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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk setiap individu 

dalam berpikir dan memahami dunia sekitar. Informasi menjadi kebutuhan 

lain yang juga harus dipenuhi disamping kebutuhan pokok seperti sandang, 

pangan dan papan. Penyebaran informasi terus berkembang pesat seiring 

dengan perkembangan zaman. Tidak lepas kaitannya dengan komunikasi 

massa, dari asal  kata media of mass communication (media komunikasi 

massa). Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang 

menggunakan media (media cetak dan elektronik). Media massa adalah alat 

dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat 

kepada audience yang luas dan heterogen. Media massa dalam hal ini berarti 

media yang dihasilkan oleh teknologi modern sebagai saluran dalam 

komunkasi massa. 

Media massa terbagi menjadi media elektronik (televisi, radio), media 

cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku dan film. Namun seiring 

berkembangnya zaman, ada satu perkembangan tentang media massa yakni 

ditemukannya internet. Adanya internet sejak tahun 90-an merupakan 

fenomena tersendiri dimana internet dapat menjaringkan komputer di seluruh 

dunia. Internet berbeda dengan media konvensional sebelumnya karena dapat 

merengkuh dan menggabungkan citra, gambar gerak, teks, dan audio visual 

secara sempurna dan nyata. Perkembangan teknologi jaringan Internet telah 
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mengubah paradigma dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi yang 

tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Melalui keberadaan internet 

siapapun dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dimanapun dan 

kapanpun waktu yang diinginkan. Perkembangan internet yang begitu cepat 

telah mengubah banyak aspek dalam proses komunikasi. Setelah jaringan 

internet berubah menjadi jaringan global banyak sarana atau media baru 

berkembang untuk menunjang keefektifan dan kefleksibelan penyebaran 

informasi agar selalu up to date. 

Media online  seperti namanya merupakan media yang berada di situs-

situs online. Media online yang sekarang menjadi salah satu pilihan 

masyarakat untuk menggapai informasi dengan cepat adalah portal berita 

online. Beberapa kelebihan dari adanya portal berita online yaitu 

mendapatkan informasi lebih cepat, mudah di akses, dan menggunakan 

bahasa yang ringan atau mudah dipahami. Informasi yang disampaikan tidak 

jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh media massa lainnya seperti 

tentang berita hiburan, pendidikan, dan kriminal. 

Berbicara tentang berita kriminal, tidak akan ada habisnya untuk 

dibahas. Hal itu karena dimana pun dan kapanpun selalu terjadi tindak 

kriminal yang semakin lama semakin banyak jumlahnya. Maraknya aksi 

kriminalitas secara tidak sadar memposisikan acara berita kriminal menjadi 

salah satu berita yang selalu mendapat tempat tersendiri di semua media 

massa termasuk portal berita online. Ada banyak tindak kriminal yang dapat 

diberitakan beberapa diantaranya seperti berita pencurian, penculikan, 

pemerkosaan, bahkan berujung pembunuhan. 
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Tindak kriminal yang hingga saat ini masih terjadi yaitu tindak 

pelecehan seksual hingga pemerkosaan.  Salah satu portal berita online yang 

memberitakan berita tentang pemerkosaan yaitu Tribunnews.com. Kasus 

pemerkosaan yang menimpa mahasiswi UGM (Universitas Gadjah Mada) 

saat ini sedang mendapat perhatiaan penuh media massa, salah satunya di 

Tribunnwes.com. 

Berawal dari munculnya petisi online yang ditujukan kepada UGM 

(Universitas Gadjah Mada) dengan tajuk "Usut tuntas kasus 

pemerkosaan KKN UGM" yang digagas oleh admin Draft SMS Mahasiswa 

(DSM) pada 6 november 2018. Hingga keesokan harinya petisi itu telah 

ditandatangi oleh lebih dari 58.537 orang dan terus bertambah. Petisi tersebut 

berkaitan dengan kasus pelecehan seksual dan dugaan pemerkosaan yang 

menimpa seorang mahasiswi bernama Agni (bukan nama sebenarnya).  

Peristiwa itu terjadi pada bulan juni 2017 ketika korban (Agni) dan pelaku 

(HS) sedang melakukan kegiatan KKN di Pulau Seram, Maluku. Setelah 

kejadian malam itu korban menghubungi rekannya di Yogyakarta dan 

kemudian menyarankan Agni untuk melapor kepada pihak kampus. 

Pertengahan Desember 2017, korban memberanikan diri melaporkan ke 

sejumlah pejabat kampus. Namun pihak kampus malah memberi nilai C 

untuk KKN Agni dan menganggap itu bukanlah pelanggaran berat. Pihak 

kampus juga tidak menindak pelaku (HS) dengan alasan harus melalui 

prosedur pengajuan aduan ke komite etik UGM. Kabid Humas dan Protokol 

UGM mengatakan akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan akan 

http://www.tribunnews.com/tag/ugm
http://www.tribunnews.com/tag/kasus-pemerkosaan
http://www.tribunnews.com/tag/kasus-pemerkosaan
http://www.tribunnews.com/tag/ugm
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memberi hukuman serta konseling psikologis untuk memastikan bahwa UGM 

akan melindungi dan memastikan Agni mendapat keadilan. 

Dekan FISIPOL UGM menyatakan bahwa investigasi kasus pelecehan 

seksual mahasiswinya saat KKN di Maluku selesai dilakukan pada 20 Juli 

2018 dan hasilnya diserahkan ke Universitas. Walau hasilnya sudah 

diserahkan ke pihak Universitas, hingga saat ini belum ada kelanjutan yang 

signifikan tentang penyelesaian kasus ini. Itulah yang mendasari munculnya 

sebuah petisi online untuk menuntut keadilan bagi Agni dan penuntasan kasus 

tersebut. Meskipun pihak UGM sudah menyatakan sikap dengan memberikan 

perlindungan kepada Agni dan akan membawa kasus ini ke ranah hukum, 

namun ganjaran ini dinilai belum cukup. Sebab pelaku masih berstatus 

mahasiswa dan akan segera diwisuda dalam waktu dekat. Pemberitaan kasus 

ini mulai beredar dari tanggal 7 november 2018 dan penyelidikan masih 

dilakukan hingga sekarang. 

Tribunnews.com merupakan situs berita online ke dua setelah 

Detik.com yang paling banyak di akses (www.alexa.com). Memiliki 24 

cabang yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa Tribunnews.com adalah situs media online dengan 

kredibilitas yang baik. Dengan cabang yang tersebar di berbagai daerah 

tersebut, dapat mewakili pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi 

di setiap kota. 

Merujuk pada Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, 

kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 mengalami peningkatan 

http://www.tribunnews.com/tag/petisi
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yaitu sebesar 348.446 kasus naik sekitar 25% dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya (2016) yaitu sebesar 259.150. Sebanyak 335.062 kasus 

bersumber  pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, 

serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalayanan, 

tersebar di 34 Provinsi.  

Setiap tahun CATAHU mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam 

3 ranah yakni:  

a. Ranah Personal/Privat. Artinya pelaku adalah orang yang memiliki 

hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, 

perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. 

b. Ranah Publik/Komunitas. Jika pelaku dan korban tidak memiliki 

hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Jadi pelakunya 

adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, 

ataupun orang yang tidak dikenal 

c. Ranah Negara. Artinya pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam 

kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika 

pada peristiwa kekerasan aparat negara berada di lokasi kejadian namun 

tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak 

kekerasan tersebut berlanjut. 

Berdasarkan jabaran diatas yang dimana kasus perkosaan mahasiswi 

UGM termasuk dalam bentuk dan jenis kekerasan di ranah komunitas. HS 

(pelaku) merupakan teman satu kelompok KKN dengan  Agni (korban). 
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Besarnya jumlah kekerasan ranah komunitas yang telah dirangkum oleh 

Catahu dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

GAMBAR 1.1 

Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik atau Komunitas 

 

Sumber: https://www.komnasperempuan.go.id/  

Sebanyak 76% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau 

Komunitas adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan (911), pelecehan 

seksual (704), perkosaan (699) dan persetubuhan sebanyak 343 kasus. Untuk 

persetubuhan, 343 kasus berpotensi soal perzinahan, dan sangat mungkin 

terjadi reviktimisasi korban. Melihat tingginya angka kekerasan seksual di 

ranah komunitas, Komnas Perempuan mengeluarkan data khusus tentang 

karakteristik pelaku pada gambar berikut: 

 

 

 

 

https://www.komnasperempuan.go.id/
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GAMBAR 1.2 

Pelaku Kekerasan Seksual Ranah Publik/Komunitas 

 

Sumber: https://www.komnasperempuan.go.id/  

Data di atas menyatakan bahwa kekerasan yang paling banyak terjadi 

di ranah komunitas adalah pencabulan, pelecehan dan perkosaan yang paling 

banyak dilakukan oleh teman. Dengan jumlah yang sangat tinggi tersebut 

seharusnya menjadikan kasus pelecehan seksual sebagai gambaran betapa 

besarnya ancaman di luar sana. Hal ini penting untuk diperhatikan tidak 

hanya dari penegak hukum, hal ini justru harus diperhatikan oleh semua 

orang terutama perempuan. 

Banyak efek yang terjadi pada khalayak setelah membaca atau 

mengetahui berita kasus pelecehan atau perkosaan. Salah satu efek dari 

penerimaan pesan (informasi) adalah perasaan cemas yang berkaitan dengan 

efek afektif. Kecemasan adalah tanggapan dari sebuah ancaman nyata 

ataupun khayal. Kecemasan dialami ketika berpikir tentang sesuatu yang 

tidak menyenangkan yang akan terjadi (Lubis, 2009:14). Musibah dapat 

terjadi pada siapa saja tak terkecuali mahasiswi dan pelaku bisa saja adalah 

orang yang tidak dikenal sampai orang terdekat. Kasus perkosaan masih 

https://www.komnasperempuan.go.id/reads-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2018
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menjadi hal yang sangat menakutkan di benak perempuan. Hal ini 

menunjukkan adanya indikasi bahwa terpaan berita kriminal khususnya 

perkosaan dapat memicu kecemasan pada perempuan dalam bersosial. Maka 

masing-masing individu pasti memiliki sikap waspada terhadap bahaya yang 

mengintai.  

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti terdorong melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Terpaan Berita Perkosaan di  

Tribunnews.com Terhadap Sikap Waspada Mahasiswi”. Apakah berita di 

Tribunnews.com dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam bersosial. 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh pemberitaan tersebut terhadap 

sikap waspada mahasiswi dalam berinteraksi.  

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Apakah ada pengaruh antara terpaan berita perkosaan di 

Tribunnews.com terhadap sikap waspada mahasiswi (Studi pada 

Mahasiswi KKN periode II 2018/2019 UMM) 

b. Seberapa besar pengaruh antara terpaan berita perkosaan di 

Tribunnews.com terhadap sikap waspada mahasiswi (Studi pada 

Mahasiswi KKN periode II 2018/2019 UMM) 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara terpaan berita 

perkosaan di Tribunnews.com terhadap sikap waspada mahasiswi 

(Studi pada Mahasiswi KKN periode II 2018/2019 UMM) 

b. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh antara  terpaan berita 

perkosaan di Tribunnews.com terhadap sikap waspada mahasiswi 

(Studi pada Mahasiswi KKN periode II 2018/2019 UMM) 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Adapun manfaat akademis dari penenlitian ini yaitu hasil penelitian ini 

berupa jabaran tentang pengaruh berita kriminal terhadap sikap mahasiswi 

dalam berinteraksi yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti-peneliti berikutnya 

yang memiliki ketertarikan yang sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya 

informasi terkait ilmu pengetahuan dalam kajian komunikasi tentang 

pengaruh pemberitaan media terhadap lingkungan sosial. 

 


