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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

“Kasus ini sudah masuk violent crime, sebab dilakukan di hadapan 

orang banyak dengan cara-cara yang sadis,” ungkap sosiolog 

kriminalitas Universitas Gadjah Mada, Suprapto dalam diskusi di 

kampus UGM, Rabu (27/3/2013). 

Sumber: www.detik.com 

 

Pernyataan diatas merupakan kutipan dari berita yang berjudul Pakar 

UGM: Penyerbuan LP Sleman Violent Crime. Kasus penembakan di Lapas 

Cebongan yang dilakukan oleh oknum Kopassus TNI AD cukup menyita 

perhatian khalayak untuk beberapa waktu. Tidak hanya menghiasi media nasional, 

bahkan diberitakan juga oleh media internasional. Seperti ABCnews dan 

Globalpost Amerika. "Kelompok bersenjata tidak dikenal menyerang rumah 

tahanan dan menembak mati 4 tahanan yang sedang menunggu sidang atas kasus 

pembunuhan seorang prajurit," tulis ABCnews dalam artikelnya yang berjudul 

'Gunmen shoot dead four Indonesian prisoners', Sabtu (23/3/2013) malam. Selain 

itu beberapa media negara lain seperti, The Asahi Shimbun, Jepang; Global 

Times, China; Bernama, Malaysia; dan Times of India juga memberitakan 

peristiwa berdarah tersebut.
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 Secara tidak langsung kasus ini telah membuat citra Indonesia tercoreng di 

mata internasional. Kasus ini juga menambah panjang masalah pelanggaran HAM 

di Negara kita. Sebut saja konflik yang terjadi di Maluku selama kurang lebih 2 

tahun dan telah memakan korban 8000 orang tewas serta ribuan infrastruktur 

pemerintah dan rumah warga terbakar dan hancur. Akibat kerusuhan ini ratusan 

ribu warga Maluku mengungsi keluar daerah untuk mendapat hidup yang lebih 

aman. Konflik ini membuat trauma yang mendalam bagi masyarakat Maluku dan 

                                                           
1 http://news.detik.com/read/2013/03/24/084956/2202080/10/penyerangan-lp-

cebongan-membuat-sleman-mendunia (diakses 7/04/2013 19:07 WIB) 

http://www.detik.com/
http://news.detik.com/read/2013/03/24/084956/2202080/10/penyerangan-lp-cebongan-membuat-sleman-mendunia
http://news.detik.com/read/2013/03/24/084956/2202080/10/penyerangan-lp-cebongan-membuat-sleman-mendunia
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mengundang simpati serta empati dari semua masyarakat Indonesia bahkan 

sampai dunia internasional. 
2
 

 Selain itu masih ada banyak lagi kasus pelanggaran HAM, seperti kasus 

perebutan lahan di Mesuji, Lampung; pembunuhan wartawan dalam tugas 

peliputannya, sampai yang sekarang sering terjadi adalah kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. Dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM ada saja yang 

belum terselesaikan dan kembali mengusik ketenangan masyarakat kita. Berlarut-

larutnya penyelesaian ini yang membuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap 

kinerja pemerintah kita, dalam hal ini khususnya bagi para penegak hukum. 

Misalnya saja kasus Lumpur Lapindo yang merenggut belasan ribu rumah dan 

mata pencaharian warga Sidoarjo.
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 Alhasil, tindakan yang diambil masyarakat akibat krisis kepercayaan ini 

adalah “main hakim sendiri”. Merasa tidak puas dengan kinerja penegak hukum, 

maka jalan pintas dipilih  untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka 

sendiri. Seperti halnya dengan kasus penembakan di LP Cebongan. Para tersangka 

yaitu anggota Kopassus mendahului hukum yang berlaku untuk mengadili para 

tawanan (korban) yang sedang menjalani proses hukum.  

Menurut dia, sebagai prajurit TNI harus memiliki sikap seperti itu, bukan 

malah bersembunyi layaknya pengecut. "Prajurit kan ksatria, mereka 

sudah ditunjukkan itu," ucapnya mengulang. 

"Kalau mereka tidak ngaku, siapa yang akan tahu," tuturnya. 

Di sisi lain, Ical tak menyetujui upaya main hakim sendiri yang dilakukan 

para pelaku. Karena hidup di negara hukum, seyogyanya mereka 

menghormati proses hukum yang berjalan.  

"Iya seharusnya jangan begitu, meski akhirnya mereka bersikap ksatria," 

tegasnya. 

Sumber: www.detik.com 

 

 Itu adalah kutipan wawancara dengan Ketua Umum Partai Golkar 

Aburizal Bakrie dalam berita yang berjudul Ical Sebut Penyerang LP Sleman 

Ksatria Akui Perbuatannya.  Dalam isi berita ini menyatakan pernyataan Bakrie 

                                                           
2
  http://donaemons.wordpress.com/2009/01/29/pelanggaran-pelanggaran-ham-di-

indonesia/ (diakses 7/04/2013 19:56 WIB) 

3
 http://id.berita.yahoo.com/10-kasus-yang-belum-terselesaikan.html (diakses 

7/04/2013 21:20 WIB) 

http://www.detik.com/
http://donaemons.wordpress.com/2009/01/29/pelanggaran-pelanggaran-ham-di-indonesia/
http://donaemons.wordpress.com/2009/01/29/pelanggaran-pelanggaran-ham-di-indonesia/
http://id.berita.yahoo.com/10-kasus-yang-belum-terselesaikan.html
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yang tak menyetujui sikap main sendiri yang dilakukan anggota Kopassus tetapi 

menyanjung sikap ksatria yang mereka miliki. 

"Menjadi kesatria tidak cukup dengan mengakui kesalahan. Dia juga harus 

menegakkan kebenaran dan bertanggung jawab, adil, selalu siap 

berkorban untuk tegaknya kebenaran dan keadilan," ujar Nurul saat 

dihubungi, Senin (8/4/2013).  

Nurul menilai kata "kesatria" memiliki makna yang agung. Makna itu 

harus terintegrasi dalam jiwa. "Pertanyaannya, apakah cukup layak label 

itu digunakan hanya untuk membunuh preman," kata Nurul.  

Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah aksi penyerangan yang 

dilakukan dilandasi semangat memperjuangkan kepentingan rakyat 

dengan memberantas preman atau hanya karena balas dendam. 

Sumber: www.kompas.com 

 

 Itu adalah wawancara dengan Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar 

Nurul Arifin yang dikutip dari berita yang berjudul “Pantaskah 11 Anggota 

Kopassus Disebut Kesatria?”. Berbeda dengan berita yang dimuat dalam 

Detik.com, disini diulas dari sisi yang berbeda. Dimana narasumber 

mempertanyakan sikap kesatria yang dimiliki oleh para anggota Kopassus. 

Menurutnya, tindakan kesatria harus didasari dengan motivasi yang benar juga. 

  Berita penembakan di LP Cebongan menjadi sorotan dari berbagai pihak. 

Bahkan sampai dunia internasional seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. 

Tentunya hal ini membuat warga menjadi tidak nyaman, ketakutan, dan frustasi. 

Masyarakat menjadi kehilangan rasa aman di negaranya sendiri. Dilihat dari unsur 

prominence kasus ini cukup menyita perhatian karena melibatkan anggota 

Kopassus yaitu pasukan militer terbaik yang dimiliki Indonesia. Sedangkan dari 

unsur impact kasus ini memberi dampak yang cukup luas bagi masyarakat 

Indonesia. Pro dan kontra pun bermunculan seiring kasus ini heboh disiarkan oleh 

berbagai media massa. Disatu sisi mendukung tindakan anggota Kopassus sebagai 

wujud nyata penegakan hukum, dalam hal ini premanisme. Disisi lain mengutuk 

aksi yang dilakukan anggota Kopassus ini karena melanggar HAM. Demo pun 

dilakukan sebagai aksi pro dan kontra mereka terhadap kasus ini. Bahkan sampai 

aksi gerakan dukungan dan penolakan di berbagai media sosial. Banyak pihak 

yang menuntut agar kasus ini di tanggapi secara serius. 
4
 

                                                           
4  http://reportaseindonesia.com/kategori/berita-1713-penembakan-sadis-di-lapas-

sleman-disorot-dunia-internasional.html (diakses 22/04/2013 14:44 WIB) 

http://www.kompas.com/
http://reportaseindonesia.com/kategori/berita-1713-penembakan-sadis-di-lapas-sleman-disorot-dunia-internasional.html
http://reportaseindonesia.com/kategori/berita-1713-penembakan-sadis-di-lapas-sleman-disorot-dunia-internasional.html
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Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito, menilai 

peristiwa penembakan di LP Cebongan yang menewaskan tersangka Dicky 

(31), Juan (38), Adi (29), Dedi (33), ini harus disikapi serius oleh pemerintah. 

Pasalnya, jika tidak tuntas penyelesaiannya maka akan menjadi preseden 

buruk bagi keamanan di Indoensia. 

"Kasus ini memang rumit dan tidak sederhana, jadi penyelidikannya juga 

harus hati-hati dan melibatkan semua unsur terkait. Dalam hal ini pemerintah 

pusat juga harus turun tangan," terangnya. 

 

Kita mengonsumsi berita dari berbagai media. Baik itu televisi, koran, 

media cetak (surat kabar-majalah) bahkan internet (new media). Seiring dengan 

perkembangan zaman dan maraknya penggunaan internet di lingkungan 

masyarakat, maka lahirlah pula apa yang disebut jurnalisme online. Jurnalisme 

online memiliki kelebihan-kelebihan yang menawarkan peluang untuk 

menyampaikan berita jauh lebih besar ketimbang bentuk jurnalisme konvensional 

seperti surat kabar. Kecepatannya dalam menyampaikan informasi, 

mengombinasikan sejumlah media (teks,visual,audio), dapat membuat proses 

komunikasi berlangsung sinambung, dan interaktivitas web (Santana, 2005: 137).  

Kompas.com dan Detik.com merupakan portal berita yang populer di 

Indonesia seperti yang tercatat dalam Alexa.com. Alexa.com sendiri adalah situs 

yang menampilkan  rangking website yang dikelompokan berdasarkan negara, 

kategori tertentu dan juga berdasarkan urutan website dunia. Detik.com dan 

Kompas.com menempati 2 peringkat teratas untuk kategori situs berita di 

Indonesia.
5
  

Detik.com merupakan portal berita aktual yang berisi, artikel, dan fasilitas 

online. Detik.com berada di peringkat ke 306 di dunia menurut peringkat Alexa. 

Situs ini telah online selama lebih dari empat belas tahun. 94% dari pengunjung 

situs berada di Indonesia, dan telah mencapai peringkat ke 7 dari keseluruhan 

rangking situs terpopuler di Indonesia sendiri.  Bisa dibilang Detik.com adalah 

pelopor portal berita di Indonesia. Setelah itu, muncul kemudian media sejenisnya 

seperti Kompas, Vivanews, Okezone dan sebagainya. Pengunjung situs ini 

menyentuh 3 juta hits setiap harinya ( ukuran jumlah pengunjung ke sebuah situs) 

6
  

                                                           
5
  http://www.alexa.com/topsites/countries/ID  (diakses 09/04/2013 18:15 WIB) 

6
  http://www.alexa.com/siteinfo/detik.com#  (diakses 13/04/2013 09:25 WIB) 

http://mitrawebsite.com/cek-rangking-website-dengan-alexa-com/
http://www.alexa.com/topsites/countries/ID
http://www.alexa.com/siteinfo/detik.com
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Sedangkan Kompas.com adalah portal berita terkemuka dan paling 

kredibel. Seperti yang diuraikan oleh Alexa.com. Kompas.com juga 

memenangkan Silver Award di Asian Digital Media Awards 2011 sebagai Best 

Newspaper Website di Asia. KOMPAS.com berada di peringkat ke 635 di dunia 

dan ke 12 di Indonesia menurut peringkat Alexa. Situs Kompas.com yang 

awalnya bernama Kompas Online berperan sebagai edisi internet dari Harian 

Kompas. Namun kini Kompas.com berfokus pada pengembangan isi, desain, dan 

strategi pemasaran yang baru.  Dengan membawa nama Harian Kompas yang 

sudah sangat dikenal masyarakat luas Kompas.com semakin mudah diterima para 

penggunanya. 
7
 

Tabel 1.1  

Top Sites in Indonesia 

Sites 
Alexa Traffic Rank Reputation 

Global Rank Rank in US Rank in Indonesia Sites Link in Reviews  

Google  1 1 1 4.710.160 1495 

Facebook  2 2 2 8.339.366 911 

Blogspot.com 12 13 3 31.155 109 

Youtube  3 3 4 3.823.546 369 

Google.co.id  135 - 5 29.243 34 

Yahoo! 4 4 6 1.828.042 332 

Detik.com 304 - 7 24.208 18 

Kaskus.co.id/ 

Kaskus.com  

322 - 8 13.964 81 

WordPress.com 21 26 9 2.259.706 71 

Twitter 10 12 10 6.280.158 199 

Blogger.com 51 - 11 3.689.232 126 

KOMPAS.com 638 - 12 25.796 11 

                                                           
7  http://www.alexa.com/siteinfo/kompas.com#  (diakses 13/04/2013 09:30 WIB) 

 

 

http://www.alexa.com/siteinfo/kompas.com
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Wikipedia  6 7 13 2.189.176 236 

Toko Bagus 754 - 14 5.370 8 

Sumber : http://www.alexa.com/topsites/countries/ID   

 Alasan penulis memilih portal berita Kompas.com dan Detik.com dalam 

penilitian ini adalah karena kedua portal tersebut adalah media yang populer. 

Terbukti dengan ranking website yang terdapat dalam situs Alexa. Menempati dua 

peringkat teratas untuk portal berita di Indonesia. Terbukti kalau kedua portal ini 

dipercaya oleh khalayak. Mengutamakan keaktualan dalam menghadirkan berita, 

kedua portal ini sama-sama menawarkan kemudahan mengakses berita. Pembaca 

tidak harus menghabiskan satu halaman penuh baru berganti ke halaman-halaman 

berikutnya, namun pembaca dapat secara ringkas melihat keseluruhan isi berita, 

dengan cepat berpindah dari satu halaman ke halaman lain.  

Sebagai saluran komunikasi, media melakukan proses pengemasan pesan, 

dan dari proses inilah sebuah peristiwa menjadi memiliki makna tertentu bagi 

khalayak. Dalam proses 

pengemasan pesan, media dapat memilih fakta yang akan dimasukkan atau yang 

akan dibuang ke dalam teks pemberitaan. Selanjutnya, dalam membuat berita, 

media juga dapat memilih simbol-simbol atau label tertentu untuk 

mendeskripsikan suatu peristiwa. Kedua hal 

inilah yang pada akhirnya akan menentukan gambaran/image yang terbentuk 

dalam benak 

khalayak mengenai suatu peristiwa. (Suwardi dalam Hamad, 2004: xvi) 

Pembingkaian atau framing dilakukan media dalam mengkonstruksikan 

fakta dalam pemberitaannya. Framing digunakan media untuk menonjolkan atau 

memberi penekanan aspek tertentu sesuai kepentingan media. Dalam framing, ada 

bagian tertentu yang lebih penting dan membuang atau menghilangkan serta 

mengesampingkan bagian lainnya. Hal ini dimaksudkan agar suatu berita menjadi 

lebih memiliki makna, menarik serta mudah diingat khalayak pembaca sehingga 

memunculkan interpretasi dan persepsi khalayak sesuai dengan frame yang ingin 

dibentuk oleh media. Pemaknaan menjadi suatu hal yang penting bagi khalayak 

dalam memahami suatu realitas. (Eriyanto, 2002: 66-67) 

http://www.alexa.com/topsites/countries/ID
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Alasan penulis menggunakan analisis framing dalam penelitian ini adalah 

karena analisis framing merupakan salah satu metode untuk menganalisis 

pemberitaan media yang bisa digunakan untuk menganalisis dan melihat 

bagaimana pembingkaian yang dilakukan oleh media atas isu-isu tertentu dalam 

pemberitaan media tersebut. Dalam hal ini penelitian terhadap pemberitaan kasus 

LP Cebongan oleh media Kompas.com dan Detik.com. Penulis ingin mengetahui 

pembingkaian yang dilakukan oleh dua media terhadap satu kasus yang sama. 

Untuk model analisis framing yang dipakai peneliti dalam penelitian adalah 

model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Menurut Pan dan 

Kosicki, framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih 

menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak 

lebih tertuju pada pesan tersebut (Eriyanto, 2002: 252). Dalam model ini 

menyertakan unit analisis elemen retoris yang perlu diperhatikan untuk 

menunjukkan perangkat framing. Pan dan Kosicki mengoperasionalisasikan 

empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, 

tematik dan retoris.  

1. Struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan 

dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa-peristiwa, opini, 

kutipan, pengamatan dan peristiwa kedalam bentuk susunan kisah berita. 

Dengan demikian, struktur sintaksis ini bisa diamati dari bagan berita 

(headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar informasi yang dijadikan 

sandaran, sumber yang dikutip dan sebagainya). 

2.  Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang 

dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa. 

3. Struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkap 

pandangannya atas peristiwa kedalam preposisi, kalimat atau hubungan 

antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan 

melihat bagaimana pemahaman ini terwujud kedalam bentuk yang lebih 

kecil.  

4. Struktur retoris berhubungan dengan cara wartawan menekan arti tertentu. 

Dengan kata lain, struktur retoris melihat pemakaian kata, idiom, grafik, 
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gambar, yang juga dipakai guna memberi penekanan pada arti tertentu 

(Sobur, 2009: 175-176).  

Alasan peneliti menggunakan model Pan dan Kosicki adalah karena 

dengan melalui empat dimensi struktural teks berita yang ada, akan lebih jelas 

pembingkaian berita yang dilakukan oleh kedua media tersebut. Melalui 

perangkat framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki pula akan terlihat 

dengan cara apa masing-masing media menonjolkan pamaknaan atau penafsiran 

mereka atas kasus penembakan di LP Cebongan. Media dalam hal ini wartawan 

memakai secara strategis kata, kalimat, lead, hubungan antar kalimat, foto grafik, 

kutipan sumber dan perangkat lain untuk membantu dirinya mengungkapkan 

pemaknaan mereka sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Perangkat itu juga 

dapat menjadi alat bagi peneliti untuk memahami bagaimana media mengemas 

suatu peristiwa dalam hal ini kasus penembakan di LP Cebongan.  

Penelitian terhadap karya yang bertema kriminalitas di media online dalam 

hal ini portal berita juga pernah dilakukan. Indra Wardhana dari Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 

Timur melakukan penelitian terhadap berita Kerusuhan Warga dengan Jamaah 

Ahmadiyah di Pandeglang, Banten pada situs berita Vivanews.com dan 

Okezone.com (Wardhana, 2011).  Diyon Jayanto dari FISIP UPN “Veteran” Jawa 

Timur melakukan penelitian terhadap berita Kasus Tawuran Pelajar SMA 6 dan 

SMA 70 pada situs berita online Kompas.com dan Vivanews.com (Jayanto, 2012). 

Agus Asriyantho dari FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan penelitian 

terhadap kasus Penangkapan Kompol Novel Baswedan pada situs berita 

Metrotvnews.com dan Kompas.com (Asriyantho, 2013). Ketiga penelitian itu 

menggunakan metode analisis framing dan berdasarkan hasil analisis diketahui 

setiap media memiliki frame yang berbeda-beda dalam membingkai sebuah 

peristiwa atau kasus.         

 Kompas.com dan Detik.com mengonstruksi berita sesuai ideologi media 

masing-masing. Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana Kompas.com 

dan Detik.com menyajikan peristiwa tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

informasi khalayak. Oleh karena itu, bagaimana posisi Kompas.com dan 
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Detik.com dalam konstruksi pemberitaan kasus penembakan di LP Cebongan 

menjadi menarik untuk disimak. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pembingkaian berita yang dilakukan Kompas.com dan 

Detik.com mengenai kasus penembakan di LP Cebongan dalam perspektif 

analisis framing Pan dan Kosicki? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pembingkaian berita yang dilakukan Kompas.com dan 

Detik.com mengenai kasus penembakan di LP Cebongan dalam perspektif 

analisis framing Pan dan Kosicki. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pengetahuan di bidang komunikasi, khususnya 

penelitian mengenai analisis framing serta lebih jauh bermanfaat pula sebagai 

referensi dan bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya.  

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai framing atas berita-berita atas kasus penembakan di LP Cebongan 

di Kompas.com dan Detik.com 

 

 

 

 

 




