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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Terorisme dapat menjadi topik yang sangat rancu saat didiskusikan. Hal 

ini disebabkan karena aspek dan sasarannya yang sangat luas, mencakup aspek 

politik, ekonomi, psikologi, agama, militer, hingga sejarah.
1
 Kata „terorisme‟ 

sendiri mulai dikenal oleh bangsa Eropa sejak meletusnya revolusi Perancis di 

tahun 1789. Kata terorisme dipakai untuk menggambarkan kekejaman dan 

kediktatoran pemerintah raja Perancis yang tak segan-segan untuk melakukan 

kekerasan pada rakyat yang membangkang perintahnya.
2
  

PBB pada tahun 1992 menyatakan bahwa terorisme merupakan sebuah 

metode atau tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan keresahan dan 

ketakutan dengan cara melakukan tindakan kekerasan secara berulang-ulang. 

Pelakunya bisa individu, kelompok/organisasi, maupun negara. Namun 

kebanyakan yang dijumpai adalah bentuk terorisme yang dilakukan oleh sebuah 

organisasi atau kelompok militan yang anggotanya sudah didoktrin dengan 

ideologi-ideologi tertentu serta latihan militer selama bertahun-tahun.
3
 Kelompok 

teroris umumnya memiliki pesan-pesan dan tujuan politik tertentu yang biasanya 
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disampaikan melalui berbagai macam cara, antara lain melalui propaganda, 

perbuatan kriminal, dan teror kekerasan untuk mencapai tujuannya. Tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh kelompok ini terjadi baik dalam konteks perlawanan 

kekerasan kepada negara maupun dalam upayanya untuk mewujudkan 

kepentingan negara.
4
 

Tragedi 9/11 yang terjadi pada tahun 2001 silam merupakan titik balik 

gerakan terorisme dalam abad ke 21.
5
 Banyaknya media massa yang menyebarkan 

informasi serta pemberitaan mengenai tragedi 9/11 secara tidak langsung turut 

membantu membangun persepsi masyarakat dunia untuk lebih mengenal teror itu 

sendiri yang sejak saat itu dikaitkan dengan umat Islam. Maka dari sinilah 

terorisme mengalami pergeseran makna. Jika pada awalnya aktor atau pelaku 

tindakan terorisme masih abu-abu, namun pasca tragedi 9/11 persepsi masyarakat 

tentang aktor terorisme mengerucut menjadi mengidentikkan Islam secara umum 

sebagai teroris karena Al Qaeda yang mengklaim selaku pihak yang bertanggung 

jawab atas tragedi 9/11 merupakan kelompok teroris yang berada di bawah 

payung Islam.
6
 

Lebih lanjut, labeling terhadap Islam sebagai aktor teror juga diperparah 

dengan munculnya The Islamic State of Iraq and al-Sham
7
 atau lebih dikenal 
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dengan ISIS, merupakan salah satu kelompok terorisme yang namanya mulai 

dikenal sejak beberapa tahun terakhir. Jika ditilik dari pergerakannya, ISIS 

merupakan salah satu kelompok terorisme yang bergerak di bawah gerakan politik 

Islam. Tujuannya adalah, membentuk sebuah kekhalifahan Islam dengan Irak dan 

Suriah sebagai pusatnya. Kelompok yang dulunya merupakan bagian dari Al-

Qaeda Irak ini menggunakan kekerasan dan berbagai teror lainnya untuk 

kemudian dipublikasikan di muka umum yang pada akhirnya menimbulkan 

ketakutan publik baik secara langsung maupun melalui media online seperti media 

sosial facebook, twitter, dan youtube sebagai sarana persebaran propaganda yang 

disamarkan menjadi semacam “dakwah” untuk menarik simpatisan masyarakat 

umum, khususnya kaum muda yang tidak teredukasi baik secara formal maupun 

agama yang sebelumnya telah diolah menjadi propaganda.
8
  

Propaganda berasal dari bahasa Latin „propagare’ yang secara istilah 

dikenal sebagai manipulasi dan penyebaran, serta digunakan untuk 

menggambarkan cara tukang kebun menyemaikan dan menebarkan tunas 

tanamannya ke sebuah lahan dan membiarkan tunas tersebut tumbuh dengan 

sendirinya. Pada masa kejayaan Katholik Roma, para petinggi gereja 

menggunakan metode propaganda untuk menyebarkan agama Katholik ke segala 

penjuru Italia dan negara-negara lainnya di Eropa.
9
 Seiring dengan perkembangan 

peradaban umat manusia, kini propaganda tidak hanya digunakan untuk metode 

penyebaran agama saja, melainkan juga dilakukan untuk tujuan politik, 

advertising, dan juga terorisme. 
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Metode propaganda yang umum diterapkan pada era Perang Dunia 

cenderung menggunakan metode komunikasi tradisional seperti komunikasi 

verbal face to face, siaran radio, serta penyebaran pamflet.
10

 Namun setelah 

munculnya teknologi internet serta adanya fenomena information society, semakin 

mempermudah usaha propagandis, yang kini umum dilakukan oleh kelompok 

teroris, untuk menyebarluaskan propagandanya. 

Memasuki akhir abad ke-21 masyarakat di seluruh dunia mulai mengalami 

perubahan. Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan adanya fenomena 

globalisasi turut membantu mudahnya persebaran informasi dan ide lintas 

negara.
11

 Perkembangan teknologi tersebut didukung oleh masyarakat dunia yang 

juga mulai tanggap terhadap teknologi baru yang akhirnya membentuk fenomena 

information society, yakni sebuah fenomena yang ditandai dengan meningkatnya 

konsumsi masyarakat atas teknologi.
12

 Uni Eropa menyatakan bahwa information 

society hampir sama dengan liberalisasi komunikasi yang memungkinkan semua 

orang untuk mengakses segala jenis informasi sebebas-bebasnya dengan jaringan 

internet yang kompleks termasuk segala jenis alat komunikasi yang 

mendukungnya.
13
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Perkembangan teknologi internet dan fenomena information society yang 

telah menciptakan generasi melek teknologi dimanfaatkan oleh ISIS, yang 

merupakan salah satu kelompok teroris, untuk menyebarkan propagandanya 

melalui media online seperti blog, website, youtube, dan twitter. Salah satu bentuk 

propaganda ISIS yang hingga kini mudah untuk diakses oleh setiap orang melalui 

jaringan internet adalah Majalah Dabiq yang diterbitkan secara berkala oleh ISIS. 

Pada dasarnya, manusia selalu merasa tertarik dengan segala sesuatu yang 

berbentuk kekerasan dan pertumpahan darah. Dan teroris memiliki kemampuan 

dan kapabilitas untuk melakukannya dengan cara menyebarkan ketegangan serta 

ancaman yang sarat akan bahaya. Hal ini dapat berupa pembajakan, penyanderaan, 

hingga yang paling umum dilakukan yaitu serangan bom bunuh diri.
 14

 Publisitas 

yang dikemas secara apik dan diselingi dengan unsur-unsur propaganda serta 

respon dari masyarakat global adalah tujuan utama ISIS untuk mendapatkan 

perhatian di mata dunia. 

Gabriel Weimann mengemukakan ada 3 jenis audience yang disasar oleh 

kelompok teroris melalui jaringan online. Kelompok teroris sendiri memiliki cara 

yang berbeda untuk mendekati ketiga jenis audience tersebut, yaitu:
15

 

a. Suporter loyal dan orang-orang yang berpotensi untuk menjadi 

suporter. Kelompok teroris biasanya menggunakan slogan-slogan 

tertentu dan menjual barang yang identik dengan kelompok teroris 

seperti kaos, bendera, dan lain-lain. Biasanya kelompok teroris 

                                                                                                                                                               
Diakses melalui http://www.ittk.hu/netis/doc/ISBC_eng/02_ZKL_final.pdf, pada Kamis, 4 

Februari 2016 pukul 11.23 WIB. 
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menggunakan bahasa setempat dari masyarakat yang menjadi 

sasarannya agar ideologi mereka lebih mudah diterima dan masyarakat 

menjadi mudah untuk dipengaruhi; 

b. Opini publik dari masyarakat internasional. Meskipun masyarakat 

tersebut tidak terlibat secara langsung dengan isu-isu yang disebarkan 

oleh kelompok teroris dan bahkan berada di wilayah yang sangat jauh 

dari markas teroris, berkat integrasi dari teknologi new media mereka 

bisa jadi tertarik terhadap isu terorisme. Kelompok terorisme biasanya 

menggunakan metode propaganda video, film, dan lagu yang mudah 

diakses dan diterima oleh masyarakat internasional; 

c. Public enemy. Kelompok teroris mengubah cara pandang masyarakat 

dengan menjadikan kelompok lain yang tidak memiliki kesepahaman 

yang sama merupakan musuh yang harus dihadapi bersama. Bahwa 

kelompok lain menganiaya kelompok teroris sehingga kelompok 

teroris tersebut tidak memiliki pilihan lain selain menyerang balik. 

 

Adanya internet memang memudahkan setiap orang untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukannya, akan tetapi karena pengetahuan dan pemahaman 

akan informasi yang dimiliki oleh setiap individu berbeda hal ini dapat memicu 

bias informasi.
16

 Oleh karenanya, propaganda ISIS kemudian menarik untuk 

dipelajari agar masyarakat dapat lebih bijak dalam membedakan dan menyaring 

informasi yang didapat dari situs internet. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah untuk 

penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk propaganda ISIS melalui media 

online?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana propaganda 

ISIS menggunakan media online, terutama media sosial untuk memperkuat dan 

memperluas pergerakannya. Serta untuk mengetahui bagaimana fenomena 

globalisasi turut mendorong modernisasi praktik perluasan pergerakan terorisme 

modern. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana 

media sosial melalui jaringan internet membantu persebaran dan perluasan 

jaringan terorisme dan propagandanya. 

1.4.2. Manfaat Akademis 

 Manfaat akademis dari penelitian ini adalah dapat menyumbangkan kajian 

tentang propaganda yang dilakukan kelompok terorisme di era teknologi yang 

semakin canggih ini. 
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1.5. Penelitian Terdahulu 

 Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan 

rujukan pertama adalah tesis yang disusun oleh M Mubarok dengan judul 

Stigmatisasi Pemberitaan Terorisme di Media Massa (2010).
17

 Dalam jurnal ini 

penulisnya lebih banyak membahas tentang proses stigmatisasi dari sisi 

jurnalisme media massa untuk memilah dan menuliskan fakta-fakta yang ditemui 

di lapangan menjadi sebuah berita yang disajikan kepada masyarakat. Kajian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis wacana 

krisis (critical discourse analysis) yang dikemukakan oleh Teun Van Dijk, yaitu 

dengan menggunakan tiga model analisis melalui teks, kognisi sosial, dan konteks 

sosial. Objek penelitian dari tesis ini adalah pemberitaan harian Kompas tentang 

terorisme di Indonesia yang diturunkan menjadi beberapa gagasan yang menjadi 

tajuk utama pemberitaan di harian tersebut. Rentan waktu yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bulan Juli-Oktober 2009 silam. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bagaimana pemberitaan harian Kompas tentang isu terorisme yang 

terjadi di Indonesia turut mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, serta 

hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lainnya yang ada di dunia. 

 Alasan penulis memilih tesis karya M Mubarok sebagai bahan referensi 

penelitian terdahulu adalah karena penulis juga menganggap bahwa pemberitaan 

tentang terorisme yang selama ini dilakukan oleh media massa tidak hanya akan 

dipandang sebagai sebuah refleksi dari fakta yang ada di lapangan, melainkan 
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 M. Mubarok, 2010, Stigmatisasi Pemberitaan Terorisme di Media Massa, Tesis, Semarang: 

Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro.  
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sebagai suatu upaya untuk merealisasikan dan menghadirkan kembali kenyataan 

sosial yang ada kepada masyarakat melalui berita-berita yang diterbitkan, yang 

tentunya akan menimbulkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat luas baik 

itu secara positif maupun negatif. Dalam penelitian ini, penulis juga 

menyampaikan bagaimana pengaruh media massa yang telah berevolusi ke 

jaringan online terhadap penyebaran propaganda kelompok ISIS. 

Penelitian kedua yang dipilih oleh penulis adalah tesis yang disusun oleh 

Andina Mustika Ayu yang berjudul Strategi Penyebaran Ideologi Kelompok 

Teror: Analisa Perubahan Pola Penggunaan Media Kelompok Teror Al Qaeda 

(2012).
18

 Fokus tesis ini adalah tentang aktivitas penggunaan media sebagai alat 

propaganda kelompok teroris Al Qaeda. Sebagaimana yang telah diketahui 

sebelumnya bahwa Al Qaeda merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok 

teroris yang menggunakan media massa, terutama televisi saluran Al Jazeera, 

sebagai alat penyebaran pesannya untuk meningkatkan dukungan terhadap 

aktivitas jihad yang dilakukan kelompoknya demi menentang kaum Barat. 

Melalui konsep propaganda, media, dan terorisme, penelitian ini menjelaskan 

mengenai segala jenis kegiatan propaganda yang dilakukan oleh Al Qaeda dengan 

bantuan Al Jazeera hingga sampai di mana Al Qaeda memutuskan untuk 

memperbarui strategi propagandanya karena dorongan dari faktor internal dan 

eksternal Al Qaeda. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi media yang diharapkan Al 

Qaeda untuk menjadi ujung tombak sarana penyebaran dan pergerakan kelompok 

teroris ini memang benar-benar mengalami perkembangan yang signifikan 

sehingga mempersempit ruang gerak Al Qaeda. Hal inilah yang akhirnya 

membuat Al Qaeda pada tahun 2004 memutuskan untuk tidak lagi menggunakan 

media televisi Al Jazeera sebagai ujung tombak penyebaran pengaruh ideologinya. 

Penulis memilih tesis yang disusun oleh Andina Mustika Ayu sebagai 

penelitian terdahulu karena penulis memiliki anggapan yang sama bahwa 

kelompok terorisme pada umumnya lebih suka menggunakan media massa seperti 

televisi, radio, maupun surat kabar untuk menyebarkan propaganda serta untuk 

mendapatkan simpatisan dan juga pendukung untuk pergerakannya. Media massa 

memang telah menjadi ujung tombak kelompok terorisme untuk mencapai 

tujuannya karena dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada, segala 

jenis informasi akan lebih cepat untuk diterima dan disebarluaskan kepada seluruh 

masyarakat. Ayu dan penulis sama-sama membahas tentang pola komunikasi 

kelompok teror, perbedaannya Ayu fokus kepada upaya Al Qaeda untuk 

menggandeng Al Jazeera sebagai ujung tombak penyebaran ideologinya, 

sedangkan penulis lebih fokus kepada upaya kelompok ISIS menyebarkan 

propaganda melalui media online. 

Penelitian ketiga yang digunakan oleh penulis adalah skripsi yang disusun 

oleh Dian Pratiwi Rahmat dengan judul Strategi Propaganda AS Melalui Media 
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VOA (Voice of America) di Indonesia.
19

 Dalam penelitian ini dijelaskan 

bagaimana pemerintah AS yang dipimpin oleh Presiden Barrack Obama berupaya 

untuk melakukan propaganda melaui media massa VOA Indonesia tentang isu-isu 

Islam yang kemudian diolah melalui teknik Plain Folks dengan menggunakan tata 

bahasa Indonesia sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang 

menyaksikan berita di saluran VOA Indonesia. Melalui propaganda ini, Obama 

ingin menekankan kepada umat Muslim dunia terutama umat Muslim Indonesia 

bahwa „Amerika Bukanlah Musuh Anda‟. Skripsi ini juga menggunakan konsep 

komunikasi internasional untuk menjelaskan bagaimana upaya Public Relations 

pemerintah Amerika untuk membangun dukungan dan opini publik tentang 

Amerika yang sekarang bukanlah ancaman untuk kaum muslim dan begitu pun 

sebaliknya, melalui strategi propaganda yang disebarkan melalui VOA Indonesia. 

Penulis memilih skripsi karya Dian Rahmawati Pratiwi sebagai salah satu 

penelitian terdahulu dengan alasan skripsi ini memiliki kesamaan dengan kajian 

penulis mengenai strategi dan bentuk propaganda yang dilakukan oleh suatu pihak 

atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi orang lain dan pada akhirnya 

menguntungkan propagandis. Perbedaannya adalah, jika Dian mengkaji 

propaganda yang dilakukan oleh aktor negara, penelitian ini mengkaji propaganda 

yang dilakukan oleh aktor non-negara. 
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 Dian Rahmawati Pratiwi, 2009, Strategi Propaganda AS Melalui Media VOA (Voice of America) 

di Indonesia, Skripsi, Malang: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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Penelitian keempat yang dipilih oleh penulis adalah sebuah jurnal karya 

Gabriel Weimann dengan judul New Terrorism and New Media (2014),
20

 

penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk pergerakan terorisme modern yang 

memanfaatkan teknologi new media berbasis internet untuk menyebarkan 

propaganda, rekruitmen, serta tutorial jihad yang dilakukan oleh beberapa 

kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan Nusra Front. Penelitian ini kemudian juga 

memberikan gambaran mengenai usaha counter terrorism yang seharusnya 

dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat pergerakan online kelompok-

kelompok teroris. 

Alasan penulis memilih penelitian Weimann adalah karena adanya 

kesepahaman bahwa seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi yang 

semakin canggih, pergerakan kelompok-kelompok radikal juga mulai berubah 

mengikuti era modernisasi dengan memanfaatkan teknologi jaringan internet yang 

mudah dijangkau oleh semua orang sehingga memudahkan pergerakan kelompok 

terorisme baik untuk melakukan propaganda, rekruitmen, maupun penggalangan 

dana. Perbedaannya, jika Weimann fokus pada upaya counter terrorism 

pemerintah terhadap upaya terorisme online, penulis berfokus pada bagaimana 

kelompok ISIS menyebarkan propagandanya melalui media online. 

Penelitian kelima yang dijadikan sebagai bahan rujukan oleh penulis 

adalah skripsi karya Zahratul Istiqlal dengan judul Pengaruh Cyberplanning Al-

                                                           
20

 Gabriel Weimann, New Terrorism and New Media, Research Series, Volume 2, DC: Commons 

Lab of  the Woodrow Wilson International Center for Scholars (2014). Diakses melalui 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/STIP_140501_new_terrorism_F.pdf, pada Senin, 

6 April 2015 pukul 7.53 WIB. 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/STIP_140501_new_terrorism_F.pdf
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Qaeda Terhadap Pergerakan Boko Haram di Nigeria.
21

 Skripsi ini menjelaskan 

tentang bagaimana kelompok Islam radikal Al-Qaeda mempengaruhi pola strategi 

dan ideologi dari kelompok Islam radikal Boko Haram di Nigeria dengan 

memanfaatkan komunikasi dan cyerplanning melalui jaringan internet. Dalam 

skripsi ini Zahratul Istiqlal menjelaskan bahwa tragedi penculikan gadis-gadis 

pelajar Nigeria pada tahun 2014 adalah salah satu hasil eksekusi dari 

cyberplanning yang dilakukan oleh Al-Qaeda terhadap Boko Haram. 

Adapun alasan penulis memilih skripsi karya Zahratul Istiqlal sebagai 

penelitian terdahulu adalah karena adanya kesepahaman dengan penulis tentang 

fenomena globalisasi yang mempercepat perkembangan teknologi komunikasi 

kerap kali disalahgunakan oleh kelompok-kelompok Islam radikal/teroris untuk 

menyebarkan propaganda dan memperluas pengaruh ideologinya. Perbedaannya 

adalah, jika video yang disebarkan oleh kelompok Boko Haram merupakan hasil 

dari pengaruh kelompok Al Qaeda, maka video yang disebarkan oleh ISIS 

merupakan upaya propaganda dari kelompoknya untuk menyebarkan ketakutan 

pada khalayak umum. 

 

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Metode Hasil 

M Mubarok Stigmatisasi 

Pemberitaan 

Terorisme di Media 

Massa 

Analisis wacana 

krisis (critical 

discourse 

analysis) yang 

dikemukakan 

oleh Teun Van 

Menjelaskan bagaimana 

pemberitaan harian 

Kompas tentang isu 

terorisme yang terjadi di 

Indonesia turut 

mempengaruhi dinamika 

                                                           
21

 Zahratul Istiqlal, 2015, Pengaruh Cyberplanning Al-Qaeda Terhadap Pergerakan Boko Haram 

di Nigeria, Skripsi, Malang: Jurusan Ilmu Hubungna Internasional, Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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Dijk politik, ekonomi, serta 

hubungan internasional 

Indonesia dengan negara-

negara lainnya yang ada 

di dunia. 

Andina Mustika 

Ayu 

Strategi Penyebaran 

Ideologi Kelompok 

Teror: Analisa 

Perubahan Pola 

Penggunaan Media 

Kelompok Teror Al 

Qaeda 

Propaganda, 

Media, dan 

Terorisme 

Fungsi media yang 

diharapkan Al Qaeda 

untuk menjadi ujung 

tombak sarana 

penyebaran dan 

pergerakan kelompok 

teroris ini memang benar-

benar mengalami 

perkembangan yang 

signifikan sehingga 

mempersempit ruang 

gerak Al Qaeda. Hal 

inilah yang akhirnya 

membuat Al Qaeda pada 

tahun 2004 memutuskan 

untuk tidak lagi 

menggunakan media 

televisi Al Jazeera sebagai 

ujung tombak penyebaran 

pengaruh ideologinya. 

Dian Pratiwi 

Rahmat  

Strategi Propaganda 

AS Melalui Media 

VOA (Voice of 

America) di 

Indonesia 

Propaganda, 

Komunikasi 

Internasional 

Pemerintah AS berafiliasi 

dengan media VOA 

Indonesia untuk 

menyebarkan 

propagandanya dengan 

tujuan untuk memperbaiki 

hubungan Barat dengan 

Islam. 

Gabriel 

Weimann 

New Terrorism and 

New Media 

New Media Menjelaskan bagaimana 

bentuk pergerakan 

terorisme modern yang 

memanfaatkan teknologi 

new media berbasis 

internet untuk 

menyebarkan propaganda, 

rekruitmen, serta tutorial 

jihad yang dilakukan oleh 

beberapa kelompok 

teroris seperti Al-Qaeda 

dan Nusra Front. 

Penelitian ini kemudian 

juga memberikan 

gambaran mengenai usaha 

counter-terrorism yang 

seharusnya dilakukan oleh 
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pemerintah untuk 

menghambat pergerakan 

online kelompok-

kelompok teroris. 

Zahratul Istiqlal  Pengaruh 

Cyberplanning Al-

Qaeda Terhadap 

Pergerakan Boko 

Haram di Nigeria 

Neorevivalisme, 

Cyberplanning 

Video-video aksi 

kekerasan dan teror yang 

diunggah oleh kelompok 

Boko Haram merupakan 

hasil dari cyberplanning 

yang dilakukan oleh Al-

Qaeda dengan 

memberikan pengaruh 

ideologinya. 

Zhasha Prajna 

Paramita 

Nareswari 

Propaganda ISIS 

Melalui Media 

Online (Sosial 

Media) 

Propaganda, 

Information 

Society, 

Cyber 

Terrorism, 

Analisis Isi 

Kualitatif 

Propaganda ISIS yang 

dilakukan melalui sosial 

media yang berbentuk 

foto dan video cenderung 

berisi tentang propaganda 

yang bertujuan untuk 

menyebarkan ketakutan 

kepada para anti-Islam 

dan Islamophobia. 

Sedangkan propaganda 

ISIS yang terdapat dalam 

majalah online Dabiq 

cenderung berisi 

testimonial untuk 

memperkuat pengaruh 

ISIS kepada para 

pendukungnya. 

 

1.6. Kerangka Teori Atau Konsep 

1.6.1. Konsep Propaganda 

 Para akademisi sepakat untuk mengartikan propaganda sebagai sebuah 

bentuk ideologi baik itu politik, agama, maupun filosofi yang sengaja disebarkan 

untuk mempengaruhi orang lain.
22

 Menurut Laswell, propaganda merupakan 

sebuah upaya untuk memanipulasi perilaku kolektif dengan menggunakan simbol-

simbol tertentu yang bertujuan untuk membentuk sebuah pola perilaku tertentu 

                                                           
22

 Ralph D. Casey, What Is Propaganda?, diakses melaui http://www.historian.org/about-aha-and-

membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/what-is-propaganda, pada 

Senin, 22 Juni 2015 pukul 13.07 WIB. 

http://www.historian.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/what-is-propaganda
http://www.historian.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/what-is-propaganda
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meskipun sikap yang dilakukan tidak berdasarkan dari pengalaman langsung yang 

bersangkutan. Simbol-simbol yang digunakan tidak harus berupa benda, akan 

tetapi bisa juga menggunakan gestur dari wajah dan tubuh seseorang saat sedang 

berpidato, intonasi suara yang tajam, bahkan bisa juga dari coretan pena pada 

tulisan-tulisan tertentu. Intinya, objek-objek yang memiliki makna umum dalam 

sebuah kelompok dapat digunakan sebagai simbol-simbol untuk mengekspresikan 

diri sekaligus melakukan propaganda.
23

 

 Propaganda diartikan oleh Ralph D. Casey sebagai suatu upaya yang 

dilakukan secara sengaja dan sadar untuk memantapkan suatu sikap atau doktrin 

dari kelompok-kelompok komunikasi tertentu untuk menyebarkan semangat 

objektivitas dan kejujuran. Sedangkan Barnays mengemukakan bahwa 

propaganda di era modern ini merupakan usaha-usaha yang bersifat konsisten dan 

terus menerus dilakukan untuk menciptakan peristiwa-peristiwa tertentu yang 

diinginkan oleh sang propagandis guna mempengaruhi persepsi atau hubungan 

publik dengan suatu kelompok tertentu.
24

 

Propaganda dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan 

seperti organisasi internasional, negara, maupun kelompok masyarakat maupun 

separatis yang memiliki tujuan tertentu. Objek propaganda harus dipilih dengan 

sangat hati-hati dan biasanya cukup berbeda, yang secara langsung dapat 

melibatkan pemimpin dan juga dukungan kebijakan dari institusi musuh, sekutu, 

dan pihak netral. Instrumen yang digunakan dalam penyebaran propaganda juga 

                                                           
23

 Harold D. Lasswell, The Theory of Political Propaganda, diakses melalaui 

http://media.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/2941/Lasswell.pdf, pada Selasa, 12 Mei 2015 pukul 

16.21 WIB. 
24

 Nurudin, Op.Cit. hlm. 10. 

http://media.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/2941/Lasswell.pdf
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bervariasi, mulai dari siaran radio, televisi, penyebaran pamflet dan surat kabar. 

Namun kini di tengah kemajuan teknologi, propaganda juga dapat dilakukan 

secara lebih instan dan praktis dengan memanfaatkan media online, khususnya 

sosial media. 

Proses propaganda fokus kepada sugesti dan mengacu pada penerimaan 

dari khalayak umum. Serghei Chakotin secara skematis membuat bentuk piramida 

dari proses propaganda:
25

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Piramida Propaganda Serghei Chakotin 

 

                                                           
25

 Ştefan Vlăduţescu, Twelve Communicational Principles of Propaganda. Switzerland: 

International Letters of Social and Humanistic Sciences Vol. 34 (2014), hlm. 72. Diakses melalui 

https://www.scipress.com/ILSHS.34.71.pdf, pada Senin, 4 Januari 2016 pukul 20:44 WIB. 

https://www.scipress.com/ILSHS.34.71.pdf
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a. The base is the doctrine: dasar dari propaganda adalah doktrinasi, 

biasanya berupa ideologi atau pandangan-pandangan tertentu; 

b. Doctrine is concentrated in program: doktrin-doktrin tersebut 

kemudian akan terkonsentrasi pada suatu program tertentu; 

c. The program is synthesised in a slogan: kemudian program tersebut 

akan disintesiskan (diunsurkan) pada sebuah slogan; 

d. The slogan is centred on a symbol: slogan akan berpusat dan identik 

dengan simbol. 

 

Melalui piramida propaganda Chakotin di atas, dapat dilihat jika 

propaganda akan lebih sugestif dan efektif apabila simbol dari propaganda dapat 

mengirimkan ide dasar ke arah doktrinasi. Semakin baik pula jika dapat 

menginduksi dasar emosional dari aksi propaganda, menghasut, dan mendorong 

Symbol 

The program is 
synthesised in a slogan 

Doctrine is concentrated in 
program 

Doctrine 
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melalui ancaman, simpati, kebencian, kepentingan materiil dan lain sebagainya. 

Adapun menurut Institute of Propaganda Analysist (IOPA), ada beberapa 

macam metode propaganda yang umumnya dilakukan oleh kelompok terorisme, 

antara lain:
 26

 

a. Name calling: pemberian julukan buruk; 

b. Glittering generalities: mengasosiasikan sesuatu dengan kata-kata 

bijak atau kata-kata baik; 

c. Transfer: memanfaatkan pengaruh maupun kekuasaan dari sesuatu 

atau seseorang yang dihormati oleh khalayak umum untuk membentuk 

opini publik yang mudah diterima; 

d. Testimonials: menggunakan perkataan seseorang yang berpengaruh 

untuk menyampaikan bahwa suatu program/ide/produk adalah sesuatu 

yang baik atau buruk, hal ini biasa dilakukan untuk kepentingan iklan; 

e. Plain folk: mengidentikkan suatu gagasan propaganda sebagai milik 

khalayak umum, sehingga akan menimbulkan simpati; 

f. Card stacking: seleksi terhadap fakta maupun kebohongan untuk 

memberikan kemungkinan terbaik atau terburuk dari suatu 

gagasan/ide/produk yang kemudian dipublikasikan dengan hanya 

menonjolkan satu sisi tanpa mengunggah sisi lainnya; 

g. Bandwagon: menggembar-gemborkan keberhasilan dari suatu individu 

atau kelompok tertentu 

h. Reputable mounthpiece: mengemukakan sesuatu yang tidak sesuai 

                                                           
26

 Drs. R.A. Santoso Sastropoetro, Propaganda: Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa, Bandung: 

Penerbit Alumni (1991), hlm. 185. 
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dengan kenyataan, pujian kosong yang bertujuan untuk menjatuhkan 

seseorang atau membuat posisinya sendiri aman;  

i. Gabungan dari beberapa teknik tersebut. 

  

Dalam fenomena yang akan dikaji yaitu “Propaganda ISIS Melalui Media 

Online”, penulis akan mengkaji bagaimana bentuk propaganda kelompok teroris 

ISIS yang terdapat  dalam media online. 

 

1.6.2 Konsep Information Society 

 Istilah information society juga dikenal dengan network society pada 

mulanya digunakan untuk menggambarkan perubahan sosial yang terjadi pada 

masyarakat di era revolusi industri.
 27

 Manuel Castells berpendapat bahwa 

information society atau network society ini terbentuk karena tingginya kebutuhan 

informasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri yang 

diiringi dengan globalisasi, dan revolusi teknologi informasi dan komunikasi.
28

 

Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kini konsep information 

society juga digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang dipengaruhi oleh 

politik, dan bahasa media.
29

 

Castells mengemukakan bahwa orang-orang yang terhubung dalam 

                                                           
27

 Nick Moore, The Information Society. United Kindom: Policy Studies Institute, hlm. 272. 

Diakses melalui 

http://eprints.lse.ac.uk/23743/2/The_Information_Society_Intro_Vol1_(LSERO).pdf, pada Jumat, 

29 Januari 2016 pukul 17.07 WIB. 
28

 Unit 1 Introduction to Knowledge, Communication & Development. Diakses melalui 

http://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P523_MKD_K3637-Demo/unit1/page_10.htm, pada 

Selasa, 28 Juni 2016 pukul 10.18 WIB. 
29

 Karvalics, Op.cit., hlm. 7. 

http://eprints.lse.ac.uk/23743/2/The_Information_Society_Intro_Vol1_(LSERO).pdf
http://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P523_MKD_K3637-Demo/unit1/page_10.htm
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information society harus terbiasa untuk menjadi individu yang fleksibel dalam 

segala hal yang mereka akan lakukan di kemudian hari.
30

 Teknologi 

komputerisasi komunikasi dan juga perkembangan jaringan internet mendukung 

mudahnya pengolahan dan distribusi informasi ke seluruh lapisan masyarakat di 

penjuru dunia.
31

 Terkoneksi dengan jaringan internet memang memudahkan 

individu untuk terhubung dengan individu lainnya yang berada di belahan dunia 

lain, namun hal ini juga dimanfaatkan oleh kelompok terorisme untuk 

mengorganisasi serangan, rekrutmen, dan menyebarkan propaganda.
32

  

Dalam fenomena yang sedang dikaji yakni terkait “Propaganda ISIS 

Melalui Media Online (Media Sosial)”, penulis akan mengkaji bagaimana ISIS 

memanfaatkan kemajuan teknologi serta fenomena information society, melalui 

majalah Dabiq yang bisa diakses secara online sebagai sarana penyebaran 

propagandanya. 

 

1.6.3 Konsep Cyber Terrorism 

Perubahan pola komunikasi masyarakat dunia yang sekarang lebih 

memanfaatkan jaringan internet khususnya sosial media turut mengubah strategi 

pergerakan kelompok terorisme. Cyber terrorism menjadi salah satu strategi 

kelompok terorisme untuk melebarkan sayap organisasinya, akan tetapi belum ada 

pengertian secara universal tentang apa yang dimaksud dengan cyber terrorism. 

                                                           
30

 Webster, Op.cit., hlm. 105.  
31

 Webster, Ibid., hlm. 1344. 
32

 William H Dutton, Social Transformation in an Information Society: Rethinking Access to You 

and the World. Paris: the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, hlm. 

14. Diakses melalui http://www.amarc.org/documents/books/WSIS_Social_Transformation.pdf, 

pada Jumat 29 Januari 2016 pukul 7.21 WIB. 

http://www.amarc.org/documents/books/WSIS_Social_Transformation.pdf
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Menurut beberapa ahli terorisme seperti Weimann dan Denning, cyber terrorism 

merupakan sebuah upaya dari sebuah kelompok tertentu untuk melakukan proses 

rekrutmen, propaganda, komunikasi, serta penyerangan yang dilakukan dengan 

memanfaatkan perangkat komputer dan jaringan internet.
33

 Beberapa poin berikut 

menjadi alasan mengapa kelompok teroris memilih untuk mengganti strateginya 

menggunakan metode cyber terrorism:
34

 

a. Murah. Kelompok teroris tidak perlu membeli senjata atau bom untuk 

melakukan aksinya. Cukup dengan perangkat komputer dan jaringan 

internet, kelompok teroris bisa melakukan aksi terornya dengan 

mengirim virus komputer melalui email; 

b. Anonim. Di internet individu tidak perlu bertatap muka untuk 

berkomunikasi, kelompok teroris juga biasanya menggunakan nama 

dan email palsu untuk mengakses situs-situs tertentu. Hal ini juga 

menyulitkan pihak kepolisian untuk menemukan mereka karena 

banyaknya akun dan alamat IP palsu yang tersebar di internet; 

c. Cakupan target yang luas. Dengan menggunakan internet, kelompok 

teroris dengan mudah mendapatkan informasi mengenai targetnya 

seperti situs resmi pemeritah, individu, organisasi non-pemerintah, 

perusahaan penerbangan, dan lain-lain. Lemahnya keamanan jaringan 

                                                           
33

 Imran Awan, Debating the Term Cyber-Terrorism: Issues and Problems. Internet Journal of 

Criminology (2014), hlm. 2. Diakses melalui 

http://www.internetjournalofcriminology.com/awan_debating_the_term_cyber-

terrorism_ijc_jan_2014.pdf, pada Jumat 19 Februari 2016 pukul 8.57 WIB.  
34

 Gabriel Weimann, Special Report: Cyber Terrorism, How Real is the Threat?. Washington DC: 

USIP (2004), hlm. 6. Diakses melalui www.usip.org/sites/default/files/sr119.pdf, pada Jumat 19 

Februari 2016 pukul 8.52 WIB.  
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server target turut memudahkan teror kelompok teroris melalui 

internet; 

d. Kontrol jarak jauh. Kelompok teroris biasanya melakukan latihan fisik 

dan psikologis kepada para anggotanya, juga melakukan pelatihan 

perakitan bom dan senjata, dan kini semuanya dapat dilakukan secara 

online; 

e. User-friendly. Kemudahan penggunaan jaringan internet membuat 

internet banyak digunakan oleh hampir semua orang di seluruh dunia. 

“Kampanye” melalui internet lebih memudahkan kelompok teroris 

untuk menghimpun lebih banyak pendukung dibandingkan dengan 

metode biasa. 

 

Cyber terrorism diprediksi akan menjadi ancaman baru di era globalisasi 

yang harus dihadapi oleh berbagai negara. Secara umum cyber terrorism 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:
35

 

a. Hacking: merujuk pada upaya kelompok terorisme untuk meretas situs 

jaringan tertentu tanpa menyebabkan kerusakan yang serius. Biasanya 

kelompok teroris melakukan upaya hacking untuk melakukan 

ancaman dan teror secara virtual melalui penyebaran virus, worm,
36

 

dll; 

                                                           
35

 Kai Hirschmann, The Changing Face of Terrorism. Hlm. 308. Diakses melalui 

http://library.fes.de/pdf-files/ipg/ipg-2000-3/arthirschmann.pdf, Jumat 19  Februari 2016 pukul 

8.59 WIB. 
36

 Worm merupakan sebuah program komputer yang mampu menggandakan diri dalam sistem 

komputer yang dapat merusak data-data di dalam komputer. Berbeda dengan virus komputer biasa, 

worm komputer tidak perlu menyamar menjadi sejenis file tertentu untuk masuk ke dalam jaringan 
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b. Cyberterrorism: merupakan integrasi antara jaringan virtual dan 

terorisme. Kelompok teroris memanfaatkan jaringan internet untuk 

memudahkan mereka melakukan teror yang bertujuan untuk 

menciptakan ketakutan publik seperti propaganda yang disebarluaskan 

melalui media sosial. 

 

1.6.4 Metode Analisis Isi Kualitatif 

Analisis isi kualitatif merupakan sebuah metode yang biasa dilakukan 

untuk menganalisa gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi 

konten komunikasi tertentu, bisa melalui teks pidato, pamflet, iklan, bahkan dari 

video. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi 

komunikasi yang tampak maupun yang tak tampak, dan dilakukan secara objektif, 

valid, reliabel, dan dapat direplikasi.
37

 Menurut Krippendorff, terdapat beberapa 

jenis bentuk klasifikasi analisis isi, antara lain analisis isi pragmatis, analisis isi 

semantik, serta analisis sarana tanda.
38

 Penggunaan analisis isi kualitatif lebih 

menekankan pada bagaimana simbol-simbol yang ada pada komunikasi tersebut 

terjadi pada interaksi sosial dan terbaca oleh peneliti yang nantinya akan menjadi 

fokus peneliti.
39

 

                                                                                                                                                               
komputer akan tetapi  masuk melalui celah keamanan komputer yang longgar. Worm komputer 

juga dapat mencuri data dan melumpuhkan sistem komputer. Para hacker biasanya memasukkan 

worm komputer ke dalam jaringan komputer targetnya dengan menggunakan internet (lihat What 

is an Internet  Worm? oleh Mike Barwise melalui http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/internet-

worms). 
37

 Eriyanto, (2011) Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu-

ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 15. 
38

 Burhan Bungin, (2012) Metodologi Penelitian Kualitatif:Aktualisasi Metodologis ke Arah 
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Analisis isi kualitatif tidak hanya berfokus pada menghitung kata atau 

menggali konten dari teks-teks tertentu untuk menemukan makna, tema, dan pola 

yang mungkin terlihat secara nyata maupun laten dalam objek penelitian. Akan 

tetapi analisis isi kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan objek 

penelitian dengan memahami realitas secara subjektif namun ilmiah.
40

 Analisis isi 

kualitatif biasanya menghasilkan penelitian yang dapat menggambarkan cerminan 

objek penelitian dengan dunia sosial yang mudah dipahami oleh pembaca maupun 

penelitinya.
41

 

Terdapat 3 (tiga) jenis analisis isi kualitatif yang umum digunakan oleh 

peneliti untuk melakukan observasi dan penlitian ilmiah, yaitu:
42

 

 

Tabel 1.2. Jenis Analisis Isi Kualitatif 

Jenis Analisis Isi Penelitian 

Berdasarkan 

Pengelompokan 

Kata Kunci (codes) 

Sumber Kata Kunci 

(codes) 

Analisis Isi 

Konvensional 

Observasi Kata kunci 

ditentukan saat 

melakukan 

penelitian 

Kata kunci berasal 

dari data utama 

Analisis Isi yang 

Diarahkan 

Teori Kata kunci 

ditentukan sebelum 

dan pada saat 

melakukan 

penelitian 

Kata kunci berasal 

dari teori maupun 

objek relevan yang 

ditemukan pada 

objek peneltian 

Analisis Isi Sumatif Kata Kunci Kata kunci sudah 

ditentukan sebelum 

dan saat melakukan 

penelitian 

Kata kunci berasal 

dari topik, 

penelitian, atau 

artikel tertentu. 
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Dalam fenomena yang akan dikaji yaitu “Propaganda ISIS Melalui Media 

Online (Media Sosial)”, penulis akan menggunakan metode analisis isi kualitatif 

yang diarahkan oleh konsep propaganda untuk menjelaskan bagaimana bentuk 

propaganda ISIS yang terdapat dalam media online. 

 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif, yaitu 

mendeskripsikan secara rinci mengenai bagaimana upaya ISIS sebagai kelompok 

teroris internasional memanfaatkan kemajuan teknologi dari new media untuk 

menyebarkan propagandanya. 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi 

kepustakaan, di mana data-data yang diperoleh berasal dari buku, majalah dan 

juga internet. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis mencari dan 

mengambil data dari berbagai sumber dan dikumpulkan lalu dipilih data yang 

dianggap sesuai dan mampu membantu penulis menjelaskan fenomena yang 

sedang dikaji. 

 

 

1.7.3 Batasan Waktu Penelitian 

Batasan waktu dari penelitian yang dibahas adalah propaganda ISIS 

melalui media online di tahun 2014-2015. Penulis memilih tahun 2014-2015, 
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karena pada tahun 2014 hingga 2015 pergerakan ISIS di media online dan media 

sosial berada pada level tertingginya. Pada 5 Juli 2014 ISIS pertama kali merilis 

majalah Dabiq “The Return of Khilafah” secara online. Hingga bulan November 

2015, ISIS sudah merilis majalah online Dabiq sebanyak 12 edisi berbahasa Arab 

dan bahasa Inggris serta diterjemahkan pula ke berbagai bahasa lainnya. 

1.7.4 Batasan Masalah Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan di sini, penulis  akan lebih berfokus pada 

upaya ISIS menggunakan media online dan sosial media untuk melancarkan 

pergerakannya, serta penerbitan majalah online Dabiq secara berkala untuk 

melakukan propaganda. Penulis tidak akan membahas kegiatan ISIS di luar 

cakupan sosial media dan majalah online Dabiq yang bertujuan agar penelitian 

yang dilakukan menjadi lebih fokus. 

1.8.Asumsi Dasar 

Asumsi dasar dari penelitian ini adalah kemajuan teknologi yang terjadi juga 

turut memicu modernisasi di tingkat penyebaran informasi. Hal inilah yang 

akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok terorisme ISIS untuk melakukan 

propaganda guna mencari simpatisan dan dukungan dari masyarakat internasional 

atas aksinya. 

 

 

1.9. Sistematika Penulisan 
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Dalam skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan menjadi tiga 

bagian untuk menjelaskan fenomena yang sedang dikaji, adapun ketiga bagian 

tersebut antara lain: 

 

Bab I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1.4.2 Manfaat Akademis 

1.5 Penelitian Terdahulu 

1.5.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

1.6 Kerangka Teori atau Konsep 

1.6.1 Konsep Propaganda 

1.6.2 Konsep Information Society 

1.6.3 Konsep Cyber Terorisme 

1.6.4 Metode Analisis Isi Kualitatif 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

1.7.3 Teknik Analisa Data 

1.7.4 Batasan Waktu Penelitian 
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1.7.5 Batasan Masalah Penelitian 

1.8 Asumsi Dasar 

1.9 Sistematika Penulisan 

Bab II Perkembangan Internet, Media Online, dan ISIS 

2.1 The Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) 

2.1.1 Ideologi ISIS 

2.2 Perkembangan Internet 

2.3 Cyber Jihad dan Sosial Media 

Bab III Propaganda ISIS Melalui Media Online (Majalah Online Dabiq) 

 3.1 Propaganda ISIS di Media Online 

 3.2 Propaganda ISIS di Media Sosial 

  3.2.1 Film Propaganda ISIS di Youtube 

  3.2.2 Propaganda ISIS Melalui Twitter 

 3.3 Majalah Online Dabiq 

3.4 Propaganda ISIS dalam Majalah Dabiq Edisi Pertama 

 

Bab IV Penutup 

 4.1 Kesimpulan dan Saran 

 

Daftar Pustaka 


