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1.1 Latar Belakang 

Aksi damai bela Islam yang terjadi di Jakarta akhir 2016 lalu karena 

adanya pidato yang memuat tentang penistaan agama oleh Basuki Thajaya 

Purnama. Awal dari gerakan Aksi Damai Bela Islam 14 Oktober 2016 yang 

berlanjut dengan beberapa jilid gerakan aksi damai hingga 5 jilid yang sama-

sama mengangkat tentang penistaan agama (Republika, No203/2016, Jakarta). 

Pada 6 Oktober 2016, seorang warga net bernama Buni Yani mengunggah ulang 

video pidato gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama di halaman 

Facebooknya lalu menjadi viral dikalangan pengguna jejaring media sosial.  

Gerakan aksi damai bela Islam jilid kedua pada 4 November 2016 yang 

terkenal dengan sebutan gerakan Aksi Bela Islam 411, namun pada jilid dua ini 

masa banyak untuk turun jalan, lebih dari 500.000 peserta pada gerakan ini juga 

dihadiri oleh Presiden Jokowi, agar kasus penistaan tersebut diusut tuntas dan 

transpaaran (Republika, No203/2016, Jakarta). Sebelumnya gerakan aksi damai 

bela Islam terjadi pada tanggal 14 Oktober 2016, yang dikomandoi oleh FPI 

yang dilakukan di depan Balai Kota DKI Jakarta. Gerakan Aksi Bela Islam 

sempat menjadi trending topic yang menghiasi Twitter dengan 

#AksiBelaIslam411 selain di Twitter juga banyak social media lain yang 

menghiasi tentang gerakan Bela Islam  seperti Facebook dan juga Whatsapp. 

Pemberitaan tersebut menjadi viral di dunia maya dan menyebar kepada 

pengguna social media. Ada beberapa akun di Twitter yang sebelum 
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berlangsungnya gerakan Bela Islam mengetweet mengenai gerakan tersebut 

seperti akun twitter @SorotanRakyat , dan juga akun @GNPFMUI serta banyak 

akun lain yang mengetweet tentang gerakan Bela Islam. Selain itu informasi 

juga didapat melalui personal chat dan juga grup Whatsapp yang diikuti peserta 

aksi damai Bela Islam tersebut untuk ikut turun jalan di Jakarta. Orang-orang 

yang berada diluar Jakarta juga menggirimkan anggota mereka untuk ikut dalam 

aksi tersebut, semua kegiatan yang mereka lakukan dikordinasikan didalam grup 

Whatsapp tersebut dan menggunakan media sosial yang lain. 

Pada tanggal 2 Desember 2016 terjadi gerakan aksi bela Islam jilid tiga, 

yang disebut gerakan aksi damai 212 yang dilakukan oleh beberapa ormas yang 

ada di Indonesia. Dalam aksi damai tersebut banyak pejabat dan termasuk 

presiden datang untuk menyambut para peserta serta ikut dalam sholat jumat 

bersama para peserta aksi damai. Pada tanggal 11 Februari 2017 terjadi aksi lagi 

yaitu aksi damai bela Islam jilid empat. Gerakan aksi damai tersebut terjadi 

hingga jilid ketujuh yang terjadi antara bulan Februari hingga bulan Mei pada 

tahun 2017 (Kompas, No89/2016, Jakarta). Gerakan sosial yang terjadi di 

Indonesia sekarang ini sudah mengalami perubahan. Salah satu contohnya ialah 

aksi damai bela Islam, pada gerakan sosial tersebut setiap jilid gerakan mereka, 

selalu menggunakan sebuah angka. Beberapa dampak terjadi pasca adanya 

gerakan aksi damai bela Islam tersebut terjadi. Pada dampak sektor media, 

banyak media asing yang memberitakan terjadinya gerakan aksi damai tersebut. 

Gerakan aksi damai tersebut menjadi perubahan besar pasca orde baru, yang 
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pada masa itu kecil sekali peluang terjadinya sebuah gerakan sosial terutama 

pada gerakan sosial berbasis agama.  

Pada fenomena gerakan aksi damai bela Islam tersebut terdapat 

kelompok yang mengatas namakan umat Islam menuntut pertanggung jawaban 

hukum terkait kasus pidato Basuki Tjahaya Purnama di Kepulauan Seribu. Pada 

pidatonya Walikota DKI Jakarta tersebut menggunakan potongan surat Al-

Maidah untuk berpidato, hal tersebut memicu adanya aksi bela Islam. Aksi 

tersebut merupakan respon sebuah diskriminasi agama yang dilakukan Basuki 

Tjahaya Purnama dalam pemakaian potongan surat Al-Maidah pada pidato 

kampanye (Detik.com, No132/2016, Jakarta).  

Berbicara mengenai diskriminasi sendiri merupakan salah satu unsur 

dalam analisis wacana kritis dalam membongkar sesuatu yang tidak beres dalam 

masyarakat, serta menurut Norman Fairclough dalam R. Wodak and Meyer 

salah satu kekuatan dari analisis wacana kritis adalah kemampuannya untuk 

melihat dan membongkar praktik ideologi dalam media serta menganalisis 

sesuatu “yang tidak beres dalam masyarakat” (ketidakadilan, ketidaksetaraan, 

dikriminasi, ketidakbebasan). Kontruksi muncul ketika seseorang mencoba 

memberi makna kepada fenomena atau terlibat dalam wacana tersebut, dalam 

proses tersebut mengakibatkan seseorang terkontruksi akan sebuah wacana dan 

mengubah realitas sosial. 

Analisis wacana  kritis  (AWK)  sendiri adalah  analisis yang  berfokus  

terhadap  wacana  bukan semata  sebagai  studi  bahasa  berkenaan  dengan 
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aspek  kebahasaannya  saja melainkan  juga  dengan konteksnya (Eriyanto, 

2000, h.7). Tugas penting AWK  adalah  mengidentifikasi  adanya  hubungan 

antara wacana  dan  power  sosial  (Van Dijk,  1996, h. 85). Adapun pendekatan 

AWK berfokus pada peran  wacana  dalam  produksi  dan  reproduksi dominansi  

serta  tantangan  terhadapnya,  atau  the role  of  discourse  in  the  

(re)production  and challenge of dominance  (Van Dijk, 2002). Dengan 

demikian,  dalam  AWK,  teks  tidak  dilihat  semata sebagai  teks  dengan  

berbagai  perangkat  tekstual dan  strukturalnya, melainkan  juga  sebagai  

praktek kewacanaan dan konteks sosial yang melatarinya. 

Karakteristik dari analisis wacana kritis mengandung lima prinsip yaitu 

tindakan, konteks, historis, kekuasaan dan ideologi. Terkait dengan tindakan, 

ada dua konsekuensi dalam memandang wacana yaitu wacana dipandang 

sebagai sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi, mendebat, menyanggah, 

membujuk, bereaksi dll dan wacana dipahami sebagai sesuatu yang 

diekspresikan secara sadar atau terkontrol. Menurut Fairclough dan Wodak 

dalam (Eriyanto, 2011, h.7), analisis wacana kritis melihat wacana, pemakaian 

bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. 

Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan 

dialektis diantara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan 

struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek 

ideologi: ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang 

tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas 

dengan minoritas melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi 

4 



sosial yang ditampilkan. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor 

yang penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan 

kekuasaan dalam masyarakat yang terjadi. Analisis wacana kritis menyelidiki 

bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan 

mengajukan versinya masing-masing. 

Perkembangan media dan pemberitaan inilah yang membuat analisis 

wacana kritis memperhatikan dan menganalisis teks berita melalui kata, frasa, 

kalimat, metafora seperti apa berita sampaikan kepada khalayak. Dengan melihat 

bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana kritis lebih 

bisa melihat makna tersembunyi dari suatu teks.  Wacana tidak hanya dipandang 

sebagai pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan, tetapi juga sebagai bentuk 

dari praktik sosial. Dalam hal ini, wacana adalah alat yang dekat dan mampu 

berinteraksi secara eksplisit dan implisit dengan kehidupan masyarakat. Melalui 

keberagaman media yang dapat melingkupinya dan tingkatan kualitas 

komunikasi yang dapat dibangunnya, wacana dimanfaatkan sebagai gerakan 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pencapaian tujuan akan menciptakan 

dampak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis wacana tersebut. 

Media massa dan wacana adalah dua hal yang saling mendukung satu 

sama lain. Jika keberadaan wacana sangat bergantung pada media massa yang 

melingkupinya, media massa akan sangat bergantung pada penikmat atau 

penggunanya. Oleh karena itu, media massa yang ideal tidak hanya dilihat dari 

konten-konten yang diterbitkannya, tetapi juga kemudahan akses yang 

diberikannya kepada pengguna. Untuk saat ini, media siber adalah media massa 
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yang sangat populer dan diminati banyak golongan. Media jenis ini menjadi 

populer karena sangat mudah diakses oleh pengguna. Bahkan, pengguna bisa 

mencari berita-berita dengan kategori tertentu, sesuai kebutuhan informasi yang 

diinginkan oleh pengguna, tidak seperti media massa jenis lain yang cenderung 

lebih kaku. Media siber juga dapat diakses di mana dan kapan saja, hanya 

dengan alat komunikasi sehari-hari: telepon genggam atau telpon cerdas 

(smartphone). Media siber mampu menyediakan informasi yang mewakili 

keberagaman tema dan pandangan atau sikap, juga memberikan hak menulis 

lebih bebas dan fleksibel (tidak disunting secara ketat) daripada media cetak dan 

elektronik sehingga informasi yang disajikan lebih jujur dan objektif. 

Dengan berkembangnya era teknologi serta penemuan internet, 

berkembang pula dalam dunia jurnalistik. Sosial media kini sudah mulai banyak 

pula cara penyebaran sebuah karya-karya jurnalistik, dulu penyebaran karya-

karya jurnalistik hanya melalui media cetak, akan tetapi sekarang sudah terdapat 

media baru, yaitu melalui portal online, seperti detik.com, viva.news, 

antara.news, dll. Hampir seluruh media cetak yang dulu hanya memberitakan 

melalui koran ataupun radio, kini juga mulai menggunakan media online dalam 

memuat pemberitaan mereka.  

Mark Poster (Stephen W, 2008, h.413) meluncurkan buku besarnya 

pada tahun 1990 dengan judul The Second Media Age, yang menandai periode 

baru dimana teknologi interkatif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia 

maya yang akan mengubah masyarakat. Pergeseran era dari media lama ke 

media baru memberikan dua pandangan yang dominan tentang perbedaan 
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keduanya; media pertama menekankan pada penyiaran, sedangkan media kedua 

menekankan pada lebih kepada jaringan. Kedua pandangan tersebut merupakan 

pendekatan interaksi sosial (social interaction) dan pendekatan integrasi sosial 

(social intergration). Interaksi sosial membedakan media menurut seberapa 

dekat media dengan model interaksi tatap muka. Bentuk media penyiaran yang 

lebih lama dikatakan lebih menekankan pada penyebaran informasi mengurangi 

peluang adanya interaksi. Media tersebut dianggap sebagai media informasional 

dank arena menjadi realitas bagi konsumen. Sedangkan media baru lebih 

interaktif dan meciptakan sebuah pemahaman baru tentang komunikasi pribadi. 

Penjelasan lain juga dituliskan oleh St. Sutarto (2008, h.414), bahwa 

pendekatan kedua untuk membedakan media adalah dengan integrasi sosial 

(Social Integration). Pendekatan ini menggambarkan media bukan dalam bentuk 

informasi,interaksi, atau penyebarannya, tetapi dalam bentuk ritual, atau 

bagaimana manusia menggunakan media tersebut sebagai cara menciptakan 

masyarakat. Media bukan hanya sebuah informasi dan kertetarikan diri, tetapi 

menyatukan kita kedalam berbagai masyarakat dan mempunyai rasa saling 

memiliki. 

Selain ditandai dengan munculnya situs-situs berita online, 

perkembangan media baru juga ditandai dengan munculnya fenomena social 

network atau social media. Social media merupakan fitur berbasis website yang 

dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam 

sebuah komunitas. Disebut jejaring sosial karena media ini menyediakan media 

komunikasi yang tidak hanya dilakukan di dunia nyata akan tetapi juga dapat 
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dilakukan di dunia maya. Hal yang menarik dari media jejaring sosial ialah 3S, 

yaitu Social, Share, dan Speed (Asep, 2012, h.103). Social merupakan 

bagaimana seseorang membagikan pengalamannya kepada orang lain dan saling 

berbagi dengan chat atau voicenote atau videocall, Share membagikan foto, teks 

atau video ke orang lain, dan Speed adalah kecepatan jejaring sosial memberikan 

informasi melebihi kecepatan wartawan memberikan berita (Asep, 2012, h.104). 

Berbicara mengenai perkembangan gerakan sosial di Indonesia tak 

lepas dari selesainya rezim Soeharto dimana pada saat itu banyak kaum 

intelektual terutama mahasiswa ruang geraknya mulai dibatasi oleh pemerintah. 

Dalam berjalannya gerakan tersebut masyarakat masih menyebarkan pesan 

dengan cara dari mulut ke mulut, karena pada zaman tersebut penggunaan media 

dibatasi.  Tak lama berselang pada tanggal 21 Januari 2018 terjadilah gerakan 

reformasi yang banyak digerakkan oleh para kaum-kaum yang merasa dikekang 

ruang geraknya oleh pemerintah pada saat itu, telah membuka kesadaran rakyat 

untuk melakukan reposisi peran yang  selama  ini  dijalankan  dalam  kaitannya  

dengan  pembangunan, berikut adalah beberapa gerakan sosial yang terjadi pasca 

reformasi: 

No Nama Gerakan Sosial Latar Belakang Gerakan Sosial 

1 Konflik dan Pembangunan di Papua tahun 

1990an 

Banyak warga daerah yang memprotes 

akan dibangunnya PT.Freeport di Papua. 

2 Gerakan Sosial Rakyat Porsea tahun 2003 di 

Toba, Samosir. 

Protes terhadap PT.Indorayon di 

Toba,Samosir 

3 Gerakan Sosial Stren Kali pada tahun 2008 

dan bertempat di Surabaya. 

Protes terhadap penggusuran pemukiman 

di sepanjang bantaran sungai di Surabaya. 

4 Gerakan Lokal Perempuan pada tahun 2012 Gerakan sosial yang dilakukan kaum 

perempuan untuk memperoleh persamaan 

hak dalam bermasyarakat. 

5 Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur 

Lapindo pada tahun 2012 di Porong Sidoarjo 

Warga yang terkena dampak lumpur 

menuntut haknya sebagai korban bencana 
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lumpur segera terpenuhi.  
6 Gerakan Sosial Petani Kalibakar pada tahun 

2004 di Malang 

Para petani di Kalibakar Malang dalam 

penyuaraan haknya yaitu lahan mereka 

yang diambil paksa oleh PTPN XII 

7 Gerakan Perlawanan Orang-orang Tertindas 

pada tahun 2002 

Membuka dan menyuarakan kasus 

penindasan warga negara di Indonesia pada 

masa dulu.  

8 Blood4Life (blood4life.web.id) pada tahun 

2014 

Gerakan sosial yang membantu terkait 

pendonor darah atau orang yang 

membutuhkan golongan darah tertentu. 

9 Gerakan Bali Tolak Reklamasi pada tahun 

2013 di Bali 

Warga daerah yang menolak adanya 

reklamasi di Teluk Benoa 

10 Gerakan Koin Peduli Prita pada tahun 2014, 

di Jakarta 

Gerakan penggalangan dana terhadap Prita 

Mulyasari dengan RS OMNI International 

11 Earth Hour Indonesia (earthhour.wwf.or.id) 

pada tahun 2013, di Indonesia 

Gerakan sadar lingkungan yang ada di 

Indonesia. 

12 Indonesia Bercerita (indonesiabercerita.org) 

pada tahun 2014, di Indonesia 

 

Gerakan yang bertujuan untuk 

menceritakan buku cerita kepada anak-anak 

di daerah-daerah di Indonesia. 

 

13 Indonesia Berkebun 

(indonesiaberkebun.org) pada 2015 

Gerakan berkebun yang menggerakkan 

masyarakat sadarnya berkebun. 

 

14 Akademi Berbagi (akademiberbagi.org) 

pada 2014 

Gerakan berbagi dalamhal pendidikan 

untuk daerah-daerah-daerah pedalaman di 

Indonesia. 

15 Gerakan Save KPK pada tahun 2014 Gerakan yang bertujuan untuk menjaga 

KPK dari oknum-oknum yang merusak 

tujuan dibentuknya KPK 

16 Sedekah Rombongan 

(sedekahrombongan.com) pada tahun 2016 

Gerakan bersedekah untuk orang-orang 

yang membutuhkan. 

17 Indonesia Berkibar (indonesiaberkibar.org) 

pada tahun 2015 

Gerakan yang bertujuan untuk 

menumbuhkan nilai-nilai pancasila 

18 nebengers, (nebengers.com) pada tahun 

2016 

Yang bertujuan untuk saling menggantar 

dan menyadarkan arti penggurangan 

kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan 

umum. 

19 AIMI ASI (Asosiasi Ibu Menyusui 

Indonesia) (aimi-asi.org) pada tahun 2014 

Gerakan yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi dan mewadahi para Ibu-ibu 

menyusui di Indonesia. 

20 Change.org pada tahun 2014 Gerakan yang mengafiliasi dan mewadahi 

sebuah permasalahan dengan cara 

menggunakan petisi online 

21 Bincang Edukasi (bincangedukasi.com) pada 

tahun 2015 

Gerakan berbincang dalamhal apapun yang 

dapat memperoleh informasi dengan jelas. 

22 Save Sharks Indonesia 

(savesharksindonesia.org) pada tahun 2014 

Gerakan perlindungan akan populasi Hiu 

yang mulai terancam punah. 

23 KitaBisa.com pada tahun 2012 Gerakan penggalangan dana bagi orang-

orang yang membutuhkan dengan cara 
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online.  

24 Shave for Hope (shaveforhope.com) pada 

tahun 2015 

Gerakan saling membantu yang ada di 

Indonesia. 

25 One Day One Juz pada tahun 2015 Gerakan membaca satu juz dalam sehari. 

26 Selamatkan Ibu (selamatkanibu.org) pada 

tahun 2014 

Gerakan selamatkan ibu dari tindakan 

kekerasan dan lain-lain. 

27 Buku untuk Papua (bukuntukpapua.org) 

pada tahun 2015 

Gerakan buku bacaan bagi daerah di Papua 

28 Indonesia Mengajar (indonesiamengajar.org) 

pada tahun 2014 

Gerakan mengajar keseluruh pelosok 

Indonesia 

29 Bike to Work Indonesia, (b2w-

indonesia.or.id) pada tahun 2014 

Gerakan bersepeda dan mengurangi 

kemacetan serta polusi 

30 Gerakan Bela Islam pada tahun 2016 Gerakan yang mencari keadilan atas 

penistaan agama. 

Tabel 1. Gerakan-gerakan Pasca Reformasi 

Sumber: Olahan Penulis 

Era digitalisasi dan keterbukaan informasi seperti saat ini, menuntut 

masyarakat untuk semakin jeli dalam memilih berita agar tidak mudah 

terprovokasi, tidak mengikuti agenda seting media serta masih dapat 

mempertahankan “netralitas”nya sebagai pembaca. Untuk itu, pembaca harus 

mencoba menelisik lebih jauh “bagaimana” dan “mengapa” berita-berita itu 

dihadirkan, maka kita akan segera mengetahui bahwa terdapat motif politik dan 

ideologis tertentu yang tersembunyi dibalik teks-teks berita tersebut. Cara 

membaca yang lebih mendalam dan jauh ini disebut dengan analisis wacana. 

Analisis wacana adalah alternatif terhadap kebuntuan-kebuntuan dalam analisis 

media yang selama ini lebih didominasi analisis isi konvensional dengan 

paradigma positivis atau kontruktivisnya. Melalui analisis wacana, kita akan 

tahu bukan hanya bagaimana isi teks berita, tetapi bagaimana dan mengapa 

pesan itu dihadirkan. Bahkan, kita bisa lebih jauh membongkar penyalahgunaan 
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kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan yang dijalankan dan diproduksi secara 

samar melalui teks-teks berita.  

Analisis wacana kritis tidak hanya berkutat tentang pembahasan 

mengenai pemberitaan disebuah media, baik itu media onlie maupun media 

offline. Sekarang ini perkembangan analisis wacana kritis sudah mulai mengkaji 

tentang gerakan sosial baik itu dalam gerakan sosial online maupungerakan 

sosial aksi nyata. Karena analisis wacana kritis melihat tidak hanya dari segi teks 

saja melainkan banyak hal yang dapat menjadikan kajian analisis wacana kritis. 

Dalam penelitian Era Bawarti yang berjudul “Laman Muka Blog 

koinkeadilan.com sebagai Bagian dari Gerakan Koin Peduli Prita Tahun 2009” 

yang menggunakan metodologi analisis wacana kritis norman fairclough. Dalam 

penelitian tersebut menggunakan studi kasus gerakan sosial koin prita yang 

berhadapan dengan Rumah Sakit OMNI Internasional, hasil dari penelitian 

tersebut bagaimana teks  laman  muka koinkeadilan.com  berhasil  menampilkan  

sense kuasa  dalam  ketiga  dimensi  yang  diprasyaratkan. Laman 

koinkeadilan.com berhasil menarik simpati masyarakat dengan pembentukan 

kata-kata dan bahasa dalam laman mereka dalam kasus Prita melawan Rumah 

Sakit OMNI Internasional. 

Aktivitas media sosial tidak selalu berkelanjutan menjadi aksi, sehingga 

isu publik hanya menjadi wacana publik (Lim, 2014, h. 60-61 dan Villanueva, 

2012, h. 181). Kritik masyarakat pengguna media sosial mengendap di ruang 

siber dan tidak memiliki daya tekan di ruang nyata. Oleh karena itu, dapat 
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dikatakan bahwa media sosial belum mampu mewujudkan representasi 

demokratis. 

Salah satu contoh gerakan sosial di Indonesia yang tidak berujung pada 

gerakan massa di dunia nyata dan hanya berujung keluh kesah seputar kritik atau 

protes pada penguasa misalnya, menemukan adanya karakter penggunaan hidden 

transcript dalam percakapan para pengguna media sosial Indonesia. Hidden 

transcript seperti “Cicak vs Buaya” justru menjadi cara alternatif masyarakat 

sipil melakukan kritik terhadap aksi korupsi yang dilakukan penguasa. Selain itu 

isu gerakan sosial tentang penarikan Rupiah di Indonesia atau gerakan Rush 

Money yang hanya berakhir berdebatan di dunia maya antar netizen, dan juga 

tentang gerakan sosial tolak pembangunan hutan kota merbabu di Kota Malang 

yang mengalih fungsikan menjadi Taman Kota dan dapat mengancam habitan 

satwa maupun fauna didalamnya. Salah satu sebab gagalnya aktivitas media 

sosial adalah peredaran informasi yang cepat dan cenderung menyederhanakan 

isu (Lim, 2014, h. 60-61). Isu yang tersebar melalui media sosial masih sangat 

bergantung pada isu-isu yang diproduksi media massa konvensional. Disamping 

itu, keterbatasan akses teknologi menyebabkan mayoritas pengguna media sosial 

adalah penduduk menengah atas perkotaan. Menurut Villanueva (2012, h.181), 

aktivitas media sosial tidak akan berubah menjadi gerakan nyata karena 

aktivitasnya dibangun melalui ikatan lemah, sementara aktivitas nyata 

membutuhkan ikatan kuat antar aktor. 

Setelah gerakan bela Islam tersebut muncul yang mempunyai “nilai jual” 

dan pastinya menjadi sebuah bahan pemberitaan oleh media-media besar baik 
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cetak, televisi bahkan media online di Indonesia ataupun di luar negeri. Gerakan 

bela Islam tersebut berbeda dengan gerakan-gerakan sosial yang pernah terjadi 

di Indonesia pasca reformasi, pada gerakan bela Islam tersebut menggunakan 

angka-angka pada setiap hari berlangsungnya hal inilah yang menjadi pembeda 

dibandingkan gerakan-gerakan sosial atau gerakan yang pernah ada di Indonesia. 

Sebagian orang menganggap mungkin penggunaan angka pada gerakan bela 

Islam tersebut hanya sekedar angka hoki atau yang lain, akan tetapi asumsi 

peneliti bahwa penggunaan angka pada gerakan bela Islam tersebut mempunyai 

makna lain dengan menganalisis tiga media yang memberitakan fenomena 

tersebut.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti 

ingin mengkaji mengenai pemberitaan media terkait gerakan bela Islam dengan 

asumsi dasar metode analisis wacana kritis yaitu bahasa dengan judul penelitian 

“SIMBOLISASI GERAKAN BELA ISLAM”. Pada penelitian ini peneliti 

akan menggunakan metode analisis wacana kritis  Norman Fairclough. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pemberitaan media pada simbolisasi gerakan Bela Islam 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemilik modal terhadap pemberitaan aksi 

bela Islam 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi mengenai 

analisis wacana kritis dalam gerakan sosial. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi pandangan baru terkait gerakan-

gerakan sosial lain. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Turner (2008, h.49) teori adalah sebuah konsep abstrak yang 

mengindikasikan hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu 

penelitian memahami fenomena yang terjadi di lapangan saat penelitian. Pada 

penelitian ini, teori berfungsi sebagai pisau analisis yang akan membantu 

peneliti untuk memaknai data. Hal ini karena peneliti kualitatif tidak dilandasi 

satu jenis teori tertentu. Proses penelitian kualitatif berawal dari gejala yang 

diobservasi (Kriyantono, 2010, h.46). 

Penelitian yang berjudul “Penggunaan Simbol-simbol angka Pada 

Gerakan Aksi Damai Bela Islam”. Peneliti ingin mengungkap bagaimana 

wacana gerakan islam disimbolkan dengan kode angka menggunakan analisis 

wacana kritis Norman Fairclough. untuk memahami fenomena yang terjadi di 

lapangan dan memaknai data. 

2.1     Gerakan Sosial Sebagai Gerakan Perlawanan 

Pengertian gerakan sosial, menurut Lorenz Von Stein (Adam & Jessica 

Kuper, 2000, h.99) tidak lagi terbatas dengan  gerakan  buruh  pada  abad  ke-19,  

atau  gerakan  petani,  sebab  aktor  dari gerakan sosial di abad ke-20 sama sekali 

telah berubah. Perubahan ini membawa pergeseran  makna  gerakan  sosial  itu  

sendiri.  Perubahan  yang  terjadi  dari pengertian  gerakan  sosial  adalah  

adanya  pluralisasi  dan  melepaskan  diri  dari kerangka historis dan digunakan 

untuk menyebutkan beragam fenomena perilaku kolektif: mulai  dari  praktek  

dan  sekte  agama  hingga  gerakan  protes,  termasuk revolusi yang terorganisir. 
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Namun Sztomka memberikan  batasan  yang  tegas mengenai  pengertian 

dari  gerakan  sosial  tersebut.  Dia  mengatakan  bahwa  rumusan  mengenai 

pengertian  gerakan  sosial  haruslah  terdiri  dari  unsur-unsur  sebagai  berikut:  

(1) kolektivitas orang bertindak bersama, (2) tujuan bersama  tindakannya  

adalah perubahan  tertentu dalam masyarakat yang ditetapkan partisipan menurut 

cara yang sama, (3) kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah 

derajatnya daripada organisasi formal, dan (4) tindakannya mempunyai derajat 

spontanitas yang relatif tinggi namun terlembaga dan bentuknya tidak 

konvensional.(Sztomka, 2004, h.325). 

Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  gerakan  sosial  itu 

merupakan tindakan kolektif yang spontan dan tak terlembaga guna 

menghasilkan perubahan yang  lebih baik. Penekanan dari pengertian gerakan  

sosial  ini dapat dilihat dari berbagai pandangan para ahli gerakan sosial. 

Menurut Blumer (1957, h.154) , gerakan sosial adalah  usaha  kolektif  untuk  

membangun  tatanan  kehidupan  yang  baru.    Hal senada  dikemukakan  pula  

oleh  Smelser bahwa  gerakan  sosial  itu  adalah tindakan kolektif untuk 

mengubah norma dan nilai. 

Menurut Tourine (Routledge & Kegan Paul, 1970 h.2), gerakan sosial 

merupakan  interaksi yang berorientasi normatif antara lawan atau saingan 

beserta penafsiran yang sarat  konflik dengan modal  masyarakat  yang  

berlawanan  dari  sebuah  medan  budaya  bersama. Rumusan gerakan sosial 

Tourine  ini  tidak  luput dari model  identitas murni yang dikembangkannya.  

Namun,  model  identitas  diri  ini  mengandung  bahaya, terutama  bangkitnya  
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kelompok-kelompok  komunal,  sekterian,  etnis,  dan fundamentalis  dalam  

kerangka  pencarian  identitas,  otonomi  dan  pengakuan.  

Meskipun  terdapat  hal  yang  berbeda  dalam mengartikan  gerakan  

sosial yang  disebabkan  cara  pandang  berlainan,  pada  dasarnya  gerakan  

sosial merupakan usaha bersama dalam melakukan perubahan atau sebaliknya. 

Gerakan sosial  itu  mengandung  pengertian  suatu  gerakan  bersama,  suatu  

kekacauan  diantara manusia, suatu usaha bersama  untuk mencapai tujuan 

tertentu, khususnya perubahan  dalam  lembaga  sosial  tertentu. Hal  ini  

berbeda  dengan  partai  politik atau  kelompok  penekan,  karena walaupun 

mempunyai  kelompok  tertentu yang terorganisir  secara  formal,  gerakan  

demikian  bukanlah  kelompok  yang terorganisir. (Lewis Killian, 1972, h.246) 

Tak dapat dipungkiri bahwa antara gerakan sosial dan perilaku kolektif 

itu memiliki kemiripan, namun kiranya perlu dibedakan, sebab perilaku kolektif  

itu ditandai  dengan  spontanitas  dan  ketiadaan  struktur  internal.  Hal  ini  

berbeda dengan  gerakan  sosial  yang memiliki  tatanan  internal  dan 

merupakan  tindakan yang  bertujuan  atau  aksi  kolektif  yang  bertujuan,  

sebab  aksi  kolektif  ini  terdiri dari  individu-individu yang memiliki  tujuan 

yang sama, misalnya, menghendaki partisipasi  rakyat  di  dalam  kebijakan-

kebijakan  negara  yang  bertalian  dengan masalah  publik,  atau  aksi  kolektif  

itu  menghendaki  pemerintah  yang  bersih sehingga  segala  bentuk  korupsi  

ditentang  karena  dianggap  dapat  merugikan kehidupan masyarakat. 
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Menurut Tarrow dan Tilly (2000, h.7) satu-satunya  kesamaan  di  antara  

beberapa rumusan mengenai  pengertian  gerakan  sosial  adalah  gerakan  sosial 

merupakan kelompok-kelompok  yang  bersifat  tidak  melembaga  dari  

berbagai  anggota masyarakat  yang  tidak  terwakili  dan  bergerak  dalam  alur  

interaksi  yang berseberangan  dengan  elit  atau  pihak  oposisi.  Ini  berarti  

gerakan  sosial  itu senantiasa  terdiri  dari  sejumlah  individu-individu  yang  

tidak  puas  dan berkeinginan untuk melakukan perubahan ini kemudian 

menjelma menjadi suatu kolektifitas bertujuan atau kelompok-kelompok. 

Kelompok yang  tak  terlembaga ini  kemudian  bergerak berdampingan dengan  

penguasa  guna melakukan  perubahan. Namun,  ada  juga  kelompok-kelompok  

yang  terorganisir  dan  dimobilisasi  untuk melakukan perubahan yang lebih 

baik.  

Dengan berkembangnya teknologi, metode aksi kolektif dan gerakan 

sosial berkembang kearah digital. Sebagai dampak hadirnya teknologi 

informassi dan komunikasi, perubahan gerakan sosial tidak hanya pada variasi 

media komunikasi yang dimanfaatkan, melainkan pada struktur gerakan itu 

sendiri, yaitu tidak hanya berbentuk gerakan sosial dengan jaringan fisik 

melainkan juga gerakan sosial dengan jejaring virtual maupun keduanya 

(Parahita, 2012). Globalisasi menunjukkan kepada masyarakat bahwa ikatan 

sosial, tanggung jawab dan kewajiban dapat melintasi batasan-batasan negara 

dengan adanya internet (Axel, 2004). Sejak tahun 1960, perubahan sosial, 

budaya dari gerakan sosial yang membawa pergeseran fokus kekuasaan politik 
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yang di representasikan oleh istilah seperti  “pemerintahan multilevel, politik 

dunia, dan masyarakat global” (Choi, 2008). 

Transnasionalisme telah mengubah hubungan masyarakat dengan 

menciptakan ruang public yang menghubungkan pelaku dari berbagai negara di 

dunia, membentuk formasi sosial baru seperti masyarakat berdasarkan suku, 

agama, atau pekerjaan, yang muncul di luar batas-batas tradisional (Choi, 2008). 

Secara khusus di Indonesia, internet mulai dimanfaatkan dalam gerakan sosial 

pada pra-reformasi era 1990-an untuk diskusi demokrasi dan HAM, koordinasi 

aksi, propaganda, dan sumber informasi alternatif, sehingga bermula dari hal 

tersebut internet secara konsisten menjadi media komunikasi andalan dalam 

gerakan anti Soeharto dan menjadi sumber informasi alternatif (Parahita, 2012). 

Menurut Edwards dalam (Parahita, 2012) beberapa dampak penggunaan 

internet dalam gerakan sosial adalah: a) Fungsi mobilisasi sumber daya, yaitu 

kemampuan organisasi untuk membuat jejaring, membangun sumber daya, 

mengedarkan informasi, merekrut dan memobilisasi orang-orang, dan b) Fungsi 

memelihara relasi dengan lingkungan meningkatkan kapasitas organisasi untuk 

memelihara jaringan dan untuk mengkoordinasi aksi. 

Van Laer dan Van Laest (2010) dalam penelitiannya mengklasifikasikan 

gerakan sosial digital menjadi dua dimensi, yaitu: 

1. Yang didukung oleh internet (internet-supported) vs yang berbasis     

Internet (internet-based) 
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Terdapat perbedaan antara aksi nyata yang didukung dan difasilitasi oleh 

internet dengan tindakan virtual yang berbasis internet. Aksi yang 

didukung oleh internet, mengarah pada gerakan sosial konvensional yang 

terbantu oleh adanya internet sehingga menjadi lebih mudah dalam 

mengkordinir dan organisir. Sedangkan aksi gerakan sosial yang lain 

disebut berbasis internet, karena gerakan tersebut ada karena hadirnya 

internet. Namun semakin lama perbedaan tersebut semakin bias karena 

kelompok-kelompok gerakan hampir tidak pernah hanya menggunakan 

satu taktik, namun menggunakan beragam taktik baik online maupun 

offline. Sebuah penelitian oleh Breindl (2010) mengilustrasikan bahwa 

bahkan „aktivis digital yang benar‟  yang melawan keterbatasan 

penggunaan internet gratis, terkadang mereka melakukan aksi offline 

untuk mendukung aksi online mereka dan menunjukkan bahwa mereka 

mewakili orang-orang nyata. Kini sebaliknya, aksi-aksi offline hampir 

selalu ditemani dengan taktik-taktik online. Bagaimanapun, pergeseran 

kea rah aksi baru yang berbasis internet serta taktik yang mengandalkan 

internet belum menghasilkan aksi konvensional, melainkan sebegai 

pelengkap. Cara-cara konvensional masih digunakan, dan mungkin lebih 

dari sebelumnya, karena internet memberikan kontribusi untuk 

menurunkan batas partisipasi. 

2. Ambang batas tinggi vs Ambang batas rendah 

Beberapa bentuk aksi memerlukan resiko yang lebih dan komitmen 

tinggi daripada taktik lain, sehingga memberikan batas yang lebih rendah 
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maupun lebih tinggi bagi masyarakat untukl berpatisipasi. 

Misalnya,terdapat perbedaan antara aksi protes konvensional, aksi yang 

mengganggu, dan aksi yang mengandung kekerasan. Partisipasi praktik 

membutuhkan lebih banyak sumber daya pada taktik tertentu (waktu, 

biaya dan skill). Sebagai contohnya, menandatangani petisi dapat 

dianggap sebagai taktik yang tidak merugikan, karena minimnya 

komitmen dan resiko, sehingga hal ini termasuk ambang batas partisipasi 

rendah. Tetapi untuk dapat berpatisipasi dalam demonstrasi jalanan, akan 

dibutuhkan waktu luang, mungkin biaya berpergian, serta resiko 

konfrontasi dengan polisi. Dalam hal tersebut batasan untuk 

berpartisipasi tentu lebih tinggi. 

 

2.2 Bentuk dan Ragam Gerakan Sosial 

2.2.1 Ragam Gerakan Sosial 

Gerakan sosial sangat beragam, karena  itu David Arbele, seperti dikutip 

Arief Budiman (2000, h.67) mengklasifikasikan gerakan sosial dengan 

mengunakan kriteria mengenai perubahan  yang dikehendaki  (perubahan 

perseorangan dan perubahan sosial) dan besarnya perubahan yang dinginkan  

(perubahan untuk  sebagian atau perubahan, menyeluruh). Bertolak  dari  

pemikiran  ini, Arbele membuat  tipologi mengenai gerakan sosial sebagai 

berikut: 
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1. Alterative  movement adalah  gerakan  yang  bertujuan  mengubah 

sebagaian perilaku perseorangan,  Dalam  kategori  ini  dapat  kita 

masukkan  berbagai  kampanye  untuk  mengubah perilaku tertentu, 

misalnya  kampanye  agar  orang  tidak  merokok,    tidak  minum- 

minuman  keras  dan  tidak  menyalahgunakan  zat  yang  

memabukan seperti narkoba. 

2. Redemptive  movement adalah  gerakan  yang  melakukan  

perubahan menyeluruh  pada perilaku peseorangan.  Gerakan  ini  

umumnya terdapat di dalam bidang  agama, misalnya  seseorang 

bertobat untuk melakukan  perubahan mengenai  cara  hidupnya  

yang  sesuai  dengan ajaran agama. 

3. Reformative  movement adalah  gerakan  yang  ingin  mengubah  

bukan perseorangan,  melainkan  merubah  masyarakat,  tetapi  ruang  

lingkup yang akan diubah hanya mencakup segi-segi tertentu dari 

masyarakat. 

4. Transformative  movement adalah  gerakan  yang  bertujuan  untuk 

merubah masyarakat secara menyeluruh.  

 

Dengan  demikian,  ada  empat  tipe  gerakan  sosial  yang  dirumuskan  

oleh Aberle. Empat tipe  gerakan  sosial  tersebut  dirumuskan  berdasarkan  

derajat perubahan maupun tempat perubahan berlangsung, seperti tampak dalam 

gambar di bawah ini. 

 

22 



 Perubahan 

Perorangan 

Perubahan Sosial 

Sebagian Alterative 

Movements 

Reformative 

Movements 

 

Menyeluruh Redemptive 

Movement 

 

Transformative 

Movements 

 

Tabel 2. Tipe Gerakan Sosial  Melalui Orientasi Perubahan 

 

Namun, penggolongan  gerakan  sosial  tersebut  di  atas  berbeda  

dengan penggolangan gerakan sosial dari Kornblum. Penggolongan gerakan 

sosial Kornblum  (1994, h.56) menggunakan tujuan yang akan dicapai gerakan 

sosial sebagai patokannya. Bertolak dari pemikiran ini, Kornblum, merumuskan  

ada  empat jenis gerakan sosial, yaitu: 

(1) Gerakan revolusioner (revolutionary movement) adalah gerakan 

sosial  

yang  bertujuan  untuk  melkukan  perubahan  institusi  dan  

stratifikasi 

masyarakat; 

(2) Gerakan  reformis  (reformist movement)  adalah  gerakan  yang  

hanya 

bertujuan untuk  mengubah sebagian institusi atau nilai. 

23 



(3) Gerakan  konservatif  (conservative  movement)  adalah  gerakan  

yang 

hanya bertujuan untuk mempertahankan sebagian institusi atau nilai. 

(4) Gerakan  reaksioner  (reactionary  movement)  adalah  gerakan  yang 

bertujuan  untuk  kembali  ke  institusi  dan  nilai  di  masa  lampau  

dan meninggalkan  institusi  dan  nilai  sekarang,  seperti  gerakan 

Ku Klux Klan  di  Amerika  Serikat.    Gerakan  ini  berusaha  

mengembalikan Amerika  Serikat  kepada  masa  lampau  ketika  

institusi  sosial mendukung  azas  keunggulan  orang  kulit  putih  di  

atas  orang  kulit hitam. 

2.2.2   Penyebab Gerakan Sosial 

 Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya 

ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain, 

Denny JA menyatakan adanya tiga kondisi yang melahirkan gerakan sosial. 

Pertama, gerakan sosial lahir dengan kondisi yang memberikan kesempatan bagi 

gerakan itu. Kedua, gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpastian atas 

situasi yang ada. Perubahan ini juga dapat menyebabkan krisis identitas dan 

lunturnya nilai-nilai sosial selama ini diagungkan. Perubahan ini akan 

menimbulkan permasalahan yang dirugikan dan dipermasalahkan terus menuju 

kearah gerakan sosial. Ketiga, gerakan sosial semata-mata masalah kemampuan 

kepemimpinan dari tokoh penggerak. Seorang tokoh penggerak akan menjadi 

inspirator, membuat jaringan membangun organisasi yang menyebabkan 
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kelompok yang termotivasi untuk ikut dalam gerakan tersebut. (Fauzi, 2005, 

h.21) 

Beberapa fungsi dari gerakan sosial, antara lain adalah memberikan 

kontribusi dalam pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi-diskusi 

masalah sosial dan politik melalui penggabungan sejumlah gagasan-gagasan 

tentang gerakan sosial dan menghasilkan pemimpin. (Haynes, 2000, h.27) 

 

2.3 Gerakan Sosial dan Media 

Masuknya neoliberal kedalam negara-negara dunia ketiga menjadikan 

ketimpangan yang nyata dalam masyarakat. Perbedaan si kaya dan si miskin 

bukan lagi sebuah fenomena langka, tetapi menjadi sebuah fenomena yang akrab 

di telinga dan mata kita. Dalam konteks negara Indonesia, munculnya globalisasi 

menjadikan bangasa Indonesia dipengaruhi dan dipaksa melaukakan pemahaman 

neoliberal. (Ign. Gatut Saksono, 2009). 

Media menjadi alat vital kondisi sosial politik dalam suatu Negara. 

Sehingga menjadi bahaya ketika hegemoni media telah dipegang oleh pemilik 

kekuasaan atau birokrasi bahkan partai politik. Konglomerasi media seperti ini 

mampu mengarahkan pemberitaan sesuai keinginan pemengang kuasa. Eriyanto 

menjelaskan mengenai posisi bahasa dalam pandangan wacana kritis, bahwa 

“Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan 

dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-

strategi di dalamnya.” (Eriyanto, 2001, h.6). Media dapat menarik masyarakat 
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sesuai dengan konstruksi dari media tersebut. Karena pada dasarnya media 

selalu mempunyai sebuah wacana dan bahasa dalam setiap pemberitaan. 

Gerakan sosial sendiri dapat terlahir dari sebuah media, apabila media 

tersebut mengkonstruksi masyarakat atas pemberitaannya sejalan dengan 

gerakan yang mereka gerak kan atau sebaliknya dimana sebuah media atau 

pemilik media tersebut mempunyai kepentingan dalam sebuah gerakan sosial 

tersebut. Masyarakat menggunakan dukungan dari sebuah media akan aksi 

gerakan sosial mereka untuk menjalankan gerakan sosial mereka, karena adanya 

perbedaan dengan mayoritas. 

Beberapa pendapat mengenai kemunculan gerakan sosial di masyarakat 

seperti yang dikatakan oleh Axel (2004) bahwa sebelum kemunculan internet, 

nilai dari hubungan efektif antara anggota kelompok masyarakat terlihat lebih 

penting bagi masyarakat dari aktualisasi lokasi fisik. Globalisasi terus 

menunjukkan kepada masyarakat bahwa ikatan sosial, tanggung jawab dan 

kewajiban dapat melintasi batasan-batasan Negara dengan adanya sebuah 

jaringan internet. Secara tidak langsung karena adanya sebuah perkembangan 

teknologi menekan adanya batasan-batasan yang sebelumnya dapat mengurangi 

pemaknaan sebuah gerakan sosial. Dengan adanya perkembangan teknologi 

tersebut menciptakan sebuah konvergensi dan kebutuhan (Hine, 2000). 

Dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, gerakan sosial juga 

terjadi perubahan. Dahulu gerakan sosial melalui sebuah ajakan secara 

lisan/demo ataupun selebaran. Kemunculan dan penyebaran media massa 
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(Molotch, 1979) media massa merupakan instrument yang sangat kuat untuk 

mengartikulasikan, membentuk, dan menyatukan keyakinan, merumuskan dan 

menyebarkan pesan ideologis, serta membentuk pendapat umum. Ditambah 

dengan perkembangan internet dan munculnya NewMedia. 

Gerakan sosial pada masa reformasi sendiri jarang sekali terjadi, 

dikarenakan kurangya kebebasan dalam berpendapat. Pada akhir reformasi, 

gerakan sosial muncul yaitu pada tahun 1998 puncaknya dengan adanya demo 

besar-besaran yang menggulingkan Presiden Indonesia kala itu. Pasca reformasi 

gerakan sosial sendiri sudah mulai berkembang dengan adanya kebebasan 

berpendapat banyak gerakan sosial yang terjadi di Indonesia dengan banyak latar 

belakang dan tujuan berbeda. Dari perkembangan gerakan sosial tersebut, 

sekarang ini terdapat sebuah gerakan sosial yang berdasarkan masalah agama 

dengan nama gerakan Aksi Damai Bela Islam. Pada gerakan tersebut terjadi 

dalam berjilid-jilid atau terjadi lebih dari satu kali gerakan, pada gerakan sosial 

tersebut menggunakan judul gerakan dengan angka, gerakan pada 4 November 

2016 yang menggunakan nama gerakan Aksi Damai Bela Islam 411, pada 

tanggal 2 Desember 2016 juga menggunakan nama gerakan Aksi Damai Bela 

Islam 212, dan semua terjadi sebanyak tujuh jilid dan semuanya menggunakan 

angka pada nama gerakan tersebut. Hal inilah yang menjadi perkembangan 

gerakan sosial yang terjadi di Indonesia pasca reformasi, adanya sebuah angka 

pada nama gerakan sosial. 

 

27 



2.4 Wacana dan Ideologi Gerakan Sosial 

Analisis wacana yang dikemukakan oleh A. S. Hikam selain 

Positivisme-empiris dan Konstruktivisme. Paradigme wacana kritis ini ingin 

mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitive pada proses 

produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara histories maupun 

institusional. Hal inilah yang melahirkan pemikiran-pemikiran baru mengenai 

lahirnya paradigma kritis. 

Analisis wacana tidak dipusatkan pada kebenaran atau ketidakbenaran 

struktur tata bahasa proses penafsiran seperti pada analisis konstruktivisme. 

Sejalan dengan hal tersebut Eriyanto mengungkapkan, bahwa “Analisis wacana 

paradigma kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses 

produksi dan reproduksi makna.” (Eriyanto, 2001, h.6). Hal ini diartikan bahwa 

individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang dapat menafsirkan 

secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat berhubungan dan 

dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. 

Berbicara mengenai gerakan sosial maka tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan kapitalisme dunia, karena pada umumnya gerakan sosial lahir 

untuk merespon akan dikursus kapitalisme. Dan walaupun gerakan sosial 

merupakan gejala yang baru dalam ilmu sosial, namun sudah ada sejak lama. 

Gerakan sosial sendiri merupakan fenomena partisipasi sosial dalam 

hubungannya dengan entitas-entitas eksternal. Masyarakat dalam bagian gerakan 
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sosial tersebut memiliki power yang cukup lemah dibandingkan dengan entitas-

entitas seperti pemerintah atau swasta, yang mempunyai power besar. 

Pada dasarnya Wacana dan gerakan sosial (Social Movement), 

keduanya saling terkait apabila gerakan sosial tersebut berlandaskan 

ketidakpuasan antara golongan minoritas terhadap mayoritas hal tersebut juga 

sama dengan wacana, wacana adalah medium ideologi yang dapat memproduksi 

hubungan kekuasaan yang timpang antara golongan minoritas atau mayoritas 

dimana perbedaan tersebut di representasikan dalam sebuah praktik sosial itu 

sendiri. 

2.4.1 Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough 

 Norman Fairclough ( Badara, 2012, h.26) mengemukakan bahwa wacana 

merupakan sebuah praktik sosial dan membagi analisis wacana ke dalam tiga 

dimensi, yaitu text, discourse practice, dan social practice. Text berhubungan 

dengan linguistik dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat, juga 

koherensi dan kohesivitas. Discourse practice merupakan dimensi yang 

berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Social Pratice, dimensi 

yang berhubungan dengan konteks di luar teks, misalnya konteks situasi atau 

konteks media. 

Berdasarkan hal di atas, maka dirumuskanlah suatu pengertian analisis 

wacana yang bersifat kritis yaitu suatu pengkajian secara mendalam yang 

berusaha mengungkapkan kegiatan, pandangan, dan identitas berdasarkan 

bahasa yang digunakan dalam wacana. Analisis wacana menggunakan 
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pendekatan kritis memperlihatkan ketepaduan: (a) analisis teks; (b) analisis 

proses, produksi, konsumsi, dan distribusi teks; serta (c) analisis sosiokultural 

yang berkembang di sekitar wacana itu. 

Model Norman Fairclough (Eriyanto, 2001, h.286) membagi analisis 

wacana kritis ke dalam tiga dimensi, yakni: 

a. Teks 

Dalam model fairclough, teks disini dianalisis secara linguistik, dengan 

melihat kosakata,semantik, dan tata kalimat. Ia juga memasukkan koherensi dan 

kehesivitas, bagaimana antarkata atau kalimat tersebut digabung sehingga 

membentuk pengertian. Semua elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk 

melihat tiga masalah berikut. Pertama, ideasional yang merujuk pada representasi 

tertentu yang ingin ditampilkan dalam teks, yang umumnya membawa muatan 

ideologis tertentu. Analisis ini pada dasarnya ingin melihat bagaimana sesuatu 

ditampilkan dalam teks yang bisa jadi membawa muatan ideologis. Kedua, relasi, 

merujuk pada analisis bagaimana konstruksi hubungan di antara wartawan dengan 

pembaca, seperti apakah teks disampaikan secara informal atau formal, terbuka 

atau tertutup. Ketiga, identitas, merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas 

wartawan dan pembaca, serta bagaimana personal dan identitas ini hendak 

ditampilkan. Setiap teks pada dasarnya dapat diuraikan dan dianalisis dari ketiga 

unsur (Eriyanto, 2001: 289) yaitu: 

Unsur  Yang Ingin Dilihat 

Representasi  Bagaimana peristiwa, orang, 
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kelompok, situasi, keadaan, 

atauapa pun ditampilkan dan 

digambarkan dalam teks. 

Relasi  

Bagaimana hubungan antara 

wartawan, khalayak, dan 

partisipan berita ditampilkan 

dan digambarkan dalam 

teks. 

Identitas  

Bagaimana identitas 

wartawan, khalayak, dan 

partisipan berita ditampilkan 

dan digambarkan dalam 

teks. 

 

Tabel 3. Tiga Elemen Dasar Model Fairclough 

 

1. Representasi 

Representasi pada dasarnya ingin melihat penggambaran seseorang, 

kelompok, tindakan, dan kegiatan yang ditampilkan dalam teks. Representasi 

sendiri menurut Fairclough (Eriyanto,2001, h.290-299) dibagi menjadi beberapa 

jenis antara lain. 
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a. Representasi Dalam Anak Kalimat 

   Aspek ini berhubungan dengan bagaimana pemakaian bahasa teks 

menampilkan seseorang, kelompok, peristiwa dan kegiatan. Menurut Fairclough 

ketika sesuatu tersebut ditampilkan, pada dasarnya pemakai bahasa dihadapkan 

pada dua pilihan. Pertama, kosakata (vocabulary): kosakata apa yang dipakai 

untuk menampilkan dan menggambarkan sesuatu, yang menunjukkan 

bagaimana sesuatu tersebut dimasukkan dalam satu set kategori. Kedua, tata 

bahasa (grammar) menggambarkan perbedaan antara tindakan (dengan aktor 

sebagai penyebab) dan sebuah peristiwa (tanpa aktor sebagai penyebab). 

Analisis Fairclough memusatkan pada apakah tata bahasa ditampilkan dalam 

bentuk proses ataukah dalam bentuk partisipan. Dalam bentuk proses, 

menggambarkan seseorang, kelompok, kegiatan ditampilkan sebagai tindakan, 

peristiwa, keadaan, ataukah proses mental. Sedang dalam bentuk partisipan, 

menggambarkan aktor-aktor ditampilkan dalam teks. 

b. Representasi Dalam Kombinasi Anak Kalimat 

   Antara satu anak kalimat dengan anak kalimat yang lain dapat 

digabungkan sehingga membentuk suatu pengertian yang dapat dimaknai. 

Realitas dapat terbentuk lewat bahasa dengan gabungan antara satu anak kalimat 

dengan anak kalimat lain. Koherensi antara kalimat ini mempunyai beberapa 

bentuk. Pertama, elaborasi, anak kalimat yang satu menjadi penjelas dari anak 

kalimat lain. Kedua, perpanjangan, anak kalimat satu merupakan perpanjangan 
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dari anak kalimat lain. Ketiga, mempertinggi, dimana anak kalimat yang satu 

posisinya lebih besar dari anak kalimat yang lain. 

c. Representasi Dalam Rangkaian Antarkalimat 

   Aspek ini menggambarkan bagaimana dua kalimat disusun dan 

dirangkai. Representasi ini berhubungan dengan bagian mana dalam kalimat 

yang lebih menonjol dibandingkan dengan bagian yang lain. Salah satu aspek 

terpenting adalah apakah partisipan dianggap mandiri ataukah ditampilkan 

memberikan reaksi dalam teks berita. Aspek ini meliputi: a) Saling mendukung, 

paragraf berisi kalimat berisi tindakan subjek yang mendapat dukungan subjek-

subjek lain melalui kalimat-kalimat baru di belakangnya. b) Saling bertentangan, 

paragraf berisi kalimat berisi tindakan subjek yang kalimat-kalimat penentangan 

dibelakangnya. 

2. Relasi 

Relasi di sini berhubungan dengan penggambaran partisipan dalam 

media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Media di sini dipandang 

sebagai suatu arena sosial, dimana semua kelompok, golongan, dan khalayak 

yang ada dalam masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan versi 

pendapat dan gagasannya. Titik perhatian analisis hubungan ini adalah pada 

bagaimana pola hubungan di antara ketiga actor (wartawan, khalayak media, dan 

partisipan publik) tadi ditampilkan dalam teks. Pentingnya analisis hubungan ini 

dibagi menjadi dua hal. Pertama, analisis hubungan memberikan informasi yang 

berharga tentang bagaimana kekuatan-kekuatan sosial ini ditampilkan dalam 
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teks. Kedua, analisis hubungan penting untuk melihat bagaimana khalayak 

hendak ditempatkan dalam pemberitaan. 

3.Identitas 

             Fairclough mengungkapkan bahwa aspek ini dapat dilihat dengan 

melihat identitas wartawan yang ditampilkan dan dikonstruksikan dalam teks 

pemberitaan. Artinya bagaimana wartawan menempatkan dan mengidentifikasi 

dirinya dengan masalah atau kelompok sosial yang terlibat: ia mengidentifikasi 

dirinya sebagai bagian dari kelompok mana? Sebagian dari khalayak atau 

sebagai pihak yang mandiri. 

b. Discourse Practice 

   Merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan 

konsumsi teks. Sebuah teks berita pada dasarnya dihasilkan lewat proses 

produksi teks yang berbeda, seperti bagaimana pola kerja, bagan kerja, dan 

rutinitas dalam menghasilkan berita. Teks berita diproduksi dalam cara yang 

spesifik dengan rutinitas dan pola kerja yang berstruktur di mana laporan 

wartawan di lapangan, atau dari sumber berita yang akan ditulis oleh editor, dan 

sebagainya. Media yang satu mungkin sekali mempunyai pola kerja dan 

kebiasaan yang berbeda dibandingkan dengan media yang lain. Produksi teks 

berita semacam ini berbeda dengan ketika seorang penyair menghasilkan teks 

puisi, yang umumnya dihasilkan dalam suatu proses yang personal. Proses 

konsumsi teksbisa jadi juga berbeda dalam konteks sosial yang berbeda pula. 

Konsumsi bisa juga dihasilkan secara personal ketika seseorang mengkonsumsi 
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teks (seperti ketika menikmati puisi) atau secara kolektif (peraturan perundang-

undangan dan sebagainya). Sementara dalam distribusi teks, tergantung pada 

pola dan jenis teks dan bagaimana sifat institusi yang melekat dalam teks 

tersebut. Pemimpin politik, misalnya, dapat mendistribusikan teks tersebut 

dengan mengundang wartawan dan melakukan konferensi pers untuk disebarkan 

secara luas kepada khalayak. Hal yang berbeda mungkin dilakukan oleh 

kelompok petani dan pekerja dalam mengorganisir pesan untuk disampaikan 

kepada khalayak. 

c. Sociocultural Practice 

    Dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Konteks 

disini memasukkan banyak hal, seperti konteks situasi, lebih luas adalah konteks 

dari praktik institusi dari media sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat 

atau budaya dan politik tertentu. Misalnya politik media, ekonomi media, atau 

budaya media tertentu yang berpengaruh terhadap berita yang dihasilkannya. 

Ketiga dimensi tersebut dapat digambarkan dan diterangkan (Eriyanto, 2001: 

288) sebagai berikut: 
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Social Practice 

Gambar 1.  Konsep Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough 

Sumber: Eriyanto, 2001, h.286 

 

Sebelum dimensi tersebut dianalisis, kita perlu melihat praktik 

diskursif dari komunitas pemakai bahasa yang disebut sebagai orde of 

discource. Orde of discource adalah hubungan antara tipe yang berbeda, 

seperti tipe diskursif, ruang kelas, dan kerja, semuanya memberikan 

batas-batas bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. Bukan hanya 

pada struktur wacana, apa yang dibicarakan, tetapi juga pemakaian bahasa 

yang berbeda-beda pula. Pemakaian bahasa menyesuaikan dengan praktik 

diskursif di tempat dimana ia berada, ia tidak bebas memakai bahasa. 

Ketika menganalisis teks berita perlu dilihat dulu orde of discource dari 

berita tersebut: apakah berita tersebut berbentuk hardnews, feature, 

artikel, ataukah editorial. Ini akan membantu peneliti untuk memaknai 

 

 

 

DISCURSIVE PRATICE 

(Production, Distribution, Consumption) 

TEXT 
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teks, proses produksi dari teks, dan konteks sosial dari teks yang 

dihasilkan. 

2.5  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pertama dari Elvinaro Ardianto yang berjudul Analisis 

Wacana Kritis Pemberitaan Harian Pikiran Rakyat Dan Harian Kompas Sebagai 

Public Relations Politik Dalam Membentuk Branding Reputation Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada Penelitian tersebut menggunakan 

metode deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan Analisis wacana kritis 

Norman Fairclough. Hasil dari penelitian tersebut Produksi teks Pikiran Rakyat 

cenderung branding reputation negative Presiden SBY, hal ini berbeda dengan 

Harian Kompas yang branding reputation presiden SBY dengan positif. 

Konsumsi teks Harian Kompas berseberangan dengan Pikiran Rakyat yang 

negatif tentang Presiden SBY. 

Penelitian kedua dari Dhela Dheaneta yang berjudul Peran Pemberitaan 

Media Massa dan New Media dalam Mempengaruhi Pergerakan Sosial. Pada 

penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan 

pendekatan analisis wacana kritis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhela 

Dheaneta bahwa perkembangan media masa juga mempengaruhi terjadinya 

gerakan sosial yang terbentuk di masyarakat.Banyak gerakan sosial yang terjadi 

dalam masyarakat saling berkembang dan menarik banyak para aksi masa 

melalui sebuah media masa. 
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Adapun penelitian lainnya dari Iqro Mutahajid yang berjudul Peran 

Petisi Online dalam Mempengaruhi Social Movement (Studi Analisis Wacana 

Kritis pada Tiga Kemenangan Petisi Online di Change.org Selama Tahun 2016). 

Pada penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis 

wacana kritis dari Teun VanDijk. Hasil dari penelitian ini adalah Petisi online 

dengan menggunakan change.org dari tiga kemenangan petisi online yang 

dianalisis dapat mempengaruhi social movement terutama bagi isu-isu yang 

tengah menjadi perbincangan di masyarakat dan terus berkembang. 

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut fenomena serta penggunaan 

metodenya sama yaitu menggunakan analisis wacana kritis hal inilah yang 

menjadi dasar pengambilan ketiga penelitian tersebut menjadi penelitian 

terdahulu. Dalam hal pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

peneliti ialah pada fenomena serta rumusan masalah penelitian itu sendiri dan 

tidak semua dalam penelitian terdahulu menggunakan media cetak dalam objek 

penelitiannya. 
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Penelitia

n 

Pikiran 

Rakyat 

cenderung 

branding 

reputation 

negative 

Presiden 

SBY, hal ini 

berbeda 

dengan 

Harian 

Kompas yang 

branding 

reputation 

presiden SBY 

dengan 

positif. 

Konsumsi 

teks Harian 

Kompas 

berseberanga

n dengan 

Pikiran 

Rakyat yang 

negative 

tentang 

Presiden 

SBY 

perkembanga

n media masa 

juga 

mempengaru

hi terjadinya 

gerakan 

sosial yang 

terbentuk di 

masyarakat 

menggunakan change.org 

dari tiga kemenangan 

petisi online yang 

dianalisis dapat 

mempengaruhi social 

movement terutama bagi 

isu-isu yang tengah 

menjadi perbincangan di 

masyarakat dan terus 

berkembang. 
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discourse 

analysis. 

Penelitian ini 
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untuk 
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Penelitian ini 

sama-sama 
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critical 

discourse 

analysis dan 

gerakan 

sosial. 

Penelitian ini terdapat 
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pembahasan tentang social 

movement yang selama ini 

terjadi dengan 

menggunakan pendekatan 

analisis waccana kritis. 

Tabel 4. Perbandingan Penelitian Terdahulu 
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2.6  Kerangka Pemikiran 

Pembahasan analisis wacana kritis simbol-simbol angka pada gerakan 

Aksi Bela Islam berdasarkan Norman Fairclough dalam penelitian ini akan lebih 

mudah jika dipahami berdasarkan kerangka alur pemikiran yang tepat. Dalam 

sebuah penelitian kerangka pemikiran diperlukan guna mempermudah 

pemahaman terhadap bagaimana alur pemikiran peneliti. 

Proses analisis dimulai dari pengumpulan berita terkait gerakan sosial 

tersebut dari media cetak Jawa Pos, Tempo dan Republika. Setelah peneliti 

mengumpulkan berita terkait dari kedua media cetak tersebut lalu peneliti 

menggunakan analisis wacana kritis dari Norman Fairclough untuk menjawab 

tentang wacana penggunaan symbol angka pada gerakan sosial Aksi Damai Bela 

Islam. 
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Gambar 2. Kerangka Alur Pemikiran Peneliti 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan karena dalam 

pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang 

diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan 

mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. 

(Nazir, 1998, h.51) 

Paradigma kritis lebih merujuk pada penafsiran. Dengan penafsiran kita 

akan dapatkan dunia dalam, masuk menyelami teks dan menyingkap makna 

yang ada di baliknya (Eriyanto, 2008, h.61). Paradigma krtitis tidak mengenal 

realitas yang benar-benar riil, karena realitas yang muncul adalah realitas semu 

yang terbentuk bukan melalui proses alami melainkan dibentuk oleh proses 

sejarah, kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks media, paradigma 

kritis memandang media bukan suatu saluran yang bebas dan netral. Media 

justru dimiliki oleh kelompok tertentu dan digunakan untuk mendominasi 

kelompok lainnya. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis terhadap pesan yang 

terkandung di dalamnya. Digunakannya Analisis Wacana Kritis bertujuan untuk 
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menganalisis Simbolisasi gerakan Bela Islam, sebagai acuan dalam menganalisis 

wacana yang disampaikan media cetak. Dengan kata lain dalam penelitian ini 

penulis ingin mengetahui praktik penyajian informasi dan pesan pada 

Simbolisasi gerakan Bela Islam yang selalu menggunakan symbol-simbol pada 

setiap gerakannya.  

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa analisis wacana kritis (Critical 

Discourse Analisis) disini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Pada 

akhirnya, Analisis Wacana Kritis memang menggunakan bahasa dalam teks 

untuk di analisis. Tetapi bahasa yang di analisis disini agak berbeda dengan studi 

bahasa dalam pengertian linguistik tradisional.  

Menurut Fairclough Analisis Wacana Kritis melihat wacana sebagai 

pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. 

Analisis Wacana Kritis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, 

situasi, peristiwa dan kondisi. Analisis Wacana Kritis juga mempertimbangkan 

elemen kekuasaaan (power) dalam analisanya.  

 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini untuk melihat makna teks yang mengacu pada 

berbagai teks pada pemberitaan media cetak Jawa Pos, Koran Tempo dan 

Republika pada edisi 14 Oktober 2016- 2 Desember 2016 mengenai pemberitaan 

gerakan aksi bela Islam. Alasan terkait pemilihan tiga media tersebut bahwa 

Jawa Pos, Koran Tempo dan Republika merupakan media cetak besar di 

Indonesia serta mempunyai keunikan masing-masing sedangkan untuk rentang 
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waktu peneliti ingin melihat bagaimana pemberitaan tiga media cetak tersebut 

sebelum adanya aksi Bela Islam sampai sesudah terjadi. 

 

3.4 Unit Analisis Data 

 Setiap unit akan dianalisis, digambarkan atau dijelaskan dengan 

pertanyaan-pertanyaan secara deskriptif (Kriyantono, 2009, h.92). Unit analisis 

yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari teks, foto. Pemilihan kedua unit 

tersebut didasarkan pada teks dan foto yang dimuat dalam pemberitaan kedua 

media cetak tersebut. 

 Teks digunakan oleh peneliti karena informasi terkait gerakan aksi bela 

Islam menyebar di media dalam bentuk teks. Teks digunakan untuk 

mendeskripsikan permasalahan yang sedang terjadi sekaligus sebagai opini dari 

pembuatnya. Selain teks, pada umumnya informasi yang disampaikan disertai 

dengan gambar/foto/meme untuk lebih mudah menggambarkan situasi yang 

terjadi kepada masyarakat.  

 

3.5 Sumber Data 

 Data yang akan diteliti oleh penulis adalah pemberitaan media cetak 

Jawa Pos, Tempo dan Republika pada edisi 14 Oktober 2016- 2 Desember 2016 

mengenai pemberitaan gerakan aksi bela Islam. Pemberitaan media masa  

tersebut yang akan peneliti gunakan juga sebagai sumber data utama, karena 

menurut Lofland dalam Moleong (2009, h.157) sumber data utama dalam 
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penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya untuk data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam proses pengumpulan data peneliti mengumpulkan beberapa media 

yang sudah peneliti tentukan yaitu, Republika, Jawa Pos dan Tempo. Dalam 

setiap media tersebut peneliti mengambil beberapa berita terkait dengan fokus 

penelitian tentang aksi bela Islam pada edisi 14 Oktober 2016- 2 Desember 

2016. Setelah dirasa cukup pengambilan berita tersebut yang sesuai dengan 

fokus penelitian, maka peneliti akan melakukan proses analisa teks pemberitaan 

dengan menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough. 

Dalam proses menganalisa data peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, di antaranya:  

a. Intrastruktur Teks 

Peneliti menganalisa data yang sudah ditentukan dengan intrastruktur 

teks. Pada tahap intrastruktur teks sendiri peneliti berusaha untuk melihat kaitan, 

pemilihan kata pada pemberitaan di koran Jawa Pos, Republika dan Tempo yang 

sesuai dengan fokus penelitian terkait makna teks dalam pemberitaan aksi bela 

Islam. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari kata-kata atau bahasa yang 

sesuai dengan fokus penelitian terkait makna teks dalam pemberitaan pada setiap 

pemberitaan pada edisi 14 Oktober-2 Desember 2016 tersebut di koran Jawa 

Pos, Republika dan Tempo. Selain itu peneliti juga membagi kedalam tiga 
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konteks kecil yaitu, konteks sosial, politik dan agama. Untuk melihat sejauh 

mana makna teks dalam pemberitaan tersebut memiliki unsur sosial, politik dan 

agama dalam setiap pemberitaan koran Jawa Pos, Republika dan Tempo dalam 

aksi bela Islam. 

 

b.  Dokumentasi  

Pada tahap dokumentasi peneliti berusaha mencari serta menambahkan 

data yang menjadi pelengkap penelitian. Peneliti akan menambahkan gambar 

yang berkaitan dengan pemberitaan tersebut, misalnya seperti cover pada koran 

Jawa Pos, Republika dan Tempo pada edisi 14 Oktober-2 Desember 2016 yang 

memuat terkait aksi bela Islam atau gambar pendukung yang lain. Selain itu 

peneliti juga menambahkan literature lain yang mendukung terkait penelitian ini. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif-deskriptif merupakan hal yang 

sangat penting, maka dalam pengambilan data penulis akan menggunakan teknik 

analisis wacana kritis. Teknik analisis wacana kritis menurut Eriyanto (dalam 

Kriyantono, 2012, h.262) adalah pengungkapan maksud tersembunyi dari suatu 

objek yang mengemukakan sebuah pernyataan. Sebagaimana diketahui bahwa 

wacana dapat merubah dasar konstruksi hubungan dialektis antara peristiwa 

yang diwacanakan dengan konteks sosial, budaya, maupun ideologi tertentu. 

Setelah data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan 

penelitian untuk dianalisis dan diberikan interpretasi dengan cara 
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mengklasifikasikannya dengan kerangka teori kemudian disimpulkan maka 

selanjutnya adalah melakukan analisis data. Setelah diperoleh wacana yang akan 

dianalisis, maka sebagai rujukan adalah dengan menggunakan analisis wacana 

model Norman Fairclough yang terdiri dari tiga elemen yaitu Analisis Teks, 

Discourse Pratice, Socialculture Discourse. 

 

 

 

Tabel 5 

Model Tiga Dimensi Wacana Norman Fairclough 

 

Struktur Wacana Unit Yang Diamati Elemen 

Struktur Mikro Teks Satu atau lebih metode 

analisis naskah 

(sintagmatis atau 

paradigmatic) 

Struktur Meso Praktik Wacana 1. Intertekstual 

Teks terhadap 

pemberitaan 

sebelumnya 

terkait tema 

penelitian 

penulis.  

Struktur Makro Praktik Sosiokultural 1. Secondary data 

yang relevan 

dengan tema 

penelitian 

2. Penelusuran 

literature yang 

relevan dengan 

tema penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1        Gambaran Umum Republika, Jawa Pos, dan Tempo 

4.1.1     Gambaran Umum Republika 

1.   Profil dan Sejarah Republika 

Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan 

komunitas muslim bagi publik Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak 

dari upaya panjang kalangan umat Islam, khususnya para wartawan professional 

muda yang dipimpin oleh ex wartawan Tempo, Zaim Uchrowi yang telah 

menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia (ICMI) yang saat itu diketuai BJ Habibie dapat menembus 

pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan 

upaya-upaya tersebut berbuah. Republika terbit perdana pada 4 Januari 1993. 

Koran ini terbit di bawah bendera perusahaan PT Abdi Bangsa. Setelah 

BJ Habibie tak lagi menjadi presiden dan seiring dengan surutnya kiprah politik 

ICMI selaku pemegang saham mayoritas PT Abdi Bangsa, pada akhir 2000, 

mayoritas saham koran ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media. 

PT Abdi Bangsa selanjutnya menjadi perusahaan induk, dan Republika 

berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak 

perusahaan PT Abdi Bangsa. Di bawah bendera Mahaka Media, kelompok ini 

juga menerbitkan Majalah Golf Digest Indonesia, Majalah Parents Indonesia, 
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stasiun radio Jak FM, Gen FM, Delta FM, FeMale Radio, Prambors, Jak tv, 

dan Alif TV. 

Walau berganti kepemilikan, Republika tak mengalami perubahan visi 

maupun misi. Visi Republika adalah Modern, Moderat, Muslim, Kebangsaan, 

dan Kerakyatan. Sedangkan Misi Republika adalah sebagai koran masyarakat 

baru yang maju, cerdas, dan beradab. Harus diakui, ada perbedaan gaya 

dibandingkan dengan sebelumnya. Sentuhan bisnis dan independensi Republika 

menjadi lebih kuat. Karena itu, secara bisnis, koran ini terus berkembang. 

Republika menjadi makin profesional dan matang sebagai koran nasional untuk 

komunitas muslim. 

Direktur utama Republika saat ini adalah Erick Thohir yang juga 

merupakan Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) 

periode 2010 - 2013. Erick Thohir juga merupakan presiden Inter Milan (Italia) 

dan DC United (Amerika Serikat), dua klub sepak bola. Selain itu, memiliki 

saham di Persib Bandung. Erick juga pemilik klub basket Indonesia Warrior di 

liga basket ASEAN dan klub basket Satria Muda Britama di Liga Basket 

Indonesia. Pada 1995, Republika membuka situs di internet. Tahun 1997, 

Republika pertama kali mengoperasikan Sistem Cetak Jarak Jauh (SCJJ). 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar))  

2. Struktur Organisasi Republika 

  Direktur Utama : Daniel JP Wewengkang. Direktur Pemberitaan : 

Ikhwanul Kiram Mashuri. Direktur Operasional : Mira R Djarot. Direktur 
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Bussines Development : Tommy Tamtono. Komisaris Utama : Adi Sasono. 

Wakil Komisaris Utama : Erick Thohir. GM Keuangan : Didik Irianto. GM 

Marketing dan Sales : Yulianingsih. Manajer Iklan : Indra Wisnu Wardhana. 

Manajer Produksi : Nurrokhim. Manajer Sirkulasi : Darkiman Ruminta. Manajer 

Keuangan : Hery Setiawan. 

 

4.1.2 Gambaran Umum Jawa Pos 

1. Profil dan Sejarah Jawa Pos 

Jawa Pos adalah surat kabar harian yang berpusat di Surabaya, Jawa 

Timur. Jawa Pos merupakan harian terbesar di Jawa Timur, dan merupakan 

salah satu harian dengan oplah terbesar di Indonesia. Sirkulasi Jawa Pos 

menyebar di seluruh Jawa Timur, Bali, dan sebagian Jawa Tengah dan DI 

Yogyakarta. Jawa Pos mengklaim sebagai "harian nasional yang terbit dari 

Surabaya" Jawa Pos didirikan oleh The Chung Shen pada 1 Juli 1949 dengan 

nama Djava-Post. Saat itu The Chung Shen hanyalah seorang pegawai bagian 

iklan sebuah bioskop di Surabaya. Karena setiap hari dia harus memasang iklan 

bioskop di surat kabar, lama-lama ia tertarik untuk membuat surat kabar sendiri. 

Setelah sukses dengan Jawa Pos-nya, The Chung Shen mendirikan pula koran 

berbahasa Mandarin Hwa Chiao Sien Wen dan Belanda de Vrije Pers. 

Bisnis The Chung Shen di bidang surat kabar tidak selamanya mulus. 

Pada akhir tahun 1970-an, omzet Jawa Pos mengalami kemerosotan yang tajam. 

Tahun 1982, oplahnya hanya tinggal 6.800 eksemplar saja. Koran-korannya 
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yang lain sudah lebih dulu pensiun. Ketika usianya menginjak 80 tahun, The 

Chung Shen akhirnya memutuskan untuk menjual Jawa Pos. Dia merasa tidak 

mampu lagi mengurus perusahaannya, sementara tiga orang anaknya lebih 

memilih tinggal di London, Inggris. 

Pada tahun 1982, Eric F.H. Samola, waktu itu adalah Direktur Utama 

PT Grafiti Pers (penerbit majalah Tempo) mengambil alih Jawa Pos. Dengan 

manajemen baru, Eric mengangkat Dahlan Iskan, yang sebelumnya adalah 

kepala biro Tempo di Surabaya untuk memimpin Jawa Pos. Dahlan Iskan adalah 

sosok yang menjadikan Jawa Pos yang waktu itu hampir mati dengan oplah 

6.000 eksemplar, dalam waktu 5 tahun menjadi surat kabar dengan oplah 

300.000 eksemplar. 

Lima tahun kemudian terbentuklah Jawa Pos News Network (JPNN), 

salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia, dimana memiliki lebih dari 

80 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia. 

Pada tahun 1997, Jawa Pos pindah ke gedung yang baru berlantai 21, Graha 

Pena, salah satu gedung pencakar langit di Surabaya. Tahun 2002 dibangun 

Graha Pena di Jakarta. Dan, saati ini bermunculan gedung-gedung Graha Pena di 

hampir semua wilayah di Indonesia. 

Tahun 2002, Jawa Pos Group membangun pabrik kertas koran yang 

kedua dengan kapasitas dua kali lebih besar dari pabrik yang pertama. Kini 

pabrik itu, PT Adiprima Sura Perinta, mampu memproduksi kertas koran 450 

ton/hari. Lokasi pabrik ini di Kabupaten Gresik, hanya 45 menit bermobil dari 

Surabaya. Setelah sukses mengembangkan media cetak di seluruh Indonesia, 
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pada tahun 2002 Jawa Pos Grup mendirikan stasiun televisi 

lokal JTV di Surabaya, yang diikuti tv daerah lainnya. 

Memasuki tahun 2003, Jawa Pos Group merambah bisnis 

baru: Independent Power Plant. Proyek pertama adalah 1 x 25 MW di Kab. 

Gresik, yakni dekat pabrik kertas. Proyek yang kedua 2 x 25 MW, didirikan di 

Kaltim, bekerjasama dengan perusahaan daerah setempat. 

Pada tahun 2008, Jawa Pos Group menambah stasiun 

televisi baru: Mahkamah Konstitusi Televisi (MKtv) yang berkantor di 

Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. 

Pada tahun 2009, Jawa Pos Group menambah data 

center baru: Fangbian Iskan Corporindo (FIC) yang berkantor di Gedung Graha 

Pena Surabaya. Kini, Jawa Pos hadir dengan stasiun televisi Jawa Pos TV dan 

acara utamanya Nusantara Kini yang di sebagian akhir acaranya mengundang 

Redaktur Harian Jawa Pos untuk memberikan informasi yang akan ditampilkan 

di Koran Jawa Pos. 

PT. Jawa Pos mempunyai reputasi sebagai news paper of the year. 

Sebagai usaha untuk mendukung pondasi bagi industri media cetak, PT. Jawa 

Pos bekerja keras untuk menyampaikan pengetahuan, berita aktual dan teknologi 

untuk masyarakat luas dari berbagai kalangan. Usaha ini telah menjadi relevan 

sebagai pemegang kunci untuk meningkatkan industri media cetak nasional. 

Pengenalan lebih luas di pasar global telah menjadi inspirasi PT. Jawa Pos untuk 

memelihara berita - berita yang berkualitas dan informasi yang aktual dan 
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terpercaya. Visi : “Menjadi perusahaan media cetak maupun online dunia yang 

dihormati disegani dan patut dicontoh.” Misi : a) Meningkatkan kesejahteraan 

bangsa melalui pemuasan pelanggan dan mencerdaskan bangsa dengan adanya 

informasi yang aktual. b) Menjadi bagian penting dalam mendukung 

perkembangan nasional melalui media. (https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Pos)  

2. Struktur Organisasi Jawa Pos 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi Jawa Pos 

Sumber: JawaPos.com 
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4.1.3 Gambaran Umum Tempo  

1.Profil dan Sejarah Tempo 

Tempo adalah majalah berita mingguan Indonesia yang umumnya 

meliput berita dan politik dan diterbitkan oleh Tempo Media Group. Majalah ini 

merupakan majalah pertama yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah. 

Tempo didirikan oleh Goenawan Mohamad dan Yusril Djalinusdengan edisi 

pertamanya terbit pada 6 Maret 1971. Terbitnya edisi tersebut tidak bisa lepas 

dari peran prakarsa sekumpulan anak muda pada tahun 1969, antara lain 

yaitu Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Christianto Wibisono dan Usamah, dan 

awalnya majalah itu bernama "Ekspres".
 
Namun dikarenakan adanya perbedaan 

prinsip antara jajaran redaksi dan pihak pemilik modal utama, 

maka Goenawan dan kelompoknya keluar dari Ekspres pada tahun 1970. 

Dalam waktu yang kurang lebih sama, Harjoko Trisnadi sedang 

mengalami masalah. Majalah Djaja, milik Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota 

(DKI) , yang dikelolanya sejak 1962 macet terbit. Menghadapi kondisi tersebut, 

karyawan Djaja menulis surat kepada Gubernur DKI saat itu, Ali Sadikin, 

meminta agar Djaja diswastakan dan dikelola Yayasan Jaya Raya, sebuah 

yayasan yang berada di bawah Pemerintah DKI. Lalu terjadi rembugan tripartite 

antara Yayasan Jaya Raya, yang dipimpin Ir. Ciputra orang-orang bekas 

majalah Ekspres, dan orang-orang bekas majalah Djaja. Disepakatilah 

berdirinya majalah Tempo di bawah PT. Grafiti Pers sebagai penerbitnya. 
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Dan pada tahun 1971, dengan peran serta dari Harjoko Trisnadi, Fikri 

Jufri, Lukman Setiawan, dan Bur Rasuanto, Goenawan yang kemudian dianggap 

sebagai "pendiri", menerbitkan majalah Tempo untuk pertama kalinya.  

Pemakaian nama Tempo, tidak lepas dari saran dari para pengecer. Di 

mana kata ini mudah untuk diucapkan dan memiliki jarak penerbitan yang cukup 

longgar, yakni mingguan. Selain itu, namanya, dianggap mirip-mirip dengan 

majalah terkenal dari Amerika, Time.
[5]

 Dengan rata-rata umur pengelola yang 

masih 20-an, ia tampil beda dan diterima masyarakat. Dengan mengedepakan 

peliputan berita yang jujur dan berimbang, serta tulisan yang disajikan dalam 

prosa yang menarik dan jenaka, majalah ini diterima masyarakat. 

Pada tahun 1982, untuk pertama kalinya majalah ini dibredel, karena 

dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan 

politiknya, Golkar. Saat itu tengah dilangsungkan kampanye dan 

prosesi Pemilihan Umum. Tapi akhirnya diperbolehkan terbit kembali setelah 

menandatangani semacam "janji" di atas kertas segel dengan Ali Moertopo, 

Menteri Penerangan saat itu ( zaman Soeharto ada Departemen Penerangan yang 

fungsinya, antara lain mengontrol pers). 

 Makin sempurna mekanisme internal keredaksiannya, makin mengental 

semangat jurnalisme investigasinya. Maka makin tajam pula daya kritik Tempo 

terhadap pemerintahan Soeharto yang sudah sedemikian melumut. Puncaknya, 

pada Juni 1994, untuk kedua kalinya majalah ini dibredel oleh pemerintah, 

melalui Menteri Penerangan Harmoko. Ia dinilai terlalu keras 

mengkritik Habibie dan Soeharto ihwal pembelian kapal kapal bekas 
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dari Jerman Timur. Laporan ini dianggap membahayakan "stabilitas negara", di 

mana laporan utama membahas keberatan pihak militer terhadap impor oleh 

Menristek BJ Habibie. Sekelompok wartawan yang kecewa pada 

sikap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang menyetujui pembredelan 

Tempo, Editor, dan Detik, kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis 

Independen (AJI). 

Selepas Soeharto lengser pada Mei 1998, mereka yang pernah bekerja di 

Tempo -dan tercerai berai akibat bredel- berembuk ulang. Mereka bicara ihwal 

perlu-tidaknya majalah Tempo terbit kembali. Hasilnya, Tempo harus terbit 

kembali. Maka, sejak 12 Oktober 1998, majalah Tempo hadir kembali.  

Untuk meningkatkan skala dan kemampuan penetrasi ke bisnis dunia 

media, maka pada tahun 2001, PT. Arsa Raya Perdanago public dan menjual 

sahamnya ke publik dan lahirlah PT Tempo Inti Media Tbk. (PT.TIM) sebagai 

penerbit majalah Tempo -yang baru.- Pada tahun yang sama (2001), 

lahirlah Koran Tempo yang berkompetisi di media harian. 

Sebaran informasi di bawah bendera PT TIM Tbk, terus berkembang 

dengan munculnya pproduk-produk baru seperti majalah Tempo edisi bahasa 

Inggris, Travelounge (2009) dan Tempo Interaktif, yang kemudian menjadi 

tempo.co serta Tempo News Room (TNR), kantor berita yang berfungsi sebagai 

pusat berita media Group Tempo. Tempo juga mencoba menembus bisnis 

televisi dengan mendirikan Tempo TV, kerja sama dengan kantor berita radio 

KBR68H. Yang juga penting di dalam naungan Kelompok Tempo Media adalah 
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kehadiran percetakan PT Temprint. Percetakan ini mencetak produk-produk 

Kelompok Tempo dan produk dari luar. (https://korporat.tempo.co/tentang)  

 

2. Struktur Organisasi Tempo 

 

Gambar 4. Struktur Organisasi Tempo 

Sumber: Tempo.co 

 

4.2 Analisis Dimensi Tekstual (Mikrostruktural) 

Adapun objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

pemberitaan aksi damai bela Islam yang dimuat dalam koran Republika, Jawa 

Pos, dan Tempo. Dalam penelitian dimensi tekstual peneliti akan menganalisa 
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terkait tema penelitian dalam judul koran Republika, Jawa Pos dan Tempo 

pengambilan data primer tersebut dimulai pada edisi Oktober 2016 sampai 

Januari 2017. Berikut adalah judul berita dalam koran Republika, Jawa Pos dan 

Tempo: 

Republika:  

1. Siaga I Jelang Aksi Masa (Muhammad Hafil, 31 Oktober 2016) 

2. Ulama Imbau Unjuk Rasa Damai (Halimatus Sa’diyah, 2 

November 2016) 

3. Aksi Bermatabat (Muhammad Iqbal, 6 November 2016) 

4. Aksi Bela Islam III Digelar 2 Desember (Eko Supriadi & 

Halimatus Sa’diyah, 19 November 2016) 

5. Keberhasilan Aksi 212 Milik Bangsa Indonesia (Syalaby ichsan, 

5 Desmber 2016) 

 

Jawa Pos: 

1. POLRI Beri Lampu Hijau Aksi 2 Desember (Radika Robi, 29 

November 2016) 

2. Aksi 212 Berakhir Bahagia (Putra Bahctiar, 5 Desember 2016) 

 

Tempo: 

1. Jakarta Waspada (Rikky Ferdianto, 3 November 2016) 
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2. Polisi dan Tentara Cegah Massa Ke Jakarta (Putra Mahardika, 

23 November 2016) 

3. Massa Aksi 212 Long March dari Tiga Titik (Dewi Suci 

Rahayu, 1 Desmber 2016) 

Analisis teks dilakukan terhadap headline pada ketiga surat kabar, yaitu  

Republika, Jawa Pos dan Tempo pada bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017 

secara deskriptif untuk melihat makna yang muncul dari teks sesuai dengan 

wacana yang diangkat. Pesan tersebut bisa bersifat eksplisit maupun implisit 

tergantung dari bagaimana pembaca dan jurnalis memaknainya. Hal tersebut 

dapat dilihat dengan analisis teks model Norman Fairclough yang dibagi menjadi 

unsur representasi dalam anak kalimat, representasi dalam kombinasi anak 

kalimat, representasi dalam rangkaian antarkalimat, relasi dan identitas. Yang 

dianalisis sebagai berikut. 

Pemberitaan media Republika terkait aksi damai bela Islam yang telah 

terjadi, peneliti menemukan lima pemberitaan terkait  aksi damai bela Islam 

tersebut. Pengambilan pemberitaan tersebut pada edisi Oktober 2016 sampai 

Januari 2017, lima judul pemberitaan Republika yaitu, Siaga I Jelang Aksi Masa 

(Muhammad Hafil, 31 Oktober 2016), Ulama Imbau Unjuk Rasa Damai 

(Halimatus Sa’diyah, 2 November 2016), Aksi Bermatabat (Muhammad Iqbal, 6 

November 2016), Aksi Bela Islam III Digelar 2 Desember (Eko Supriadi & 

Halimatus Sa’diyah, 19 November 2016) dan Keberhasilan Aksi 212 Milik 

Bangsa Indonesia (Syalaby ichsan, 5 Desmber 2016). 

59 



Secara garis besar pada pemberitaan tersebut lebih banyak mengandung 

unsur relasi pada setiap pemberitaan yang terkait aksi damai bela Islam. Aspek 

relasi cukup sering muncul dalam setiap pemberitaan terkait aksi damai bela 

Islam pada setiap beritanya. 

“Awi meminta masyarakat mencermati 

pemberitaan yang berkembang, yang bisa 

jadi ingin memperkeruh suasana dan 

menimbulkan keresahan di masyarakat. 

"Dengan memelintir pemberitaan, 

provokasi, yang membuat suasana panas 

agar saling berhadapan," ujar Awi.”  (Siaga I 

Jelang Aksi Masa,31 Oktober 2016) 

Pada teks tersebut aspek relasi menjelaskan bahwa Republika sebagai 

sebuah media ingin menjadi sebuah wadah antara peserta demo dengan 

pemerintah. Bahwa keduanya menginginkan bahwa demo yang akan dilakukan 

pada 4 November berjalan dengan lancar dan damai.  

“Perwakilan para pengunjuk rasa menilai, 

Ahok telah melakukan penistaan agama 

dengan menyebut, ada pihak-pihak yang 

menggunakan surah al-Maidah ayat 51 

untuk membohongi warga. Aksi tersebut 

diperkirakan bakal diikuti ratusan ribu 

warga, yang sebagian di antaranya datang 

dari luar Jakarta.”  (Aksi Bermatabat, 6 

November 2016) 

Pada teks selanjutnya, aspek relasi pada teks tersebut Republika 

mengambil narasumber atau partisipan dalam pemberitaanya adalah dari pihak 
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peserta aksi damai bela Islam. Pada teks tersebut menjelaskan bahwa dasar 

utama permasalahan yang memicu terkait aksi damai bela Islam adalah 

permasalahan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, hal itu memicu aksi 

bela Islam yang bakal diikuti oleh warga dari Jakarta dan luar Jakarta. 

Republika dalam pemberitaan kasus aksi bela Islam tersebut menjadi 

wadah untuk kedua belah pihak yaitu massa aksi bela Islam dan pihak 

pemerintah. Pada teks sebelumnya aspek relasi dari pihak peserta aksi bela 

Islam, Republika juga mengambil partisipan dari pihak pemerintah. 

Selain adanya aspek relasi pada pemberitaan aksi damai bela Islam pada 

Republika, juga terdapat aspek representasi pada anak kalimat serta aspek 

indentitas pada pemberitaan tersebut. 

“Polisi menetapkan status Siaga I menjelang 

aksi massa Bela Islam II di beberapa daerah 

di Indonesia pada 4 November mendatang. 

Tujuannya agar POLRI bisa mengantisipasi 

dan sekaligus mewaspadai selebaran 

provokasi pada aksi demo nanti.”  (Siaga I 

Jelang Aksi Masa 2016) 

“Presiden Joko Widodo mengundang 

puluhan ulama dari berbagai organisasi dan 

lembaga keislaman ke Istana Merdeka, 

Selasa (1/11). Para ulama menekankan, agar 

aksi unjuk rasa terkait dugaan penistaan 

agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, 

Basuki Tjahaja Purnama, pada Jumat (4/11) 
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nanti berlangsung damai.” (Ulama Imbau 

Unjuk Rasa Damai, 2 November 2016) 

Pada kedua teks diatas merupakan teks yang mempunyai aspek 

representasi dalam anak kalimat, teks tersebut tidak berdiri sendiri dikarenakan 

terdapat kata yang mempunyai makna. Pada teks pertama menggambarkan 

bahwa penggunaan kata menetapkan dan siaga I dalam teks tersebut seolah 

menggambarkan bahwa pihak POLRI khawatir bahwa demo Bela Islam II yang 

akan datang terjadi kericuhan seperti demo-demo pada umumnya yang berakhir 

anarkis. Gambaran kekhawatiran pihak POLRI tersebut ditambah adanya upaya 

antisipasi apabila terjadi kericuhan yang disebabkan oleh provokasi pihak-pihak 

tertentu pada demo Bela Islam II. Pada teks kedua kata menekankan, yang 

mengartikan bahwa aksi damai Bela Islam II harus damai tanpa adanya 

kericuhan. Hal ini ditambah dengan Presiden Jokowi mengadakan pertemuan 

dengan para ulama dari berbagai organisasi untuk membahas terkait aksi damai 

tersebut.  

Pada aspek identitas sendiri yang terdapat pada pemberitaan Republika 

mengenai aksi damai bela Islam terdapat pada pemberitaan edisi 6 November 

2016 dan 19 November 2016 

“Hingga kini, belum diketahui penyebab 

pasti kericuhan di depan Istana Merdeka. 

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam 

Mulyadi Tamsir menyatakan, sumber 

kericuhan bukan berasal dari arah kelompok 

massa HMI.” (Aksi Bermartabat, 6 

November 2016) 
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“Namun, Wiranto enggan menjelaskan 

secara gamblang apa yang ia maksud dengan 

demonstrasi yang punya arah lain. Mantan 

ketua umum Partai Hanura tersebut hanya 

mengatakan, jangan sampai sejarah masa 

lalu terulang saat bangsa Indonesia terpecah 

belah. Wiranto berpendapat, harusnya tak 

ada lagi alasan bagi masyarakat untuk 

kembali turun ke jalan. Sebab, tuntutan 

mereka saat Aksi Bela Islam II telah 

dipenuhi. Oleh karena itu, Wiranto 

mempertanyakan apa tujuan demo lanjutan 

yang akan di gelar pada 2 Desember.” (Aksi 

Bela Islam III Digelar 2 Desember, 19 

November 2016) 

Kedua teks tersebut merupakan teks dalam pemberitaan terkait aksi 

damai bela Islam oleh Republika, dalam kedua teks tersebut merupakan 

partisipan atau narasumber dari kedua belah pihak yaitu pemerintah dan peserta 

aksi. Pada teks pertama menggambarkan bahwa organisasi HMI tidak menjadi 

pemicu terjadinya kericuhan, dan pada teks kedua menggambarkan bahwa 

identfikasi dengan pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan dengan menampilkan 

pernyataan dari Wiranto yang mengatakan adanya hal lain selain permasalahan 

penistaan agama yang mendasari adanya gerakan bela Islam tersebut serta 

jangan sampai bangsa Indonesia terpecah belah lagi. 

Selain itu juga terdapat aspek representasi dalam rangkaian antar 

kalimat pada pemberitaan tersebut. 
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“Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar 

Nashir mengapresiasi aksi dengan  shalat 

Jumat massal yang berlangsung dengan 

damai itu. Dia mengatakan, keberhasilan 

aksi damai 212 bukan hanya milik umat 

Islam, melainkan juga milik bangsa secara 

keseluruhan. Jika kasus penistaan agama itu 

nanti berujung pada hukuman yang setimpal 

sebagaimana tuntutan utama aksi damai, 

yang diuntungkan sesungguhnya seluruh 

umat beragama dan warga bangsa.” 

(Keberhasilan Aksi 212 Milik Bangsa 

Indonesia, 5 Desember 2016) 

Teks tersebut termasuk ke dalam unsur teks representasi dalam 

kombinasi anak kalimat. Sebab antara satu kalimat dan kalimat lainnya 

saling mendukung dan menampilkan secara kronologis kejadian dari 

kasus dugaan penistaan agama yang mendasari terjadinya permasalahan. 

Hal lain selain teks pada penelitian ini, peneliti juga meneliti tentang 

foto terkait pemberitaan aksi bela Islam pada edisi Oktober 2016 sampai Januari 

2017. Pada edisi 3 Desember 2017 dan 6 Desember 2016, Republika menaruh 

pada halaman depan foto terkait aksi bela Islam 2 Desember.  
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Gambar 5.  Foto Halaman Depan Republika 

Sumber: Data Peneliti 

Pada kedua foto tersebut memperlihatkan bahwa suasana ramai dan 

banyaknya peserta yang ikut hadir dalam aksi damai bela Islam. Hal tersebut 

terlihat dari cara pengambilan angle foto dari udara oleh wartawan Republika. 

Selain itu juga terdapat identitas yang terlihat dari foto tersebut, yaitu 

penggunaan pakaian yang seragam yang berwarna putih, warna putih sendiri 

menyimbolkan kedamaian. Pada foto pertama juga terdapat foto Presiden 

Jokowi serta Wapres JK dan pejabat terkait yang hadir dalam aksi 2 Desember 

tersebut, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah tidak acuh dan lepas tangan 

terkait aksi yang sedang berlangsung, dengan datangnya mereka ke aksi tersebut. 

Pada kedua foto tersebut terdapat hal menarik lainnya, selain foto itu 

sendiri juga terdapat pemakaian font dalam judul berita tersebut yang berada di 

halaman depan. Pada kedua gambar tersebut font keduanya tebal dan memiliki 

ukuran yang lebih besar dari judul biasanya. Selain itu pada gambar pertama font 
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menggunakan warna merah pada teksnya. Hal ini menggambarkan bahwa 

adanya penekanan pada berita tersebut terkait aksi bela Islam. 

 

Gambar 6. Foto Suasana aksi damai bela Islam 2 Desember 

                            Sumber: Data Peneliti 

Pada gambar diatas adalah foto pada halaman selanjutnya pada edisi 6 

Desember 2016. Pada gambar tersebut menggambarkan bahwa para peserta 

sedang berdoa serta melakukan sholat pada aksi bela Islam tersebut dengan 

khusyuk dan tentram. Serta di gambar selanjutnya terdapat seorang peserta yang 

sedang melakukan foto bersama dengan seorang warga negara asing pada aksi 2 

Desember 2016. Hal ini mengartikan bahwa pada aksi 2 Desember para peserta 
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melakukan aksi tersbeut dengan tertib dan aman, sesuai dengan judul gerakan 

yaitu aksi damai bela Islam dan juga masyarakat hal ini adalah turis asing yang 

tertarik akan aksi tersebut tidak merasa takut akan terjadinya kericuhan. Selain 

itu pengambilan moment foto serta spot foto wartawan mempunyai pengaruh 

besar terhadap khalayak yang membaca berita tersebut, dimana khalayak serasa 

mengikuti aksi tersebut. 

Pada pemberitaan sebelum-sebelumnya terkait demo, baik itu demo 

kenaikan BBM atau demo mahasiswa, Republika selalu menempatkan berita 

tersebut pada halaman 9 yang terkait dengan berita nasional. Berbeda dengan 

pemberitaan tentang aksi damai bela Islam yang ditempatkan pada halaman 

pertama.  

Pada kelima pemberitaan Republika terkait aksi bela Islam, pada berita 

pertama dengan judul Siaga I Jelang Aksi Masa oleh Muhammad Hafil pada 31 

Oktober 2016 tersebut banyak meragukan tentang aksi damai bela Islam yang 

berakhir damai, ditambah dengan pemberitaan Republika dengan judul Ulama 

Imbau Unjuk Rasa Damai oleh Halimatus Sa’diyah pada 2 November 2016. Hal 

itu berbeda setelah aksi 4 November pemberitaan Republika selalu 

menggunakan atau memasukkan bahwa aksi damai bela Islam akan berakhir 

damai. 

Pada pemberitaan Jawa Pos terkait aksi damai bela Islam yang telah 

terjadi, peneliti menemukan dua pemberitaan terkait  aksi damai bela Islam 

tersebut. Pengambilan pemberitaan tersebut pada edisi Oktober 2016 sampai 

67 



Januari 2017, dengan judul pemberitaan Jawa Pos yaitu, Polri Beri Lampu Hijau 

Aksi 2 Desember (Radika Robi, 29 November 2016) dan Aksi 212 Berakhir 

Bahagia (Putr Bahctiar, 5 Desember 2016).  

Secara garis besar pada pemberitaan tersebut lebih banyak mengandung 

unsur relasi pada setiap pemberitaan yang terkait aksi damai bela Islam. Aspek 

relasi cukup sering muncul dalam setiap pemberitaan terkait aksi damai bela 

Islam pada setiap beritanya. Selain aspek relasi juga aspek representasi dalam 

rangkaian antar kalimat. 

Pada pemberitaan edisi 29 November 2016 terdapat dua aspek relasi 

dalam pemberitaan tersebut, yaitu: 

“Polri dan Gerakan Nasional Pengawal 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF 

MUI) mengambil jalan tengah atas polemik 

rencana aksi damai 2 desember. Mereka 

sepakat untuk memindahkan lokasi 

demonstrasi dari kawasan Bundaran Hotel 

Indonesia (HI) ke Monumen Nasional 

(Monas)” (Polri Beri Lampu Hijau Aksi 2 

Desember, 29 November 2016). 

“Kapolri Jenderal Tito Karnavian 

menjelaskan, aksi massa dan salat Jumat di 

Bundaran HI menimbulkan masalah hukum. 

Unjuk rasa tidak boleh menggangu 

ketertiban umum dan hak asasi manusia. “ 

Kalau kegiatan di Bundaran HI, 

kemacetannya bagaimana? Apalagi bila 

kedepan ada kelompok agama lain yang juga 
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ingin ibadah di tempat itu”, katnya di kantor 

MUI kemari (28/11).” (Polri Beri Lampu 

Hijau Aksi 2 Desember, 29 November 

2016). 

Pada kedua teks tersebut merupakan aspek relasi, dimana pada teks 

pertama relasi wartawan dengan dua pihak yaitu GNPF MUI serta Polri mereka 

berupaya memindahkan tempat yang aman untuk melakukan demo bela Islam 

supaya tidak terjadi kericuhan yang mengakibatkan perpecahan dan teks yang 

kedua adalah relasi yaitu pengambilan partisipan sosial yaitu Kapolri terkait 

dengan digelarnya demo bela Islam yang dipindahkan dari sebelumnya di 

Bundaran HI menuju Monas dari pihak pemerintah. 

Pada aspek representasi dalam rangkaian antar kalimat muncul pada 

pemberitaan pada edisi 5 Desember 2016, yaitu: 

“Guyuran hujan tidak menggoyahkan 

semangat peserta aksi 2 desember (212) di 

kawasan Monas, Jakart, kemarin. Mereka 

melantunkan doa, zikir, dan menjalankan 

salat Jumat dengan tertib. Janji untuk 

membuat aksi itu berlangsung dengan damai 

benar-benar terbukti.” (Aksi 212 Berakhir 

Bahagia, 5 Desember 2016). 

 

“Kita semua umat Islam yang berkumpul di 

tempat ini dengan suasana damai, tenteram, 

dan membahagiakan“, Tito Karnavian. 

Kapolri. Setelah salat Jumat peserta aksi 

membubarkan diri tanpa ada insiden 

berarti.” (Aksi 212 Berakhir Bahagia, 5 

Desember 2016). 
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Pada teks tersebut kedalam jenis representasi dalam rangkaian antar 

kalimat dikarenakan kalimat pertama mendukung kalimat kedua. Hal tersebut 

terlihat bahwa aksi 2 Desember berakhir dengan damai, sedangkan pada teks 

kedua dikarenakan kalimat pertama mendukung kalimat kedua. Hal tersebut 

terlihat bahwa massa aksi demo tidak terjadi kericuhan. 

Pada foto yang terdapat pada Jawa Pos sendiri terkait aksi bela Islam, 

terdapat pada edisi 5 November dan 3 Desember 2016. Kedua foto tersebut 

merupakan foto yang menggambarkan suasana dari aksi bela Islam. 

 

 

Gambar 7.  Foto Suasana aksi damai bela Islam 2 Desember 

                            Sumber: Data Peneliti 
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Pada foto pertama menggambarkan suasana terkait aksi pada 2 

Desember yang berjalan di Monas. Pada foto pertama tersebut menggambarkan 

suasana para peserta yang sedang melakukan sujud sholat dengan serentak, pada 

gambar kedua suasana aksi bela Islam pada 4 November yang dilakukan di 

Bunderan HI. 

Pada kedua gambar tersebut wartawan Jawa Pos mengambil foto 

dengan pas yaitu saat para peserta sedang melakukan sujud, hal ini 

menggambarkan bahwa aksi damai 2 Desember dilakukan dengan khusyuk dan 

damai, berbeda dengan pengambilan foto pada aksi 4 November yang terlihat 

ramai dan banyak sampah pada beberapa sudut. Namun pada gambar keduanya 

menggambarkan aksi damai bela Islam diikuti oleh banyak peserta. Penggunaan 

font pada judul dengan ukuran agak besar daripada judul pemberitaan yang lain 

menjadi daya tarik bagi khalayak untuk membaca pemberitaan tersebut. Selain 

itu wartawan menangkap gambar tersebut untuk memberikan suasana bagi 

pembaca agar ikut merasakan suasana yang ada pada saat aksi tersebut dan juga 

penempatan pemberitaan yang pada halaman pertama, tidak seperti pada demo 

pada umumnya yang diletakkan pada halaman Sembilan. Hal ini menandakan 

bahwa Jawa Pos memberikan perhatian lebih terhadap kasus ini. 

Pemberitaan selanjutnya adalah dari Tempo terkait aksi damai bela 

Islam yang telah terjadi, peneliti menemukan tiga pemberitaan terkait  aksi 

damai bela Islam tersebut. Pengambilan pemberitaan tersebut pada edisi Oktober 

2016 sampai Januari 2017, dengan judul pemberitaan Tempo yaitu, Jakarta 

Waspada oleh Rikky Ferdianto pada edisi 3 November 2016, Polisi dan Tentara 
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Cegah Massa Ke Jakarta oleh Putra Mahardika pada edisi 23 November 2016, 

dan Massa Aksi 212 Long March dari Tiga Titik oleh Dewi Suci Rahayu pada 

edisi 1 Desember 2016. 

Secara garis besar pada pemberitaan tersebut lebih banyak mengandung 

unsur representasi dalam kombinasi anak kalimat pada setiap pemberitaan yang 

terkait aksi damai bela Islam. Unsur representasi dalam kombinasi anak kalimat   

cukup sering muncul dalam setiap pemberitaan terkait aksi damai bela Islam 

pada setiap beritanya. Peneliti juga menemukan unsur relasi pada ketiga 

pemberitaan tersebut. 

Unsur representasi dalam kombinasi anak kalimat sendiri muncul pada 

pemberitaan edisi 3 November 2016 dan 23 November 2016, berikut adalah teks 

pada kedua edisi tersebut: 

“Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya 

Inspektur Jenderal Muhammad Irawan 

berkeliling menemui pemimpin demonstrasi 

pada 4 November besok. “Saya meminta 

mereka berkomitmen, supaya demonstrasi 

berjalan tertib dan aman”, ujarnya kemarin.” 

(Jakarta Waspada, 3 November 2016) 

 

“Demonstrasi 2 Desember adalah rencana 

aksi lanjutan dari demo 4 November lalu 

terkait dengan kasus dugaan penistaan 

agama oleh Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) 

Basuki Tjahaja Purnama. Aksi yang 

melibatkan puluhan ribu orang dari berbagai 

daerah tersebut saat itu sempat diwarnai 

bentrokan dengan aparat keamanan.” (Polisi 
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dan Tentara Cegah Massa Ke Jakarta, 23 

November 2016).  

Pada dua teks tersebut merupakan berita lanjutan, berita pada 3 

November merupakan pemberitaan sebelum aksi 4 November. Pada teks 

tersebut mengandung unsur representasi dalam kombinasi anak kalimat, 

dikarenakan dalam kalimat kedua memperjelas dan melanjutkan kalimat 

pertama. Hal ini terlihat dari jawaban Kapolda Metro Jaya yang menghimbau 

para demonstran tetap damai dan tertib. Pada edisi 23 November merupakan 

pasca gerakan 4 November dan merupakan aksi lanjutan, pada teks tersebut 

menggambarkan tentang kelompok yang kontra terhadap kasus Ahok yang 

berakhir tidak damai, dan tidak ingin ada aksi lanjutan. 

Selain unsur representasi dalam kombinasi anak kalimat, pada ketiga 

pemberitaan Tempo terkait kasus aksi damai bela Islam, juga terdapat unsur 

relasi. Unsur relasi ini sendiri terdapat pada pemberitaan pada edisi 23 

November serta pada edisi  1 Desember 2016. 

“Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri 

Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar 

mengatakan polisi sudah mengandeng para 

tokoh masyarakat dan ulama. Mereka itu 

diminta mencegah mobilisasi massa ke 

Jakarta. “Komunikasi (dilakukan) dengan 

tokoh masyarakat, ulama, dan tokoh agama” 

kata boy.” (Polisi dan Tentara Cegah Massa 

Ke Jakarta, 23 November 2016). 

“Menurut Kepala Polda Metro Jaya 

Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, 
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jumlah polisi yang akan mengawal aksi 

sebanyak 27 ribu orang termasuk, 8.700 

polisi dari luar Jakarta. Pengamanan juga 

dibantu 5.000 anggota TNI.” (Massa Aksi 

212 Long March dari Tiga Titik, 1 

Desember 2016). 

Pada kedua teks tersebut merupakan teks dengan unsur relasi, pada teks 

pertama menggambarkan dimana pengambilan partisipan yaitu Kepala Divisi 

Humas Mabes Polri, yang mengomentari terkait aksi massa pada gerakan bela 

Islam III yang akan dilakukan sebelum gerakan 4 November berakhir ricuh serta 

menghimbau para ulama terkait aksi masa. Pada teks kedua masuk kedalam 

unsur teks relasi wartawan dengan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari 

narasumber yang dipilih yaitu Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal 

Mochamad Iriawan yang mengomentari pengawalan gerakan bela Islam III.  

Dari kedua teks tersebut pengambilan narasumber dari kelompok 

pemerintah yang mengomentari terkait aksi bela Islam, hal ini juga 

menggambarkan bahwa Tempo berpihak kepada pemerintah atau kontra 

terhadap aksi bela Islam itu sendiri. 

Pada analisis kali ini peneliti tidak hanya meneliti terkait teks saja, 

selain itu peneliti juga meneliti terkait foto dalam pemberitaan aksi bela Islam. 

Peneliti menemukan 2 foto atau ilustrasi terkait aksi bela Islam pada Tempo 

edisi 3 November 2016 dan 1 Desember 2016. 
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Gambar 8.  Gambar aksi damai bela Islam pada Tempo 

                            Sumber: Data Peneliti 

Pada gambar pertama merupakan ilustrasi terkait persiapan Polri dan 

TNI yang mempersiapkan jalannya aksi damai bela Islam pada 4 November 

2016. Pada ilustrasi tersebut menjelaskan bagaimana Polri dan TNI 

mempersiapkan dengan matang terkait aksi tersebut, serta menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan pada saat aksi. Pada judul sebelah atas pada ilustrasi 

tersebut terdapat judul Jakarta Waspada dengan font berwarna hitam serta 

dengan ukuran yang besar. Hal tersebut menggambarkan bahwa Tempo 

berusaha merepresentasikan kepada pembaca bahwa demo 4 November akan 

menjadi hal yang perlu dikhawatirkan, dimana juga terdapat peta lokasi titik 

kumpul dibagian kanan atas. 

Selanjutnya pada gambar kedua juga sama dengan gambar pertama 

yang lebih kepada ilustrasi bukan sebuah foto. Pada gambar tersebut merupakan 

tempat diadakannya aksi bela Islam 2 Desember yaitu di Monas. Pada gambar 

tersebut terdapat titik-titik wc umum yang bisa digunakan oleh peserta aksi, 
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tidak hanya wc umum tapi juga yang lainnya juga ada. Yang menarik peneliti 

adalah penggunaan judul Menggawal Aksi 212 pada sebelah kiri atas. Pada judul 

tersebut menggunakan font dengan ukuran yang besar selain itu pada kata Aksi 

212 menggunakan warna teks merah. Merah sendiri mempunyai unsur tentang 

bahaya, jadi peneliti mengartikan penggunaan warna merah tersebut adalah 

bertujuan bahwa aksi 212 adalah sesuatu yang bahaya atau mengancam. 

 

Gambar 9.  Gambar suasana aksi damai bela Islam Pada Rubrik Khusus 

Sumber: Data Peneliti 

Selain itu juga terdapat gambar tentang suasana aksi damai bela Islam 

tersebut. Penempatan kumpulan foto-foto tersebut ditempatkan pada halaman 

khsusus terkait demo 212. Pada gambar tersebut terlihat bagaimana peserta aksi 

sedang melakukan doa bersama dengan background Monas, serta para peserta 

aksi memberikan makanan gratis dan minuman gratis, selain itu juga ada peserta 
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aksi yang membersihkan sampah yang berserakan dijalan. Wartawan mencoba 

menempatkan pembaca atau mengajak pembaca untuk merasakan suasana pada 

aksi 212 tersebut. Selain itu pada aksi tersebut juga menggambarkan ketertiban 

dan kebersihan berbeda pada aksi 4 November.  

Tempo merupakan media cetak nasional dengan ciri khas adalah 

karikatur atau ilustrasi pada setiap pemberitaanya. Pada pemberitaan tersebut 

terkait aksi bela Islam, peneliti menemukan bahwa pada sebelum aksi 4 

November sampai sebelum aksi 2 Desember Tempo menggunakan ilustrasi pada 

setiap pemberitaan terkait aksi bela Islam. Namun pada pemberitaan pasca aksi 2 

Desember Tempo memberikan kumpulan-kumpulan foto pada saat aksi tersebut. 

Selain itu pada pemberitaan pasca aksi 2 desember Tempo menempatkan 

pemberitaan tersebut pada halaman khusus. 

 

Gambar 10.  Gambar Berita Aksi Bela Islam di Koran Tempo 

Sumber: Data Peneliti 
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Pada pemberitaan Tempo dengan judul Polisi dan Tentara Cegah Massa 

Ke Jakarta, peneliti menemukan juga adanya beberapa komentar disebelah kanan 

berita tersebut. Pada komentar tersebut ada beberapa tokoh yang berkomentar 

terkait akan aksi 2 Desember dengan judul komentar “Surut Dukungan Sebelum 

Demo”,berikut beberapa teks komentar:  

“Agendanya tidak jelas,buat apadiikuti?” 

(Busyro Muqqodas, Ketua PP Muhammadiyah) 

 

“Mudarat dari kegiatan tersebut lebih besar dari 

manfaatnya.” 

(Syaifullah Yusuf, Ketua PBNU Jawa Timur dan 

Wakil Gubernur Jawa Timur) 

 

“Terkait aksi 2 Desember, tidak adanya hubungan 

struktural formal apapun antara Dewan Pimpinan 

MUI dan GNPF (Gerakan Nasional Pengawal 

Fatwa) MUI.” 

(Sholahuddin Al-Aiyub, Wakil Sekertaris Jenderal 

MUI). 

 

Pada komentar-komentar tersebut, menggambarkan bahwa aksi bela 

Islam sendiri tidak terlalu banyak dukungan dari ormas Islam yang lain. Namun 

hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan ketika hari aksi yaitu 2 

Desember berlangsung, dimana banyak massa yang hadir dalam aksi tersebut. 
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4.3    Analisis Discourse Pratice (Mesostruktural) 

Praktik diskursif merupakan bentuk produksi dan konsumsi teks. Dalam 

dimensi ini ada proses menghubungkan produksi dan konsumsi teks atau sudah 

ada interpretasi. Fokusnya diarahkan pada si pembuat teks dengan mengambil 

wacana atau genre. Peneliti mengambil 3 wartawan dari tiga media yaitu Jawa 

Pos, Republika dan Tempo. Pada hal ini peneliti untuk mengetahui genre atau 

wacana wartawan dengan menggunakan intertekstual teks analisis. Intertekstual 

sendiri memiliki fokus yaitu,  1. meminta perhatian kita tentang pentingnya teks 

terdahulu (prior teks). Tuntutan adanya otonomi teks sebenarnya dapat 

menyesatkan gagasan, sebuah karya memiliki arti karena dalam hal-hal tertentu 

telah dituliskan terlebih dahulu oleh pengarang lain. 2. Intertekstual akan 

membimbing peneliti untuk mempertimbangkan teks terdahulu sebagai 

penyumbang kode yang  memungkinkan lahirnya berbagai efek signifikasi. 

1. Radika Robi – Jawa Pos 

Sebelum menulis pemberitaan terkait demo bela Islam pada 29 

November dengan judul POLRI Beri Lampu Hijau Aksi 2 Desember. Radika 

robi juga menulis pemberitaan terkait pendidikan dengan judul yaitu Bamba 

Universitas Galuh Ciamis Tak Ada Perpoloncoan dan Siswi MTs Al-Fadliliyah 

Darussalam Juara Dua Matematika masing-masing diterbitkan pada 9 September 

2016 dan 21 Mei 2016. Selain itu Radika robi juga menulis berita dengan judul 

Antrian Proses e-Ktp di Ciamis pada 6 April 2016. 

Pada dua berita awal tentang pendidikan Radika Robi menggunakan 

bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan dibaca oleh khalayak. Selain itu 
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genre berita keduanya sama yaitu pendidikan yang umumnya ditulis oleh 

wartawan. Ketiga adalah pemberitaan proses antrian e-Ktp.  

“Banyak warga datang lebih awal di Kantor 

Disdukcapil Kabupaten Ciamis untuk 

membuat KTP elektronik. “Antrian warga 

sudah memanjang sejak pagi, kami sudah 

meminta kepada pusat terkait penambahan 

mobil elektronik KTP agar lebih teroganisir, 

ujar Tuti”. 

 

Hal senada juga dikeluhkan oleh warga yang 

datang lebih awal untuk membuat e-ktp 

“Niatnya datang lebih awal untuk 

menghindari antrian tapi jam segini sudah 

ramai dan padat”,ujar dia.” (Antrian Proses 

e-KTP di Ciamis, 6 April 2016). 

Dalam pengambilan partisipan wartawan tersebut menjadi sebuat 

wadah atau tempat untuk kedua belah pihak baik pemerintah dan warga selaku 

pembuat e-ktp untuk segera memperoleh solusi dengan pemberitaan tersebut.  

2. Halimatus Sa’diyah – Republika 

Halimatus Sa’diyah menulis beberapa berita sebelum dia menulis berita 

terkait bela Islam. Berita-berita tulisna Halimatus Sa’diyah sendiri ada banyak 

genre atau umum, yang pertama dengan judul Mulai 2016, Anak Wajib 

Memiliki Kartu Identitas pada 11 Februari 2016, yang kedua 2016, Jokowi 

Janjikan Tiap Kota Dapat Tambahan Rp. 100M pada 29 April 2015, yang ketiga 

Atlet Disabilitas Indonesia Bawa Pulang 19 Mendali Emas pada 4 Agustus 2016. 

"Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan 

untuk meningkatkan pendataan, 
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perlindungan dan pelayanan publik serta 

sebagai upaya memberikan perlindungan 

dan pemenuhan hak konstitusional warga 

negara," ucap Tjahjo, Kamis (11/2).” (Anak 

Wajib Memiliki Kartu Identitas, 11 Februari 

2016). 

Dari ketiga karya tulisnya Halimatus Sa’diyah tersebut banyak 

menyoroti soal kebijakan pemerintahan serta kebijakan baru dari Presiden, selain 

itu dalam setiap berita tersebut terkait masyarakat tidak menampilkan atau 

memberikan komentar terkait kebijakan atau kasus yang sedang diangkat hanya 

komentar dari pemerintah terkait. 

3. Rikky Ferdianto – Tempo 

Sebelum menulis terkait pemberitaan bela Islam dengan judul 

Jakarta Waspada, Rikky Ferdianto juga sempat menulis berita dengan tema yang 

beragam. Peneliti mengambil tiga hasil tulisan Rikky Ferdianto dikarenakan 

kurangnya data terkait tulisan tersebut. Tulisan pertama tentang hukum dengan 

judul Malinda Kerap Hadiahi Andhika Jam Mewah pada 28 April 2011. Pada 

berita pertama ini tidak terlalu banyak pembahasan mengenai Malinda akan 

tetapi hanya berisi tentang alur pemberian hadiah serta jenis hadiah yang 

diberikan. terkait penggusuran pasar ikan dengan judul Penggusuran Pasar Ikan 

Hancurkan Situs Sejarah pada 17 Mei 2016.  

“Reruntuhan tembok terserak sepanjang 15 

meter di sudut Museum Bahari. Bongkahan 

puingnya berasal dari batu bata berukuran 

30 sentimeter yang tersusun menjadi 

tembok.” (Penggusuran Pasar Ikan 

Hancurkan Situs Sejarah, 17 Mei 2016). 
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Dalam pemberitaan tersebut wartawan memberikan alur seolah 

pembaca mengikuti suasana yang sebenarnya terjadi di tempat kejadia. Selain itu 

wartawan juga memberikan komentar warga dalam berita tersebut. Sehingga 

relasi wartawan dengan masyarakat pun ada. 

4.4 Analisis Socialculture Discourse (Makrostruktural) 

Analisis praktik sosial merupakan dimensi yang berhubungan dengan 

konteks di luar teks. Konteks disini memasukkan banyak hal, seperti konteks 

situasi, lebih luas adalah konteks dari praktik institusi dari media sendiri dalam 

hubungannya dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu. Misalnya 

politik media, ekonomi media, atau budaya media tertentu yang berpengaruh 

terhadap berita yang dihasilkannya. Aris Badara (2012, h. 89). 

Peneliti ingin melihat terkait praktik sosial pada pemberitaan bela Islam 

tersebut pada tiga media Jawa Pos, Republika, dan Tempo. Peneliti ingin melihat 

praktik sosial tersebut pada rubrik opini maupun surat pembaca pasca aksi Bela 

Islam 411 atau 212. Peneliti membagi kedalam tiga aspek yaitu Politik, 

Diskriminasi (Agama), dan Sosial (Tertib). 

 

1. Jawa Pos  

Praktik sosial pasca terjadinya demo 411 serta demo 212 pada khalayak 

terlihat pada rubrik opini, yang pertama dengan judul Setelah Superdamai 212 

dari Kacung Marijan pada 6 Desember 2016.  
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 “Tiga demo itu didorong semangat yang 

sama yaitu menuntut keadilan atas Ahok 

yang telah dipandang menistakan Islam.” 

(Setelah Superdamai 212, 6 Desember 

2016). 

Pada teks tersebut terlihat jelas bahwa dasar dari demo tersebut ialah 

dikriminasi tentang agama. Pada opini menurut Kacung Marijan tersebut 

terdapat opini yang masuk kedalam aspek tentang diskriminasi agama dimana 

telah dilakukan penistaan agama oleh Ahok terhadapa agama Islam. 

“Kekhawatiran bahwa aksi demonstrasi 2 

Desember 2016 berujung kekacauan tidak 

terjadi. Demo bertajuk Aksi Super Damai 

212 itu berlangsung seperti namanya relative 

tertib dan damai. Bahkan, presiden dating 

untuk salat dan berdoa bersama 

demonstran.” (Setelah Superdamai 212, 6 

Desember 2016) 

Pada teks selanjutnya masuk kedalam aspek sosial tentang tertib. 

Masyarakat beranggapan pada opini tersebut bahwa terlihat jelas demo 212 

berjalan dengan tertib dan aman dibandingkan dengan demo 411.  

Pada aspek politik sendiri, terdapat langkah pihak kepolisian dalam 

proses persiapan aksi selanjutnya. Langkah kepolisian ini termasuk kedalam 

aspek politik dikarenakan langkah pengambilan keputusan kepolisian dalam 

persiapan menghadapi demo 212 yang berdialog dengan MUI. 

“Mengingat rencana aksi ketiga sangat kuat, 

kepolisian telah melakukan serangkaian 

dialog, termasuk dengan MUI dan pengelola 
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demo. Demo yang awalnya dilakukan di 

jalan, namun dipindahkan ke Monas.” 

(Setelah Superdamai 212, 6 Desember 2016)  

Pada opini kedua dengan judul Memahami 411 dan 212 oleh Fahrul 

Muzaqqi pada 7 Desember 2016. Pada opini yang dikemukakan oleh Fahrul 

Muzaqqi ini lebih banyak masuk aspek politik, dikarenakan dalam opini tersebut 

membahas mengenai permasalahan dibalik demo 411 dan 212. 

“Sebagian pandangan mengemuka perihal 

aksi itu masih menganggap variabel utama 

dalam aksi demonstrasi itu tidak jauh-jauh 

dari motif psikologis berupa kesulitan 

kehidupan sosial-ekonomi, perasaan anomi, 

kecemasan sosial-politik tentang pemilihan 

kepala daerah maka melahirkan tindakan 

kolektif berupa aksi massa.” (Setelah 

Superdamai 212, 6 Desember 2016) 

2. Republika  

Praktik sosial yang terjadi pasca gerakan 411 dan 212 dengan judul 

Aksi 212 dan Suprarasional oleh Raden Ridwan hasan Saputra pada 3 Desember 

2016. Pada aspek sosial tentang ketertiban, penulis opini Raden Ridwan tersebut 

lebih banyak menuliskan mengenai keberhasilan gerakan aksi damai yang telah 

selesai berlangsung. 

“Keberhasilan yang telah tercapai sangat 

membuat bersyukur seluruh peserta aksi 

kemarin. Tidak terjadi kericuhan serta 

permasalahan yang terjadi.” (Aksi 212 dan 

Suprarasional, 3 Desember 2016). 
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Selain itu aspek politik  terdapat dalam teks opini dalam rubrik opini 

pada koran republika yaitu,  

“Saat ini pemerintah masih menggunakan 

cara-cara rasional dalam upaya mencegah 

aksi 212. Padahal pencegahan yang bersifat 

ancaman atau paksaan tidak akan ampuh 

dalam mencegah orang-orang yang berpikir 

suprarasional.” (Aksi 212 dan Suprarasional, 

3 Desember 2016). 

Hal ini menggambarkan bahwa penulis opini Raden Ridwan bahwa 

gerakan massa yang terjadi pada demo tersebut didasari oleh pemikiran mereka 

tentang Ketuhanan atau kepercayaan yang didasari bukan untuk demo melainkan 

untuk ibadah. Menjadikan demo tersebut berakhir damai dan tertib, selain itu 

dalam opini tersebut tidak dijelaskan mengenai diskriminasi agama yang 

menjadi tuntutan utama dalam demo aksi bela Islam tersebut. 

“Aksi Super Damai 212 berjalan dengan 

lancar, hanya satu tujuan taka da tujuan 

lain”. (Aksi 212 dan Suprarasional, 3 

Desember 2016). 

Selain rubrik opini terdapat kolom komentar yang membahas mengenai 

gerakan tersebut, oleh Gumilang Prasetya dengan komentar terkait pemberitaan 

aksi bela Islam. Bahwa pasca gerakan 212 lebih banyak menuai kesan positif 

daripada aksi sebelumnya 411. 
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3. Tempo 

Rubrik opini pada tempo yang membahas pasca aksi bela Islam 411 dan 

212 yaitu, dari Nasih Nasrullah dengan judul Boleh, dengan Syarat  pada 8 

Desember 2016. Pada opini tersebut penulis menuliskan mengenai aturan-aturan 

demo sesuai syarat Islam. Selain itu dalam opini tersebut juga meberikan contoh 

demonstrasi yang pernah terjadi di timur tengah. 

“Islam menyuruh agar para pemegang 

kebijakan, dalam pemerintahan, memenuhi 

hak dan kewajiban masyarakat. Bahkan, 

sejumlah hadis memberikan ancaman 

kepada pemerintah yang mangkir dalam 

memberikan kewajiban dan hak rakyat.” 

(Boleh, dengan Syarat, 8 Desember 2016) 

Teks tersebut mengandung aspek politik tentang kewajiban pemerintah 

yang harus memenuhi hak dan kewajiban untuk rakyatnya. Dalam opini tersebut 

tidak ada aspek lain yang terkait demo seperti misalnya diskriminasi ataupun 

aspek sosial tentang ketertiban. 

4.5   Pembahasan 

4.5.1     Relasi Aksi Bela Islam Dengan Media Republika, Jawa Pos, dan 

Tempo 

Aksi bela Islam sendiri merupakan sebuah aksi yang sangat besar 

pengaruhnya di Indonesia, baik dalam aspek sosial, hukum, ekonomi ataupun 

budaya. Aksi tersebut merupakan aksi terbesar, yang pernah terjadi di Indonesia 
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pasca reformasi serta pergerakkan aksi tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta, 

melainkan di daerah-daerah lainnya. 

Pada pemberitaan terkait aksi bela Islam tersebut pada sebelum aksi 4 

November sampai sesudah aksi 2 Desember 2016, menjadi daya tarik tersendiri 

bagi para media nasional. Para media nasional tersebut berusaha mengemas 

pemberitaan terkait hal tersebut semenarik mungkin agar menarik minat 

pembaca. 

Hal inilah yang dirasa oleh peneliti terkait pemberitaan aksi bela Islam 

pada ketiga media, Republika, Jawa Pos, dan Tempo. Ketiga media tersebut 

mempunyai ciri khas masing-masing terkait pemberitaan mereka. Namun pada 

dasarnya ketiga media tersebut sama-sama menganggap bahwa fenomena atau 

aksi damai bela Islam tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi, hal ini 

mengartikan juga bahwa media-media tersebut secara tidak langsung 

mempunyai bahan jual kepada para pembaca. Hal tersebut tergambarkan dari 

penempatan berita tersebut pada awal halaman dan terdapat halaman khusus 

terkait aksi bela Islam pada ketiga media tersebut berbeda dengan pemberitaan 

dengan tema serupa, misalnya aksi demo kenaikkan BBM yang ditempatkan 

pada halaman khusus sosial atau bahkan rubrik hukum. Dan juga terdapat 

halaman yang membahas full mengenai aksi damai bela Islam serta dengan 

kumpulan foto saat suasana aksi bela Islam tersebut berlangsung.  

Riset membuktikan teks berita dipengaruhi oleh kuasa pemilik modal. 

Peneliti mengutip kesimpulan dalam penelitian dengan judul Media Massa, 

Pemerintah dan Pemilik Modal oleh Eko Harry Susanto tahun 2013, bahwa 
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peranan pemilik modal memiliki pengaruh yang kuat terhadap setiap 

pemberitaan medianya. Selain itu pandangan Marxian menyebutkan bahwa 

modal dapat mengubah ruang, yaitu dengan cara merestrukturasi hubungan 

antara orang, barang, dan pesan (Mosco, 2009, h.157).   

 

 

 
Gambar 11. Analogi Peneliti 

 

Bahwa adanya aspek lain terkait aksi bela Islam tersebut dalam tiga 

media tersebut. Aspek tersebut tidak hanya sekedar dalam analisis teks saja 

melainkan masih ada aspek lain selain analisis teks. Peneliti menganalogikan 

aspek tersebut sebagai sebuah gunung es. Gunung es tersbeut merupakan sebuah 

kesatuan utuh dari pemberitaan aksi bela Islam pada ketiga media tersebut. Hal 

yang tak terlihat pembaca pada pemberitaan koran Jawa Pos, Republika dan 

Tempo terkait aksi bela Islam adalah makna dibalik teks pemberitaan serta dua 

aspek tentang pemilik modal dan ideologi media yang berpengaruh terhadap 

pemberitaan koran Jawa Pos, Republika dan Tempo. 
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Pertama pada media Republika, Republika merupakan media yang 

terbentuk oleh Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Republika 

merupakan media dibawah naungan dari PT Republika Media Mandiri, akan 

tetapi saham terbanyak pada PT Republika Media Mandiri dari PT Mahaka 

Media Tbk 

 

 

Gambar 12.  Kepemilikan Saham Mahaka Media Tbk 

 

Saham Mahaka Media Tbk pada PT Republika Media Mandiri sebesar 

91% per 27 maret 2015. Mahaka Media Tbk memberikan otoritas pada PT 

Republika Media Mandiri dalam mengatur perusahaannya, akan tetapi semua 

dibicarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada saat Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) di PT Republika Media Mandiri terdapat 

beberapa tokoh yaitu KH. Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym dan mantan 

pemimpin kantor berita Antara, Asro Kamal Rokan. Aa Gym dan Asro Kamal 

keduanya pernah mengikuti aksi damai bela Islam selain itu keduanya memiliki 

ideologi sama dengan media Republika yang fokus terhadap pemberitaan umat 
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muslim. Peneliti beramsumsi bahwa dalam setiap pemberitaan tentang Islam 

terutama terkait pemberitaan mengenai aksi bela Islam, dari data peneliti 

menyebutkan bahwa Republika selalu mengemas pemberitaanya pro terhadap 

kelompok aksi bela Islam tersebut atau umat Islam. Hal tersebut tergambar dari 

analisis peneliti mengenai pemberitaan Republika pada aksi bela Islam pada 

edisi 14 Oktober-2 Desember 2016. 

Hal senada pada riset dengan judul Wacana Pemberitaan Dugaan 

Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)” (Analisis Wacana 

Kritis Norman Fairclough Pada Berita di Headline Surat Kabar Republika) oleh 

Tulus Setyaningsih pada 2017. Hasil penelitian tersebut berdasarkan hasil 

penemuan dari analisis teks pemberitaan pada headline surat kabar Republika 

mengenai dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan 

wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa: (1) dari segi teks didapati 

bahwa ada kata-kata yang direpresentasikan untuk menyudutkan Basuki Tjahaja 

Purnama (Ahok); (2) Dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh 

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Republika memilih narasumber narasumber 

yang lebih membela umat muslim; (3) Karena, Republika memposisikan diri 

sebagai media bagi komunitas muslim, maka dalam pemberitaan pun Republika 

menyuarakan apa yang menjadi concern masyarakat muslim. Meskipun 

demikian, Republika tetap berusaha objektif dengan fakta-fakta lain; (4) dari segi 

sociocultural practice didapati bahwa aspek situasional, institusional, dan sosial 

mempengaruhi pembuatan teks berita tersebut, sebab pasar media Republika ini 

adalah kaum muslim dan menengah ke atas. 
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Kedua, Jawa Pos merupakan media massa yang menggurita, bagaimana 

tidak Jawa Pos memiliki banyak media di Indonesia, mulai dari surat kabar 

hingga televisi. Pemilik saham terbesar pada Jawa Pos Group adalah Dahlan 

Iskan, Dahlan Iskan sendiri merupakan mantan menteri BUMN pada masa 

presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  

Dalam setiap pemberitaanya terkait aksi bela Islam, Jawa Pos menganut 

ideologi pasar yang netral dari kelompok tertentu dan lebih mementingkan 

kepentingan ekonomis. Hal tersebut dapat terlihat pada hasil riset peneliti terkait 

pemberitaan aksi bela Islam pada edisi 14 Oktober-2 Desember 2016. Koran 

Jawa Pos lebih bersifat netral, dengan mengemas berita yang berada pada posisi 

tengah-tengah. Hal tersebut adanya kemungkinan bahwa pemilik saham yaitu 

Dahlan Iskan yang pernah menjabat sebagai menteri BUMN pada era SBY, 

tidak ingin medianya tersangkut masalah terkait pemberitaanya pada aksi bela 

Islam. Apabila Jawa Pos memberitakan aksi bela Islam lebih pro terhadap 

peserta aksi bela Islam, hal tersebut dapat menjadi bumerang terhadap 

hubungannya dengan pemerintah, oleh karena itu Jawa Pos menjadi media 

netral. 

Hal senada dengan hasil riset berjudul Analisis Framing Berita Capres 

dan Cawapres Pada Pemilu 2014 di Harian Republika dan Jawa Pos oleh 

Permata Romadhonita pada tahun 2014. Hasil dari penelitian ini menjelaskan, 

bahwa Republika dengan ideologi Islam, memiliki kecenderungan untuk 

memberitakan dengan sudut pandang yang lain dari Jawa Pos. Pemilihan judul, 

sumber berita, peletakan tema, kelengkapan unsur berita, penekanan kata, dan 
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yang lainnya yang digunakan Republika menunjukkan bahwa media tersebut 

berupaya objektif terhadap kedua pasang calon. Republika cenderung 

menceritakan sebuah peristiwa dari berbagai sudut pandang. Sedangkan Jawa 

Pos yang ideloginya mengikuti kemauan pasar dan Dahlan Iskan yang 

mendukung kubu Jokowi-JK, dalam pemberitaan mereka memang terbukti 

mendukung Jokowi-JK. 

Ketiga, media Tempo merupakan anak perusahaan PT Tempo Inti 

Media Tbk. Tempo sendiri merupakan salah satu media besar di Indonesia, 

Tempo sempat dibredel saat era pemerintahan Soeharto pada tahun 1994. Pada 

tahun 1998 Tempo kembali terbit, disaat itu pula terjadinya reformasi. 

 

Gambar 13.  Kepemilikan Saham PT Tempo Inti Media Tbk 

 

Saham terbesar PT Tempo Inti Media dimiliki oleh yayasan Tempo 21 

Juni 1994 yang dipimpin oleh Goenawan Susatiyo Mohamad. Berbicara 

mengenai Goenawan Susatiyo Mohamad atau biasa dipanggil Goenawan 

Mohamad ini merupakan seorang sastrawan pada masa mudanya, banyak 

menulis karya-karya sastra. Goenawan Mohamad mempunyai lawan utama 

terhadap pemikiran monodimensional.  
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Dari hasil riset peneliti menemukan bahwa kemungkinan ideologi 

Goenawan Mohamad tersebut jatuh ke media yang dia dirikan yaitu Tempo. 

Dalam pemberitaan terkait aksi bela Islam pada edisi 14 Oktober-2 Desember 

2016, Tempo berbanding terbalik dengan media yang lain terutama Republika. 

Tempo menempatkan diri kontra terhadap kelompok aksi bela Islam, dengan 

memberikan judul pemberitaan yang mengambarkan bahwa aksi bela Islam akan 

berakhir ricuh. 

Hal senada pada riset dengan judul Pertarungan Ideologi Radikalisme 

Islam Tentang Wacana Homoseksual di Media Republika dan Koran Tempo 

oleh Fitha Fathurokhmah pada tahun 2015. Pada penelitian tersebut surat kabar 

Republika melakukan praktik dominasi, kekuasaannya dengan ideologi 

radikalisme Islam melalui pemberitaan yang merujuk fatwa Islam, berita 

tindakan kekerasan dilakukan FPI sebagai bentuk ketidaksetujuan homoseksual, 

peredaran film porno dilarang agama, perlu dilawan agar tidak menyebar di 

masyarakat. Homoseksual sebagai perbuatan tercela, menyimpang, perlu terapi 

agama, penyembuhan medis untuk pelaku. Sedangkan koran Tempo 

mengarahkan pembaca pada radikalisme pemikiran Islam. Homoseksual hak 

setiap individu perlu dihormati sedangkan dalam Islam dilarang. Koran Tempo 

mengarahkan, memengaruhi pembaca memiliki pembaruan pemikiran, 

menghormati kaum homoseksual seperti dalam berita dari JIL. Staf produksi dan 

wartawan berpegang pada kedua ideologi berbeda dari media tersebut. Praktik 

sosial budaya berpengaruh terhadap wacana homoseksual. Presiden SBY 

menerapkan demokratisasi, menghargai perbedaan pendapat, bersikap 
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mengakomodir semua pendapat masyarakat, tidak mengintervensi, menghimbau 

media cover both sides. 

Aspek pemilik modal merupakan aspek yang sangat berperan penting 

dalam pemberitaan media tersebut pada sebuah peristiwa. Peneliti beranggapan 

bahwa pemilik modal menurunkan ideologinya kepada media yang dimilikinya, 

hal tersebut berpengaruh terhadap pengemasan berita yang akan dibaca oleh 

khalayak. 

Hasil riset peneliti, bahwa analisis peneliti pemilik modal ketiga media 

tersebut mempunyai peran yang berarti dalam setiap pemberitaan mereka 

terhadap aksi damai bela Islam. Hasil analisis tersebut menjelaskan bahwa koran 

Jawa Pos dalam pemberitaan mereka bisa dibilang lebih pro terhadap pemerintah 

serta selalu mengikuti kondisi pasar sedangkan Republika sendiri berbanding 

terbalik dengan Jawa Pos, Republika yang lebih berideologi Islam yang pro 

terhadap aksi bela Islam pada pemberitaan mereka terhadap aksi bela Islam itu 

sendiri, serta koran Tempo yang kontra terhadap aksi bela Islam tersebut. 

 

4.5.2   Pembahasan Berita Aksi Bela Islam di Republika, Jawa Pos, dan 

Tempo 

Dari analisis yang dijabarkan diatas. Bahwa makna angka pada aksi 

bela Islam dari pemberitaan ketiga media yaitu Republika, Jawa Pos dan Tempo 

tidak ditemukan. Ketiga media tersebut tidak memberitakan dengan jelas terkait 

penggunaan angka pada aksi bela Islam 411 dan 212, ketiga media tersebut 
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hanya memberitakan terkait masalah dibalik terjadinya aksi bela Islam serta 

suasana saat demo aksi bela Islam tersebut berjalan. 

Akan tetapi peneliti menemukan hal menarik terkait demo aksi bela 

Islam dari ketiga media tersebut. Hal menarik yang dimaksud oleh peneliti 

adalah adanya wacana terkait aksi bela Islam yang telah terjadi sampai sesudah 

terjadi. Pada setiap media tersebut mempunyai ciri khas terkait pemberitaan 

demo aksi bela Islam. Terlepas dari analisis wacana kritis yang dilakukan 

peneliti menggunakan model Norman Fairclough, peneliti memandang bahwa 

ciri khas tersebut dipengaruhi oleh ideologi media tersebut. Sebab, ideologi 

adalah suatu pandangan atau patokan suatu media, negara, atau perusahaan 

dijadikan landasan.  

Republika dalam memberitakan aksi demo bela Islam tersebut sangat  

pro terhadap para peserta aksi demo bela Islam. Dalam fenomena ini peneliti 

membagi kedalam tiga kelompok, pertama kelompok pro terhadap aksi demo 

yaitu termasuk peserta demo, kedua pemerintah baik itu Polri maupun presiden, 

yang ketiga adalah masyarakat umum diluar kedua kelompok tersebut. Pada 

pemberitaanya Republika selalu terfokus dengan kepentingan umat muslim dan 

apa yang menjadi concern umat muslim. Republika sebagai media yang 

menampilkan citra kosmopolitan dan canggih, tentu pemberitaannya di kemas 

dengan tata bahasa yang padat, berisi dan mencerminkan wawasan yang luas. 

Bahasa yang dipakai pun tidak membosankan dan terkesan tegas.  
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Dalam menghadirkan fakta disetiap pemberitaannya Republika 

mengambil narasumber lebih dari dua orang. Untuk menghindari opini disetiap 

berita yang diangkat, berita disusun dari pendapat-pendapat narasumber. 

Meskipun demikian, penyisipan simbol-simbol pembelaan terhadap umat Islam 

dan penyudutan terhadap Ahok bisa dilihat. Jika dilihat dari judul dan leadnya 

pihak Republika menulis dengan jelas pro terhadap aksi bela Islam. Selain itu 

pemilihan pasca terjadinya aksi bela Islam 212 terdapat halaman khusus yang 

berjudul Aksi Bermatabat dan Aksi 4 November, hal tersebut menjelaskan 

bahwa Republika pro terhadap aksi bela Islam.  

Kecerdasan Republika dalam menggiring para pembacanya untuk 

menerima konstruksi-konstruksi yang dibangun dan menyatakan Ahok bersalah 

itu terlihat secara tersirat. Mulai dari pemilihan narasumber yang 80 persen 

narasumber yang diwawancarai adalah orang yang menyatakan Ahok bersalah 

serta pro terhadap aksi bela Islam. Dari pendapat narasumber tersebut sudah 

mewakili apa yang diinginkan Republika dalam memberitakan kasus dugaan 

penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Puranama (Ahok). Hal 

tersebut dapat dilihat dan dijabarkan dari analisis diatas. 

Pemberitaan terkait aksi bela Islam sendiri pada Koran Jawa Pos cukup 

berimbang, dalam arti bahwa Jawa Pos tidak memuat semua terkait aksi bela 

Islam tersebut. Jawa Pos hanya memuat dua pemberitaan terkait aksi bela Islam 

dengan judul yaitu, POLRI Beri Lampu Hijau Aksi 2 Desember oleh Radika 

Robi, 29 November 2016 dan Aksi 212 Berakhir Bahagia oleh Putra Bahctiar, 5 

Desember 2016. Pemberitaan Jawa Pos terkait aksi bela Islam sendiri lebih 
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banyak setelah aksi 212. Selain itu dalam Koran Jawa Pos edisi 3 Desember 

2016, Jawa Pos memberitakan aksi bela Islam dengan judul Aksi 212 Berakhir 

Bahagia pada halaman depan pada edisi tersebut. Dalam setiap pemberitaanya 

terkait aksi bela Islam tersebut Jawa Pos mengambil narasumber selalu 

berimbang yaitu dari pihak pro aksi bela Islam, masyarakat dan pemerintah. 

“Kapolri Jenderal Tito Karnavian 

menjelaskan, aksi massa dan salat Jumat di 

Bundaran HI menimbulkan masalah hukum. 

Unjuk rasa tidak boleh menggangu 

ketertiban umum dan hak asasi manusia. “ 

Kalau kegiatan di Bundaran HI, 

kemacetannya bagaimana? Apalagi bila 

kedepan ada kelompok agama lain yang juga 

ingin ibadah di tempat itu”, katnya di kantor 

MUI kemari (28/11).” (Aksi 212 Beakhir 

Bahagia, 3 Desember 2016). 

Teks diatas merupakan narasumber Jawa Pos dari pihak pemerintahan 

yaitu Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menjelaskan terkait demo aksi bela 

Islam yang akan digelar di Bundaran HI. 

Pada pemberitaan Jawa Pos pada aksi 4 November hingga sesudah aksi 

bela Islam 2 Desember, hanya beberapa berita yang membahas tentang aksi 

tersebut. Setelah selesai aksi tersebut Jawa Pos tidak membahas atau menulis 

berita terkait itu, selain itu pada rubrik opini hanya satu dua orang saja yang 

mengutarakan opininya terkait aksi bela Islam tersebut. Disisi lain Jawa Pos bisa 

dikatakan media yang mengangkat fenomena yang sedang menjadi 
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permasalahan umum, setelah permasalahan tersebut selesai maka tidak 

memberitakannya lagi. 

Hal senada juga pada pemberitaan Koran Tempo, Tempo hanya 

beberapa kali memberitakan terkait aksi bela Islam 4 November dan 2 

Desember. Pada demo 4 November Tempo kerap kali memberitakan sikap 

kontra terhadap demo aksi bela Islam. Selain itu dalam pemilihan 

narasumbernya Tempo berseberang dengan Republika, kalau Republika 

mengambil berimbang akan tetapi lebih condong kepada pihak demo bela Islam 

berbanding dengan Tempo yang mengambil narasumber dari pihak 

pemerintahan yang mengkhawatirkan kericuhan terkait demo bela Islam 

tersebut.  

“Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya 

Inspektur Jenderal Muhammad Irawan 

berkeliling menemui pemimpin demonstrasi 

pada 4 November besok. “Saya meminta 

mereka berkomitmen, supaya demonstrasi 

berjalan tertib dan aman”, ujarnya kemarin.” 

(Jakarta Waspada, 3 November 2016) 

Tempo sendiri juga membuat headline pemberitaan yang seolah tidak 

setuju terhadap demo bela Islam tersebut atau memberikan gambaran bahwa aksi 

tersebut akan berakhir dengan kericuhan. Pada edisi 3 November 2016 dengan 

judul Jakarta Waspada dan pada edisi 23 November 2016 Polisi dan tentara 

Cegah Massa Ke Jakarta. Hal itu mengambarkan dengan jelas bahwa sebenarnya 

Tempo tidak pro dengan adanya aksi bela Islam. Pada rubrik opini pun peneliti 
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tidak menemukan adanya opini masyarakat terkait dengan adanya aksi demo 

bela Islam tersebut.  

Akan tetapi pada koran edisi 4 Desember Tempo memberikan halaman 

khusus pada koran edisi tersebut terkait aksi bela Islam 2 Desember. Pada 

halaman tersebut Tempo menjelaskan terkait suasana yang sedang berlangsung 

pada aksi demo tersebut, pada halaman tersebut berjudul Lautan Manusia 

dengan gambar orang bersujud, orang berdzikir dan orang sedang beribadah. 

Selain itu pada koran edisi 1 Desember 2016, Tempo menerbitkan koran dengan 

sampul depan yang berjudul Mengawal Aksi 212 dengan meberikan gambar 

tempat digelarnya aksi tersebut di Monas. Hal tersebut menggambarkan bahwa 

seolah-olah aksi demo bela Islam 212 akan berakhir ricuh seperti aksi 4 

November. 

Ada hal menarik yang peneliti temukan, yaitu sebuah komentar dari 

Wakil Sekertaris Jenderal MUI terkait aksi bela Islam pada 2 Desember 2016. 

Komentar tersebut pada pemberitaan dengan judul Polisi dan Tentara Cegah 

Massa Ke Jakarta pada edisi 23 November 2016. 

“Terkait aksi 2 Desember, tidak adanya hubungan 

struktural formal apapun antara Dewan Pimpinan 

MUI dan GNPF (Gerakan Nasional Pengawal 

Fatwa) MUI.” 

(Sholahuddin Al-Aiyub, Wakil Sekertaris Jenderal MUI). 

Pada komentar tersebut peneliti berasumsi bahwa gerakan aksi bela 

Islam itu sendiri dilakukan atas nama beberapa golongan umat muslim. Terlebih 

lagi dengan komentar tersebut bahwa GNPF MUI yang merupakan kelompok 

inisiator dalam gerakan aksi bela Islam berjalan sepihak atau tidak adanya 
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dukungan penuh terhadap aksi terseut. Hal ini pula yang menggambarkan bahwa 

aksi tersebut menjadi kepentingan beberapa pihak, dikarenakan MUI sendiri 

tidak pernah setuju akan adanya aksi tersebut.  

Ketiga media tersebut baik Republika, Jawa Pos dan Tempo 

mempunyai ideolgi mereka sendiri-sendiri terkait dalam proses pengemasan 

berita aksi demo bela Islam. Pada praktik sosial, peneliti membagi kedalam tiga 

aspek yaitu, Politik, Diskriminasi (agama), dan Sosial (ketertiban). 

Pada aspek politik, Republika tidak memasukan atau membahas 

permasalahan tersebut kedalam setiap pemberitaanya terkait aksi demo bela 

Islam. Hal tersbeut berbanding terbalik dengan Jawa Pos dan Tempo, keduanya 

memasukan aspek politik kedalam pemberitaan terhadap demo bela Islam 

tersebut. Pada edisi 3-4 Desember 2016, Tempo memberitakan aksi demo bela 

Islam yang mempunyai aspek politik dengan judul yaitu, Demo 212 Tercoreng 

Aksi Makar. Hal itu menggambarkan dengan jelas bahwa gerakan aksi bela 

Islam ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu untuk tujuan politik. Aspek sosial 

tentang aksi damai bela Islam berjalan dengan tertib. Republika memberitakan 

aksi damai bela Islam tersebut dengan damai dan tertib, serta penggunaan 

headline berita mereka yang pro terhadap aksi tersebut. Sedangkan Jawa Pos 

hanya sebagian setelah aksi 2 Desember yang memberitakan terkait aksi damai 

bela Islam tersebut berakhir dengan tertib. Berbanding terbalik dengan Tempo 

yang tidak membahas atau memberitakan terkait aspek tersebut. Pada aspek 

diskriminasi agama Jawa Pos dan Tempo tidak memuat aspek tersebut dalam 
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pemberitaan mereka, hal tersebut berbanding terbalik dengan Republika yang 

menyudutkan Ahok sebagai tersangka terkait permasalahan penistaan agama.  

Selain hal tersebut peneliti juga menemukan kata khas dalam 

pemberitaan Republika terkait aksi damai bela Islam, menggunakan kata aksi 

dalam mewakili gerakan aksi damai bela Islam. Hal ini berbanding terbalik 

dengan Tempo, dimana Tempo menggunakan kata unjuk rasa dalam setiap 

pemberitaannya dalam mewakili gerakan aksi damai bela Islam. Kedua kata 

tersebut aksi dan unjuk rasa merupakan kata yang sama maknanya akan tetapi 

lebih halus kata aksi. Disini mempunyai asumsi bahwa Republika lebih 

memperhalus penggunaan kata dalam pemberitaan tersebut, sedangkan Tempo 

menggunakan kata unjuk rasa yang berkonotasi negatif, yang menggambarkan 

bahwa aksi tersebut akan berakhir dengan kericuhan sama  seperti demo-demo 

pada umumnya. 

Jawa Pos sendiri penggunaan kata khas dalam pemberitaanya lebih 

berimbang, yaitu menggunakan kata aksi. Namun pada saat pasca aksi 4 

November yang berakhir dengan ricuh Jawa Pos menggunakan kata demo untuk 

mewakili aksi tersebut, namun pada saat aksi 2 Desember,  Jawa Pos 

menggunakan kata aksi, hal tersebut diimbangi dengan adanya komentar dari dua 

kelompok yaitu pemerintah dan peserta aksi. Peneliti berasumsi bahwa Jawa Pos 

melakukan hal tersebut bertujuan untuk mengamankan medianya dari kritikan 

pembaca yang cerdas atau pro terhadap aksi tersebut. Selain hal tersebut setelah 

aksi 2 Desember Jawa Pos juga menyertakan dalam rubrik opini, terkait aksi 

tersebut yang lebih banyak pro terhadap aksi tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian terkait gerakan aksi bela Islam tersebut 

pada tiga media, yaitu Republika, Jawa Pos dan Tempo, bahwa peneliti 

menemukan wacana terkait aksi bela Islam yang telah terjadi sebelum aksi 

sampai sesudah aksi terjadi. Pada setiap media tersebut mempunyai ciri khas 

terkait pemberitaan demo aksi bela Islam. Peneliti memandang bahwa ciri khas 

tersebut dipengaruhi oleh ideologi media tersebut.  

Pertama pada analisis teks, Republika dalam memberitakan aksi demo 

bela Islam tersebut cenderung pro terhadap para peserta aksi demo bela Islam. 

Hal tersebut terlihat dalam penggunaan kata dan judul dalam setiap 

pemberitaannya. Dalam menghadirkan fakta disetiap pemberitaannya Republika 

mengambil narasumber lebih dari dua orang. Untuk menghindari opini disetiap 

berita yang diangkat, berita disusun dari pendapat-pendapat narasumber. 

Sedangkan pada Jawa Pos sendiri dalam pemberitaan tersebut berimbang dalam 

narasumber antara pihak pemerintah ataupun kelompok aksi. Sedangkan untuk 

Tempo lebih pro terhadap pemerintah, hal tersebut dilihat dari penggunaan teks 

dalam pemberitaan, serta judul-judul yang menggambarkan tentang sikap kontra 

terhadap aksi damai bela Islam. 

Kedua pada discourse practice, peneliti menggunakan analisis 

intertekstual. Peneliti menyimpulkan bahwa dari ketiga wartawan, dari media 
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Republika, Jawa Pos dan Tempo, ketiganya dalam karya tulis atau pemberitaan 

sebelum pemberitaan mereka pada aksi bela Islam tersebut. Ketiga wartawan 

tersebut dalam topik, tema serta penggunaan kata dalam setiap pemberitaanya 

wajar serta tidak menggunakan kata-kata yang sulit diterima oleh pembaca, serta 

temanya pun umum, tentang masalah ekonomi, sosial dan hukum yang terjadi di 

masyarakat. 

Ketiga dalam konteks socialcultura discoursel, peneliti membagi tiga 

aspek terkait pemberitaan aksi damai bela Islam yaitu, politik, diskriminasi 

(agama), dan sosial (tertib). Pada pemberitaan pada Republika, aspek 

diskriminasi dan sosial sering dimasukkan dalam pemberitaan mereka, 

sedangkan aspek politik mereka sedikit menyingung permasalahan ini. Pada 

media Jawa Pos aspek sosial dan politik lebih banyak dalam pemberitaan 

mereka, Jawa Pos memasukkan lebih banyak tentang kedua aspek tersebut 

dalam beritanya. Sedangkan untuk Tempo, mereka hanya memasukkan aspek 

politik. Aspek diskriminasi serta sosial mereka hanya hanya sedikit memasukkan 

dalam pemberitaan mereka. 

Bahwa pada dasarnya ketiga media tersebut dapat disimpulkan 

memiliki ciri khas masing-masing dalam pengemasan berita mereka terkai aksi 

bela Islam. Selain itu ketiga media tersebut merasa bahwa fenomena aksi bela 

Islam tersebut memiliki nilai jual tinggi pada khalayak. Hal tersebut tergambar 

dari bagaimana media-media tersebut menempatkan pemberitaan terkait aksi 

bela Islam pada setiap edisinya. 
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Selain hal tersebut pemilik modal juga memiliki peran besar dalam 

ideologi sebuah media. Hal ini akan mempengaruhi media dalam menggemas 

berita tersebut. Dari ketiga media Republika, Jawa Pos dan Tempo memiliki 

ideologi yang berbeda-beda, hal ini juga berdampak pada pemberitaan mereka 

terkait aksi bela Islam tentunya. 

5.2  Batasan Penelitian 

Selama penelitian peneliti mengalami beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Mengalami kesulitan dalam menganalisis teks dalam pemeberitaan di 

surat kabar Republika, Jawa Pos dan Tempo. Sebab dalam analisis 

teks dibutuhkan ketelitian dalam membaca setiap teksnya dalam 

pemberitaan. 

2. Mengalami kesulitan dalam mencari data karya berita dari ketiga 

wartawan terkait analisis intertekstual. 

3. Tidak lengkapnya data berupa surat kabar yang ada pada satu tempat, 

membuat peneliti mencari tempat yang lain. 

5.3   Saran 

5.3.1 Saran Akademis 

Dari batasan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya peneliti 

mengharapkan adanya penelitian lebih lanjutan terkait ideologi tiga media 

tersebut pada pemberitaan yang mempunyai fenomena yang sama dengan 
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penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengharapkan adanya penelitian lanjutan 

terkait pemikiran kritis yang lain selain pengaruh pemilik modal dalam suatu 

media terhadap pemberitaanya.  

5.3.2 Saran Praktis 

Sebagai surat kabar nasional yang menyuarakan apa yang menjadi 

keiinginan dari masyarakat muslim, ketiga media tersebut sebaiknya tetap 

memberitakan sesuai dengan fakta dan selalu mengedepankan keberimbangan. 

Keberimbangan dari segi narasumber dan lainnya. Selanjutnya peneliti berharap 

Republika menjadi surat kabar yang netral dan mampu mematahkan anggapan 

sebagai surat kabar yang hanya berbicara kepentingan umatnya. Terakhir, 

peneliti berharap surat kabar Republika, Jawa Pos dan Tempo bisa berkembang 

dengan media lain dan bisa bekerja sama menciptakan Indonesia lebih hebat dan 

damai. 
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