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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tindakan razia terhadap para pemilik warung nasi di Kota Serang, Banten, 

oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena beroperasi di bulan 

Ramadan telah menuai simpati publik, setelah berita tentang peristiwa tersebut 

diberitakan media dan menjadi viral di media sosial. Sampai-sampai muncul aksi 

penggalangan dana yang dilakukan secara online untuk mengganti kerugian pemilik 

warung, Saeni, akibat razia tersebut. Seperti yang dilansir oleh Kompas.com 

menjelaskan bagaimana pemilik salah satu warung nasi yakni Ibu Saeni yang 

menangis ketika dagangannya di sita aparat Satpol PP Pemkot Serang, Banten, 

Jumat, 9 Juni 2016, perempuan berusia 50 tahun ini dianggap melanggar Peraturan 

Daerah Kota Serang, Banten karena berjualan disiang hari saat bulan suci 

ramadhan.: 

SERANG, Kompas.com - Seorang ibu pemilik warung makan di 

Kota Serang, Banten, menangis ketika dagangannya disita aparat 

Satuan Polisi Pamongpraja PP Pemkot Serang, Jumat (9/6/2016). Ibu 

ini dianggap melanggar aturan larangan warung buka siang hari di 

Bulan Suci Ramadhan. Tampak ibu tersebut menangis sambil 

memohon kepada aparat agar dagangannya tidak diangkut. Namun 

tangisan ibu tersebut tak dihiraukan. Aparat tetap mengangkut barang 

dagangan ibu tersebut.  

 

Kepala Satpol PP Maman Lutfi kepada Kompas TV mengatakan, 

warung tersebut kena razia karena buka siang hari dan melayani warga 

yang tidak puasa. Dalam razia itu, petugas menertibkan puluhan warung 

makan yang buka siang hari. Semua dagangannya disita. Sementara itu, 

beberapa pemilik warung beralasan buka siang hari karena tidak tahu 

ada imbauan larangan buka siang hari di bulan Ramadhan. Sebagian 

lagi buka warung karena butuh uang untuk menghadapi Lebaran. 

(Kompas.com)1 

                                                           
1 Farid Assifa, “Ibu Ini Menangis saat Dagangannya Disita karena 

Berjualan Siang Hari di Bulan Ramadhan” diakses dari 
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Tindakan razia yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Kota Serang ini 

didasari oleh Surat Edaran Walikota Serang Nomor 451.13/556-Kesra/2016 yang 

ditujukan kepada para pemilik restoran, kafe, rumah makan, warung nasi, atau 

warung makanan dan minuman di Kota Serang, Banten. Tentang Imbauan Bersama 

Menyambut Bulan Suci Ramadan, dan terkait penegakkan peraturan daerah (Perda) 

Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan 

Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang didalamnya mengatur tentang larangan 

bagi setiap pengusaha restoran, rumah makan atau warung dan pedagang untuk 

menyediakan tempat dan melayani makanan dan minuman pada siang hari selama 

bulan Ramadhan.  

Namun banyak kalangan menyangkan Tindakan razia yang dilakukan oleh 

petugas Satpol PP Kota Serang dinilai berlebihan. Seperti dikutip dari beberapa 

tokoh masyarakat sebagai berikut: 

Menurut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin 

menilai  Persoalan utama bukan pada regulasi lokal terkait larangan 

berjualan makanan tetapi cara penindakan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Serang yang cenderung kurang santun. 2 

 

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menuturkan 

"Tentu itu sesuatu yang harus kita tarik pelajaran penting bagi kita agar 

ke depan bagaimana upaya aparat penegak hukum lebih persuasif dalam 

menegakkan hukum. Jadi kita juga berharap mudah-mudahan cara-

caranya juga lebih manusiawi sehingga tidak menimbulkan kontroversi 

di tengah masyarakat," katanya.3 

                                                           

http://regional.Kompas.com/read/2016/06/11/03400091/Ibu.Ini.Menangis.saat.Da

gangannya.Disita.karena.Berjualan.Siang.Hari.di.Bulan.Ramadhan, pada 20 juni 

2016 pukul 20.12 
2 Krisiand,"Ketua MUI: Perda Kota Serang soal Bulan Ramadhan Sudah 

Tepat", diakses dari 

http://nasional.Kompas.com/read/2016/06/14/23093991/ketua.mui.perda.kota.sera

ng.soal.bulan.ramadhan.sudah.tepat pada 20 juni 2016 pukul 20.50 

 
3 Karta Raharja Ucu, “Menag: Yang tak Berpuasa Hormati yang 

Berpuasa”, diakses dari 

http://regional.kompas.com/read/2016/06/11/03400091/Ibu.Ini.Menangis.saat.Dagangannya.Disita.karena.Berjualan.Siang.Hari.di.Bulan.Ramadhan
http://regional.kompas.com/read/2016/06/11/03400091/Ibu.Ini.Menangis.saat.Dagangannya.Disita.karena.Berjualan.Siang.Hari.di.Bulan.Ramadhan
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Mendagri Tjahjo Kumolo meminta Satpol PP tidak berlebihan 

dalam menegakan Perda ''Sama juga dengan yang di Serang sejak awal 

saya sampaikan Pol PP dalam melaksanakan tugas Pemda, tugas 

perintah wali kota atau bupati harus simpatik, jangan overacting, jangan 

melampaui tugas-tugas yang bukan menjadi kewenangan," kata Tjahjo4  

 

Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman mengaku menyesalkan 

insiden penertiban warung makan milik ibu Saeni yang dilakukan 

anggota Satpol PP Jumat (10/6) lalu. Menurutnya, tindakan itu telah 

menyalahi prosedur aturan karena petugas mengangkut barang 

dagangan milik wanita tua tersebut. “Seharusnya kan ditegur saja. 

Tidak perlu menyita makanan seperti itu. Ada kesalahan prosedur yang 

dilakukan oleh pihak Satpol PP,” ujarnya, di Serang, Minggu (12/6).  

 

Menurut Jaman, kewenangan Satpol PP hanya sebatas menutup 

warung makan dan restoran yang buka siang hari saat Ramadan. 

Tujuannya, agar tidak ada pihak yang dirugikan ketika ada razia 

penertiban. “Seharusnya kan ditutup aja cukup, gak perlu diangkut. 

Sorenya kan mereka bisa berjualan lagi. Bagaimanapun saya tidak 

sepakat ada yang khayak gini,” kata Jaman.5 

 

 

Kasus Ibu Saeni vs Satpol PP Pemkot Serang tiba-tiba menjadi pembicaraan 

publik, sebab cukup fenomenal menghiasi banyak berita dan menjadi bahan diskusi 

banyak pihak, di seluruh media bahkan mereka yang terhubung dalam jaringan 

media sosial. Massifnya media memberitakan razia yang dilakukan oleh aparat 

Satpol PP Kota Serang, Banten kepada pemilik warung nasi membuat perbedaan 

                                                           

http://nasional.Republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/13/o8p0zx282-

menag-yang-tak-berpuasa-hormati-yang-berpuasa, pada 20 juni 2016 pukul 20.42 

 
4 Eko Supriyadi, "Mendagri Minta Satpol PP Bertugas Secara Simpatik" 

diakses dari, 

http://nasional.Republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/13/o8p4so282-

mendagri-minta-satpol-pp-bertugas-secara-simpatik pada 20 juni 2016 pukul 

21.05 
5 Laurens Dami/WBP, "Wali Kota Serang: Razia Warteg Ibu Saeni oleh 

Satpol PP Salah Prosedur" diakses dari, 

http://www.beritasatu.com/nasional/369606-wali-kota-serang-razia-warteg-ibu-

Saeni-oleh-satpol-pp-salah-prosedur.html pada 20 juni 2016 pukul 21.16 
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cara pandang publik melihat kejadian ini dan dipastikan opini publik terbelah dalam 

menyikapi kejadian tersebut. 

Perhatian publik terbawa oleh pemberitaan razia warung nasi di Kota Serang, 

Banten ini karena cukup fenomenal menghiasi banyak berita dan menjadi bahan 

diskusi banyak pihak, di seluruh media bahkan mereka yang terhubung dalam 

jaringan media sosial. kasus Ibu Saeni telah menyedot perhatian media massa, 

terutama media online hingga mampu mengaduk emosi khalayak. 

Disinilah kemudian media mengambil peran, bagaimana opini dapat 

dibentuk, diolah atau sengaja disusupi pesan-pesan dari sebuah peristiwa razia 

warung makan yang kebetulan pas momennya dengan pelaksanaan puasa 

Ramadhan yang bisa dijadikan instrumen menyebarkan berbagai inspirasi 

keagamaan hingga wacana kontroversi berbagai hal yang berkaitan dengan puasa.  

Hal lain yang menarik adalah tengah  hangatnya pembatalan Perda 

bermasalah oleh Presiden Jokowi yang mengumumkan bahwa Kementerian Dalam 

Negeri sudah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah yang dianggap bermasalah yang salah satu poin pentingnya adalah peraturan 

yang menghambat semangat kebinekaan dan persatuan dalam bingkai NKRI. Hal 

ini lebih diperparah oleh sentimen keagamaan yang dimunculkan pihak-pihak 

tertentu.  

Terjadi Pro dan Kontra terhadap tindakan razia yang dilakukan oleh aparat 

Satpol PP Pemkot Serang ini. Satu sisi publik menganggap Penertiban yang 

dilakukan Satpol PP Pemkot Serang dinilai sebagian kalangan ‘berlebihan’ dalam 

mengerjakan tugasnya dan telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan. hal ini 

merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan terhadap para pedagang 
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karena dianggap merampas hak untuk mencari nafkah halal serta terkesan 

Pemerintah Daerah bertindak semena-mena. Banyak masyarakat yang menilai hal 

ini justru akan mengotori bulan suci ramadhan. Seperti yang dilansir oleh beberapa 

media sebagai berikut: 

Serang- Razia rumah makan atau warung tegal (warteg) milik ibu 

Saeni (53) atau sering disapa ibu Eni, oleh petugas Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang dengan alasan menegakkan 

peraturan daerah (perda) melarang rumah makan buka siang hari selama 

Ramadan, dinilai telah terjadi salah prosedur. Kesalahan itu terletak 

pada tindakan petugas Satpol PP yang menyita makanan milik ibu 

Saeni. 

Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman mengaku menyesalkan 

insiden penertiban warung makan milik ibu Saeni yang dilakukan 

anggota Satpol PP Jumat (10/6) lalu. Menurutnya, tindakan itu telah 

menyalahi prosedur aturan karena petugas mengangkut barang 

dagangan milik wanita tua tersebut. “Seharusnya kan ditegur saja. 

Tidak perlu menyita makanan seperti itu. Ada kesalahan prosedur yang 

dilakukan oleh pihak Satpol PP,” ujarnya, di Serang, Minggu (12/6). 

Menurut Jaman, kewenangan Satpol PP hanya sebatas menutup 

warung makan dan restoran yang buka siang hari saat Ramadan. 

Tujuannya, agar tidak ada pihak yang dirugikan ketika ada razia 

penertiban. “Seharusnya kan ditutup aja cukup, gak perlu diangkut. 

Sorenya kan mereka bisa berjualan lagi. Bagaimanapun saya tidak 

sepakat ada yang khayak gini,” kata Jaman.6 

 

Sementara media yang lain menulis sebagai berikut :  

JAKARTA, Kompas.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) 

menentang adanya penyisiran oleh Satpol PP terhadap pemilik restoran 

atau warung makanan yang tetap buka selama bulan Ramadhan. Salah 

satu warung makan yang terkena sweeping adalah milik Saeni (53), 

warga Serang, Banten.  

                                                           
6 Laurens Dami/WBP, "Wali Kota Serang: Razia Warteg Ibu Saeni oleh 

Satpol PP Salah Prosedur" diakses dari, 

http://www.beritasatu.com/nasional/369606-wali kota-serang-razia-warteg-ibu-

Saeni-oleh-satpol-pp-salah-prosedur.html pada 21 juni 2016 pukul 20.18 

http://www.beritasatu.com/nasional/369606-wali
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"Siapa pun tidak boleh melakukan upaya untuk sweeping 

masyarakat yang berjualan. Kalau barangnya biasa, otomatis pedagang 

biasa," ujar Kalla dalam tayangan di Kompas TV, Minggu (12/6/2016).  

Menurut Kalla, tidak semua warga berpuasa pada bulan 

Ramadhan ini. Selain warga yang non-Islam, ada juga warga Muslim 

yang tidak bepuasa karena berhalangan seperti sakit. 

"Kalau orang sakit bagaimana? Dia perlu makanan. Atau orang 

yang tidak puasa bagaimana?" kata Kalla. "Jadi tidak boleh karena 

alasan itu, semena-mena sweeping," lanjut dia.  

Lagi pula, kata Kalla, restoran dan warung makan cukup "tahu 

diri" dengan memasang tirai di pintu dan jendelanya agar aktivitas di 

dalam tidak bisa terlihat dari luar. Ia meminta masyarakat baik yang 

berpuasa maupun tidak untuk saling menghormati.  

"Yang tidak puasa menghormati orang puasa, yang puasa juga 

tetap hormati yang tidak puasa," kata Kalla.  

Menurut Kalla, apa yang dilakukan Satpol PP di Serang, Banten, 

itu berlebihan. Pasalnya, peraturan pemerintah pun tidak mengatur 

larangan orang untuk berjualan selama puasa. 7 

 

Publik juga menjustifikasi kejadian ini mencederai iklim toleransi antar umat 

beragama sebab ada unsur pemaksaan dalam razia tersebut, dimana jika ditilik 

Indonesia merupakan Negara yang menganut kebebasan beragama selain itu 

Indonesia juga terdiri dari berbagai suku agama dan ras yang berbeda. Hal ini yang 

menjadi perdebatan publik, sebab makna toleransi yang seharusnya seperti apa 

masih menjadi perbedaan apakah mayoritas menghormati minoritas atau 

sebaliknya.  

                                                           
7 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Wapres JK: Siapa Pun Tidak 

Boleh "Sweeping" Orang Berjualan Saat Ramadhan" diakses dari, 

http://ramadhan.Kompas.com/story/read/2016/06/12/07294311/wapres.jk.siapa.pu

n.tidak.boleh.sweeping.orang.berjualan.saat.ramadhan pada 21 juni 2016 pukul 

20.35 

 

http://ramadhan.kompas.com/story/read/2016/06/12/07294311/wapres.jk.siapa.pun.tidak.boleh.sweeping.orang.berjualan.saat.ramadhan
http://ramadhan.kompas.com/story/read/2016/06/12/07294311/wapres.jk.siapa.pun.tidak.boleh.sweeping.orang.berjualan.saat.ramadhan
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Tak hanya banyak yang menolak namun terdapat juga sejumlah golongan 

masyarakat yang mendukung apa yang dilakukan petugas Satpol PP dan Pemkot 

Serang untuk menegakkan peraturan dengan maksud untuk menghormati bulan suci 

ramadhan. Seperti yang dilansir oleh beberapa media sebagai berikut: 

Sumbar1.com-Fenomena Warteg Saeni yang dirazia Satpol PP 

Serang karena buka saat bulan puasa menimbulkan berbagai tanggapan 

di publik. Ada yang menyalahkan arogansi Satpol PP, ada pula yang 

mendukung karena hal itu dilakukan untuk menegakkan aturan. 

 

Seperti yang dilakukan sejumlah ulama dan para santri di kota 

Serang. Mereka bahkan berunjuk rasa di depan DPRD Kota Serang 

untuk menolak pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat). Ratusan ulama dan santri 

menggelar aksi unjuk rasa dengan melakukan pengumpulan tanda 

tangan di depan gedung DPRD Kota Serang, Kamis (16/6). 

 

“Banyaknya orang yang mengatakan isu intoleransi itu sangat 

menyinggung masyarakat Kota Serang. Sejak dulu kita masyarakat 

Banten bersama Kota Serang selalu berdampingan bersama dengan 

umat beragama,” kata Ketua PCNU Kota Serang, KH Matin Sarkowi. 

 

Matin berharap, dengan adanya aksi ini dapat mendorong Pemkot 

untuk tetap mempertahankan Perda No 2 Tahun 2010. “Kita 

mendukung Pemkot untuk tetap melakukan razia dan menindak warung 

makan yang buka tidak sesuai jam operasional,” katanya. 

 

Matin menjamin, bila umat non muslim dengan umat Islam di 

Kota Serang selalu berdampingan. Hal tersebut terbukti dengan 

bangunan gereja dan Masjid Agung yang berdekatan. “Kami selalu 

berkomunikasi jika hendak melakukan kegiatan keagamaan. Kami 

saling menghargai dan menghormati,” ujarnya.8 

 

Sementara media yang lain menulis sebagai berikut :  

TEMPO.CO, Serang - Majelis Ulama Indonesia Kota Serang 

mendukung tindakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang 

                                                           
8 Anton Aruan, "Ulama Serang Dukung Petugas Razia Warung Makanan 

Yang Buka Siang Hari Saat Bulan Puasa" diakses dari, http://sumbar1.com/ulama-

serang-dukung-petugas-razia-warung-makanan-yang-buka-siang-hari-saat-bulan-

puasa/ pada 20 juni 2016 pukul 20.55 

 

http://sumbar1.com/ulama-serang-dukung-petugas-razia-warung-makanan-yang-buka-siang-hari-saat-bulan-puasa/
http://sumbar1.com/ulama-serang-dukung-petugas-razia-warung-makanan-yang-buka-siang-hari-saat-bulan-puasa/
http://sumbar1.com/ulama-serang-dukung-petugas-razia-warung-makanan-yang-buka-siang-hari-saat-bulan-puasa/
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yang melakukan razia warung makan di Kota Serang yang tetap buka 

siang hari pada bulan suci Ramadan. 

"MUI Kota Serang mendukung sikap tegas Satpol PP dan 

Pemerintah Kota Serang sesuai dengan hasil rekomendasi rakor MUI 

dan ormas Islam bahwa warung makan tidak buka pada siang hari 

selama bulan suci Ramadan," kata Sekretaris Umum MUI Kota Serang 

Amas Tajudin, Minggu, 12 Juni 2016, di kantor MUI Kota Serang. 

Amas Tajudin mengatakan penertiban warung makan dan 

restoran yang dilakukan Satpol PP Kota Serang sudah sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, 

Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat serta surat 

edaran Wali Kota dan MUI yang sudah disebarkan sebelum Ramadan. 

Terkait dengan tindakan petugas yang langsung melakukan 

penyitaan makanan yang dijajakan Saeni tanpa ada teguran terlebih 

dulu, Amas juga mendukungnya. Menurut Amas Tajudin, hal itu untuk 

memberikan efek jera bagi para pemilik rumah makan yang dari tahun 

ke tahun tetap membandel membuka dan melayani pembeli meski 

sudah diberikan imbauan dan diingatkan petugas. 

Sebelumnya, Wali Kota Serang Haerul Jaman mengatakan 

adanya Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat yang 

juga mengatur rumah makan dan restoran di Kota Serang dilarang buka 

siang hari pada bulan Ramadan dibuat karena adanya gagasan dari 

tokoh masyarakat serta alim ulama di Kota Serang. 

Amas Tajudin, yang juga tokoh masyarakat, mengatakan perda 

dan surat edaran rumah makan dilarang buka siang hari pada bulan 

Ramadan dicetuskan atas dasar mayoritas masyarakat Kota Serang 

beragama Islam. Menurut dia, di Kota Serang, merupakan hal tabu jika 

rumah makan buka pada siang hari selama Ramadan. Rumah makan 

dan restoran yang buka pada siang selama Ramadan membuat 

masyarakat Kota Serang resah. Atas dasar itulah pemerintah tanggap 

dan melarang rumah makan serta restoran buka pada siang hari pada 

bulan suci Ramadan.9 

                                                           
9 Darma Wijaya (Serang) | NF, "MUI Dukung Satpol PP Razia Warung 

Saeni Supaya Jera", diakses dari : 

https://m.tempo.co/read/news/2016/06/13/173779303/mui-dukung-satpol-pp-

razia-warung-Saeni-supaya-jera pada 21 juni 2016 pukul 21.13 

 

https://m.tempo.co/read/news/2016/06/13/173779303/mui-dukung-satpol-pp-razia-warung-saeni-supaya-jera
https://m.tempo.co/read/news/2016/06/13/173779303/mui-dukung-satpol-pp-razia-warung-saeni-supaya-jera
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Dengan adanya perang wacana di  masyarakat Indonesia yaitu Pro dan kontra 

terhadap tindakan razia yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Pemkot Serang 

terhadap para pemilik warung nasi saat Bulan suci Ramadhan. Hal ini tentunya 

menjadi cukup menarik untuk diikuti oleh masyarakat Indonesia.  

Semua itu tidak terlepas dari peranan komunikasi massa sebagai media 

informasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Komunikasi massa itu sendiri 

menurut Joseph A. Devito 1997 yang dikutip Nurudin (2007:11) adalah komunikasi 

massa sebagai komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang 

luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa semua masyarakat mengikuti 

pemberitaan baik di televisi, media cetak maupun online.  Kedua, komunikasi 

massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio dan 

atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila 

didefinisikan menurut bentuknya yaitu seperti televisi, radio, media cetak (koran, 

majalah), film, buku, pita dan portal berita media online.10 

Pemberitaan mengenai tindakan razia yang dilakukan oleh aparat Satpol PP 

Pemkot Serang terhadap para pemilik warung nasi saat Bulan suci Ramadhan di 

media massa, seperti televisi, koran, majalah, portal online dan lainnya mendapat 

perhatian yang berbeda-beda. Ulasan - ulasan media massa dapat memberikan 

interfensi sosial, khususnya dalam hidup bermasyarakat.  Menurut Nurudin 

(2007:77) kalau kita membicarakan fungsi media massa sebagai penyatu 

masyarakat, kita juga perlu memperbincangkan peluang munculnya permusuhan 

dan konflik di masyarakat akibat pemberitaan media massa. Media massa mampu 

                                                           
10 Nurudin.. Pengantar Komunikasi Massa. (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada. 2007). h. 11 
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meliput beritanya dengan tehnik cover both sides (meliput dua sisi yang berbeda 

secara seimbang) atau bahkan all sides (meliput dari banyak segi suatu kejadian).11 

Dari kutipan tersebut jelas sekali jika media massa memiliki peranan penting dalam 

mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir dan opini masyarakat baik yang 

bersifat positif maupun negatif. Ini artinya media massa memiliki peranan penting 

dalam kehidupan di masyarakat yang berada di era teknologi informasi saat ini.  

Bericara mengenai media tentu ada kaitanya dengan komunikator atau 

penyampai pesan, perlu di ketahui dalam media massa komunikator bukanlah satu 

orang, tetapi kumpulan orang. Setiap media memiliki cara pandang tersendiri dalam 

mengintepretasikan sebuah berita atau informasi. Intepretasi inilah yang mendasari 

jika penulisan berita akan berbeda pula hasilnya. Selain itu juga intepretasi dan 

penulisan berita ini didasarkan pada ideologi yang dianut media serta bagaimana 

seorang jurnalis akan menyajikan berita kepada publik. Sehingga, terdapat sebuah 

kemungkinan yang ditulis dan disajikan sesuai dengan pemahaman yang dianut 

oleh sang jurnalis atau perusahaan media itu sendiri. 12 

Menurut Baali dan Wardi yang dikutip Nurudin (2009 :124 ) pandangan 

manusia dipengaruhi tiga faktor yaitu pandangan kultural, kedudukan sosial, dan 

kecenderungan personal. Itu artinya seorang jurnalis atau pemilik media memiliki 

kecenderungan subjektifitas dalam menanggapi suatu hal yang kemudian 

dituliskannya dalam bentuk berita.13 Melihat dari kutipan di atas kita bisa 

                                                           
11 Nurudin.. Pengantar Komunikasi Massa. (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada. 2007). h. 77 
12 Ibid. h. 19. 
13 Nurudin.. Pengantar Komunikasi Massa. (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada. 2009). h. 124 
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mengetahui jika seorang jurnalis atau pemilik media dipengaruhi oleh pengalaman, 

tingkat pengetahuan yang dimiliki, dan ideologi yang berbeda-beda.  Jika melihat 

realita seorang jurnalis atau pemilik media tersebut memiliki ideologi tertentu 

dalam menuliskan berita, Maka dari itu sangat berbahaya jika informasi tersebut  

diterima secara terus menerus dan sebagai audiense tidak mampu untuk menelaah 

kembali informasi dan mengkonfirmasi kebenaran yang terdapat  pada berita yang 

disajikan. Padahal di sisi lain berita itu ada kemungkinan memiliki ketimpangan 

yang harus diverifikasi lebih lanjut mengenai fakta atau opini yang disajikan. Oleh 

karenanya perlu memiliki pemahaman yang lebih serta lebih teliti terhadap 

kebenaran sebuah informasi dari sebuah media. Jika tidak demikian, maka 

masyarakat akan mengikuti alur yang telah di setting oleh media massa dan akan 

terpengaruh dari agenda media tertentu.  

Seperti menurut Maxwell McCombs dan Donald L.Shaw yang dikutip 

Nurudin (2009:195), media (Khususnya media berita) tidak selalu berhasil 

memberitahu yang kita pikir, tetapi media tersebut benar-benar berhasil 

memberitahu apa yang kita berpikir tentang apa. Media massa selalu mengarahkan 

kita pada apa yang harus kita lakukan.  Media memberikan agenda-agenda melalui 

pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya. 14 

Dari kutipan di atas jelas jika sebenarnya media sangat mudah untuk 

membentuk opini atau pola pikir khalayak. Apalagi jika melihat interest dari 

masyarakat akan informasi menjadi salah faktor jika media sangat efektif 

memberikan pengaruh tersendiri untuk publik. Hal ini tentunya menjadi kecurigaan 

                                                           
14 Ibid. h. 195. 
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jika media tidak hanya menyampaikan informasi yang objektif, tetapi juga terdapat 

kepentingan dan sesuai dengan ideologi dari jurnalis atau media itu sendiri dalam 

mengkonstruksi pesan tersendiri agar diterima masyarakat. Apalagi jika kita 

kaitkan dengan media online yang mana mereka mengandalkan kecepatan dalam 

menyajikan berita yang bisa jadi media online hanya menyajikan berita fakta yang 

terpenggal. Tentu saja ini juga memungkinkan pemberitaan razia yang dilakukan 

oleh aparat Satpol PP Pemkot Serang terhadap para pemilik warung nasi saat Bulan 

suci Ramadhan juga terpenggal dalam menyajikan beritanya.  

Sesuai dengan berkembangnya teknologi banyak bermunculan portal online 

di Indonesia untuk melengkapi kebutuhan masyarakat Indonesia. Beberapa contoh 

portal berita online di Indonesia yaitu Kompas.com, Detik.com, Okezone.com, 

Republika.co.id, Tempo.com, Liputan6.com, Metrotvnews.com, Sindonews.com 

dan lain -lain.  

Hal  menarik dari berbagai portal online yang ada di Indonesia, 

Republika.co.id dan Kompas.com sebagai media nasional menjadi perhatian lebih 

oleh peneliti dalam hal pemberitaan razia yang dilakukan oleh aparat Satpol PP 

Pemkot Serang terhadap para pemilik warung nasi saat Bulan suci Ramadhan pada 

tahun 2016. Dari sisi jurnalistik, kasus Ibu Saeni memiliki nilai berita seperti 

konflik, human interest, impact (akibat), informasi, penting dan aktual, sehingga 

tidak mengherankan jika media massa dan media online pun beramai-ramai meliput 

peristiwa tersebut tidak terkecuali Kompas.com dan Republika.co.id yang gencar 

mengambil peranan untuk menyajikan fakta-fakta seputar razia tersebut. Untuk 

menyajikan peristiwa ini, tentu kedua portal berita tersebut memiliki cara 
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pandangnya masing-masing, dan secara otomatis kepentingan - kepentingan 

tertentu yang menyelimuti pemberitaan pun ikut berbeda. 

Sajian yang diberikan kepada publik memiliki perbedaan yang signifikan, 

sekilas jika dilihat dari judul berita yang diberikan Kompas.com “Larangan Warung 

Buka Saat Bulan Puasa Dinilai Merusak Citra Islam dan Toleransi” atau “Polemik 

Razia Warung Nasi, Pantaskah Serang Dilabeli Kota Islami?” namun jika melihat 

judul berita dari Republika.co.id dalam menanggapi hal yang sama seperti “DPR: 

Semua Pihak Harus Bangun Suasana Kondusif Selama Ramadhan” atau “MUI: 

Larangan Penjual Makanan di Siang Hari Edukasi Generasi Muda”.  Jika dilihat 

dari judul antara kedua media tersebut sangat berbeda terlepas dari apapun isi dan 

konten yang diberikan dalam berita tersebut. Ini perbedaan yang menarik untuk 

dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada pandangan tertentu pada kedua 

portal berita tersebut dalam mempengaruhi persepsi masyarakat.  

Kompas.com dikelola oleh PT Kompas Cyber Media dan kompas berada di 

bawah kepemilikan Jakob Oetama. Kompas.com adalah perluasan dari harian 

kompas yang notabene yang memiliki ideologi Nasionalis Liberal. Peneliti melihat 

bagaimana pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas.com yang lebih cenderung 

memblow-up kejadian ini secara berlebihan. Peneliti menduga adanya sudut 

pandang tertentu yang ingin disampaikan dari sisi pemberitaan oleh Kompas.com 

seolah-olah terlihat menyudutkan islam sebagai agama yang memaksa, selain itu 

Kompas.com sepertinya ingin mensuarakan terkait pembatalan perda oleh presiden 

jokowi dengan kesengajaan membentuk isu nasional untuk mencabut perda-perda 

syariah di seluruh wilayah indonesia. 
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Sedangkan Republika.co.id merupakan perusahaan media yang berbasis 

keagamaan dan merupakan portal berita muslim terbesar di Indonesia memasang 

badan sebagai benteng untuk menangkal derasnya arus pemberitaan yang 

menyudutkan umat islam. Republika.co.id sepertinya mencoba ingin meluruskan 

logika toleransi umat beragama dalam memandang razia warung nasi ini dan 

sepertinya Republika.co.id ingin mematahkan anggapan bahwa perda ini 

bermasalah, intoleran dan tidak sesuai dengan iklim toleransi yang berlaku di 

Indonesia. 

Namun jika dilihat dari pemberitaan terdapat dua arah pesan yang berbeda 

yang diinginkan dari dua portal tersebut, dengan dugaan ini peneliti merasa tertarik 

untuk melihat makna konten dan konstruksi berita yang digunakan oleh kedua 

portal berita tersebut, peneliti menggunakan analisis framing untuk melihat 

pembingkaian yang dilakukan oleh kedua portal berita Kompas.com dan 

Republika.co.id. Analisis framing peneliti anggap yang paling tepat untuk melihat 

konstruksi kedua media tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu diteliti bagaimana kedua portal berita 

Kompas.com dan Republika.co.id dalam mengkonstruksi berita mengenai razia 

yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Pemkot Serang terhadap para pemilik warung 

nasi saat Bulan suci Ramadhan.  
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B. Rumusan Masalah  

Untuk mendekati masalah penelitian seperti yang telah di rumuskan di latar 

belakang maka peneliti mengunakan metode framing dari Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki untuk itu pertanyaan penelitian bisa di rumuskan sebagai 

berikut: Bagaimana Kompas.com dan Republika.co.id melakukan Konstruksi 

pemberitaan dalam perspektif  framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk : 

Mengetahui Bagaimana Kompas.com dan Republika.co.id melakukan Konstruksi 

pemberitaan dalam perspektif  framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

 

D. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Secara Akademis  

1. Diharapkan dapat memberikan masukan pada perkembangan studi Ilmu 

Komunikasi dalam hal jurnalistik dan media online khususnya untuk 

melihat konstruksi sebuah media dengan menggunakan konsep framing. 

2. Diharapkan menjadi tambahan referensi kepustakaan mengenai kajian teks 

dalam media online dan dunia penulisan jurnalistik khususnya dalam studi 

analisis framing. 

3. Diharapkan hasil temuan mengenai konstruksi di media online menambah 

wawasan akademisi dan jurnalis mengenai perkembangan dalam 

komunikasi. 
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b. Manfaat Secara Pemberdayaan Audience

1. Diharapkan dapat menjadi kerangka acuan masyarakat dalam membaca dan

mendalami pesan pada media online khususnya pada hal berita.

2. Memberi wacana baru kepada masyarakat mengenai pemberitaan, jika

dalam mentelaah pesan di portal online agar lebih selektif lagi dalam

memahami sebuah berita dan harus diperhatikan sumber kebenarannya atau

dikonfirmasi kebenarannya.


