jurnalisme damai dipopulerkan oleh Johan Galtung, seorang veteran mediator 

damai kelahiran Norwegia. Jurnalisme damai berusaha meminimalkan celah 

antara pihak yang berlawanan dengan tidak mengulangi fakta yang memperparah 

atau meningkatkan konflik. Karena itu, pertanyaan mendasar yang diajukan 

jurnalis damai sebelum menyusun cerita adalah: “Apa yang dapat saya lakukan 

dengan intervensi saya untuk meningkatkan prospek menuju damai?” (Syahputra, 

2006: 90) 

Secara tidak langsung, jurnalisme damai dalam menyusun sebuah berita 

dituntut harus lebih luas, seimbang dan akurat. Berita yang dihadirkan dilengkapi 

dengan latar belakang atau akar konflik pemicu munculnya pertikaian. Selain itu, 
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melalui penerapan jurnalisme damai juga bisa ditawarkan resolusi penyelesaian 

konflik. 

Media online merupakan salah satu bentuk dari media massa yang populer 

dan memiliki kekhasan yang diminati masyarakat. Kekhasan media online terletak 

pada keharusan memiliki jaringan teknologi informasi dengan menggunakan 

perangkat komputer atau perangkat gadget yang mendukung. Kelebihan media 

online adalah informasi bersifat up to date, real time, dan praktis. Selain itu, 

keunggulan-keunggulan lain dari media online adalah tersedianya fasilitas 

hyperlink yaitu fasilitas koneksi antara website ke website yang lainnya. Fasilitas 

hyperlink dapat dengan mudah menghubungkan dari situs satu ke situs yang 

lainnya sehingga pengguna dapat mencari atau memperoleh informasi lainnya 

(Yunus, 2010: 32-33). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indah Ekawati dan Ica 

Wulansari (2013) dalam Jurnal Ilmu Komunikasi Avant Garde berjudul 

“Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Konflik di Media Online (Analisis isi 

Pemberitaan Kompas.com dan Republika.co.id tentang Konflik Kelompok Islam 

Syiah di Sampang)” disimpulkan bahwa Kompas.com dan Republika.co.id telah 

menerapkan jurnalisme damai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua 

media online ini berusaha fokus pada upaya penyelesaian konflik dengan 

menawarkan solusi damai yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait yang 

dianggap layak sebagai narasumber. Melalui metode analisis yang sama, peneliti 

ingin menguji penerapan jurnalisme damai dalam kasus konflik Mesir Tahun 2013 

di media online yang lainnya. Terlebih konflik yang akan diteliti merupakan 

konflik yang terjadi di luar negara Indonesia, yakni Negara Mesir. 



7 

 

Hampir semua media online di Indonesia memberitakan terkait konflik 

Mesir, termasuk ANTARA News. ANTARA News  yang masih menjadi bagian 

dari Kantor Berita Indonesia menerjunkan pewartanya untuk mewartakan secara 

langsung dari medan konflik, meskipun tidak semua berita yang ditampilkan di 

ANTARA News semuanya hasil dari liputan pewarta itu. Selain itu ANTARA 

News banyak menjalin kerja sama dengan media Internasional. 

ANTARA News sebagai salah satu produk dari Kantor Berita Indonesia, 

kerap menjadi media rujukan untuk disadur bagi beberapa media online di 

Indonesia, tidak luput juga dalam pemberitaan konflik Mesir. Berita-berita konflik 

yang dibingkai ANTARA News juga sekilas telah menerapkan jurnalisme damai 

dalam pemberitaannya. Melalui “JURNALISME DAMAI DALAM 

PEMBERITAAN KONFLIK MESIR DI MEDIA ONLINE (Analisis Isi 

Pemberitaan pada ANTARA News Periode 04 Juli-10 Juli 2013),” peneliti ingin 

mengetahui frekuensi penerapan masing-masing prinsip jurnalisme damai di 

portal media ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

peneliti memfokuskan permasalahan pada: Seberapa besar frekuensi penerapan 

masing-masing prinsip jurnalisme damai dalam pemberitaan konflik Mesir di 

ANTARA News? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini yaitu: 

Mendeskripsikan frekuensi penerapan masing-masing prinsip jurnalisme damai 

dalam pemberitaan konflik Mesir di ANTARA News. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan peneliti sejenis 

selanjutnya. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu 

pengetahuan dan menjadi referensi di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang terutama tentang studi jurnalisme damai dalam sebuah 

media massa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

pentingnya penerapan jurnalisme damai sebagai salah satu partisipasi media untuk 

memunculkan perdamaian antara pihak yang berkonflik. Selain itu, dapat menjadi 

referensi bagi masyarakat luas agar dapat lebih selektif lagi dalam menerima 

pesan sehingga masyarakat bisa lebih objektif dan tidak menerima pesan dari 

media massa terkait konflik begitu saja.  

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Komunikasi Massa 

1.5.1.1 Pengertian Komunikasi Massa 

Konflik yang terjadi di negara Mesir dapat diketahui dengan cepat oleh 

masyarakat sedunia, termasuk negara Indonesia. Semua itu bisa terjadi karena 

adanya komunikasi yang dilakukan oleh media massa (Komunikasi Massa), baik 

cetak, elektronik, maupun online.  

Dedy Mulyana (2007)  menjelaskan bahwa: 

“Komunikasi massa melibatkan banyak komunikator, berlangsung melalui 

sistem bermedia dengan jarak fisik yang rendah (jauh), memungkinkan 

penggunaan satu atau dua saluran indrawi (penglihatan, pendengaran) dan 

biasanya tidak memungkinkan umpan balik segera”. 
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Binner dalam Rakhmat (2005:188) mengungkapkan bahwa komunikasi 

massa adalah: 

“Mass communication is messages communication trough a mass medium to 

a large number of people.” (Komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasi melalui media massa pada sejumlah besar orang). 

 

Freidsow dalam Rakhmat (2005:188) juga menyampaikan bahwa: 

“A mass communication may be distinguished from other kinds of 

communication by the fact that is addressed to a large cross section of a 

population rather than only one or few individuals or a special part of 

population. It also makes the implicit assumption of same technical means 

of transmitting the communication in order that the communication may 

reach at the same time all the people forming the cross section of the 

population.” (Komunikasi massa dibedakan dari jenis komunikasi lainnya 

dengan suatu kenyataan bahwa komunikasi massa dialamatkan kepada 

sejumlah populasi dari berbagai kelompok, dan bukan hanya satu atau 

beberapa individu atau sebagian khusus populasi. Komunikasi juga 

mempunyai anggapan tersirat akan adanya alat-alat khusus untuk 

menyampaikan komunikasi agar komunikasi itu dapat mencapai pada saat 

yang sama semua orang yang mewakili berbagai lapisan masyarakat.) 

 

Komunikasi massa berarti proses penyampaian pesan yang dilakukan 

media massa kepada khalayak dalam  jumlah yang besar baik jarak dekat maupun 

jarak jauh, sehingga pesan yang disampaikan diterima secara serempak dan sama.  

Namun, komunikan yang menerima pesan dari media massa tidak bisa 

memberikan umpan balik secara langsung.  Selain itu, Komunikasi massa juga 

bisa maknai sebagai bentuk komunikasi yang menggunakan media massa untuk 

menyampaikan pesannya, seperti media elektronik, media cetak , maupun media 

internet. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, Wright dalam Severin (2009:4) 

menyimpulkan bahwa komunikasi massa dapat didefinisikan dalam tiga ciri, di 

antaranya: 
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1. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar, 

heterogen, dan anonim. Dalam hal ini audiens komunikasi massa jumlah 

dan diversitasnya tidak dapat terukur. Komunikator massa tidak pernah 

tahu berapa jumlah audiencenya, terlebih audience massa berubah-ubah.  

2. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, tidak ditujukan kepada 

perorangan atau kelompok tertentu. Pesannya didesain untuk bisa 

mencapai sebanyak mungkin khalayak.  

3. Komunikator massa cenderung berada dalam naungan sebuah lembaga dan 

membutuhkan biaya yang cukup besar. Komunikator  tidak mempunyai 

kebebasan secara individu untuk menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya, kebebasannya sangat terbatas. 

1.5.1.2 Massa Media Massa dan Jenis Media Massa 

Media massa kini tidak bisa lagi dipisahkan dari masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Media massa sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup. 

Melalui media, minimal masyarakat bisa mengakses informasi dan hiburan yang 

dibutuhkan mengenai kabar terbaru, baik kabar dalam negeri maupun kabar 

internasional.  

Harold Laswel dalam Severin (2009: 386) mempertimbangkan fungsi dan 

peran media massa dalam masyarakat. Laswel mencatat bahwa media massa 

memiliki tiga fungsi, yakni pengamatan lingkungan, korelasi bagian-bagian untuk 

merespons lingkungan, dan penyampaian warisan masyarakat dari satu generasi 

ke generasi lainnya. Kemudian oleh Charles Wright disempurnakan dengan 

menambahkan fungsi hiburan. Selain itu, media selain memiliki fungsi juga 
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terdapat pula disfungsi, di mana sebuah tindakan tidak dikehendaki oleh 

masyarakat. Berikut beberapa fungsi media massa menurut Laswel dan Wright: 

1. Pengawasan (Surveillance)  

Media massa berfungsi memberikan informasi dan menyediakan 

informasi. Dalam bentuk ini, media massa memperingatkan khalayaknya 

akan suatu bahaya yang mengancam. Baik berupa berita ancaman 

bencana, ancaman militer, maupun informasi di bidang ekonomi. Sedang 

disfungsi media massa dalam hal ini media memberikan kepanikan dan 

penekanan berlebihan terhadap ancaman dan bahaya yang diinformasikan. 

2. Korelasi (Correlation) 

Media berfungsi untuk memilih, menafsirkan, dan mengkritik terhadap 

kejadian tertentu. Media menjadi bagian dari penyaji editorial dan 

propaganda. Fungsi korelasi bertujuan untuk menjalankan norma sosial 

dan menjaga konsensus dengan mengekspos penyimpangan. Bertujuan 

juga memberikan status terhadap individu terpilih. Fungsi korelasi juga 

bertujuan sebagai pengawasan pemerintahan, menghalangi ancaman 

sosial, memonitor atau mengelola opini publik. 

Sedangkan fungsi korelasi bisa menjadi disfungsi ketika media masih 

melanggengkan stereotype, meningkatkan kepatutan sosial, menciptakan 

kejadian palsu, menghalangi perubahan sosial, meminimalkan kritik, serta 

menjadi dan memperluas kekuasaan.  

3. Penyampaian Warisan Sosial (Transmission of the Social Heritage) 

Media berfungsi menyampaikan informasi, norma, dan nilai dari satu 

generasi ke generasi yang lainnya. Media bertujuan meningkatkan 
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kesatuan dengan berbagi pengalaman umum, mengurangi keterasingan 

pada individu, serta membantu integrasi individu kepada masyarakat 

dengan memperluas sosialisasi setelah pelajaran formal selesai. 

Adapun disfungsi media terjadi jika media massa cenderung 

membicarakan hal sama, sehingga mengurangi ragam bagian budaya, 

kecenderungan standarisasi. 

4. Hiburan (Entertainment) 

Media sebagai fungsi hiburan bertujuan untuk memberikan waktu rehat 

kepada individu dari kesibukan juga dapat mengisi waktu luang. Media 

mengekspos budaya massa, juga memberikan banyak pilihan sehingga 

bisa meningkatkan selera masyarakat. Adapun disfungsi media adalah 

banyak orang yang mengatakan bahwa media mendorong orang untuk 

melarikan dari masalah, merusak kesenian, dan merendahkan selera 

publik. 

Begitu pula dengan Vivian (2007) mengatakan bahwa media massa 

memiliki jangkauan yang luas dan sangat berpengaruh dalam kehidupan 

masyarakat modern. Media massa memiliki fungsi sebagai penyampai pesan 

informasi baik berupa berita maupun iklan. Media juga berfungsi sebagai sumber 

hiburan. Dan terakhir media massa berfungsi sebagai forum persuasi.  

Maka dari itu, media massa tidak luput dari fungsi yang utamanya, yakni 

sebagai penyampai informasi. Melalui informasi yang disampaikan media massa, 

masyarakat yang berpengetahuan akan mudah terbentuk. Masyarakat akan 

membutuhkan media untuk mengekspresikan ide-ide dan menyampaikannya 

kepada khalayak. 
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Sementara itu, Denis McQuail (1987) pernah menyodorkan beberapa 

asumsi arti penting media massa (Nurudin, 2007:34): 

1. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang 

menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri 

lain yang terkait. Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki 

peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut 

dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. 

2. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan 

inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti 

kekuatan atau sumber daya lainnya.  

3. Media merupakan lokasi (atau norma) yang semakin berperan untuk 

menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang 

bertaraf nasional maupun internasional. 

4. Media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan. 

Bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, 

tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, 

dan norma-norma. 

5. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk 

memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga masyarakat dan 

kelompok secara kolektif. Media juga menyuguhkan nilai-nilai dan 

penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.  

Media massa merupakan media informasi yang terkait dengan masyarakat, 

digunakan untuk berhubungan dengan khalayak secara luas, umum, dan 

heterogen, serta dikelola secara profesional. Banyak fungsi yang dimiliki oleh 
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media, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Masyarakat dapat mengakses 

berbagai macam kebutuhan informasi melalui media massa. Di zaman yang 

semakin canggih dengan berbagai perkembangannya, media massa kini semakin 

beragam jenisnya. Di antaranya: 

1. Media Massa Cetak 

Media massa yang tergolong populer di kalangan masyarakat. Media 

massa cetak merupakan media komunikasi yang bersifat tertulis dan 

sangat beragam jenisnya. Mulai dari surat kabar, tabloid, majalah.  

Yunus (2010:30-31) menerangkan media massa cetak memiliki lima 

orientasi yang perlu ada dalam setiap penyajian berita. Kelima orientasi 

media cetak adalah (1) aktualitas, yang mengacu pada keadaan yang 

sebenarnya; (2) publisitas, yang mengacu pada  penyampaian informasi 

kepada publik; (3) perioditas, yang mengacu pada konsistensi jadwal 

penerbitan; (4) universalitas, yang mengacu pada keberagaman isi berita; 

dan (5) dokumentatif, yang mengacu pada dokumentasi konkret dan dapat 

didokumentasikan. 

Adapun Mondry (2008:23) menjelaskan tentang kelemahan dari media 

massa ini. Di antaranya: (1) Lambat dan tidak langsung, informasi dari 

media ini tidak dapat diterima secara langsung tetapi sesuai dengan 

periodisasinya. (2) Jauh, dalam artian publik tidak dapat melihat langsung 

kejadian, tidak seperti media televisi yang dapat menyajikan gambaran 

kejadian di depan mata. (3) Mahal dan sulit, dalam arti jika ingin 

mendapatkan informasi, maka publik harus membeli atau berlangganan 

dengan syarat ia harus melek huruf. (4) Tidak akrab, jajaran redaksi tidak 
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akrab dengan khalayak, karena media cetak tidak ada penyiar yang 

menyiarkan, diri sendiri yang harus menyiarkan. (5) Tidak fleksibel, 

pembaca tidak dapat melakukan aktivitas lain ketika mengakses informasi 

dari media cetak. 

2. Media Massa elektronik 

Media massa elektronik memiliki kekhususan yang membedakan dengan 

media massa cetak. Kekhususan itu terletak pada dukungan elektronika 

dan teknologi yang menjadi ciri dan kekuatan dari media yang berbasis 

elektronik. Media massa elektronik terdiri dari radio dan televisi. 

3. Media Massa Online 

Jenis media ini merupakan hasil dari revolusi munculnya perkembangan 

teknologi internet. Munculnya teknologi internet memicu munculnya 

online journalism dalam bidang jurnalistik. Vivian (2008) menjelaskan 

bahwa situs internet memiliki beberapa kekuatan. Pertama, dari segi isi, 

pengukuran pesan media tradisional dapat diterapkan di media online, 

seperti akurasi berita, kejelasan, dan koherensi. Dalam hal akurasi berita, 

terkadang tidak semua situs internet menyajikan fakta kebenaran, tetapi 

malah menyajikan informasi sampah. Maka dari itu, sangat diperlukan 

untuk melihat sumber yang dipakai. Kedua, daya navigasi,  situs internet 

memudahkan untuk pindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya. 

Ketiga, link eksternal, situs internet menyajikan interkonektivitas dengan 

situs lain di jaringan global. Keempat, intuitif untuk dipakai, mencakup 

peta situs dan memudahkan secara efisien dan lancar untuk berkeliling di 

seputar situs. Kelima, waktu loading, waktu di mana pengguna harus 



16 

 

menunggu halaman web terpampang di layar komputer. Untuk 

menghindari ini diperlukan bandwidth yang cukup besar untuk membuka 

gambar yang cukup besar.    

1.5.1.3 Berita dan Nilai-Nilai Berita 

Berita merupakan unsur terpenting dari aktivitas media dan jurnalistik. 

Berita adalah informasi penting dan menarik perhatian orang banyak. Dari segi 

etimologis, berita sering disebut juga dengan warta. Warta berasal dari bahasa 

Sanskerta, yaitu “vrit” atau “vritta” yang berarti kejadian atau peristiwa yang telah 

terjadi. Persamaan dalam bahasa inggris dapat dimaknakan dengan “write”. Istilah 

“berita” dalam bahasa Indonesia disadur dari asal kata “vritta” dalam bahasa 

Sanskerta, yang berarti kejadian atau peristiwa yang telah terjadi.  

Ada banyak pengertian tentang berita dari beberapa ahli, Yunus (2010:47) 

mengambil kesimpulan bahwa berita merupakan laporan informasi penting yang 

baru atau telah terjadi dan menarik perhatian publik yang mencerminkan hasil 

kerja wartawan dan tugas jurnalistik. Sehingga, unsur-unsur yang melekat dalam 

berita yaitu memiliki sifat informatif, layak dipublikasikan, dan sebagai hasil 

karya jurnalistik, bukan opini wartawan. 

Sedang Mondry (2008) mensyaratkan bahwa berita harus berupa fakta, 

bukan karangan atau fiksi yang dibuat-buat. Jika berupa ide merupakan hasil 

pemikiran orang lain bukan opini wartawan, ditulis dengan kaidah yang sudah 

ditentukan, dan disebarkan melalui media massa.  

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti memberikan pengertian bahwa 

berita merupakan informasi berupa kejadian peristiwa atau pemikiran seseorang 

yang disebarluaskan menggunakan media massa dengan menghindari opini dari 

penulis atau wartawan itu. Berita yang disampaikan melalui media massa juga 
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memiliki hubungan dengan kepentingan publik dan menarik perhatian 

masyarakat.   

Media massa yang berperan untuk menyebarkan informasi dari peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik taraf nasional maupun 

internasional tentu memilih dan memilah sebuah realitas untuk diberitakan. Setiap 

media massa memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan nilai berita yang telah 

disesuaikan dengan visi, misi, dan kepentingan media. Berkaitan dengan itu, ada 

beberapa pendapat sesuatu dapat dikategorikan mempunyai nilai berita. Johan 

Galtung dan Marie Holmboe Ruge (1965) dalam Nurudin (2009:52) memberikan 

kriteria sebagai berikut;  frequency, negativity, unexpectedness, unambiguity, 

personalization, meaningfulness, reference to elite nations, reference to elite 

persons, conflict, continuity, consonance, dan composition. 

Dari beberapa kriteria itu, konflik adalah salah satu peristiwa yang 

memiliki nilai berita yang banyak dilirik oleh media massa. Di mana pun dan 

kapan pun konflik selalu menarik dijadikan bahan pemberitaan. Konflik selalu 

lekat dengan kehidupan manusia, karena memang sudah menjadi bagian dari 

kehidupan manusia. Konflik bisa beragam bentuknya, mulai dari konflik dengan 

tetangga bahkan sampai perang.   

1.5.1.4 Objektivitas Berita  

Seorang jurnalis dalam memberitakan sebuah fakta atau peristiwa dituntut 

untuk bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan 

tidak beritikad buruk. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Kode Etik 

Jurnalistik. Independen berarti seorang jurnalis dalam membuat sebuah laporan 

berita tidak terikat dan mendapat intervensi dari pihak lain. Namun faktanya, 

sebuah informasi bahkan fakta konflik Mesir yang dilihat oleh jurnalis dan 
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diberitakan dalam media massa merupakan objektivitas yang telah dipengaruhi 

oleh nilai individu wartawan dan media di mana ia bekerja.  

Ada banyak kriteria yang sodorkan untuk mengamati objektivitas media 

massa. Salah satunya, dalam Nurudin (2009:81-93) menyajikan bagan Westersthal 

yang dikutip dari buku Dennis McQuails, McQuails’s Mass Communication 

Theory (2004) 

BAGAN 1: McQuails’s Mass Communication Theory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nurudin. 2009. Jurnalisme Masa Kini. Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Dalam bagan di atas, objektivitas dibagi ke dalam dua kriteria, faktualitas 

dam imparsialitas. Faktualitas bisa diwujudkan jika didukung oleh kebenaran 

(truth) dan relevansi (relevance). Sementara itu, imparsialitas hanya bisa 

ditegakkan jika didukung dengan keseimbangan dan netralitas. 

Pertama, faktualitas adalah hasil berita dari wartawan yang dapat 

dibuktikan dengan kebenarannya dan dapat dicek ke narasumber. Sebuah hasil 

pelaporan yang bebas dari opini wartawan  Faktualitas mensyaratkan adanya 

Truth 

Objektivity 

Impartiality Factuality 

Relevance Balance

 
 Truth 

Neutrality 
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kebenaran yang didukung oleh keutuhan laporan, tepat, akurat dengan 

pertimbangan independen, dan tidak ada usaha untuk mengarahkan khalayak. 

Media dituntut untuk selalu akurat dan tidak berbohong. Kebanyakan 

media beranggapan bahwa berita tidak akurat cukup diselesaikan dengan ralat 

berita. Namun, sebagaimana yang terjadi, ralat berita terkadang tidak 

menyelesaikan masalah. (Sudibyo, 2013: 32). Masyarakat yang mengakses berita 

yang tidak akurat sudah terlanjur panik, serta kerugian juga sudah terjadi. Jika hal 

ini terjadi pada pemberitaan tentang konflik, maka media sebagai fungsi 

menjalankan penyampai informasi akan memperparah keadaan dan bisa memicu 

munculnya konflik baru.  

Laporan berita dikatakan benar jika ia memuat laporan yang tepat dan 

seperti apa adanya yang terjadi di lapangan. Pertimbangan independen dari 

wartawan sangat diperlukan untuk menampakkan kebenaran. Misalnya saja, 

wartawan ketika meliput konflik tidak boleh memihak kepada salah satu pihak 

yang bertikai. Seharusnya wartawan perlu memberikan sebuah perspektif baru 

berkaitan dengan konflik yang terjadi sehingga melalui wartawan, media massa 

bisa turut berkontribusi menawarkan perdamaian. Wartawan ketika sudah 

memihak kepada salah satu pihak, maka berita yang ia sampaikan sudah tidak 

objektif lagi. 

Sedangkan relevansi berkaitan dengan proses seleksi dan bukan penyajian. 

Relevansi berkaitan dengan pemilihan narasumber yang relevansi terhadap berita 

yang ingin disajikan. Misalnya, ketika wartawan ingin menyampaikan resolusi 

konflik, ia bisa mewawancarai tokoh di luar golongan yang bertikai yang mungkin 
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bisa memberikan alternatif proses perdamaian dilihat dari perspektif pandangan 

tokoh yang diwawancarai. 

Kedua, imparsialitas mempunyai dua kategori keseimbangan dan netral. 

Imparsialitas mensyaratkan adanya peliputan yang tidak memihak kepada salah 

satu pihak, dan ini bisa dilakukan dengan peliputan yang cover both side. Jika ada 

dua pihak yang bertikai, maka wartawan punya tugas untuk meliput kedua belah 

pihak secara seimbang. Pers tidak diperkenankan melihat dengan lebih membela 

salah satu pihak saja. Bahkan dua sisi sekarang sudah mengalami perkembangan 

baru, yakni dengan munculnya liputan dari berbagai sisi dan segi. Liputan all side 

menjadi pilihan baru dalam menentukan ke tidak berpihakkan media massa.  

1.5.1.5 Media dan Liputan Konflik 

Konflik memiliki banyak definisi dan pengertian yang dikemukakan oleh 

pakar. Syahputra (2006) memaparkan beberapa definisi sejumlah pakar tentang 

konflik: 

 Barbara Salert (1976), mendefinisikan konflik sebagai benturan struktur 

dalam masyarakat yang dinamis, antara struktur yang dominan dan 

struktur yang minimal.  

 Charles Tilly (1986), seorang ilmuwan politik yang banyak mempelajari 

revolusi dalam sejarah Eropa menyatakan bahwa perilaku konflik 

merupakan hasil dari kalkulasi politik para pemimpin yang memobilisasi 

sumber daya internal kelompoknya untuk menyikapi peluang politik yang 

terus berubah. 

 Johan Galtung (1999), perintis jurnalisme damai, mendekati definisi 

konflik dalam perspektif resolutif. Menurutnya, konflik segala sesuatu 

yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri 



21 

 

secara wajar. Penghalang yang dimaksud adalah sesuatu yang sebenarnya 

bisa dihindarkan. Atau, konflik itu dapat dihindarkan atau penghalangnya 

yang disingkirkan. 

 Sigmund Freud, mendefinisikan konflik sebagai pertentangan antara dua 

kekuatan atau lebih, mengandung agresivitas dan ekspresikan. 

 Schermerhon, Hunt dan Osborn menyatakan, konflik terjadi saat muncul 

ketidaksepakatan dalam setting social yang dapat ditandai dengan friksi 

emosional antara individu atau kelompok. 

 Ted Robert Gurr (1970), menjelaskan konflik merupakan penggunaan atau 

ancaman penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aktor atau kelompok 

yang menentang Negara.  

Posisi media dalam melakukan peliputan konflik tercermin pada 

penentuan angle dan konstruksi beritanya. Syahputra (2006:53) mengutip teori 

konstruksi berita Pamela J. Shoemaker dan Stephen Reese (1996), konstruksi 

berita pada dasarnya merupakan sebuah kesatuan informasi verbal dan visual yang 

didistribusikan secara kuantitatif dan kualitatif di dalam isi media. Dalam hal ini, 

informasi yang disajikan oleh media dapat diukur secara kuantitatif dari unsur 

jumlah tayangnya, jumlah sebutan istilah atau pemakaian istilah. Namun kualitas 

isi berita dilihat dari unsur objektivitas dan faktualitas. 

Akiba, Adoni dan Bantz (1990) dalam Syahputra (2006:64) Jurnalisme 

Damai Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik menyebutkan jurnalis melalui 

media tempat ia bekerja menjadi titik silang yang paling strategis untuk 

mengupayakan berakhirnya konflik atau memperpanjang, bahkan memperluas 

konflik. Media yang menyajikan konflik cenderung bukan sebagai realitas sosial, 
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tetapi sebagai komoditas sosial. Bahkan, pengamatan silang budaya 

memperlihatkan bahwa berbagai konflik merupakan fokus yang dominan buat 

komoditi informasi. 

Wartawan mempunyai andil yang cukup besar untuk ikut serta 

menciptakan perdamaian antar dua pihak yang bertikai. Wartawan merupakan 

garda terdepan yang mengantarkan posisi media dalam ranah publik. Wartawan 

merupakan orang yang terkait langsung dengan peristiwa yang akan diliputnya. 

Untuk itu, sudah sepantasnya media dalam menerjunkan wartawannya dalam 

meliput peristiwa konflik harus memperhatikan individu wartawan yang akan 

ditugaskan.  

1.5.2 Peace Journalism (Jurnalisme Damai) 

Jurnalisme damai muncul sebagai bentuk kritik terhadap “genre” 

jurnalisme perang yang dikembangkan di media barat yang berpola menempatkan 

konflik yang terjadi sebagai persoalan menang - kalah. Pendekatan jurnalisme 

damai dipopulerkan oleh Johan Galtung, veteran mediator damai kelahiran 

Norwegia. Ide jurnalime damai kemudian dikembangkan oleh Jake Lynch dan 

Annabel Mc Goldrick. Dengan jurnalisme damai, pihak media didorong untuk 

berperan dalam proses perdamaian dan lebih peduli pada dampak dari konflik 

tersebut kepada masyarakat. 

Dalam Jurnal Ilmu Komunikasi Avant Garde Volume 1 No 1 Juli 2013, 

jurnalisme damai merupakan pemikiran Prof. Dr. Johan Galtung yang banyak 

mengkaji studi perdamaian. Dalam sebuah lokakarya musim panas di Taplow 

Court, Buckinghamshire, Inggris pada Agustus 1997. Galtung berhasil 

merumuskan perbedaan ideologi antara jurnalisme perang dan jurnalisme damai. 

Perspektif Galtung bahwa jurnalisme seharusnya fokus pada akibat konflik seperti 
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kemiskinan, penggunaan kekerasan terhadap korban, dan tidak hanya liputan di 

permukaan saja mengenai ketegangan politik saja. Jurnalisme damai mengacu 

pada empat orientasi di antaranya perdamaian, kebenaran, masyarakat atau korban 

dan solusi damai. Sedangkan jurnalisme perang mengacu pada orientasi di 

antaranya fokus terhadap perang atau konflik, propaganda, elit yang bertikai, dan 

berfokus pada sang pemenang perang (Jake Lynch, 2008;19-20). 

Berikut tabel perbedaan jurnalisme damai dan jurnalisme perang yang 

berhasil disimpulkan oleh Prof Johan Galtung (Nurudin, 2009;241): 

TABEL 1.1: Perbedaan Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang Prof 

Johan Galtung 

 

Jurnalisme Perdamaian Jurnalisme Perang 

I Perdamaian diorientasikan I Perang diorientasikan 

 Menggali formasi konflik 

dari pihak x, tujuan y, 

masalah z, orientasi “win-

win” 

 Fokus pada arena konflik, dua 

pihak, satu tujuan. 

 Buka ruang, buka waktu; 

sebab dan akibat, juga 

sejarah/budaya 

 Tutup ruang, tutup waktu, 

sebab-sebab dan jalan keluar 

arena, siapa yang pertama 

melempar batu 

 Menjadikan konflik 

transparan 

 Membuat perang tak transparan/ 

rahasia 

 Memberikan suara ke 

seluruh pihak, empati, dan 

pengertian 

 Jurnalisme “kita-mereka” 

propaganda, pengaruh, untuk 

kita. 

 Melihat konflik/perang 

sebagai masalah, fokus pada 

kreativitas konflik 

 Melihat “mereka” sebagai 

masalah, fokus pada siapa yang 

menang perang 

 Memanusiakan semua sisi; 

sisi terburuk dari senjata 

 Melepaskan atribut 

kemanusiaan dari “mereka,” sisi 

terburuk dari senjata 

 Proaktif: pencegahan 

sebelum kekerasan/perang 

terjadi 

 Reaktif: menunggu kekerasan 

sebelum memberitakan 

 Fokus pada dampak yang 

tidak terlihat (trauma dan 

keinginan mendapatkan 

kejayaan, pengerusakan 

terhadap struktur/budaya) 

 Fokus hanya pada dampak 

kekerasan yang terlihat 

(pembunuhan, penglukaan, dan 

kerusakan materi) 
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Jurnalisme Perdamaian Jurnalisme Peperangan 

II Kebenaran Diorientasikan II Propaganda Diorientasikan 

 Membeberkan 

ketidakbenaran dari semua 

sisi/mengungkap semua 

yang ditutup-tutupi 

 Membeberkan ketidakbenaran, 

“mereka”/membantu menutupi 

“kita”/berbohong 

III Golongan Masyarakat 

Diorientasikan 

III Golongan Elite Diorientasikan 

 Fokus pada penderitaan 

secara keseluruhan; wanita, 

orang berumur, anak-anak, 

memberi suara pada yang 

tidak dapat bersuara. 

 Fokus pada penderitaan “kita” 

pada bagaimana elite yang 

sehat, menjadi penyambung 

lidah mereka 

 Menyebut nama-nama dari 

yang melakukan kejahatan 

 Menyebut nama-nama dia yang 

melakukan kejahatan 

 Fokus pada orang-orang 

yang membawa perdamaian 

 Fokus pada pembawa 

perdamaian dari kalangan elite 

IV Penyelesaian Diorientasikan IV Kemenangan Diorientasikan 

 Perdamaian=tidak adanya 

kekerasan+kreativitas 

 Perdamaian=kemenangan+genc

atan senjata 

 Menyoroti prakarsa-prakarsa 

perdamaian, juga mencegah 

lebih banyak perang 

 Menutup usaha perdamaian, 

sebelum kemenangan diraih 

 Fokus pada struktur, budaya, 

masyarakat yang tenteram 

 Fokus pada fakta, lembaga, 

masyarakat yang terkontrol 

 Akibat: resolusi, konstruksi 

ulang, rekonsiliasi 

 Pergi untuk perang yang lain, 

kembali jika yang lama 

bergejolak. 

Sumber : Nurudin. 2009. Jurnalisme Masa Kini. Jakarta: Rajawali Pers 

1.6 Definisi Konseptual 

1. Media Online media massa yang penyebaran dan penerimaan 

informasi bersifat khas pada keharusan memiliki jaringan teknologi 

informasi dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget. 

Dalam penelitian ini, media online yang dimaksud adalah ANTARA 

News sebagai salah satu layanan dan produk dari Lembaga Kantor 

Berita Indonesia. 

2. Isi Berita, laporan informasi penting yang baru/telah terjadi dan 

menarik perhatian publik yang mencerminkan hasil kerja wartawan 
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dan tugas jurnalistik. Berita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

berita mengenai konflik Mesir yang diwartakan oleh ANTARA News 

sebagai portal berita media online. 

3. Jurnalisme Damai, model pemberitaan yang mengacu pada empat 

orientasi di antaranya perdamaian, kebenaran, masyarakat atau korban 

dan solusi damai. 

1.7 Kategorisasi 

Penelitian ini mengukur model pemberitaan jurnalisme damai.Sebagai alat 

pengukurnya periset menggunakan model pemberitaan jurnalisme yang 

memadukan model objectivitynya Westerthal dengan model jurnalisme damai dari 

Johan Galtung yang menyebutkan beberapa kategorisasi beserta indikator untuk 

mengukur model pemberitaan yang menerapkan prinsip jurnalisme damai. Berikut 

kategori dan indikatornya: 

Q1 : Faktualitas Pemberitaan 

Faktualitas mensyaratkan adanya kebenaran suatu pemberitaan, keutuhan 

suatu laporan, tepat, akurat. Faktualitas berita diukur berdasarkan kejujuran dalam 

pemberitaan, yaitu ada tidaknya pencampuran fakta dengan opini wartawan yang 

menulis berita. Pencampuran fakta dan opini merujuk apakah peristiwa 

diberitakan secara objektif atau didramatisasi. Sub kategori: 

a. Tidak akurat, indikatornya ada pencampuran fakta dan opini, yaitu bila 

terdapat kata-kata opini yang berasal dari wartawan, seperti: tampaknya, 

diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diramalkan, 

kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan lainnya. 
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b. Akurat, indikatornya tidak mencampur fakta dan opini, yaitu jika dalam 

tulisan-tulisan berita tersebut tidak terdapat kata-kata opini tersebut di atas. 

Q2: Imparsialitas atau ke tidak berpihakkan pemberitaan 

Imparsialitas merujuk pada liputan dua sisi yang menunjukkan 

keberimbangan dalam sebuah berita. Berita menyajikan informasi secara fair 

dengan menyajikan informasi dari kedua sumber yang bertikai, bahkan liputan 

juga bisa dilakukan secara all side (meliput dari banyak segi dan sisi). Media 

memberikan kesempatan yang sama kepada kedua untuk dimuat dalam berita. 

Berita disebut satu sisi jika hanya menampilkan satu narasumber. Dan sebaliknya, 

cover both side jika berita menampilkan aneka pandangan dari pihak yang 

berbeda. Imparsialitas berita meliputi: 

a. Balance, yaitu apabila berita konflik tersebut dilihat dari dua perspektif, yaitu 

dari masing-masing pihak yang bertikai. 

b. Tidak balance, jika perspektif pemberitaan yang dipakai hanya dari satu pihak 

saja. Tidak ada kesempatan yang sama terhadap kedua pihak. 

c. All Side, jika pemberitaan meliput kedua pihak yang bertikai dan diliput dari 

banyak segi dan sisi. 

Q3: Penggunaan bahasa puffery 

Pemakaian bahasa di sini merujuk pada bahasa yang digunakan dalam 

berita. 

a. Menggunakan puffery, yaitu bila menggunakan bahasa yang menunjukkan 

kekerasan fisik dari masing-masing kelompok yang bertikai, dan 

menunjukkan dengan jelas pihak-pihak yang melakukan kekerasan itu, disertai 
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dengan kata-kata kekerasan seperti membantai, memusnahkan, 

menghancurkan, membasmi, dan lainnya.  

b. Tidak menggunakan puffery, yaitu dengan tidak menyebutkan kelompok 

secara jelas dan menggunakan kata-kata yang lebih netral seperti menyerang, 

menyerbu, membakar. 

Q4: Giving Voice to the Violence 

Giving voice to the violence di sini merujuk pada sumber berita. Sumber 

berita adalah orang, kelompok, atau organisasi yang diwawancarai oleh wartawan 

dan dimasukkan dalam berita. 

a. Berita yang berdasarkan wawancara atau statement elite dari pihak yang 

bertikai. Misalnya, militer Mesir, Menteri Pertahanan, Pemerintah Mesir. 

b. Berita yang berdasarkan wawancara atau statement elite dari luar pihak yang 

bertikai. Misalnya, PBB, Sumber Internasional seperti lembaga asing, warga 

asing, presiden Negara lain, LSM, dan sejenisnya. 

c. Berita berdasarkan wawancara hanya dengan para korban. Narasumber berasal 

dari kalangan masyarakat biasa, mahasiswa. 

d. Berita berdasarkan wawancara baik dengan elite maupun dengan korban. 

e. Wawancara dengan tokoh atau pengamat konflik. 

f. Lainnya, narasumber di luar kategori di atas. 

Q5: Tone berita.  

Tone merujuk pada nada atau gambaran dari keseluruhan berita yang 

diwartakan. 
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a. Berita lebih banyak memperlihatkan akibat pertikaian yang sifatnya tidak 

dapat dilihat, misalnya trauma psikologis korban, hilangnya masa depan 

korban, rusaknya moral, ketakutan-ketakutan, dan lainnya. 

b. Berita berorientasi melihat konflik sebagai persoalan yang tidak sederhana 

dengan melakukan maping, mencari atau melihat latar belakang masalah, 

problem-problem kultural dan politik yang mendasari.  

c. Berita berisi mengenai tawaran solusi damai.  

d. Berita memperlihatkan konsekuensi dan akibat konflik bagi orang lain di luar 

tempat dan waktu kekerasan terjadi.   

Untuk memudahkan dalam pencocokan berita dengan kategori dan 

indikator yang ditetapkan, maka peneliti membuat contoh lembar coding sebagai 

berikut: 
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TABEL 1.2: Lembar Coding: Jurnalisme Damai Dalam Pemberitaan Konflik Mesir di Media Online Tahun 2013 

 

Nomor Coding  :  

Nomor Identitas Coder :  

Nama Portal Media  : ANTARA News 

Edisi/Hari-Tanggal  : Kamis, 4 Juli 2013 10:11 WIB  

Judul Berita   :  

Keterangan:  

A  = Aktual       

TA = Tidak aktual 

B = Balance 

TB = Tidak balance 

AS = All Side 

P = Bahasa Puffery 

TP = Tidak menggunakan bahasa puffery 

ED = Wawancara statement elit dari pemerintahan setempat 

EL = Wawancara statement elit dari luar pemerintahan 

M = Wawancara dengan masyarakat 

 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2014) 

 

ED+M = Wawancara dengan statement elit dari dalam dan 

masyarakat 

PK = Wawancara dengan pengamat konflik 

L = Wawancara dengan narasumber selain di atas 

AKD = Akibat konflik tidak terlihat di daerah konflik 

MK = Maping konflik 

SD = Tawaran solusi damai  

AKL = Akibat konflik di luar daerah dan waktu konflik terjadi

NO Berita Faktualitas Imparsialitas Bahasa Giving Voice to the violance Tone Berita 

A A B TB AS P TP ED E

L 

M ED

+M 

P

K 

L AK

D 

MK SD AK

L 

1.                   

                   

                   



 

 


