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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana sebuah media online  

yang dikenal sebagai media Islam terbesar di Indonesia, Republika, memberitakan 

dua peristiwa besar menyangkut umat Islam di Indonesia di awal Desember: Aksi 

Bela Islam 2 Desember 2016 (atau dikenal dengan istilah Aksi 212) dan Aksi Kita 

Indonesia (atau dikenal dengan istilah Aksi 412). 

Aksi 212 dianggap memiliki gema politik dan keagamaan yang jauh lebih 

tinggi dibandingkan Aksi 412. Tujuan utama Aksi tersebut adalah untuk 

memenjarakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (atau lebih dikenal dengan 

panggilan „Ahok‟) atas dasar tuduhan penistaan agama.  

Pada 2 Desember 2016, jutaan orang turun ke jalan untuk menyuarakan 

desakan agar Ahok dipenjarakan. Ada beragam versi tentang jumlah pasti peserta 

aksi tersebut: dari kisaran ratusan ribu orang, satu-dua juta orang atau bahkan 

sampai tujuh juta orang.  Berapapun jumlah akuratnya, yang pasti pada 2 

Desember 2016 itu daerah sekitar Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, sampai 

bundaran Hotel Indonesia Jakarta, dipenuhi peserta aksi yang bersama-sama 

meneriakkan tuntutan agar Ahok ditangkap. 
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Aksi  Bela Islam 2 Desember 2016 diorganisir oleh GNPF MUI ( Gerakan 

Pengawal Fatwa – Majelis Ulama Indonesia ) yang dipimpin oleh Ustad Bachtiar 

Nasir.  Aksi Bela Islam 212 banyak dihadiri oleh tokoh-tokoh pimpinan organisasi 

Islam Indonesia dengan salah satu yang paling menonjol adalah adalah (Habib) 

Rizieq Shihab. 

Para penggalang dan peserta aksi berargumen bahwa Aksi 2 Desember 2016 

merupakan semata-mata perwujudan aksi protes  dan solidaritas umat Islam. 

Menurut mereka, aksi ini murni bermotif agama, sebagai bentuk protes mereka 

atas pernyataan Gubernur Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu yang 

dianggap menista Islam. Menurut yang datang untuk menghadiri aksi tersebut 

tidak hanya warga Jakarta tapi juga dari berbagai daerah lain, bukan saja di Jawa, 

tapi juga di luar Jawa. Ini menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi gerakan ini 

bukanlah kepentingan politik masyarakat DKI saja melainkan merupakan reaksi  

murni umat Islam di Indonesia karena agama mereka dilecehkan.   

Penggalang gerakan ini, GNPF-MUI menyatakan mereka pada dasarnya 

merujuk pada pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang memang telah 

mengeluarkan sikap yang menilai Gubernur Ahok telah mengeluarkan pernyataan 

yang melecahkan Islam. Karena itu, kata mereka, walau Ahok sudah meminta 

maaf atas pernyatannya tersebut, dia tetap harus mempertanggungjawabkan 

pernyataannya di depan pengadilan. 

Kutipan pidato Ahok di Kepulauan Seribu, 27 September 2016 yang 

menyulut kontroversi itu sendiri adalah sebagai berikut:  
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. 

Jadi bapak ibu enggak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau 

saya tidak terpilih pun bapak ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau 

program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama 

saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya 

bapak ibu semangat.Jadi enggak usah pikiran ‘Ah nanti kalau enggak kepilih 

pasti Ahok programnya bubar’. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi 

jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak 

bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem 

gitu lho (orang-orang tertawa-red). Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu 

perasaan enggak bisa pilih nih, saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, 

enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan 

saja. Jadi bapak ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak 

bisa pilih Ahok, enggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya, gue kalau terima, 

gue enggak enak dong sama dia. Kalau bapak ibu punya perasaan enggak enak 

nanti mati pelan-pelan lho kena stroke. (Orang-orang tertawa-red). 

 

 Bagian utama dari penggalan pidato yang menyulut kemarahan tersebut 

adalah kata-kata Ahok: “Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa 

pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho. 

Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya 

takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan 

pribadi bapak ibu.”. Al Maidah yang dimaksud dalam ucapan itu adalah sebuah 

ayat Al Quran. Bila merujuk pada terjemahan resmi versi Departemen Agama 

Republik Indonesia, terjemahan dari Al Maidah 51 adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-

orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman setia(mu); mereka satu sama lain 

saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman 

setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” [Al-Maidah: 51] 

 

Masalahnya tidak semua terjemahan Al Quran yang beredar di Indonesia 

menyajikan terjemahan yang sama. Sebagian lainnya menterjemahkan kata „aulia‟ 

(dalam Bahasa Arab) menjadi „pemimpin‟ dan bukan „teman setia‟ sebagaimana 
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termuat dalam terjemahan resmi tersebut. Bila terjemahan alternatif itu yang 

diikuti, Al Maidah 51 jadinya memuat larangan bagi umat islam untuk memilih 

„pemimpin‟. 

 

Persoalan ini menjadi relevan dengan konteks Jakarta karena Ahok sedang 

mengajukan diri sebagai calon Gubernur 2017-2022. Mengingat Ahok adalah 

seorang pemeluk Kristen, terjadilah kontroversi antara dua kubu yang memberi 

tafsiran berbeda terhadap Al Maidah 51. Satu kubu menganggap Al Quran 

melarang umat Islam memilih pemimpin Kristen; sementara kubu yang lain 

menganggap umat Islam boleh memilih pemimpin Kristen. Kubu kedua ini 

berdalih bahwa larangan untuk memilih „teman setia‟ Nasrani tersebut hadir 

dalam konteks sejarah spesifik. Ketika ayat itu ditulis, umat Islam sedang 

mengalami serangan dari berbagai penjuru dari segala arah, termasuk dari kaum 

Nasrani dan Yahudi di tanah Arab di masa itu. Karena itu, larangan tersebut 

bersifat kontekstual dan tidak berlaku sepanjang zaman. 

 

Ahok sendiri mengaku melontarkan kalimat itu karena ia teringat pada 

penjelasan Abdurrahman Wahid (alm.) bahwa Al Maidah 51 pada dasarnya 

bukanlah larangan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin Nasrani. Karena 

itulah ia menyatakan „dibohongi pakai Al Maidah 51‟. Lebih dari itu, kalimat itu 

ia lontarkan justru untuk menenteramkan hati warga Pulau Seribu yang mungkin 

merasa tidak bisa memilih Ahok karena adanya larangan dalam agama sehingga 

tidak mau turut terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi yang sebenarnya 
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bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.Walau Ahok berusaha menjelaskan 

maksud pernyataannya, ucapan Ahok itu terlanjur dituduh menghina Islam. 

Namun demikian, di sisi lain, sebagian pihak memandang bahwa aksi anti Ahok 

ini sebenarnya lebih bernuansa politik daripada agama. Dalam analisis ini, para 

penggerak aksi 212 pada dasarnya dianggap bertujuan menggagalkan upaya Ahok 

untuk memenangkan pemilihan Gubernur DKI 2017. Penolakan sebagian 

kelompok Islam kepada Ahok sudah berlangsung lama, bahkan bisa ditarik sejak 

Pemilihan Gubernur DKI 2012 dan Pemilihan Presiden 2014. Pada Pilgub DKI 

2012, Ahok maju sebagai Cawagub mendampingi Cagub Jokowi. Ketika itu sudah 

terdengar suara-suara bahwa Jokowi-Ahok akan memimpin Jakarta dengan 

membawa agenda anti-Islam. Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang membawa 

ideologi yang selama ini melekat pada kubu Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDIP). Jokowi memang diajukan namanya oleh PDIP. Karena itulah 

ada tuduhan bahwa Jokowi akan membawa ideologi sekuler, abangan, kejawen, 

pro-Kristen, pro-Tionghoa dan anti-Islam. 

Ketika Jokowi kemudian maju sebagai calon Presiden pada Pilpres 2014, 

tuduhan itu semakin menguat. Berkembang tuduhan bahwa Jokowi memang 

diniatkan untuk hanya sementara menjadi Gubernur DKI, untuk kemudian 

digantikan oleh Ahok. Setelah Jokowi memenangkan pertarungan dan menjadi 

Presiden Indonesia pada 2014, Ahok memang menjadi Gubernur 2014-2017.     

Sejak awal masa kepemimpinannya di DKI, Ahok telah menjadi sasaran 

penyerangan sejumlah kelompok Islam. Isu utama yang diangkat adalah agama 
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dan ras Ahok.  Ahok adalah seorang non muslim dan berasal dari ras minoritas 

keturunan Tionghoa, sementara ia memimpin ibu kota Indonesia yang notabene 

adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kecurigaan terhadap 

kaum minoritas Tionghoa juga masih kuat dirasakan sebagian masyarakat 

Indonesia. Kelompok-kelompok Islam anti Ahok ini beragumen bahwa dalam 

ajaran agama Islam ada larangan memilih pemimpin non muslim. Awalnya 

gerakan menolak pemimpin non muslim digaungkan dari mimbar-mimbar masjid 

yang ada di Jakarta, dan kemudian meluas dan bersifat massif. 

Pada November 2014 Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta di 

Istana Negara. Pada bulan September 2014 Ormas Islam seperti FPI ( Front 

Pembela Islam)  FBR (Front Betawi Rempug) menggerakkan anggotanya 

melakukan aksi demontrasi di depan gedung dewan perwakilan rakyat daerah dan 

depan halaman balai kota. Misi utama aksi tersebut adalah meminta anggota 

dewan menolak Ahok menjadi gubernur (Tempo,2014).   

Ahok semakin kontroversial karena selama kepemimpinannya, ia  

memang banyak sekali melakukan gebrakan–gebrakan  dalam agenda membenahi 

Jakarta terutama birokasi di pemprov DKI Jakarta. Ahok dengan sangat berani 

mengecam secara terbuka aparat pemda, anggota DPRD, pengusaha nakal dan 

kelompok-kelompok lainnya yang dianggap merugikan kepentingan publik 

Jakarta. Ia dianggap memiliki gaya kepemimpinan yang agresif yang dianggap 

“kurang sopan” bila dilihat dalam standard budaya Indonesia. Tanpa bisa dicegah 

Ahok mendorong lahirnya banyak musuh, maupun juga pendukung loyal. Bisa 
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dikatakan, Ahok adalah pemimpin yang kontroversial. Ahok juga harus 

menghadapi beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi 

Merah Putih yaitu Gerindra, PKS, PPP, Demokrat dan PAN. 

Walau kontroversial, popularitas Ahok sendiri di mata publik sangat 

tinggi. Menurut polling yang dilakukan oleh Centre for Strategic and 

International Studies, 67 persen warga Jakarta sangat puas dengan kinerja Ahok 

(tempo,2016). Keinginan warga DKI untuk Ahok menjadi Gubernur kembali 

dimotori oleh segelintir anak muda yang tergabung dalam komunitas “Teman 

Ahok” tahun 2015. Pada pertengahan 2016, Partai Nasdem memberikan 

dukungannya kepada Ahok yang disusul oleh Partai Hanura dan PDI Perjuangan. 

Para pendukung Ahok ini yang memunculkan Aksi tandingan terhadap 

Aksi Bela Islam 212. Hanya dua hari setelah berlangsungnya Aksi 212, 

berlangsung  Aksi tandingan pada tanggal 4 Desember 2016. Aksi Kita indonesia  

atau yang dikenal dengan 412 ini dimotori oleh partai pendukung pemerintah 

seperti Golkar dan Nasdem. Aksi ini tidak secara spesifik menyebut kata „Ahok‟. 

Namun dengan mudah terlihat bahwa aksi ini diselenggarakan sebagai respons 

terhadap Aksi 212.  

Para penyelenggara Aksi Kita Indonesia 412 menyatakan, acara itu 

dilakukan dengan tujuan mengawal dan mendukung pemerintahan Joko “Jokowi” 

Widodo-Jusuf Kalla, serta mengingatkan masyarakat Indonesia tentang arti 

penting hidup dalam keberagaman.  
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Apa yang terjadi pada awal Desember 2016 itu berdampak luas. Brand  

212 menjadi brand yang terus digunakan dalam berbagai kegiatan kelompok-

kelompok Islam dalam kontroversi kepemimpinan Jokowi dan Ahok. Pada 

Desember 2017 misalnya, diselenggarakan acara oleh alumni 212. Di berbagai 

daerah, juga berkembang sebuah gerakan ekonomi umat Islam dengan istilah 212 

Mart untuk menyaingi rantai toko Indomart atau Alfamart yang dianggap dikuasai 

pengusaha non-muslim dan Tionghoa. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam 

Aksi 212 tersebut juga menjadi motor utama di lapangan dalam kampanye untuk 

memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI 

2017.  

Anies Baswedan akhirnya memenangkan Pilkada DKI dengan 

mengalahkan Ahok melalui dua putaran pemungutan suara. Ahok sendiri, selain 

mengalami kekalahan dalam Pilkada DKI, dinyatakan bersalah karena dianggap 

terbukti melakukan penodaan agama dengan ucapannya di Pulau Seribu tersebut. 

Dapat diduga, keputusan pengadilan tersebut turut dipengaruhi tekanan publik 

sebagaimana terwujud dalam Aksi 212 tersebut.  

Aksi 212 menarik begitu besar perhatian masyarakat, baik di Jakarta, di 

luar Jakarta atau bahkan di dunia internasional. Peristiwa itu  menjadi berita 

utama di berbagai surat kabar dan media elektronik lainya. Seperti telah 

diungkapkan, di satu sisi, para pendukung Aksi 212 menggambarkan bahwa 

gerakan tersebut sepenuhnya adalah wujud kemarahan dan ketersinggungan umat 

Islam terhadap kalimat Ahok yang menodai agama serta wujud penolakan umat 
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Islam terhadap kehadiran seorang pemimpin non-Islam yang diyakini sebagai 

terlarang menurut agama Islam. 

 Di sisi lain, para pengeritik Aksi 212 menganggap bahwa agama hanya 

dimanfaatkan untuk kepentingan politik sempit tertentu, yakni sebagai bagian dari 

upaya mengalahkan pemerintahan Jokowi dalam pemilu 2019 dan mengalahkan 

Ahok dalam Pilkada DKI 2017. Bagi para pengecam ini, penggunaan agama 

untuk kepentingan politik sempit tersebut dianggap sebagai wujud kebangkitkan 

kembali Politik islam sebagaimana terjadi juga di banyak negara di Timur 

Tengah.  

Dalam konteks pertarungan itulah, media massa memberitakan Aksi 212 

dan Aksi 412. Hanya saja, sebagaimana dinyatakan dalam banyak teori 

komunikasi massa, para wartawan dan redaktur media melakukan pembingkaian 

(framing) atas berita yang mereka sampaikan. Mereka tidak menyajikan gambaran 

tentang dunia apa adanya. Media melakukan proses gatekeeping, di mana 

wartawan melakukan proses seleksi pesan. Merekalah yang memiliki kewenangan 

untuk memutuskan informasi apa yang masuk dan keluar. 

Penelitian ini akan berusaha mempelajari bagaimana Aksi 212 dan Aksi 

214 itu disajikan oleh media yang berdiri sebagai media Islam. Media yang dipilih 

adalah Republika, dan secara lebih spesifik adalah media Republika On Line 

(ROL)  dengan alamat republika.co.id. 
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Peneliti ingin menganalisis framing pemberitaan aksi 212 vs 412 pada 

media online Republika. Dibandingkan dengan media Islam online lain yang 

tumbuh menjamur sejak era Reformasi,  ROL dianggap sebagai media massa yang 

terdepan, terbesar dan memiliki struktur management yang lebih professional. 

Peneliti ingin membandingkan  bagaimana ROL menampilkan kedua aksi yang 

berlangsung berdekatan tersebut.  

1.2 Fokus Penelitian 

Peneliti meneliti bagaimana Republika.co.id menggambarkan kedua aksi 

tersebut: apakah aksi tersebut digambarkan sebagai sebuah gerakan yang sejalan 

dengan solidaritas umat Islam, apakah aksi tersebut ditunggangi kepentingan 

politik tertentu, apakah aksi tersebut  

a) Mendapat dukungan masyarakat,  

b) Apakah Aksi tersebut mendapat ancaman,  

c) Apakah aksi tersebut membawa dampak positif atau negatif?   

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini menganalisis isi 

framing pemberitaan media Republika Online yang dianggap berafiliasi dengan 

umat Islam di Indonesia terkait dengan pemberitaan mereka pada kasus 

demontrasi Aksi Bela Islam 212 dan Aksi Kita Indonesia 412. 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
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1. Mendapatkan gambaran tentang bagaimana framing pemberitaan yang 

dilakukan oleh Republika online yang dianggap sebagai media berafiliasi 

dengan umat Islam tentang.  Aksi Bela Islam 212 Aksi Kita Indonesia 412. 

2. Mendapatkan gambaran tentang bagaimana Republika online membangun 

kesan yang positif atau negatif mengenai kedua aksi tersebut  

3. Mendapatkan gambaran sampai sejauh mana identitas sebagai media Islam 

mempengaruhi objektivitas pemberitaan dan netralitas ROL dalam 

mensampai berita tentang Aksi Bela Islam 212 dan Aksi Kita Indonesia 

412. 

1.4  Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

Terdapat tiga jenis manfaat penelitian ini, yaitu kegunaan akademis, 

kegunaan praktis dan kegunaan sosial.  

1.4.1 Kegunaan Akademis 

 Secara akademis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

pemikiran pada ilmu komunikasi  khususnya studi kajian media. Diharapkan 

penelitian ini akan melengkapi kajian tentang framing, dalam hal ini  bagaimana 

sebuah media massa yang berafiliasi dengan umat Islam memberikan makna dan 

prekspektif melalui kajian pemberitaan terhadap  peristiwa Aksi 12 dan Aksi 412 

412 yang memang terkait dengan kepentingan umat Islam di Indonesia.  
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para praktisi 

media massa di Indonesia, tentang objektivitas  dalam pemberitaan dan netralitas 

media dalam menyampaikan sebuah peristiwa tentang aksi ini. 

1.4.3 Kegunaan Sosial 

 Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru bagi para pembaca 

untuk memahami bagaimana realitas social dibentuk oleh media massa. 

Diharapkan masyarakat bisa memahami bahwa apa yang tersaji di media 

sebenarnya merupakan hasil seleksi yang tidak sepenuhnya independen dan 

objektif.  Diharapkan masyarakat mampu memilah pemberitaan yang dikonsumsi  

serta memberikan penilaian yang kritis terhadap berbagai macam peristiwa dari 

berbagai sudut pandang,ideologi yang ada di media massa Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab agar 

mempermudah pemahamannya. 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan yang menjadi 

dasar dari penelitian ini. 
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BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran 

Objek penelitian yang digunakan adalah tentang peristiwa Aksi Damai 411 & 

212 dari framing pemberitaan yang dilakukan oleh media massa ROL 

khususnya ROL. 

BAB III Tujuan Penelitian 

Bab ini berisi kerangka pemikiran penelitian  berdasarkan sejumkah kajian 

komunikasi yang menjadi acuan dalam penulisan tesis. 

BAB IV Metodologi Penelitian 

      Bab ini berisi langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam proses 

penelitian yang dilakukan. 

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian yang 

dilakukan. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik berdasarkan tujuan penelitian dan 

juga berisi saran terhadap penelitian yang dilakukan. 

 

 




