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Bab I  Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Dalam pekembangan teknologi komunikasi, media mengalami transformasi 

dari media lama yang kemudian melahirkan media baru (new media).  Media baru 

menjadi primadona dalam perkembangannya karena memiliki karakteristik 

distribusi informasi dengan cepat. Denis Mcquail (2002, p. 126) dalam bukunya 

McQuail's Reader in Mass Communication Theory menyebutkan bahwa; Media 

baru merupakan kombinasi antara, 1. Komputasi, yaitu pemrosesan konten dan 

struktur komunikasi, 2 jaringan komunikasi yang memungkinkan konektivitas 

untuk mengakses konten lebih dalam dan jauh, 3. Digitalisasi konten, yang 

memungkinkan distribusi antar jaringan, memproses ulang konten menjadi data, 

integrase, dan penyajian teks, video dan audio. Ketiga ciri yang disampaikan oleh 

Mcquail merupakan unsur yang menjadikan media baru lebih unggul dibandingkan 

media lama. 

Lebih jauh lagi, Donsbach dalam The Concise Encyclopedia of 

Communication (2015, p. 419),  menyebutkan bahwa; terdapat tiga ciri yang 

membedakan antara media online dengan media tradisional, yaitu: pertama arah 

komunikasi dan jumlah komunikasi, di mana dalam komunikasi online pesan dapat 

dipertukarkan dari satu orang ke banyak orang, dapat melalui email, chat, dan 

telepon internet. Kedua, adalah sinkronisasi. Dalam hal ini harus dibedakan antara 

komunikasi interpersonal dan media masa. Pada komunikasi interpersonal media 



  2 

 

  Unversitas Pelita Harapan 

 

memungkinkan sinkronisasi antara partner, artinya pesan yang dikirim oleh partner 

dapat diterima secara langsung seperti telepon, video conference  dan chat. Inilah 

yang dimaksud dengan sinkronisasi, di mana pengiriman dan penerimaan informasi 

adalah proses yang terjadi secara bersamaan. Sebaliknya, dalam komunikasi 

interpersonal media online juga memiliki media yang tidak dapat disinkronisasi 

secara langsung seperti email, dan pesan suara karena feedback dari pesan yang 

dikirim hanya akan didapat apa bila penerima menginginkannya. Selain itu, dalam 

media masa juga terdapat komunikasi yang dapat disinkronisasi dan tidak dapat 

disinkronisasi. Media masa yang dapat disinkronisasi adalah berupa broadcasting, 

seperti streaming video , musik atau pembicara yang didapat secara real life. 

Sedangkan, media masa yang tidak dapat disinkronisasi adalah seperti media sosial, 

berita online, dan pencarian google lainnya. Yang dimaksud tidak dapat 

disinkronisasi dalam media masa adalah informasi yang hanya akan didapat 

apabaila pengguna mengaksesnya.  Terakhir adalah media online yang berisi teks, 

video, gambar dan animasi. Yang ingin Donsbach katakan adalah, bahwa  media 

online memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses informasi, mana 

yang diinginkan dan informasi mana yang tidak diinginkan, baik yang diterima 

secara langsung atau tidak secara langsung, tergantung dari pengguna media daring 

tersebut.  

 Di Indonesia, media online yang tercatat oleh Dewan Pers (Kementrian 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2018) sampai pada tahun 2018 

berjumlah 43.000 portal berita online. Namun dari jumlah tersebut hanya 268 lebih 

media berita online yang terverifikasi. Kominfo juga meyebutkan bahwa dari 
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43.000 media online di atas hanya 211 media yang tercatat sebagai media online 

profesional. Mengingat sedikitnya jumlah media online yang profesional dan 

banyaknya media online yang tidak professional, maka  dibutuhkan literasi bagi 

audiens dalam menerima informasi dari media online. Hal ini dikarenakan apa yang 

menjadi agenda media dapat menjadi agenda publik pula. Asumsi ini berdasarkan 

teori agenda setting yang di kembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald 

Shaw dalam encyclopedia communication theory (2009):  

The pers “may not be suc-cessful much of the time in telling people what to 

think, but it is stunningly successful in telling its readers what to think 

about.” There is a strong relationship between the emphasis given to issues 

by the media and the publik's assessment of the importance of the media 

agenda.(2009, p. 33) 

 

Yang dimaksud dari kutipan di atas adalah, media memiliki pengaruh kuat dalam 

mempengaruhi opini publik, dan pola pikir pembaca. Inilah yang dimaksud oleh 

McCombs dan Shaw bahwa apa yang menjadi agenda media dapat menjadi agenda 

publik, dan bagaimana suatu kejadian dapat dinilai penting oleh pembaca 

berhubungan dengan framing media. Littlejohn, Karen A, John G (2017), 

menyebutkan bahwa ;  

Framing media highlights certain aspects of a problem and fokuses its 

attention on the problem. if the agenda setting identifies a problem which is 

considered important, while framing tells how to understand those problems 

(2017, p. 165), 

 

 

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dikatakan bahawa terdapat keterkaitan kuat 

antara agenda setting dan framing media, di mana agenda setting digunakan untuk 

mengarahkan pembaca berita mana yang harus diperhatikan dan framing media 

mengarahkan pembaca bagaimana pemahaman akan suatu fakta. 
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Media mendeskripsikan peristiwa dengan menggunakan framing agar pembaca 

dapat mengintpretasikan makna. Seabagai mana yang dikutip dari  Littlejohn, 

Karen A,  dan John G (2017, p. 165), intepretasi makna dalam media dilakukan 

dengan memenuhi fitur-fitur tekstual seperti teks, gambar, metafora dan cara 

menyampaikan cerita. Fitur-fitur inilah yang mempengaruhi pembaca dalam 

melihat fakta. Stuart Hall(1997, p. 97), dalam bukunya yang berjudul 

Representation menyebutkan bahwa :  setiap teks, bahasa, gambar, dan simbol yang 

dipertukarkan sesuai dengan akar budaya masing-masing, memiliki makna yang 

ingin disampaikan. Beranjak dari teori framing dan teori representasi, bahwa media 

dalam menyampaikan berita mengandung makna yang ingin disampaikan kepada 

pembaca, maka penelitian ini akan melihat bagaimana media membingkai dan 

mengungkapkan kasus ujaran rasis yang terjadi terhadap masyarakat Papua. 

Pada tanggal 16 agustus 2019, asrama mahasiswa Papua didatangi oleh 

sejumlah kelompok masyarakat, satuan kepolisian dan tentara. Penyebab dari  

sejumlah kelompok di atas mendatangi asrama mahasiswa adalah adanya tuduhan 

bahwa mahasiwa Papua mematahkan tiang bendera yang berada di depan asrama 

tersebut. Media online SuaraPapua, menceritakan  kronologis kejadian  berdasarkan  

kesaksian mahasiswa yang berada dalam asrama sebagai berikut. Bermula pada 

pagi hari di tanggal 14 agustus 2019, asrama Papua mendapat kunjungan dari 

Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengajukan pemasangan bendera Merah Putih 

didepan asrama tersebut.  Keesokan harinya,  15 agustus 2019 Satuan Polisi 

Pramong Praja dan TNI kembali datangi  asrama Papua untuk memasangkan 

bendera Merah Putih didepan asrama. 
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  Dalam beritanya, SuaraPapua menyebutkan bahwa kedua instansi keamanan 

tersebut kembali ke asrama pada tanggal 16 agustus 2019 dengan mengamuk, 

menendang dan meneriaki mahasiswa yang berada di dalam asrama agar keluar 

secepatnya. Kalimat ancaman dan ungkapan rasis juga terlontar kepada mahasiswa 

Papua yang diduga berasal dari  aparat keamanan, seperti  “awas kamu, kalau 

sampai jam 12 malam kamu tidak keluar, kamu akan saya bantai” atau “kamu 

jangan keluar, saya tunggu kamu” dan ungkapan “monyet, babi, anjing, kera”. 

Dari kronologis yang diberitakan oleh SuaraPapua (2019) pada 17 agustus 2019, 

sekelompok masa yang berkumpul didepan asrama meneriaki yel-yel 

“usir……usir….usir Papua, usir Papua sekarang juga”. SuaraPapua (2019) juga 

menyebutkan bahwa, aparat Brimob berhasil masuk secara paksa ke dalam asrama 

dengan menggunakan gas air mata, sehingga mengakibatkan mahasiswa Papua 

harus  melindungi diri dari paparan gas air mata, dan dipaksa keluar dari asrama. 

SuaraPapua (2019)  juga menyebutkan bahwa, jumlah mahasiswa yang berhasil 

diamankan pada 16 agustus 2019  sebanyak lima belas mahasiswa. Pernyataan yang 

diberikan oleh mahasiswa Papua tersebut juga didukung oleh foto dan video yang 

mereka ambil pada saat kejadian berlangsung. Melihat dari kronologis, yang 

bersumber dari salah seorang masa yang ikut mengepung asrama mahasiswa, media 

online CNN Indonesia (2019) menyebutkan bawa pada hari pengepungan terjadi, 

beredar berita di whatsapp group Aliansi Pecinta NKRI foto yang memperlihatkan 

tiang bendera Merah Putih yang berada di depan asrama mahasiswa Papua rusak 

atau patah. Hal itu kemudian menyebabkan massa berkumpul di depan asrama. 

Menanggapi kasus  yang terjadi di asrama Papua, AntaraPapua memberitakan 
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bahwa akun media sosial ikut memanaskan isu soal Papua. Sebagai contoh, 

pengamat media sosial Hariqo Wibawa mengatakan bahawa akun-akun media 

sosial ikut dalam memanaskan situasi konflik yang terjadi di asrama Papua, baik 

secara sengaja maupun tidak sengaja. Hariqo juga berasumsi bahwa ada pihak-

pihak yang ingin memanfaatkan kerusuhan yang terjadi di asrama mahasiswa Papua 

(AntaraPapua, 2019). 

Buntut dari insiden di asrama mahasiswa Papua adalah munculnya konflik 

penolakan ungkapan rasis. Gibson dan Ladon (2016) dalam bukunya impact of 

communication and the media on ethnic conflict menyebutkan bahwa ;  

Etchnic conflict exists when one or more of the parties involved in a conflict 

claim the distinct ethnic identity is a reason why its member are in the conflict 

situation and expresses the dispute with ethnic distinction (2016, p. 62). 

 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi penyebab 

terjadinya konflik penolakan rasis adalah karena adanya pihak yang menyebut 

mahasiswa Papua dengan sebutan “monyet”, sehingga membentuk pertikaian etnis 

dan gejolak pada masyarakat Papua.  

Setelah insiden yang terjadi di asrama mahasiswa Papua, berita mengenai 

insiden tersebut menyebabkan berbagai macam tudingan kepada pihak kepolisian. 

Banyak informasi yang beredar di media sosial dan media online, menyudutkan 

pihak kepolisian. Dikutip dari media online AntaraPapua (2019), Kabid Humas 

Polda Jawa Timur membantah adanya penangkapan terhadap mahasiswa Papua 

yang berada di asrama. Yang mereka lakukan adalah bentuk pengamanan untuk 

menghindari bentrok dengan massa yang sudah berada didepan asrama sejak lama. 

Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat perbedaan fakta dari yang disampaikan 
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oleh media online SuaraPapua. Dalam pemberitaan tersebut, AntaraPapua 

menyebutkan bahwa pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap mahasiswa 

yang berada di didalam asrama. Sedangkan SuaraPapua menyebutkan bahwa 

anggota kepolisian memaksa masuk ke dalam asrama dengan mendrobrak pintu, 

melemparkan gas air mata, memaksa mahasiswa keluar dengan menodongkan 

senjata dan beberapa mahasiswa yang dipukuli.  

Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia (Perkap) No. 1 

tahun 2009, tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, menyebutkan 

bahwa penggunaan kekuatan kepolisian ditujukan kepada pihak yang berpotensi 

menyebabkan tindak kejahatan, untuk pertahanan kepolisian atau masyarakat, dan 

dapat mengakibatkan kegaduhan pada masyarakat atau sekitar. Namun, jika melihat 

kasus pada asrama mahasiswa Papua, para mahasiswa Papua tidak didapati 

memiliki senjata atau berpotensi menyerang atau menyebabkan kegaduhan pada 

pihak kepolisian ataupun masa yang mengepung. Sehingga dalam katagori ini, jika 

melihat ke dalam Perkap tersebut mahasiswa termasuk ke dalam kategori tindakan 

pasif. Di dalam Perkap No.1 pasal 7 tahun 2009 disebutkan bahwa untuk menangani 

tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong yaitu perintah lisan. Melihat 

fakta yang disampaikan oleh media online lainnya Suara.com  (2019), ditemukan 

bahwa, pihak kepolisian melakukan pengamanan dengan melemparkan gas air 

mata, sehingga jika melihat kembali kepada Perkap No. 1 pasal 5 dan 7 tentang 

penggunaan kekuatan, pihak kepolisian mengabaikan beberapa tahapan. 

Penggunaan gas air mata atau senjata tumpul termasuk ke dalam tindakan agresif, 
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di mana jika melihat ke dalam kronologis yang disampaikan Suara.com (2019) 

mahasiswa Papua tidak melakukan tindakan agresif apapun. 

Media dalam situasi konflik dapat berfungsi sebagai penengah, yang 

memberikan informasi pada masyarakat umum mengenai keadaan dalam daerah 

konflik. Namun media juga memiliki sisi negatif, yaitu dapat berfungsi sebagai 

penyebab meningkatnya konflik. Dalam penelitian yang  dilakukan Khamadi 

(2015) yang berjudul The role of the media in conflict situations in kenya: a case of 

the Tana Delta conflict ditemukan hasil bahwa,  meningkatnya atau menurunnya 

suatu konflik  dapat dipengaruhi dari framing sebuah media. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Mensah dan Acquah ( 2017), yang melakukan riset pada daerah 

konflik di Tuabodom mengenai pengaruh media masa dalam konflik yang terjadi 

di daerah Tuabodom, memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi di Tuabodom 

sebagian besar diakibatkan karena media yang kerap memberikan informasi yang 

berbentuk provokatif. Pada kasus yang terjadi pada asrama mahasiswa Papua di 

Surabaya, media lokal Papua cukup gencar memberitakan konflik tersebut. Ini 

terlihat pada beberapa headline berita yang berisikan penolakan ungkapan rasis 

pada media online KabarPapua 19 agustus 2019 dengan judul “Dewan adat Serui : 

Stop rasisme, Papua itu NKRI”, judul berita KabarPapua 20 agustus 2019, yaitu  “ 

Komisi 1 DPR minta pemerintah pusat secepatnya selesaikan rasisme”, judul berita 

KabarPapua 22 agustus 2019, yaitu “koalisi kemanusiaan Papua meminta 

pemerintah menangkap pelaku rasisme”, judul berita KabarPapua 31 agustus 2019, 

yaitu “pemuda nusantara Manokwari menolak rasisme”,dan judul berita 

KabarPapua 16 september 2019, yaitu “jaamah masjid Al Musafirin menolak 
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rasisme”. Selain media lokal KabarPapua media lokal SuaraPapua juga gencar 

memberitakan terkait konflik rasis, yang terlihat pada judul berita SuaraPapua pada 

tanggal 18 agustus 2019, yaitu “Rasisme melahirkan fanatisme ideologi”, judul 

berita 24 agustus 2019 SuaraPapua, yaitu “penetuan nasib sendiri, merupakan solusi 

terbaik bagi rasisme”, judul berita 28 agustus 2019 SuaraPapua, yaitu “ dalam 

negara yang terjajah penghinaan rasisme akan terus tumbuh subur”, dan judul berita 

28 agustus 2019 SuaraPapua, yaitu “ kutuk Rasisme, ribuan warga Paniai turun 

jalan”.  

Berbanding terbalik dengan SuaraPapua, AntaraPapua melihat konflik yang 

dialami oleh mahasiswa Papua dari sisi lainnya. Terlihat dari headline AntaraPapua 

tanggal 19 agustus, yaitu “Polda Jatim bantah anggotanya ucapkan rasisme terhadap 

mahasiswa Papua”, judul berita 19 agustus 2019, yaitu “Bareskrim Polri dalami 

sejumlah akun medsos penyebar konten provokasi”, judul berita 20 agustus 2919, 

yaitu  “ Korlap aksi ormas Surabaya di asrama mahasiswa Papua minta maaf terkait 

rasis” , dan judul berita 21 agustus 2019, yaitu “penghuni asrama mahasiswa Papua 

di Surabaya tak peduli kedatagan Fadli Zon”. Dari beberapa pemberitaan di atas,  

AntaraPapua dan SuaraPapua memperlihatkan framing yang saling bertentangan.  

 Melihat latar belakang dari kedua media online tersebut,  yang dikutip dari 

situs resmi AntaraPapua merupakan media online nasional yang berada dibawah 

naungan BUMN dengan nama perusahaan LKBN ANTARA. AntaraPapua sendiri 

telah berdiri di Papua sejak tahun 1970 dan seiring berjalan waktu,  AntaraPapua 

telah memiliki perwakilan di beberapa daerah di Sorong, Manokwari, Nabire, dan 

Biak. Visi dan misi dari LKBN ANTARA sendiri adalah untuk memberikan 
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informasi yang akurat bagi segala instansi atau pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan sebagai relasi publik.  

Sementara SuaraPapua merupakan media lokal Papua yang berdiri pada 

tanggal 10 desember 2011. Dikutip dari situs resmi SuaraPapua, media online 

SuaraPapua berdiri karena melihat banyaknya persoalaan mulai dari Pendidikan, 

ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang semakin runyam. Selain itu, SuaraPapua 

juga bertujuan untuk mengangkat suara-suara lain dari masyarakat Papua tanpa ada 

tekanan dari pihak manapun dalam menyampaikan fakta. Situs resmi SuaraPapua 

mengungkapkan, bahwa suara masyarakat Papua kerap diabaikan  dan fakta-fakta 

yang sebenarnya tejadi seperti pembangunan yang tidak merata, kebijakan 

pemerintah yang tidak memihak, pemberitaan media masa yang menempatkan 

masyarakat Papua dalam posisi yang bersalah. Maka, berdasarkan persoalan yang 

terjadi di Papua, SuaraPapua lahir untuk memberikan informasi yang sesuai dengan 

fakta di Papua.  

Insiden yang terjadi di asrama mahasiswa Papua, berbuntut kepada 

penolakan ungkapan rasis. UNECSO (2005) mendefinisikan, rasis merupakan 

bentuk deskriminasi dan pengecualian yang melihat dari suku, warna kulit, ras, 

agama dan  keturunan yang memiliki tujuan untuk mencederai akar nilai dan hak 

asasi manusia (HAM) dalam berbagai sisi ekonomi, budaya, atau sosial. Hasil 

jurnal Penelitian Irab (2007, p. 52) yang berjudul “Rasisme” memperlihatkan  

bahwa salah salah satu penyebab terjadinya rasisme ialah karena adanya mitos-

mitos yang berkembang sejak lama, seeprti adanya mitos-mitos kuno yang 

menyebutkan bahwa ada ras-ras tertentu yang merupakan keturan dari dewa-dewa, 
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ini banyak di temukan pada penduduk yang menganut agama Hindu, dan adanya 

paham-paham yang dikembangkan pada saat penjajahan kolonialisme Belanda. 

Selain itu, adanya paham-paham rasialisme di kembangkan oleh beberapa pihak 

untuk kepentingan kekuasaan, politik dan materi. Dalam  kasus rasisme terdapat 

pihak-pihak yang di untungkan dan adapula pihak yang dirugikan. Dalam kasus 

asrama mahasiswa Papua, ethnic Papua merupakan pihak yang dirugikan atas 

perlakuan rasisme tidak hanya dari  segi material yang dialami, namun juga dapat 

menurunkan semangat nasionalisme mahasiswa Papua.   

Ungkapan rasis dan penahana mahasiswa Papua di Surabaya yang terjadi 

pada 16 agustus 2019 bukanlah kali pertama terjadi. Dikutip dari media online 

detik.com (2018), pada tanggal 15 agustus 2018 asrama mahasiswa Papua yang 

oleh detik.com disebutkan dikepung dan mengalami ungkapan rasis di Suarabaya. 

Kasus rasisme yang sudah berakar panjang di Papua, mengakibatkan sikap sensitif 

di kalangan masyarakat Papua. Pada penelitian yang dilakukan oleh Munro (2019) 

,mengatakan bahwa  tindakan-tindakan rasis yang diberikan kepada mahasiswa 

Papua berasal dari mitos yang sudah ada sejak lama. Seperti anggapan bahwa 

masyarakat Papua masih hidup primitif, menggunakan koteka, kurang cantik atau 

tampan, kurang berpendidikan dan masih hidup dalam berburu untuk memenuhi 

kebutuhan makan sehari-hari. Selain itu, juga terdapat persepsi bahwa laki-laki 

Papua mempunyai stamina yang lebih kuat sehingga akan lebih efektif jika 

melakukan pekerjaan buruh kasar. Stigma-stigma seperti inilah yang menjadikan 

perlakukan rasis kepada masyarakat Papua masih kental hingga sekarang. Selain 

itu, Heidbüchel dalam bukunya The West Papua Conflict in Indonesia: Actos [i.e. 
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Actors], Issues and Approaches  (2007, p. 56) menyebutkan bahwa salah satu yang 

menyebabkan rasisme dan kuatnya kesenjangan yaitu kemiskinan. Masyarakat 

Papua Barat misalnya, tidak memiliki pilihan pekerjaan yang banyak dalam lingkup 

sosial di Indonesia, Heidbüchel menyebutkan seperti pekerjaan pembersih jalan dan 

sampah. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan di Papua Barat berada pada posisi 

pertama. Argumen yang disampaikan oleh  Heidbüchel pada tahun 2007 masih 

memiliki korelasi data yang sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 

bahwa pada tahun 2019 dari 34 provinsi di Indonesia, 16 provinsi berada diangka 

kemiskinan tertinggi. Pada posisi pertama diduduki oleh Papua (27,53%), Papua 

Barat (22,17%), NTT (21,09%), Maluku (17, 69%) dan Gorontalo (15,52%). 

Tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh Papua dan Papua Barat lah yang oleh 

Heidbüchel katakan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya rasisme. 

Di era kemajuan teknologi komunikasi, media sosial secara aktif digunakan 

untuk menunjukan keprihatinan, persekutuan dan penolakan. Ini dapat dilihat dari 

twitter Veronika Koman, yang dengan intens memberikan informasi tentang 

keadaan mahasiswa Papua yang berada di Surabaya. Namun pada tanggal 4 

sepetember 2019, Veronika Koman di tetapkan sebagai tersangka atas tindakan  

provokasi yang disebarkan melalui akun twitternya, terdapat beberapa twitter 

Veronica Koman yang oleh pihak kepolisian dianggap mempunyai unsur 

memprovokasi, sebagai beriktu :  
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Gambar 1.1 Twitter-twitter Veronika Koman yang dianggap provokatif  

  

  

         

Gambar : sumber Twitter Veronica  
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Gambar 1.1 (sambungan) 

 

 

Penetapan Veronika Koman sebagai tersangka, mendapat perhatian media 

suarapapua. Ini terlihat dari beberapa pemberitaan yang disampaikan, tanggal 10 

September 2019, yaitu “Veronika koman dan Surya Perlu di lindungi, bukan 

dikriminalisasi”,  judul berita 6 September 2019, yaitu “veronika Koman dan 

Pahlawan kemerdekaan Indonesia Douwes Dekker”, dan judul berita 7 September 

2019, yaitu “Komisioner HAM PBB diminta memberikan perlindungan hukum 

kepada Veronika Koman”.  Sedangkan penetapan tersangka Veronica koman, pada 

media AntaraPapua melihat dari sudut pandang berbeda, ini terlihat pada beberapa 

headline seperti, judul berita 5 september 2019, yaitu “wiranto : interpol buru 

Veronika Koman tersangka Provokator anarkis Papua”, judul berita 7 september 

2019, yaitu “Polda Jatim minta imigrasi Cabut paspor Veronika”, judul berita 10 

september, yaitu “Polda jatim imbau tersangka Veronika penuhi panggilan kedua“.  

SuaraPapua yang melihat tindakan Veronica sebagai suatu yang heroic, 

AntaraPapua melihat tindakan Veronica sebagai suatu tindakan provokasi. Ini 

terlihat dari judul berita AntaraPapua pada tanggal 4 september 2019, yaitu “Polda 

Jatim Tetapkan Veronica Koman tersangka hoaks Asrama Mahasiswa Papua”. 

dalam wacana AntaraPapua, terdapat tudingan bahwa Veronica lah adalah 
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penggerak aksi demo di Papua yang berlangsung pada tanggal 18 dan 19 agustus 

2019, melalui akun twitternya yang berisi ‘aksi monyet turun ke jalan’. Sedangkan 

jika melihat pemberitaan SuaraPapua (2019), aksi turun ke jalan yang di pimpin 

oleh KNPB bertujuan untuk menunjukkan  penolakan terhadap sikap rasisme yang 

diterima oleh mahasiswa Papua.  

Dari beberapa judul berita AntaraPapua dan SuaraPapua, memperlihatkan 

persfektif yang berbeda dalam melihat insiden asrama mahasiswa Papua dan kasus 

Veronica. Berdasarkan asumsi di atas, maka dalam penelitian akan menggunakan 

analisis framing untuk menjawabnya. Goffman (1986, p. XVI) yang 

mengembangkan teori Analisa framing, menyebutkan bahwa media menggunakan 

framing untuk mengubah prilaku dan menggiring opini pembaca agar memiliki 

persepsi yang sama dengan media. Dalam analisa framing memiliki dua framework 

yaitu, framing yang berasal dari psikologi yaitu framing yang tidak terduga dan 

kedua, framing yang di bentuk dengan kontrol dan bimbingan, disebut juga dengan 

framing sosiologi.  

Dalam pembingkaian, media memilih peristiwa atau isu yang kemudian 

ditonjolkan dengan menggunakan bermacam strategi broadcasting. Goffman dalam 

bukunya frame analysis an essay on the organization of experience (1986), 

menjelaskan bahwa, dalam proses sosiologi, pembaca memahami suatu berita akan 

secara aktif menafsirkan, mengklasifikasikan dan mengatur sesuai dengan 

pengalaman hidup yang pernah dialaminya. Dalam proses sosiologi, framing 

dilakukan dengan memberi penekanan pada alur cerita mengenai suatu peristiwa, 

sehingga pembaca dapat memahami konteks dari suatu kejadian dan konsep 
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sosisological digunakan oleh media agar pesan yang ingin disampaikan dapat 

tersampaikan dengan tepat. Sedangkan konteks psikologi, framing digunakan oleh 

jurnalis dengan menciptakan pesan yang lebih menonjol, ini di karenakan sifat 

manusia yang memiliki kecenderungan menyederhanakan realitas. Dengan 

memberikan framing pada teks atau gambar, pembaca dapat dengan mudah 

memusatkan perhatian pada simbol tekstual tersebut, dengan melakukan konsep ini 

media dapat menggiring pembaca kepada pemahaman seperti apa yang ingin di 

bentuk oleh media.   

Media dalam keadaan konflik dapat berfungsi dalam banyak hal, Amartya 

Sen (2011) dalam buku Peace and Democracy Society menyebutkan bahwa 

terdapat tiga fungsi media, yaitu : 

1. Message of the media convey important influences, 2. New media serve 

to shape outlooks more directly, 3. Media can have innovative roles in 

breaking down conflict. (2011, p. 55) 

 

Terjemahan dan penjelesan dari kutipan di atas adalah, Pertama, media berperan 

dalam menciptakan opini publik. Media baru ataupun media lama  memberikan 

berbagai macam informasi dari sosial, budaya, ekonomi, politik, dan tempat, yang 

dapat memberikan nilai positif apabila informasi yang di bagikan bernilai positif, 

begitu juga sebaliknya. Karena sifat media yang membagikan berbagai macam 

informasi penting seperti korupsi dan isu lainya, juga dapat mempengaruhi 

pemerintah dalam menentukan keputusan terhadap isu lokal ataupun dalam 

jangkauan lebih luas lagi.   Namun selain memberikan dampak yang positif, media 

juga dapat memberikan dampak negatif seperti berkembangnya isu-isu hoax, dan 

merusak nilai-nilai luhur yang sudah ada. Maka, dampak negatif ataupun positif 
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tergantung bagaimana framing media dalam melihat suatu peristiwa. Dalam 

perkembangannya, media melihat peristiwa sebagai keuntungan, maka informasi 

yang di tonjolkan adalah konflik, karena memiliki nilai jual yang lebih dan menarik 

perhatian pembaca.  

 Kedua, media baru memberikan pandangan secara langsung, dengan adanya 

internet memudahkan bagi setiap orang terhubung secara langsung, grup-grup 

terbentuk secara online di mana setiap orang yang memiliki pandangan yang sama 

dapat berkomunikasi dan berdiskusi. Ketiga, media memberikan solusi dalam 

konflik.  Media dapat menjadi sarana dalam mengekspresikan pandangan dan saran 

dalam menyelesaikan konflik, di mana ide-ide positif di satukan sehingga 

terbentuknya solusi bagi kepentingan umum.  

 Selain ketiga fungsi yang telah disampaikan, media juga berfungsi sebagai 

wadah pengawasan dalam berbagai bidang. Mcquail (2010, p. 85) menyebutkan 

bahwa dengan adanya media, dapat membantu kita dalam melihat dunia secara 

lebih luas dan juga dapat dengan sebaliknya yaitu membatasi pandangan. karena 

media merupakan sebuah sistim yang terintegrasi dan dapat menghubungkan dari 

satu orang keorang lain. maka dari itu, dapat dikatakan bahwa media memiliki dua 

mata yang berbeda yaitu dapat keterbukaan versus kontrol , dan netral versus 

keberpihakkan. Yang dimaksud oleh McQuail ialah media dapat memberikan 

wawasan, pengetahuan , menjadi mata dan telinga bagi para audiensnya. Namun, 

pada sisilainnya media juga dapat membatasi pandangan dan pemahaman, karena 

di dalam media juga terdapat kontrol-kontrol yang membatasi pemhaman, hal itu 

dilakukan agar audiens memiliki pandangan yang sama akan suatu norma. Selain 
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itu, media juga memiliki dua sisi netral dan berpihak, bahwa di dalam penyampaian 

informasi, media bisa saja bersikap netral namun bisa juga berpihak kepada salah 

satu penguasa. Keberpihakkan media kepada penguasa seperti yang telah 

disampaikan oleh Marx bahwa para penguasa menyampaikan ideologinya melalui 

media. Dikutip dari  Digital Labour and Karl Marx (2014, p. 104) Marx 

beranggapan bahwa media merupakan produk kapitalis yaitu produk para penguasa 

yang betujuan untuk mempengaruhi masyarakat dan mengikuti tatanan sosial yang 

kaum petinggi ciptakan, bahwa terdapat paham media digunakan agar tercapainya 

kepentingan ekonomi politik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kenapa 

masyarakat dapat terpenagruh paham-paham di media, salah satunya dari temuan 

penelitian yang dilakukan oleh Nuswantoro (2013) yang membahas tentang “Media 

Massa dalam Situasi Konflik: dari Bandwagon Effect Sampai Peace Narrative”, 

menyebutkan bahwa adanya efek Bandwagon yaitu media memberikan pengaruh 

kepada khalayak untuk percayai dan melakukan hal-hal yang dipertunjukkan di 

dalam media, bahwa media digunakan untuk meyakini masyarakat akan suatu hal. 

Hal ini dilakukan oleh media dengan mempertunjukkan kejadian-kejadian, hal-hal 

yang dilakukan oleh orang lain sehingga menginspirasi masyarakat lain pula.   

 Apabila media dapat mempengaruhi masyarakat maka seharusnya media 

juga dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik. Argument ini di dapat 

dari teori Johan Galtung yang mempelopori prinsip jurnalisme damai yang dikutip 

dalam buku Lynch & Galtung (2010, p. 104),   apabila media dapat digunakan untuk 

membentuk konflik, maka media juga dapat digunakan untuk menciptkan 

kedamaian. Namun untuk mencapai hal tersebut, media harus memiliki tanggung 
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jawab terhadap suatu konflik sehingga dalam pemberitaan media tidak melihat 

konflik dari jumlah korban yang jatuh atau kerusakan yang diterima, namun melihat 

dari bagaimana konflik itu terjadi, bagaimana solusi untuk mengakhiri konflik, 

melihat konflik dari kedua belah pihak, dan media dalam keadaan konflik tidak 

sebagai pemberi informasi saja namun juga sebagai mediator bagi kedua belah 

pihak.  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, misalnya oleh Khamadi pada 

tahun (2011) mengenai “The Role of the media in conflict  situations in Kenya : A 

CASE OF THE TANA DELTA CONFLICT” dan penelitian yang dilakukan oleh 

Mensah, Boasiako dan Acquah pada tahun  (2017) mengenai “Assessing the Role 

of the Mass Media to Conflict Resolution in Tuabodom”  yang melihat peran media 

dari prinsip jurnalisme damai dan jurnalisme perang ditemukan hasil bahwa bukan 

persolaan mudah bagi media untuk menggunakan prinsip jurnalisme damai, dan 

bahkan prinsip jurnalisme damai merupakan suatu capaian yang sulit untuk 

dilakukan mengingat kuatnya ideologi media untuk mencapai kepentingan masing-

masing dalam pemberitaannya. 

 

1.2 Penelitian terdahulu 

 Terdapat beberpa penelitian terhadulu yang menggunakan analisis Pan 

dan Kosicki yang berhubungan dengan konflik. Dari beberapa penelitian dilakukan  

untuk melihat bagaimana media swasta dalam membingkai konflik, dan dari hasil 

penelitian di temukan konglomerasi media memiliki andil yang kuat bagaimana isi 

pemberitaan akan dibentuk. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Elina Flora (2014) dengan judul “analisis Framing Berita Calon 

presiden RI 2014- 2019 Pada Surat Kabar Jawa Pos dan dan Tribun Kaltim ”, dalam 

penelitian ini menggunakan analisis framing Pan dan Kosicki. Dari hasil analisa 

ditemukan bahwa, surat kabar Jawa Pos memberitakan Dahlan Iskan secara 

dominan, hal ini berdasarkan hasil temuan Elina Flora bahwa  Dahlan Iskan 

merupakan mantan CEO dari surat kabar tersebut. Hal senada ditemukan pada surat 

kabar Tribun Kaltim yang menjadikan berita terkait Jokowi lebih dominan, dari 

hasil temuan Elina Flora bahwa pemilik dari Tribun Kaltim merupakan tim 

Suksesnya Jokowi  pada tahun 2014. 

 Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Kumala Citra Somara 

Sinaga (2016) yang berjudul ‘Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah di 

Kompas.com dan Merdeka.com’ bertujuan untuk melihat bagaimana media online 

membingkai pemberitaan bom Sarinah, dengan menggunakan analisa framing Pan 

dan Kosicki maka ditemukan hasil bahwa media online kompas.com dalam 

beritanya lebih menonjolkan informasi yang di dapati dari pihak kepolisian saja, 

sehingga berita yang disampaikan tidak berimbang, sedangkan merdeka.com 

informasi yang diberikan lebih banyak berasal dari masyrakat yang berada pada 

saat kejadian dan kurangnya dari pihak yang profesional. Media kompas.com dan 

merdeka.com dalam beritanya tidak memperhatikan prinsip-prinsip jurnalisme, 

namun hanya mengedepankan kecepatan informasi di bagikan kepada masyarakat 

sehingga banyak terjadi kesalahan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Qurrotaa’yun (2017) yang berjudul  

‘Analisis framing model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap kasus bom 
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Thamrin pada pemberitaan media asing online CNN (Cable News Network) 

CNN.com periode Januari 2016’. CNN merupakan media yang berasal dari 

Amerikan Serikat dan kerap membentuk berita propaganda seperti pemberitaan 

mengenai Iran yang di pandang negatif dan sering memberitakan islam terorisme 

yang tidak cover both side. Maka, dari hasil penelitian di temukan  bahwa CNN 

dalam pemberitaan bom Thamrin menonjolkan bahwa Indonesia merupakan negara 

teroris dan kelompok islam di Indonesia memiliki hubungan dengan kelompok 

ISIS.  

 Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan melihat bagaimana media 

membingkai suatu berita, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan 

melihat bagaimana media mengkonstruksikan suatu peristiwa dalam tulisannya, 

dan bagaimana media mempengaruhi pembaca dalam tulisannya.   

 

1.3 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan, adanya perbedaan sudut 

pandangan mengenai konflik yang terjadi pasca konflik asrama mahasiswa Papua 

di Suarabaya, maka pada penelitian akan melihat; Bagaimana media  online 

SuaraPapua dan AntaraPapua dalam mengkonstruksi konflik yang terjadi pasca 

insiden asrama mahasiswa Papua? 
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1.4 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat melihat bagaimana media 

mengkonstruksikan fakta dan untuk melihat bagaimana media dalam menyusun 

wacana sehingga dapat mempengaruhi pembaca.  

 

1.5 Signifikansi Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada dunia 

akademisi khususnya bidang ilmu komunikasi media, dan juga dapat 

memberikan pengetahuan bagi masyarakat  agar dapat meningkatkan literasi 

dalam menerima informasi dan dapat melihat berita dari berbagai macam media 

agar terhindari dari framing satu media saja, khususnya mengenai bagaimana 

media mengkonstruksi konflik yang terjadi pada konflik asrama mahasiswa 

Papua.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah, konflik yang terjadi di 

asrama mahasiswa Papua di Surabaya 16 agustus 2019, yang berbuntut pada 

ungkapan rasis oleh sejumlah pihak terkait dan pengamanan mahasiswa Papua oleh 

pihak kepolisian. Pada saat kasus tersebut terjadi, media online menjadi salah satu 

wadah penyebaran informasi mengalir dengan cepat, sehingga berita terkait konflik 

tersebut menyebar dengan cepat di masyarakat. Penelitian ini, merupakan penelitian 

analisa framing media yang bertujuan untuk melihat bagaimana media dalam 

mengkonstruksikan realitas dalam beritanya. Dengan melihat dua media online 
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yaitu AntaraPapua yang merupakan media lokal Papua dan AntaraPapua yang 

merupakan media instansi pemerintah, yang mana kedua media ini dipilih karena 

memiliki sudut pandang berbeda dalam melihat konflik asrama mahasiswa Papua.  

 Dalam melakukan penelitian, peneliti membatasi berita dalam periode 

satu bulan yaitu 16 agustus- 16 september 2019. Pembatasan ini dilakukan karena 

proses hukum dari rentetan konflik yang diakibatkan dari asrama mahasiswa Papua 

masih berjalan. Dalam periode yang telah ditentukan, diambil dua berita dari 

SuaraPapua dan dua berita dari AntaraPapua, dua berita dipilih dari masing-masing 

media online agar dapat menemukan pola penulisan berita  pada kedua media online 

tersebut. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka dalam penelitian ini akan 

menggunakan analisa framing Pan dan Kosicki, di mana Pan dan Kosicki dipilih 

karena memiliki struktur analisa yang kompleks, dengan memperhatikan empat 

struktur penting yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Maka dengan 

menggunakan analisa framing Pan dan Kosicki diharapkan dapat menjawab 

pertanyaan penelitian yaitu bagaimana media online SuaraPapua dan AntaraPapua 

mengkonstruksi konflik asrama mahasiswa Papua.  

  

  

 

 

 

 


