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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Imigrasi, migrasi dan pengungsi menjadi tiga terminologi yang umum 

digunakan dalam berbagai wacana isu kemanusian global. Perpindahan manusia 

antar batas negara tidak hanya dipicu oleh dampak perkembangan industri, 

teknologi, dan ekonomi. Berbagai macam konflik sosial antar kelompok maupun 

perang yang terjadi di suatu negara, mendorong jutaan penduduk untuk bermigrasi 

ke negara lain yang dinilai lebih aman. Glossary on Migration menyebut kelompok 

tersebut sebagai externally displaced persons yang didefinisikan sebagai “Persons 

who have fled their country due to persecution, generalized violence, armed conflict 

situations or other man-made disasters. These individuals often f en masse. 

Sometimes they are also referred to as ‘de facto refugees’.” (Perruchoud, 2004). 

Dalam kerangka kebijakan pengungsi internasional, kelompok externally displaced 

persons dikenal dengan istilah “Refugee”. 

Di Indonesia sendiri, terminology ‘Refugee’ diterjemahkan sebagai 

‘Pengungsi dari Luar Negeri’ dan didefinisikan secara spesifik di dalam Perpres 

No. 125 tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Definisi 

Pengungsi dari Luar Negeri, atau Pengungsi, dideskripsikan sebagai berikut: 
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Orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan 

persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, 

keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang 

berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara 

asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau 

status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui 

Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. (p.2) 

Menjadi seorang Pengungsi bukanlah suatu tantangan yang mudah. 

Perubahan pola sosialisasi dengan lingkungan sosial pasca migrasi menjadi salah 

satu tantangan sehari-hari yang harus dihadapi. Melekatnya status identitas 

Pengungsi tidak hanya mempengaruhi individu dalam memaknai identitas diri 

sendiri namun juga mengubah interpretasi identitas personal dalam pandangan 

orang lain. Pandangan ini dijelaskan melalui penelitian Pittaway & Pittaway (2004) 

tentang konstruksi identitas diri pengungsi yang direpresentasikan melalui narasi 

pengalaman pribadi seorang Refugee Wanita Sudan di Australia. Gejala perubahan 

konsep diri yang tercermin melalui pemaknaan terhadap diri sendiri tersebut 

dijelaskan melalui kutipan narasi sebagai berikut: 

Who am I? I am a refugee. I am … a dirty woman, hopeless, a hungry 

person, an ignorant person, a troublesome person, yet again 

another burden for the world to feed, another burden for the world 

to care, that is who they say we are.  

BUT 

Being a refugee is not by choice, if it is a choice I wouldn’t be a 

refugee anywhere. Looking at myself, I believe I am not a victim, but 

I am a survivor, a very strong person, a refugee woman. (Pittaway 

& Pittaway, 2004) 
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Perubahan persepsi diri yang dialami Pengungsi Wanita asal Sudan di 

Australia merupakan satu dari jutaan pengalaman yang umum di alami kelompok 

externally displaced persons di seluruh dunia. Namun realitasnya, pengalaman sulit 

dan penderitaan yang dialami Pengungsi di negara transit maupun di negara ketiga 

menjadi salah satu objek pemberitaan media massa yang disebarluaskan kepada 

khalayak publik. Tren berita-berita realitas sosial Pengungsi, menurut Trilling 

(2018), mengandung stimuli yang dapat menarik perhatian dan rasa prihatin 

berbagai lapisan kelompok masyarkat melalui konstruksi narasi pengalaman-

pengalaman korban, khususnya anak-anak (Trilling, 2018). 

Pemberitaan tentang kondisi krisis Pengungsi yang diliput media massa 

tidak hanya menjadi tren di negara-negara tujuan pemberi suaka seperti Inggris, 

Australia maupun Amerika Serikat. Sebagai salah satu negara yang berbatasan 

langung dengan Australia, Indonesia kini menghadapi gelombang Pengungsi yang 

berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang dilanda konflik 

berkepanjangan. Realitas ini menjadi salah satu perhatian utama media massa 

nasional dimana objek berita yang menarik perhatian publik adalah fenomena 

pembukaan pemukiman illegal Pengungsi dari Luar Negeri yang tinggal di trotoar 

jalan-jalan utama Ibukota. 

Sebagai contoh, media nasional seperti CNN Indonesia mengunggah 

beberapa gambar dalam portal berita online www.cnnindonesia.com yang 

mendeskripsikan kondisi para Pengungsi yang tinggal di trotoar jalan di sepanjang 

http://www.cnnindonesia.com/
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jalan Kalideres Jakarta (Patrick, 2018). Sedangkan Media Indonesia (MI) 

memberitakan kondisi Pengungsi asal Afganistan dan Somalia yang mendirikan 

tenda liar di Jalan Kebon Sirih 1 Jakarta Pusat dengan kondisi yang memprihatinkan 

(Utami, 2017). Keterangan-keterangan yang ditulis awak media seperti 

Kompas.com dan Tribunnews.com dalam narasi berita tersebut menyatakan bahwa 

mayoritas para Pengungsi yang tinggal di ruang terbuka seperti di gang, trotoar 

jalan, maupun di tempat ibadah seperti mushalla hampir tidak memiliki cukup uang 

untuk membeli makanan apalagi menyewa tempat tinggal (Pitoko, 2018; Fahlevi, 

2018).  

Realitas sosial Pengungsi tersebut tidak hanya dijelaskan melalui narasi-

narasi berita melainkan juga direpresentasikan melalui foto-foto yang diunggah di 

berbagai media online nasional. Salah satu media online nasional Kompas.com 

menyertakan foto realitas sosial Pengungsi yang tinggal di trotoar jalan raya 

bersama dengan Pengungsi-pengungsi lainnya. Di dalam narasi berita yang 

diunggah, realitas sosial Pengungsi dari luar negeri yang tinggal di trotoar Jalan 

Raya Kantor Rudenim Kalideres tersebut divisualisasikan melalui foto dan 

dideskripsikan melalui narasi “… Beberapa pengungsi merupakan anak-anak. 

Bahkan ada anak berusia dua tahun asal Sudan bernama Sami mengalami patah 

tulang di bagian kakinya dan belum mendapatkan perawatan.” (Pitoko, 2018)  
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Gambar 1.1 Realitas Sosial Pengungsi dari Luar Negeri di Kalideres 

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/19/05235261/cerita-pengungsi-asal-

afghanistan-yang-tinggal-di-trotoar-kalideres 

 

Secara visual, foto Pengungsi yang tinggal di trotoar jalan tersebut 

menjelaskan suatu representasi identitas yang mendeskripsikan suatu realitas sosial 

yang mudah dipahami banyak pembaca. Kemiskinan, sebagai realitas sosial yang 

dihadapi para Pengungsi, tidak hanya menjelaskan pengalaman sulit dalam 

memperoleh makanan, akses kesehatan, pendidikan maupun tempat tinggal. 

Sedangkan secara naratif, frasa anak-anak, patah tulang dan belum mendapatkan 

perawatan menjelaskan suatu kondisi memprihatinkan yang dialami Pengungsi. 

Seorang pengungsi anak yang mengalami patah tulang dan belum mendapatkan 

perawatan dalam narasi berita dimaksud menjelaskan minimnya perhatian lembaga 

terkait dalam menangani kebutuhan dasar Pengungsi salah satunya adalah akses 

kesehatan. 
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Namun yang menarik perhatian, konstruksi pemberitaan media online 

Kompas.com tersebut tidak hanya menjelaskan realitas sosial yang dialami 

Pengungsi secara umum.  Lebih lanjut, gambar yang dipublikasikan juga 

menjelaskan adanya ketegorisasi identitas dalam struktur sosial masyarakat 

Indonesia. Dibandingkan dengan kelompok sosial di lingkungan sekitarnya, 

identitas kelompok Pengungsi pada akhirnya mengalami marjinalisasi akibat 

adanya regulasi-regulasi sosial, ekonomi, maupun politik yang dikonstruksikan 

oleh lembaga-lembaga penanganan Pengungsi tingkat nasional dan internasional.   

Proses interpretasi representasi identitas Pengungsi serta realitas sosial yang 

dikonstruksikan melalui narasi teks media telah menarik perhatian para peneliti 

sebagai objek kajian yang menjelaskan pengetahuan dan informasi yang 

tersembunyi.  Kajian ini, dalam pandangan Mahzab Frankfurt, dapat dianalisis dan 

dijelaskan secara objektif melalui metode analisis wacana. Lupton memaknai 

wacana sebagai “a group of ideas or patterned way of thinking which can be 

identified in textual and verbal communications, and can also be located in wider 

social structures” (Lupton, 1992, p.145). Sedangkan  menurut Powers analisis 

wacana menjelaskan “bodies of knowledge in their specific situated contexts by 

generating interpretive claims with regard to the power effects of a discourse on 

groups of people, without claims of generalizability to other contexts” (Powers, 

2007, p.18). Dalam konteks kajian teks, struktur teks yang dibangun menyimpan 

suatu kekuatan dalam struktur wacana yang ditentukan melalui pemilihan kata-kata 
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yang dikonseptualisasi dan dikategorisasi melalui parameter-parameter tertentu 

(Hobbs, 2018). Hal inilah yang menjelaskan struktur teks maupun komunikasi 

verbal yang dibangun bertujuan untuk menjelaskan struktur sosial yang lebih luas 

(Power,2007). 

Melalui pendekatan kerangka analisis wacana, konstruksi realitas sosial 

serta representasi kelompok externally displaced persons dalam narasi media 

massa, Parker (2015), Lee (2016)  dan Thani (2018) melakukan kajian tentang 

representasi identitas Pengungsi yang tersebar di Amerika, Australia dan Malaysia 

dalam kerangka analisis wacana. Melalui penelitiannya, Parker (2015) menjelaskan 

representasi Pengungsi yang konstruksikan oleh media massa di Inggris  melalui 

istilah “the unwanted invander” atau seorang kriminal yang dipandang sebagai 

pemicu permasalahan sosial di tengah masyarakat (Parker, 2015). Sedangkan 

melalui kajian Al-Thani (2018), representasi pengungsi dalam media cetak di 

Amerika Serikat menjelaskan konstruksi identitas Pengungsi sebagai isu 

kemanusiaan ditengah arus ideologi media yang cenderung bebas dan liberal (Al-

Thani, 2018).  

Berbeda dengan tren penelitian sebelumnya yang mengangkat realitas sosial 

Pengungsi di Inggris, Australia dan Eropa, kajian Lee (2016)  menjelaskan tentang 

representasi Pengungsi di dalam bingkai narasi media cetak di Malaysia. Lee 

meyakini bahwa struktur teks yang menjelaskan representasi refugee di media 

massa Malaysia bersifat dual-biner. Pertama, Pengungsi yang menetap di Malaysia 
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dianggap sebagai imigran yang illegal. Kedua, identitas Pengungsi 

direpresentasikan sebagai ancaman terhadap kondisi sosial dan politik di Malaysia 

sehingga Pemerintah menysusun berbagai regulasi yang mengkonstruksikan 

eksistensi Pengungsi sebagai orang yang dianggap “terlarang”. Kajian-kajian  

Parker (2015), Lee (2016)  dan Thani (2018) memberikan suatu gambaran tentang 

bagaimana analisis wacana menjadi kerangka utama dalam mengkaji makna teks, 

ujaran, maupun objek visual yang mempresentasikan suatu struktur-relasi sosial 

maupun ideologi.  

Mengacu pada kajian-kajian studi Pengungsi sebelumnya, penelitian ini 

turut serta terlibat menjawab fenomena dinamika representasi identitas Pengungsi 

serta realitas sosialnya yang terjadi di Indonesia dalam media massa. Dalam 

menjawab akar permasalahan representasi identitas Pengungsi dalam narasi media 

massa tersebut, metode analisis wacana Semiotik Sosial digunakan untuk mengkaji 

narasi teks berita yang yang dikonstruksikan melalui sistem tanda. Selain itu, 

pendekatan teori identitas sosial dan representasi sosial digunakan sebagai pisau 

analisa dasar dalam mengkaji representasi proses konstruksi identitas sosial 

Pengungsi dan realitas sosial yang dibangun di dalam narasi pemberitaan media 

massa. Sebagai bagian dari kajian analisis naskah paradigmatik, kata-kata, frase 

maupun kalimat yang mempresentasikan proses konstruksi identitas kelompok, 

realitas sosial yang dibangun beserta representasi yang memiliki relasi tanda akan 

dikategorisasi dan dianalisa dalam penelitian. 
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1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Dalam menjawab intisari permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan 

pembatasan-pembatasan penelitian yang secara garis besar bertujuan untuk 

mempertajam fokus kajian serta menghindari adanya bias dalam penarikan 

simpulan penelitian. Dalam lingkup penggunaan metode analisis wacana, penelitian 

ini berfokus pada pendekatan metode analis wacana semiotika sosial van Leeuwen 

yang menganalisis struktur mikro wacana sebagai sumber yang digunakan sebagai 

tujuan berkomunikasi dengan kepentingan untuk memanipulasi suatu objek (Imran, 

2014). Objek-objek yang dimanipulasi, dalam relasinya dengan wacana, dipandang 

menyimpan suatu kekuatan yang menjelaskan suatu struktur sosial tertentu. 

Sehingga dalam konteks penelitian ini, pendekatan teori Semiotika Sosial van 

Leeuwen diaplikasikan untuk menjawab secara objektif proses konstruksi identitas 

dan representasi sosial Pengungsi yang dideskripsikan melalui teks berita media 

massa. 

Selain melakukan penajaman teori penelitian, pembatasan terhadap subjek 

penelitian juga perlu dilakukan untuk memberikan limitasi terhadap jenis media 

yang akan dikaji. Media daring, dalam hal ini adalah portal berita online, 

menyajikan varian berita eksistensi Pengungsi di Indonesia dengan proses 

penelusuran dan kategorisasi headline berita yang lebih mudah. Selain itu, berita-

berita yang dikumpulkan serta dikategorisasikan sebagai data penelitian ini dibatasi 
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dengan memilih berita-berita daring yang dipublikasikan oleh institusi media 

berskala nasional yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Merucut pada fokus penelitian tersebut, studi ini mengajukan 2 (dua) 

rumusan masalah untuk diteliti secara mendalam, antara lain: 

a) Bagaimana narasi teks berita secara tekstual menjelaskan pemaknaan 

representasi identitas Pengungsi? 

b) Bagaimana realitas sosial serta representasi yang dikonstruksikan narasi teks 

berita menjelaskan praktik relasi interpersonal kelompok Pengungsi dengan 

lingkungan sosial sekitar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan suatu 

penjelasan yang komprehensif dan ilmiah tentang proses rekonstruksi identitas diri 

para Pengungsi yang singgah di Indonesia dalam sudut pandang interaksi simbolik 

sebagai bagian dari kajian lintas disiplin ilmu sosiologi dan ilmu komunikasi. 

Secara spesifik, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, antara lain: 

a) Mengidentifikasi dan menjelaskan secara deskriptif pemaknaan identitas 

Pengungsi dari Luar Negeri oleh media dalam wacana narasi media online; 
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b) Menjelaskan representasi identitas Pengungsi dari Luar Negeri yang 

dikonstruksi melalui narasi media online dalam perspektif analisis wacana 

semiotika sosial van Leeuwen; 

c) Menjelaskan relasi sosial Pengungsi dengan penduduk lokal dalam sudut 

pandang stereotipe dan interaksi sosial dengan penduduk lokal. 

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Secara spesifik, penelitian ini memiliki signifikansi sebagai berikut: 

a) Secara teoritis, sintesa teori penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

signifikansi terhadap perkembangan teori studi identitas sosial manusia serta di 

dalam representasi wacana berita. Selain itu,  

b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru 

bagi para praktisi, pemerhati sosial maupun pemangku kebijakan terkait 

dampak sosial yang ditimbulkan oleh Pengungsi melalui representasi narasi 

berita yang dipublikasikan media massa. 

 

1.5 Objek dan Lokasi Penelitian 

Dalam konteks penelitian ini, objek pemberitaan yang akan dikaji yaitu 

fenomena eksistensi Pengungsi yang mendirikan tenda-tenda liar dan tinggal di 

ruang terbuka di wilayah Ibukota Jakarta. Wilayah ini menjadi signifikan 

berdasarkan karakteristik pemukiman yang bersifat terbuka, liar, kumuh, dan 
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memiliki pengawasan keamanan yang rendah jika dibandingkan dengan 

penampungan pengungsi di lokasi lainnya seperti Community House atau Rumah 

Detensi Imigrasi. Salah satu wilayah di Jakarta yang dipadati pengungsi terletak di 

Jalan Peta Selatan dan Peta Utara, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Lokasi 

penelitian tersebut dipilih dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a) Pendirian pemukiman liar di ruang terbuka seperti trotoar jalan memungkinkan 

terciptanya interaksi tanpa batas antara sesama Pengungsi maupun dengan 

masyarakat sekitar; 

b) Timbulnya gejala interaksi dan komunikasi tertentu antara sesama Pengungsi 

maupun dengan masyarakat setempat memicu proses komunikasi lintas 

budaya yang dapat memicu suatu konflik akibat adanya kesalahpahaman; 

c) Rendahnya pengamanan terhadap pengungsi yang menempati trotoar 

sepanjang Jalan Peta Selatan dan Peta Utara dapat memicu perilaku sosial yang 

menyimpang di masyarakat. 

Dalam konteks penelitian ini, data pemberitaan tentang fenomena pemukian 

liar Pengungsi di Kalideres telah diliput sebanyak 17 portal berita daring dengan 

total 39 artikel yang dipublikasikan selama bulan Januari 2018 – Februari 2019. 

Melalui paradigm post-positivistik, data-data berupa kata, frase maupun kalimat 

yang terdapat pada seluruh artikel berita tersebut akan dianalisis dan 

dikategorisasikan berdasarkan metode analisis wacana Van Leeuwen.  




