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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam KTT Arab Islam Amerika Serikat yang digelar di Arab Saudi, 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal upaya mengatasi radikalisme dan 

terorisme. Jokowi menyarankan untuk mengatasi paham tersebut dengan 

pendekatan agama. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan sejarah mengajarkan 

bahwa senjata dan kekuatan militer saja tidak akan mampu mengatasi terorisme. 

Oleh karenanya, lanjut Jokowi, Indonesia meyakini pentingnya menyeimbangkan 

pendekatan hard-power dengan pendekatan soft-power. Selain pendekatan hard-

power, Indonesia juga mengutamakan pendekatan soft-power melalui pendekatan 

agama dan budaya (Jordan, 2017). 

Tema yang diangkat dalam KTT tersebut adalah tentang terorisme. 

Sebagaimana diketahui bahwa aksi terorisme cukup sering terjadi di berbagai 

daerah di wilayah Indonesia. Fenomena terorisme di Indonesia ini dimulai dengan 

tragedi Bom Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 merupakan tindakan teror yang 

mengataskan namakan agama, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu 

menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang (Adji, 2003:51). Tragedi 

ini terus diberitakan di semua media massa di Indonesia, pemberitaan ini 

merupakan trend pada saat itu. Setelah tragedi teror bom Bali I, muncullah teror 

bom berikutnya, yang terus berkelanjutan hingga sekarang. 
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Terorisme sendiri memiliki tujuan utama publikasi yang luas melalui 

media massa, guna menggalang massa yang banyak untuk mendukung aksi 

mereka (Djelantik, 2010:130). Seperti yang diungkapkan oleh Jakob Oetama 

dalam Hendropriyono (2009:217), bahwa terorisme klasik melakukan propaganda 

dengan aksi (propaganda by deeds), sehingga memerlukan dukungan media 

massa. Teroris memanfaatkan dengan maksimal pemberitaannya di berbagai 

media massa, karena dengan adanya pemberitaan tersebut mereka akan tetap 

hidup. Tetapi di sisi lain jika diperhatikan bahwa media massa juga sangat 

diuntungkan dengan adanya berita-berita teror yang nyata terjadi di sekitar 

masyarakat, sebab kekerasan merupakan hal yang menarik untuk dijadikan berita, 

apalagi jika masyarakat disuguhkan dengan adegan nyata tembak-menembak 

antara Densus 88 dengan teroris, layaknya film action dalam dunia nyata. Oleh 

karena itu, media massa seolah-olah berlomba-lomba untuk menaikkan tiras 

media cetak dan rating televisi. Hubungan yang saling menguntungkan atau 

istilahnya simbiosis mutualisme antara keduanya justru seringkali mengganjal 

upaya-upaya pemerintah untuk memberantas terorisme. 

Beberapa aksi terorisme di Indonesia sepanjang tahun 2015 adalah sebagai 

berikut: (1) Tanggal April 2015: Sedikitnya empat orang cedera akibat ledakan di 

permukiman padat penduduk di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ledakan 

terjadi di dalam sebuah rumah bedeng dari papan dan tripleks di sudut sebuah 

lapangan di belakang Gang Kayu Mati, Jalan Jatibunder, Tanah Abang, sekitar 

pukul 15.00 WIB. (2) Tanggal Juli 2015: Bom meledak di Mall Alam Sutera, 

Tangerang, Banten. (3) Tanggal 28 Oktober 2015: Bom kembali meledak di Mall 
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Alam Sutera. Saksi mata menerangkan ada suara ledakan pada pukul 12.05 di 

dalam toilet kantin karyawan di lantai LG Mall Alam Sutera. Polisi menangkap 

seorang pelaku tunggal. (4) Tanggal 16 November 2015: Ledakan terjadi di Jalan 

Raden Inten, Duren Sawit, Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi 

mata kepada aparat, ledakan berlangsung di seberang Gedung Senam, pada pukul 

03.30 WIB. Diduga pelaku memakai granat tangan (Marboen, 2016). (5) Tanggal 

14 Januari 2016: Lima orang yang diduga pelaku peledakan bom di Sarinah, 

Jakarta, ditembak oleh aparat keamanan saat terjadi tembak-menembak di sekitar 

lokasi ledakan. Korban meninggal mencapai tujuh orang, lima orang merupakan 

pelaku dan dua orang dari warga sipil. Tindakan teroris tersebut tepatnya di pos 

polisi di depan Starbucks Coffee, Sky Building. Dugaan sementara targetnya 

adalah kantor pos polisi. Pelaku lebih dari empat orang (Kompas, 17 Januari 

2016). 

Pemerintah Indonesia terus berupaya menanggulangi permasalahan 

terorisme yang terjadi. Oleh karena itu, pendapat atau pengalaman Indonesia 

dibutuhkan oleh dunia dalam hal menanggulangi aksi terorisme. Pada kesempatan 

tersebut, Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia membacakan pidatonya 

tentang terorisme di hadapan para pemimpin negara-negara Islam Arab dan 

Amerika Serikat. 

Konstruksi naskah pidato presiden Jokowi tentang terorisme di depan para 

pemimpin negara-negara Islam di jazirah Arabia dan di depan Presiden Amerika 

Serikat menarik untuk dianalisis dengan menggunakan analisis framing. Ada 

beberapa pengertian tentang analisis framing secara terminologis yang 
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diungkapkan oleh beberapa ahli. Definisi framing menurut Robert N. Entman 

adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari 

peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Adapun menurut William 

A. Gamson bahwa framing adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang 

terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-

peristiwa yang berkaitan dengan obyek suatu wacana (Eriyanto, 2012:67-68). 

Salah satu bentuk framing adalah framing model Entman. Konsep framing 

dalam pandangan Entman, secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk 

mengungkapkan the power of a communication text. Analisis framing dapat 

menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang 

didesak oleh transfer (atau komunikasi) informasi dari sebuah lokasi, seperti 

pidato, ucapan/ungkapan, news report, atau novel. Framing menurut Entman, 

secara esensial meliputi penseleksian dan penonjolan. Membuat frame adalah 

menseleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan membuatnya 

lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa 

sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi 

kausal, evaluasi moral, dan atau merekomendasikan penanganannya (Pareno, 

2005:81). 

Pidato Presiden RI Joko Widodo dalam KTT Islam Arab Amerika Serikat 

diduga membingkai bantahan bahwa Indonesia bukanlah negara teroris, tetapi 

sebaliknya justru menjadi korban tindakan radikalisme dan terorisme. Indonesia 

memiliki pengalaman yang cukup dengan masalah radikalisme dan terorisme, 

sehingga pidato tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah RI untuk membagi 
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pengalaman khususnya pendekatan yang dianggap efektif dalam mengatasi 

masalah radikalisme dan terorisme. Keberadaan Amerika Serikat dalam KTT 

tersebut dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengajak melakukan 

kerjasama dalam mengatasi masalah radikalisme dan terorisme sekaligus sebagai 

upaya untuk menghapus persepsi negatif tentang Islam di mata dunia internasional 

yang dapat diwakili oleh kehadiran dari negara adi daya tersebut.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik dan terdorong 

untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisis framing model Robert 

N. Entman. Peneliti kemudian mengambil judul penelitian, yakini “Konstruksi 

Pesan Tentang Terorisme Melalui Pidato (Analisis Framing Naskah Pidato 

Presiden Joko Widodo dalam KTT Arab Islam Amerika Tahun 2017)”. 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: bagaimanakah konstruksi pesan tentang terorisme pada naskah pidato 

Presiden Joko Widodo dalam KTT Arab Islam Amerika Tahun 2017? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis 

konstruksi pesan tentang terorisme pada naskah pidato Presiden Joko Widodo 

dalam KTT Arab Islam Amerika Tahun 2017. 
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2. Kegunaan Penelitian

a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

masukan bagi para komunikator dan institusi dalam mengkonstruksi pesan

yang terkandung dalam teks atau naskah pidato pada suatu konferensi.

b. Secara akademis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan

referensi yang berguna bagi peneliti maupun pihak-pihak yang

berkepentingan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh

lagi hasil temuannya pada masalah yang sama.


