
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Berita adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang 

menarik perhatian orang banyak (Tamburaka, 2012). Dari kacamata konstruktivisme, 

berita dan informasi yang disajikan oleh media tentunya tidak murni, namun syarat 

akan kepentingan. Penyiar NBC, Huntley (2010, hal. 270) mengatakan “News is what 

I decide is news”. Perkataannya bukanlah sebuah kesombongan, namun membenarkan 

bahwa redaksi berita bukanlah ruang yang hampa. Terdapat peranan jurnalis dan 

gatekeeper dengan wawasan dunianya dalam menentukan dan mengkonstruksi realitas. 

Baik bagaimana berita itu diberitakan, apa saja yang diwartakan, dan penyelarasan 

dengan nilai dan etika yang berlaku di masyarakat semuanya diberikan bingkai 

(framing) oleh media.  

Pendapat Huntley selaras dengan teori hirarki pengaruh terhadap isi 

pemberitaan media oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese. Menurut 

Shoemaker dan Reese (dikutip dari Krisdinanto, 2014, hal. 8–9) ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemberitaan yang dilakukan oleh media yang terbagi menjadi dua: 

Pertama, faktor internal berupa kepentingan pemilik media, individu wartawan, dan 

rutinitas organisasi media. Kedua, faktor eksternal berupa hubungan media dengan 



 

 

pengiklan, pemerintah, masyarakat, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, berita adalah hasil 

konstruksi yang dibuat oleh tekanan dari dalam dan luar organisasi media. 

Ian Hargreaves (dikutip dari Flew, 2014) selaku professor ekonomi digital, 

mengamati internet membawa jurnalisme semakin menuju demokrasi yang ideal di 

mana ‘semua orang adalah jurnalis.. karena, dalam sebuah demokrasi, semua orang 

punya hak untuk mengkomunikasikan fakta atau sudut pandang walaupun hal sepeleh 

atau mengerikan’. Pendapat Ian Hargreaves ini merujuk pada citizen journalism. 

Menurut Sonny Albrado (2018), seorang anggota Society of Professional Journalist 

Board of Director dan editor Encyclopedia Britannia, citizen journalism adalah 

jurnalisme yang dilakukan oleh orang yang bukan jurnalis professional, namun 

menyebarkan informasi menggunakan situs web, blog, dan media sosial. 

Saat ini menjadi sebuah tantangan besar bagi para jurnalis profesional untuk 

bersaing dengan para jurnalis warga. Di sisi lain, para jurnalis professional juga turut 

menggunakan dan mengolah informasi yang didapatkan oleh jurnalis warga sebagai 

bahan pemberitaan yang sesuai nilai-nilai jurnalistik dan etika profesi mereka. Salah 

satu contoh berita yang bermula dari informasi jurnalis warga kemudian diangkat 

sebagai bahan pemberitaan jurnalis professional adalah berita kasus perundungan 

Audrey. 

Berita tentang kekerasan di Indonesia cukup mudah ditemukan, namun berita 

kekerasan yang dialami Audrey mendapatkan perhatian spesial karena telah 

menggemparkan publik pada awal bulan April 2019. Kasus ini bermula dari viralnya 

unggahan dua akun bernama @syarifahmelinda dan @zianafazura yang merajai 



 

 

trending topic di Twitter dengan tagar #JusticeForAudrey. Kedua akun ini menarasikan 

kembali kekerasan fisik yang dilakukan oleh 12 siswi SMA kepada Audrey. Para siswi 

SMA ini dinarasikan masih menikmati kebebasan mereka sementara Audrey 

mengalami penderitaan fisik dan penderitaan mental karena trauma. Narasi kemudian 

berkembang dengan adanya informasi bahwa Audrey turut menjadi korban kekerasan 

seksual sehingga organ kelaminnya mengalami pembengkakan. Narasi dari kedua akun 

ini kemudian menyita perhatian publik sehingga menjadi viral. 

Unggahan tersebut kemudian menjadi perhatian dan penggerak publik untuk 

menyuarakan keadilan bagi Audrey. Salah satunya adalah melalui sebuah petisi yang 

dalam situs Change.org berjudul “Polda Kalbar, Segera Berikan Keadilan Untuk 

Audrey #JusticeForAudrey” pada 9 April 2019. Dalam sehari, petisi daring ini 

mendapatkan tanda tangan warganet sebanyak 2.300.000 orang. Hingga saat ini petisi 

telah ditandatangani oleh 3.804.319 orang. 

Gambar 1.1. Cuplikan Postingan @Syarifahmelinda yang Telah Dihapus. 

Sumber: Suratkabar.id 

 

 



 

 

Kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik, namun juga menarik perhatian 

media mapan untuk memberitakan kasus ini di tengah sibuknya pemberitaan Pemilihan 

Presiden (Pilpres) 2019. Informasi yang disampaikan oleh kedua akun tersebut 

kemudian digunakan sebagai sumber informasi bahan pemberitaan. Nyatanya narasi 

yang diceritakan oleh kedua akun itu tidak terbukti dari hasil visum dan penyelidikan 

yang dilakukan oleh pihak kepolisian. 

Penelitian ini ingin menganalisa bagaimana industri media mapan memberikan 

bingkai terhadap pemberitaan kasus perundungan Audrey yang bermula dari 

jurnalisme warga yang dilakukan oleh akun Twitter @syarifahmelinda dan 

@zianafazura. Penelitian ini juga menggunakan rujukan dari penelitian analisa framing 

yang telah ada sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut ialah sebagai berikut:  

Pertama adalah penelitian dari Marsefio Luhukay dengan judul “SBY Imaging 

on Online News Media News Framing Analysis of The Awarding of World Statesman 

Award to The President of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono on Metrotvnews.com 

and Kompas.com”. Penelitian yang dibuat pada 2013 ini menggunakan konsep Kirk 

Hallahan dan Teori Robert N. Entman. Kesamaan kedua penelitian ini adalah 

perbandingan antara dua media dan penggunaan teori Robert N. Entman dalam 

menganalisis temuan penelitian.   

Rujukan kedua adalah penelitian dari salah satu alumnus Ilmu Komunikasi 

Universitas Pelita Harapan, Risca Andalina pada tahun 2013. Penelitian berjudul 

Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Terhadap Perempuan di Harian Republika 



 

 

ini juga menggunakan teori Roberth N. Entman. Kami memiliki kesamaan dalam 

meneliti subjek yang berjenis kelamin perempuan dan mengunakan metode Robert N. 

Entman juga. Perbedaan mencolok yang dapat terlihat dari penelitian kami ialah Risca 

lebih berfokus kepada konsep feminisme di dalam pemberitaan sebuah media 

sedangkan peneliti lebih berfokus kepada penggunaan media digital dan media sosial 

dalam pemberitaan pelaku perundungan Audrey yang berstatus anak. 

Rujukan ketiga adalah penelitian Muhammad Taufiq Ridho, mahasiswa dari 

Universitas Indonesia. Penelitian berjudul “Framing Media Online Kompas.com 

Terhadap Pelaku Kasus Kekerasan Seksual Murid di JIS” diteliti pada tahun 2017. 

Berlatar belakang jurusan kriminologi, Taufiq meneliti menggunakan teori Zhongdang 

Pan dan Gerald M. Kosicki dan hanya berfokus kepada satu media, Kompas.com. 

Kompas.com dipilih dikarenakan banyaknya pemberitaan dan menitikberatkan pelaku 

yang merupakan seorang cleaning service yang tidak berimbang dan menyudutkan 

pelaku dibandingkan dua guru yang juga terlibat dalam kekerasan seksual di Jakarta 

International School. Selain itu, identitas para pelaku pada umumnya tidak dilindungi 

dikarenakan usia yang sudah dewasa.  Penelitian peneliti juga dilandaskan 

ketidakberimbangan pemberitaan terhadap pelaku kekerasan, namun yang 

membedakan penelitian kami ialah adanya usaha melindungi identitas para pelaku dari 

pihak media dengan menggunakan inisial dikarenakan masih di bawah umur. 

1.2. Identifikasi Masalah 



 

 

Narasi dari jurnalisme warga yang dibuat oleh @syarifahmelinda dan 

@zianafazura menggemparkan publik dengan informasi kekerasan fisik yang sadis 

atau brutal terjadi kepada Audrey, seorang anak SMP berusia 14 tahun yang dikeroyok 

oleh 12 siswi SMA berusia 17 tahun.  

Lewat Twitternya, @syarifahmelinda menceritakan kejadian ini sebagai 

berikut: “Para pelaku membenturkan kepala korban dengan aspal, lalu menendang 

perut korban berkali-kali, serta dilakukan pencekikan dan penyiraman air secara 

bergantian. Dan wajah korban ditendang dengan sandal gunung sehingga terjadi 

pendarahan dalam hidung korban serta di kepala ada benjolan dan kebanyakan luka 

dalam. Fety menambahkan salah satu pelaku (TR) mencoba melakukan pencolokan 

terhadap kemaluan korban dengan menggunakan jari yang diduga untuk membuat 

korban tidak perawan lagi dan saat ini menimbulkan pembengkakkan di area 

kewanitaan korban.” 

Narasi ini menunjukkan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh para 

pelaku yang berstatus anak perempuan di bawah umur. Dalam sepuluh nilai esensial 

berita, seks menjadi salah satu nilai yang masuk di dalamnya. Faktanya berita 

mengandung unsur seks menjadi berita yang paling banyak dikonsumsi oleh khalayak, 

walaupun bagi budaya Indonesia hal ini adalah sesuatu yang tabu untuk ditunjukkan 

kepada publik.  



 

 

Gambar 1.2. Beberapa Foto-foto Dokumentasi dari Kasus Perundungan Audrey. 
Sumber: Tribunnews.com 

 

 

Kasus perundungan terhadap Audrey merupakan salah satu kasus yang 

menunjukkan adanya unsur “seks” dengan adanya informasi usaha ‘penyolokan 

terhadap organ kelamin korban’ beserta permasalahan asmara antara kakak sepupu 

korban dengan pacar salah seorang pelaku. Perempuan juga menjadi daya tarik berita 

ini dikarenakan umumnya mereka dikonstruksi melalui media atau budaya masyarakat 

sebagai pribadi yang tidak agresif. Jurnalis profesional perlu membingkai kasus ini 

dengan bijak karena mereka dihadapkan kepada subjek pemberitaan yang berstatus 

anak berkaitan dengan unsur kekerasan dan unsur seksual. Jurnalis profesional juga 

ditantang untuk mengolah informasi mengenai pelaku dan korban yang didapatkan dari 

jurnalisme warga yang dengan aktif mencari dan menemukan identitas para pelaku 

termasuk korban.  



 

 

Adanya usaha jurnalisme warga yang dilakukan oleh warganet menghadirkan 

berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Isu penyewaan orang tua, 

isu anak pejabat, dan isu penganiayaan anak polisi sebelum menganiaya Audrey pun 

muncul untuk meramaikan daya tarik kasus ini. Identitas pribadi para pelaku pun 

disebarkan secara sengaja sehingga mereka menjadi korban perundungan daring yang 

dilakukan oleh warganet. Faktanya narasi yang dikemukakan oleh @syarifahmelinda 

ternyata adalah narasi yang tidak benar. Pengeroyokan yang dilakukan oleh 12 orang, 

usaha merusak alat kelamin Audrey, dan pengeroyokan bermotif asmara diklarifikasi 

oleh pihak kepolisian sebagai informasi yang tidak benar.  

Di sisi lain, identitas Audrey sebagai seorang korban pun turut menjadi pusat 

perhatian warganet. Audrey yang dinyatakan sebagai korban ternyata turut menjadi 

pelaku perundungan terhadap salah seorang pelaku melalui media sosialnya. 

Penyelidikan dari media sosial Audrey menunjukkan bahwa Audrey melakukan 

perundungan daring kepada salah satu pelaku sehingga pelaku tersebut melakukan 

pembalasan dengan mengajak teman-temannya. Walaupun tidak banyak diberitakan, 

perkembangan kasus ini memecahbelah suara warganet yang sebelumnya bulat 

Gambar 1.3. Cuplikan Komentar Warganet di Twitter. 

Sumber: Twitter.com 

 
 



 

 

mendukung Audrey bahkan warganet pun kembali menghakimi Audrey yang memiliki 

jejak digital yang tidak baik. 

 

Gambar 1.4. Cuplikan Jejak Digital Audrey yang Menjadi Perhatian Publik 

Sumber: Twitter.com 

 

 

Dari latar belakang permasalahan inilah, peneliti tertarik untuk menganalisa 

bagaimana media melakukan pembingkaian dari berbagai informasi yang didapatkan 

oleh para jurnalis warga dan menyajikannya kepada masyarakat tentang pelaku kasus 

perundungan Audrey. Model pembingkaian yang akan digunakan adalah model 

analisis framing Robert N. Entman. Robert N. Entman menganalisa bagaimana suatu 

peristiwa dipahami dan bagaimana pemilihan fakta yang dilakukan oleh media walau 

tidak menunjukkan gambaran detail mengenai bagaimana fakta ditekankan oleh media. 

Dalam hal ini, peneliti akan melihat bagaimana Tribunnews.com dan Suara.com 

memilih informasi yang dingkat sebagai bahan pemberitaan dan bagaimana mereka 

memahami pemberitaan pelaku kasus perundungan Audrey yang memiliki banyak 

informasi membingungkan. 
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1.3. Rumusan Masalah 

 Peneliti merumuskan pertanyaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

“Bagaimanakah framing berita tentang pelaku kasus perundungan Audrey di 

Tribunnews.com dan Suara.com?” 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, berikut ini merupakan tujuan dari 

diadakannya penelitian ini: 

 Mengetahui framing berita tentang pelaku kasus perundungan Audrey di 

Tribunnews.com dan Suara.com. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Berikut ini merupakan kegunaan dari penelitian ini: 

1.5.1.  Kegunaan akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan 

pembaca. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembingkaian yang 

dilakukan oleh media terhadap pelaku kasus perundungan Audrey serta 

mengembangkan penelitian analisa framing yang pernah dilakukan 

sebelumnya. 

1.5. 2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penggambaran bagaimana 

pembingkaian berita oleh media dapat mempengaruhi sudut pandang 

khalayaknya terhadap suatu fenomena atau peristiwa. Secara spesifik, 

pembingkaian yang dilihat ialah pembingkaian terhadap pelaku perundungan 



 

 

dalam kasus Audrey.  Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan dengan 

dipandang dari aspek ilmu pengetahuan untuk menjadi penelitian lebih lanjut 

dalam penelitian analisa framing, penelitian di bidang komunikasi, dan 

penelitian di bidang lainnya yang relavan.  

1.5. 3. Kegunaan Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana konstruksi 

realitas sosial yang dibangun oleh media daring sehingga publik dapat bersikap 

skeptis dan kritis dalam memandang suatu peristiwa atau fenomena yang 

terjadi.  

1.6. Sistematika Penelitian  

Untuk memahami lebih dalam dari permasalahan yang akan diulas, berikut ini 

merupakan gambaran sistematis penelitian penelitian ini: 

1. Bab I Pendahuluan  

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang ketertarikan peneliti 

untuk meneliti tentang pemberitaan pelaku kasus perundungan Audrey di media 

berita daring. Bab ini akan menjelaskan identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.  

2. Bab II Subjek dan Objek Penelitian 

Bab kedua akan membahas tentang subjek dan objek dari penelitian ini. Subjek 

penelitian ini ialah media-media berita daring nasional. Objek dari penelitian 

ini ialah pemberitaan pelaku kasus perundungan Audrey. 

3. Bab III Tinjauan Pustaka 



 

 

Bab ketiga terdiri atas penjelasan teori yang akan dihubungkan dengan hasil 

penelitian sebagai tinjauan pustaka. 

4. Bab IV Metodologi Penelitian 

Bab keempat menjelaskan tentang metodologi pendekatan kualitatif. Secara 

spesifik peneliti mengunakan pendekatan kritis yaitu, analisis framing dalam 

penelitian ini.  

5. Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab kelima akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti 

akan mengelaborasi penemuan dengan konsep dan teori yang tercantum di 

tinjauan pustaka serta terdapat menyajikan triangulasi sumber dalam penelitian 

ini.   

6. Bab VI Simpulan dan Saran 

Berisi jawaban simpulan dari pembahasan dan analisa yang dilakukan. Selain 

itu, menyertakan saran, pendapat, atau masukan terhadap penelitian ini. 

 


