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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kita hidup ditengah derasnya perkembangan sistem komunikasi. Media massa 

adalah media atau sarana penyebaran informasi secara massa dan dapat diakses oleh 

masyarakat secara massal (Bungin, 2006:7), maksudnya media massa adalah sarana yang 

digunakan menyebarkan informasi kepada khalayak secara luas. Media massa adalah 

alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada 

khalayak yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis 

komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media 

massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas 

(Nurudin, 2004:40). Peran media massa dalam kehidupan sosial kerap dipandang secara 

berbeda-beda, namun tidak ada yang menyangkal atas perannya yang signifikan dalam 

masyarakat modern. Menurut McQuail dalam bukunya mass communication theories 

(2010:6). Media merupakan pilar ke empat demokrasi setelah eksekutif, yudikatif, dan 

legislatif walaupun berada diluar sistem politik keberadaan media sangat berperan 

penting dalam informasi massa. Peran media massa dalam kehidupan sosial, terutama 

dalam masyarakat modern telah memainkan peranan yang begitu penting. 

Begitu pentingnya peran media massa didalam kehidupan sosial masyarakat,  

dengan memanfaatkan hal itu umumnya media massa juga digunakan oleh para pemilik 

kekuasaan di Indonesia sebagai alat untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat 

yang sejalan dengan ideologinya, sehingga pemahaman masyarakat terhadap suatu realita 

adalah hasil konstruksi dari sebuah media yang sejalan dengan ideologi pemilik media 

tersebut. 

Media massa Indonesia sangat kaya dengan wacana, ketika rezim Orde baru 

masih berkuasa, masyarakat hanya bisa mendapatkan informasi dari satu ideologi yang 

sudah ditetapkan oleh Soeharto, salah satunya dalam peristiwa G30S tahun 1965. Pada 

saat itu, media massa menjadi alat utama  untuk memunculkan kebencian terhadap PKI 

dan pendukungnya. Contoh, pasca peristiwa G30S koran-koran yang hanya boleh terbit 
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adalah Koran angkatan bersenjata dan Berita Yudha, selain koran pada masa orde baru 

juga dibuatlah sebuah film bertema perjuangan yang berjudul serangan fajar, dan 

pemberontakan G30S. dari informasi yang bisa didapat dari contoh tersebut, secara halus 

ingin menunjukkan bahwa peristiwa G30S adalah sebuah peristiwa “kemenangan” dari 

pihak Angkatan Darat karena telah menuntaskan PKI dan sekaligus ideologi komunis di 

Indonesia. Kampanye atas kekejaman PKI bukan hanya sekedar cerita rekaan semata 

melainkan memang sengaja dirancang untuk menyulut kemarahan umum terhadap kaum 

komunis dan sekaligus menyiapkan rencana pembunuhan besar-besaran dengan alasan 

“dendam rakyat”. ( Baskara, 2014:61) 

Pada masa itulah sejarah pelanggaran HAM terberat Indonesia terjadi pada tahun 

1965-1966. Pada tahun tersebut, terjadi suatu peristiwa yang tidak terlupakan oleh 

seluruh masyarakat Indonesia hingga saat ini yaitu peristiwa yang dinamakan Gerakan 30 

September. Peristiwa tersebut diawali dengan serangan yang dilakukan terhadap 7 

jenderal Angkatan Darat, yang dimana dari peristiwa serangan tersebut tertuduhnya 

adalah PKI yang sebagai dalang dibalik tragedi tersebut, sehingga serangan G30S 

terlabelkan G30S/PKI. 1 Dari peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya pembantaian 

para PKI yang menewaskan lebih dari 3 juta orang tanpa melalui pengadilan terlebih 

dahulu. Banyak kesaksian mengenai pembantaian ini, yang menceritakan bagaimana 

operasi pembersihan ini dilakukan secara brutal tanpa mengindahkan hukum dan hak 

asasi. Sehingga peristiwa tersebut menjadi pelanggaran HAM terberat yang pernah terjadi 

di Indonesia dan kasus tersebut sampai sekarang masih menjadi pro kontra untuk 

diadakan Rekonsiliasi. 2 

Media online merupakan media komunikasi yang bersifat telekomunikasi 

interaktif yang dapat diakses diseluruh dunia dengan berbasis internet. Media online 

memberikan kontribusi kemudahan dalam menyebarluaskan informasi. Maka meskipun 

begitu diharuskan dalam pemberitaan tetap harus mengikuti kaidah jurnalistik dan 

menjalankan fungsi media massa itu sendiri. Oleh karena itu, untuk melihat objektivitas 

pemberitaan media online tentang PKI tersebut perlu digunakan analisis Framing sebagai 

                                                           
1 Journal of Genocide Research (2001), 3(2), 219–239,Genocide in Indonesia, 1965–1966, 

ROBERT CRIBB 
2  Journal Incitement to Genocide against a Political Group: The Anti-Communist Killings in 

Indonesia, Annie Pohlman, University of Queensland 
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metode untuk menganalisis isi media karena media tidak sepenuhnya netral dalam 

memberitakan suatu peristiwa. 

Dari permasalahan prokontra Rekonsiliasi Tragedi G30S tahun 1965 tersebut 

peneliti akan melihat frame yang dilakukan oleh sebuah media massa online lokal Jawa 

Tengah yang memiliki keistimewaan memberitakan isu-isu nasional seperti yang sedang 

peneliti angkat yaitu Rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965, tepatnya media yang peneliti 

gunakan adalah media online SuaraMerdeka.com. Didalam media online 

SuaraMerdeka.com penulis menemukan berita yang membahas Rekonsiliasi Tragedi 

G30S tahun 1965.  

Didalam berita tersebut menyebutkan bahwa, Tepatnya tanggal 1 Oktober 2015, 

merupakan genapnya 50 tahun sejak tragedi berdarah itu terjadi. 3Peringatan 50 tahun 

peristiwa G30S masih menyisakan PR besar bagi negara untuk menguak sisi gelap 

bangsa ini. Banyak pihak berupaya mendorong negara membuat pengakuan dan 

permintaan maaf secara resmi kepada lebih dari 3,5 juta warganya. Mereka adalah korban 

pembunuhan massal di Jateng, Jatim, Bali, Sumatera, dan NTT tanpa proses hukum 

karena mereka dianggap anggota dan simpatisan PKI. Tapi perjuangan menyelesaikan 

lewat kebijakan politik di tingkat nasional butuh waktu lebih lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 berita.SuaraMerdeka.com/smcetak/memperkuat-rekonsiliasi-kultural/ diunduh 3 November 

2015, pukul 09:40 WIB 
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Gambar 1.1  Kronologi kejadian G30S dan menyebutkan rekonsiliasi dalam 

SuaraMerdeka.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2  Pemberitaan mengenai rekonsiliasi dalam SuaraMerdeka.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3  Pemberitaan mengenai sejarah mengenai Tragedi G30S 1965 yang 

simpangsiur 
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Dari artikel berita dalam suara merdeka.com, mengatakan 4Rekonsiliasi juga 

dibutuhkan supaya sejarah yang selama ini dipelajari tidak simpangsiur kebenarannya. 

Tidak menutup kemungkinan jika nantinya sejarah ditulis ulang dengan fakta objektif di 

lapangan. Dari artikel berita tersebut, menunjukkan kalau SuaraMerdeka.com juga turut 

memberitakan mengenai rekonsiliasi tragedi G30S. Walaupun berbeda bingkai 

pemberitaan dari satu media online dengan media lainnya, disini penulis hanya ingin 

memfokuskan pembingkaian yang ada di SuaraMerdeka.com. Alasan peneliti memilih 

SuaraMerdeka.com adalah karena SuaraMerdeka.com merupakan portal berita terbesar di 

Jawa Tengah dan terbesar no.7 di Indonesia, data ini peneliti dapatkan dari divisi 

advertising di SuaraMerdeka.com. SuaraMerdeka.com merupakan koran berbentuk online 

dari Koran cetak Suara Merdeka, Koran cetak Suara Merdeka sejak tahun 1950 sudah 

terkenal dan terbesar di Jawa tengah. Walaupun koran Suara Merdeka adalah koran lokal 

Jawa Tengah tetapi koran Suara Merdeka berpotensi nasional, hingga saat ini Suara 

Merdeka menempatkan dirinya sebagai pers nasional. Berdasarkan hal itu, dengan 

kesadaran peneliti melihat keistimewaan media SuaraMerdeka.com sebagai media online 

Jawa tengah yang mampu mengangkat isu nasional berita Rekonsilasi Tragedi G30S 

tahun 1965. Dari keistimewaannya tersebut penulis berminat menggunakan 

SuaraMerdeka.com sebagai media untuk diteliti. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana wartawan melalui media SuaraMerdeka.com membingkai berita 

rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bingkai berita tentang rekonsiliasi 

tragedi G30S tahun 1965 di SuaraMerdeka.com 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

                                                           
4 http://berita.SuaraMerdeka.com/smcetak/sejarah-perlu-diposisikan-secara-objektif/ diunduh 3 

November 2015, pukul 10:48 WIB 

 

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/sejarah-perlu-diposisikan-secara-objektif/
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1.4.1 Manfaat Secara Praktis 

Diharapkan bahwa khalayak sadar tentang konflik pelanggaran Hak Asasi 

Manusia yang terjadi dalam peristiwa G30S tahun 1965 di Indonesia, mengajak pembaca 

untuk berpikir cerdas atas peristiwa G30S tahun 1965, sehingga memahami perlu adakah 

rekonsiliasi atas tragedi tersebut. 

1.4.2 Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini untuk menerapkan ilmu yang sudah didapat selama masa 

perkuliahan ke fenomena nyata, terutama dalam mengetahui cara seorang jurnalis 

membingkai suatu peristiwa atau realitas dalam sebuah berita online. 

 

1.5  Batasan penelitian 

Berita mengenai rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965 di SuaraMerdeka.com pada 

bulan September –  Oktober  2015. 


