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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aksi bela islam 2 Desember 2016 adalah aksi menggugat

Basuki  Tjahaja  Purnama atau biasa  disebut  Ahok yang diduga

menjadi  tersangka  kasus  penistaan  agama.  Aksi  yang  biasa

disebut  aksi  212  ini  merupakan  episode  kedua  dari  aksi

sebelumnya  yang  terjadi  pada  4  November  2016  yang  juga

disebut  aksi  411.  Umat  muslim  dari  beberapa  pelosok  negeri

datang berbondong-bondong untuk ikut serta aksi 212 ke Jakarta.

Pada  saat  aksi  212  tengah  berlangsung,  beredarlah  foto-foto

keadaan aksi  mulai  dari  sholat  jumat  bersama di  area  sekitar

Monumen  Nasional  (Monas),  peserta  aksi  yang  menjaga

kebersihan  selama  menjalankan  aksi  hingga  beberapa  bala

bantuan  logistik  berupa  makanan  dan  minuman.  Gambar

beberapa gerobak salah satu merk roti yang cukup terkenal, Sari

Roti  juga  tak  luput  dari  sorotan  netizen.  Pada  saat  aksi  212

berlangsung,  terdapat  rombongan  Tricycle  Hawker (penjual

gerobak keliling)  milik  Sari  Roti  yang bertuliskan “gratis  untuk

mujahid”  di  gerobaknya  dan  sempat  viral  di  media  sosial.

Awalnya  netizen  begitu  memuji  gambaran  keadaan  di  atas.

Sampai  selang sehari  pasca  aksi  212,  Sari  Roti  mengeluarkan

maklumat  yang  memaparkan  ketidakikutsertaannya  pada  aksi
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212.  Berikut keterangan pers dari Sari Roti seperti dikutip oleh

Republika.com (6/12) lewat situs resminya sebagai berikut : 

Sehubungan  dengan  beredarnya  informasi
mengenai  adanya  pembagian  produk  Sari  Roti
secara  gratis  oleh  penjual  roti  keliling  (hawker
tricycle)  pada  Aksi  Super  Damai  212,  dengan  ini
kami sampaikan bahwa:

1.  PT  Nippon  Indosari  Corpindo  Tbk.  selaku
produsen  produk  Sari  Roti  memberikan  apresiasi
sebesar-besarnya  atas  terlaksananya  Aksi  Super
Damai 212 yang berjalan dengan lancar dan tertib
pada tanggal 2 Desember 2016.

2.  PT  Nippon  Indosari  Corpindo  Tbk.
senantiasa  berkomitmen  menjaga  Nasionalisme,
keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
(NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika dengan senantiasa
berusaha  untuk  menjadi  perusahaan  kebanggaan
Indonesia.

3.  Dengan tidak  mengurangi  apresiasi  kami
atas  Aksi  Super  Damai  kemarin,  dengan ini  kami
sampaikan bahwa PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
tidak  terlibat  dalam  semua  kegiatan  politik.
Kemunculan  informasi  mengenai  pembagian
produk  Sari  Roti  secara  gratis  oleh  penjual  roti
keliling (hawker tricycle), merupakan kejadian yang
berada diluar kebijakan dan tanpa seijin PT Nippon
Indosari Corpindo Tbk.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas,
dengan  ini  PT  Nippon  Indosari  Corpindo  Tbk.
menyampaikan bahwa:

1.  Produk  Sari  Roti  tersebut  adalah  produk
yang dibeli  oleh salah seorang Konsumen melalui
salah satu Agen yang berlokasi di Jakarta.

2.  Pihak  Pembeli  meminta  agar  produk
tersebut  dapat  diantarkan  ke  area  pintu  masuk
Monas  dan  dipasangkan  tulisan  “gratis”  tanpa
pengetahuan  dan  perijinan  dari  pihak  PT  Nippon
Indosari Corpindo Tbk.

3.  Demikian  informasi  ini  kami  sampaikan
agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman  diberbagai
pihak.  PT  Nippon  Indosari  Corpindo  Tbk.
berkomitmen untuk  selalu  menjaga Nasionalisme,
keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
(NKRI)  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika,  serta  tidak
terlibat dalam semua aktivitas kegiatan politik.
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Langkah  yang  telah  diambil  oleh  PT  Nippon  Indosari

Corpindo  selaku  perusahaan  Sari  Roti  menimbulkan  pro  dan

kontra bahkan memicu hal kontroversial yang dapat mengancam

stabilitas Sari Roti. Tagar #BoikotSariRoti begitu ramai di media

sosial  beberapa  jam  pasca  maklumat  tersebut  diluncurkan  di

website  resmi Sari  Roti.  Hal  ini  lah yang mengejutkan,  karena

notabene  Sari  Roti  adalah  salah  satu  produk  makanan  yang

memiliki rekam jejak dan imej yang baik di masyarakat. Bahkan

nama Sari  Roti  masih sangat baik dan seolah dipuja-puja saat

aksi  212  berlangsung  dan  seketika  jatuh  pasca  maklumat

pernyataan ketidak-terlibatan Sari Roti diluncurkan. Seperti yang

dilansir  oleh  finance.detik.com  menjelaskan  tentang  turunnya

saham Sari Roti pasca pengumuman maklumat sebagai berikut : 

“Jakarta - Saham pemilik merek dagang Sari
Roti, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) anjlok
seiring  dengan  ramainya  pemberitaan  mengenai
anggapan dukungan Sari Roti terhadap aksi damai
2  Desember  2016.Mengutip  data  perdagangan
Bursa  Efek  Indonesia  (BEI),  Rabu  (7/12/2016),
hingga pukul 11.01 waktu JATS, saham ROTI anjlok
20 poin (1,32%) ke Rp 1.500.Saham ROTI sempat
menyentuh  level  terendahnya  di  Rp  1.500  dan
tertingginya  di  Rp  1.525.  Saham  ROTI
ditransaksikan  sebanyak  64  kali  dengan  total
volume perdagangan sebanyak 314 saham senilai
Rp 47,4 juta.”

Sementara media yang lain menulis sebagai berikut :

VIVA.co.id  (16/12)  –  Pimpinan  Daerah
Muhammadiyah (PDM) Surabaya meluncurkan Roti
Almaidah sebagai pengganti Sari Roti. Belakangan
memang  muncul  gerakan  boikot  produk  dari  PT
Nippon Indosari Carpindo Tbk oleh umat Islam.
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Ketua  Majelis  Ekonomi  dan  Kewirausahaan
(MEK)  PDM  Surabaya,  Aqib  Zarnuji  mengatakan,
bahwa saat ini umat Islam membutuhkan gerakan
ekonomi  secara  berjamaah  dan  profesional.  Oleh
karena itu,  untuk membiayai  usaha itu,  pihaknya
juga menjual saham.

"Harganya Rp1 juta setiap lembarnya," kata
Aqib, di Surabaya, Jumat, 16 Desember 2016.

Untuk  pembagian  keuntungannya,  mereka
menggunakan  sistem  bagi  hasil.  Rinciannya,  70
persen  untuk  pelaksana  teknis,  dan  30  persen
untuk penanam saham.

"Saham  sudah  terjual  sebesar  40  persen,"
kata Aqib menambahkan.

Aqih  menuturkan,  bahwa  roti  itu  nantinya
akan  dijual  di  outlet-outlet  dan  pusat  oleh-oleh
yang  ada  di  Surabaya.  Sedangkan  untuk  urusan
teknis  produksi  akan  diserahkan  kepada  Usaha
Kecil Menengah (UKM) yang menjadi binaan Aisyah.
Dia berharap, Roti Almaidah mampu menggantikan
Sari Roti yang sedang diboikot oleh umat Islam.

"Karena  kami  juga  ingin  memberikan  solusi
pengganti saat memboikot Sari Roti." 

Sebelumnya,  Sari  Roti  diboikot  umat  Islam
atas  klarifikasi  PT  Nippon  Indosari  Carpindo  Tbk,
perusahaan  yang  memproduksi  roti  tersebut,
terkait aksi 212, di Jakarta 2 Desember 2016 lalu.
Perusahaan itu  membantah kabar pembagian roti
gratis kepada peserta aksi damai 212.

Bahkan  ada  yang  menyayangkan  kejadian  ini  dan

menganggap bahwa Sari Roti seharusnya tak perlu melakukan

klarifikasi. Seperti yang dilansir oleh liputan6.com :

“Liputan6.com, Jakarta - Manajemen PT Bursa
Efek Indonesia (BEI) tak akan meminta penjelasan
pada manajemen PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
(ROTI)  atau  produsen  Sari  Roti  terkait  isu
pembagian roti gratis pada aksi damai 2 Desember
2016.  Menurut  BEI,  hal  tersebut  bukanlah  suatu
masalah.

"(Bursa  minta  penjelasan?)  Enggak-lah,
enggak  ganggu,  enggak  ada  masalah,"  kata
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Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat
di gedung BEI Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Dia  menambahkan,  BEI  juga  tak
mempertanyakan isu tersebut kepada manajemen
ROTI.  "  Ya  tidak  apa-apa,  sekarang  boleh  dong,
boleh bagi-bagi rezeki," ujar dia.”

Gejolak  ini  juga  tak  hanya  ramai  di  kalangan  netizen,

beberapa praktisi dalam bidang ekonomi dan manajemen juga

angkat suara dalam menanggapi klarifikasi Sari Roti. Mayoritas

juga  memberikan  pernyataan  bahwa  Sari  Roti  salah  dalam

mengambil langkah dan sedikit gegabah dalam mengidentifikasi

keadaan  yang  masih  begitu  panas  sehingga  justru  menjadi

bumerang yang berdampak pada citra Sari Roti sendiri. Seperti

yang dikemukakan oleh Rendy Saputra, CEO KeKe Busana dalam

akun facebooknya menjelaskan jika pembagian gratis Sari Roti

pada saat  aksi  212 itu  murni  karena adanya beberapa pihak

tertentu yang dengan sengaja memberikan untuk para peserta

aksi  tanpa  ada  sangkaan  jika  Sari  Roti  terlibat.  Rendy

menyarankan  kepada  pihak  Sari  Roti  untuk  mengevaluasi

kembali  tim  Public  Relations perusahaan  serta  sadar  bahwa

market Sari  Roti  adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas

muslim. Tak lupa di akhir postingannya yang ia unggah di akun

facebook nya pada 6 Desember 2016 itu  menyarankan pihak

Sari Roti untuk meminta maaf kepada kaum muslimin.

Pro dan kontra tentang kasus maklumat Sari  Roti  pasca

212 tersebut menjadi hal yang cukup menarik untuk terus diikuti

5



oleh jutaan masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  juga  tidak  terlepas

dari  peranan komunikasi  massa  sebagai  media  informasi  dan

edukasi kepada masyarakat Indonesia.

Komunikasi  massa  itu  sendiri  menurut  Joseph A.  Devito

1997 seperti dikutip Nurudin (2007) adalah sebagai komunikasi

yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa

banyaknya. 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  (televisi,  radio,  surat

kabar,  majalah,  film,  buku,  dan  pita.  Namun  sejalan  dengan

globalisasi  dan  masuknya  internet  ke  Indonesia  menjadikan

media  bertransformasi  dalam  bentuk  online.  Media  online

(online  media)  menurut  Romli  (  2014  )  adalah  media  massa

yang tersaji secara online di situs web (website) internet. Secara

teknis  atau  ”fisik”,  media  online  adalah  media  berbasis

telekomunikasi  dan  multimedia  (komputer  dan  internet).

Termasuk  kategori  media  online  adalah  portal,  website  (situs

web, termasuk blog), radio online, TV online, dan email. Dalam

hal pemberitaan mengenai maklumat Sari Roti pasca 212 dilihat

dari  media  massa  yang  sudah  menjadi  bahan  bacaan

masyarakat Indonesia, sebut saja televisi, majalah, portal online

dan lainnya. 
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Melihat permasalahan mengenai maklumat Sari Roti pasca

212 membuat berbagai  media  memiliki  perhatian lebih  untuk

mengulas fenomena ini. Tidak hanya media cetak namun juga

media  online  berlomba  untuk  mengulasnya.  Namun  dengan

adanya  pemberitaan  di  media  massa  dapat  menimbulkan

integrasi sosial maupun konflik sosial.  Menurut Nurudin (2007 :

77)  dengan kata  lain,  kalau kita  membicarakan  fungsi  media

massa  sebagai  penyatu  masyarakat,  kita  juga  perlu

memperbincangkan peluang munculnya permusuhan dan konflik

di  masyarakat  akibat  pemberitaan  media  massa.  Bagaimana

ternyata pesan media dipandang sebagai sesuatu yang memiliki

dampak, baik positif maupun negatif, terlebih untuk kasus Sari

Roti  ini,  pesan  dipandang sebagai  sesuatu  yang  memberikan

efek  negatif  kepada masyarakat.   Dari  kutipan  tersebut  jelas

sekali  jika  media  massa  memiliki  peranan  penting  dalam

mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir dari masyarakat.

Ini  artinya  media  massa  memiliki  peranan  penting  dalam

kehidupan di masyarakat yang berada di era informasi saat ini.

Menurut Nurudin ( 2007 : 19 ) komunikator dalam media massa

bukan 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
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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

medianya  sendiri.  seorang  jurnalis  atau  pemilik  media  pun

memiliki kecenderungan subjektifitas dalam menanggapi suatu

hal yang kemudian dituliskannya dalam bentuk berita. Melihat

dari  kutipan  di  atas  juga  kita  bisa  mengetahui  jika  seorang

jurnalis atau pemilik media dipengaruhi  oleh pengalaman dan

tingkat  pengetahuan  yang  dimiliki.  Maka  dari  itu  sangat

berbahaya  jika  kita  sebagai  audien  tidak  mengkonfirmasi

kebenaran yang terdapat pada berita yang tertuang dalam label

tertentu,  dikarenakan  seorang  jurnalis  atau  pemilik  media

menulis  berita  memiliki  kecenderungan  dipengaruhi  oleh

ideologi mereka pribadi.

Jika  melihat  realita  seorang  jurnalis  atau  pemilik  media

tersebut memiliki ideologi tertentu dalam menuliskan berita, ini

akan menjadi permasalahan jika masyarakat mentelaah mentah

– mentah informasi 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. Jika tidak demikian, maka masyarakat

akan mengikuti alur yang telah di setting oleh media massa dan

masyarakat akan terpengaruh dari propaganda media tertentu.
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Jacquess  Ellul dalam  Nasution  (1990)  seorang  sosiolog  dari

filosof  Prancis  mengatakan  jika  sebenarnya  media  massa

memiliki  kepentingan  propaganda untuk  mempengaruhi

psikologis massa untuk mengikuti apa yang diinginkan.

Propaganda  sebagai  komunikasi  yang  digunakan
oleh  suatu  kelompok  terorganisasi  yang  ingin
menciptakan  partisipasi  aktif  atau  pasif  dalam
tindakan –  tindakan suatu  massa  yang terdiri  atas
individu  –  individu,  dipersatukan  secara  psikologis
melalui  manipulasi  psikologis  dan  digabungkan  di
dalam suatu organisasi 

Dari  kutipan di  atas jelas jika sebenarnya media sangat

mudah untuk memberikan propaganda tersendiri kepada public.

Apalagi  jika  melihat  interest  dari  masyarakat  akan  informasi

menjadi salah satu faktor jika media sangat efektif memberikan

pengaruh tersendiri untuk publik. Selain itu media massa juga

dapat membuat sikap,  pemikiran dan perilaku seseorang bisa

berubah.

Hal ini tentunya menjadi kecurigaan jika media tidak hanya

menyampaikan  informasi  yang  objektif,  tetapi  juga  terdapat

kepentingan dan sesuai dengan ideologi dari jurnalis atau media

itu sendiri dalam mempropaganda 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
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maklumat Sari Roti pasca 212 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.co  liputan6.com,  metrotvnews.com,

sindonews.com dan lain – lain. Yang menarik dari berbagai portal

online  yang  ada  di  Indonesia,  Republika.co.id  dan  Tempo.co

sebagai  media  nasional  menjadi  perhatian  lebih  oleh  peneliti

dalam hal  pemberitaan  maklumat  Sari  Roti  pasca  212.  Sajian

yang diberikan kepada publik memiliki  perbedaan yang sekilas

jika  dilihat  dari  judul  berita  yang  diberikan.  Pembagian  Roti

Gratis di Aksi 212, Sari Roti : Kami Tak Terlibat Kegiatan Politik(

Tempo.co)  namun jika  melihat  judul  berita  dari  Republika.co.id

dalam menanggapi  hal  yang sama seperti Sari  Roti  Klarifikasi

Bagi-Bagi Roti Gratis di Demo 212.  Jika dilihat dari judul antara

kedua  media  tersebut  berbeda  terlepas  dari  apapun  isi  dan

konten yang diberikan dalam berita tersebut. Ini perbedaan yang

menarik untuk dikaji  lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana

kedua  portal  berita  tersebut  membingkai  image  suatu  brand

khususnya Sari Roti pasca maklumat ketidakterlibatannya pada

aksi 212 sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat.
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Terlepas  dari  kedua  judul  berita  online  di  atas,  alasan

peneliti  memilih  Tempo.co  dan  Republika.co.id  karena  kedua

portal  berita  tersebut  sebagai  media  online  nasional  yang

kredibel dan terverifikasi dewan pers. Tempo.co mendapat status

terverifikasi  administrasi  dan  Republika.com  mendapat  status

terverifikasi  faktual  dan  administrasi.  Menurut  analisis  dari

Alexa.com, Tempo.co menempati ranking ke 30 se-Indonesia dan

ranking  984  sedunia  sebagai  website  yang  paling  banyak

dikunjungi.  Sama  hal  nya  dengan  Republika.co.id  yang

menempati peringkat 39 se-Indonesia dan ranking 1336 sedunia.

Hal ini menunjukkan kedua portal berita tersebut telah populer

untuk menjadi rujukan sumber berita.  

Tempo.co dikelola oleh PT  Tempo Inti Media Tbk  di bawah

kepemilikan  Bambang  Harymurti.  Tempo.co  adalah  perluasan

dari majalah Tempo yang notabene sebagai perusahaan media

yang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dalam  hal  politik  atau

kepemilikan media yang hubungannya dengan pihak Sari  Roti.

Sedangkan  Republika  adalah  salah  satu  koran  nasional   di

Indonesia  dikelola  oleh  PT  Republika  Media  Mandiri  dibawah

kepemilikan Agoosh Yoosran  Saat ini Republika juga memperluas

jaringannya dengan menciptakan portal berita di internet dengan

republika.co.id.  Republika  juga  tidak  memiliki  sangkut  paut

mengenai politik dan kepemilikan media dengan pihak Sari Roti.

Namun  jika  dilihat  dari  pemberitaan  yang  dimuat  terdapat
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perbedaan arah pesan yang diinginkan oleh kedua portal berita

tersebut.  Dengan  dugaan  inilah  alasan  peneliti  tertarik  untuk

mengetahui bagaimana kedua portal berita tersebut membingkai

image  suatu  brand  khususnya  Sari  Roti  pasca  maklumat

ketidakterlibatannya  pada  Aksi  212  sehingga  mempengaruhi

persepsi masyarakat.

Untuk melihat makna konten dan berita pada kedua portal

berita,  peneliti  mengunakan  analisis  Framing untuk  melihat

pembingkaian yang dilakukan oleh kedua portal berita Tempo.co

dan Republika.co.id. Peneliti merasa analisis framing yang paling

tepat untuk melihat konstruksi media yang digunakan oleh kedua

portal berita tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu diteliti bagaimana

image  dan  pemberitaan  Sari  Roti  tentang  maklumatnya  yang

diluncurkan  pasca  Aksi  212  dengan  judul  penelitian  yaitu

Bingkai  Media  Online  Nasional  pada  Image  Sari  Roti

(Analisis  Framing  pada  Pemberitaan  Sari  Roti  pasca

Klarifikasinya  di  Aksi  212  dalam  Tempo.co  dan

Republika.co.id periode Desember 2016)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas,

maka  peneliti  ingin  merumuskan  masalah  yang  dikemukakan

adalah  Bagaimana  bingkai  pemberitaan  yang  terdapat  pada
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kedua  portal  berita  Tempo.co  dan  Republika.co.id  periode

Desember 2016 tentang image Sari Roti pasca klarifikasinya di

Aksi 212 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas  maka  tujuan

penelitian ini adalah untuk menginterpretasi pembingkaian yang

digunakan  pada  kedua  portal  online  Tempo.co  dan

Republika.co.id periode Desember 2016 tentang image Sari Roti

pasca klarifikasinya di Aksi 212

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Akademis

1.  Diharapkan  dapat  memberikan  masukan  pada

perkembangan studi Ilmu Komunikasi dalam hal jurnalistik

dan media online.

2.  Diharapkan  menjadi  tambahan  referensi  kepustakaan

mengenai kajian isi pesan dalam media online dan dunia

penulisan jurnalistik

3. Diharapkan hasil temuan mengenai  image suatu brand

dalam  suatu  bingkai  berita  di  media  online  menambah

wawasan akademisi dan jurnalis mengenai perkembangan

pengaruh media dalam komunikasi
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4. Diharapkan dapat memberi kontribusi dalam penelitian

yang lain mengenai image suatu brand di media online.

b. Manfaat Secara Praktis

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  jika  dalam

mentelaah  pesan  di  portal  online  harus  memperhatikan

literasi  dan  mengkonfirmasi  dengan  membaca  sumber

berita lainnya.

3. Diharapkan  sebagai  sarana  evaluasi  dan  kajian  para

praktisi  public  relations  di  perusahaan  atau  institusi

tertentu tentang kerangka pemberitaan dan opini publik.
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