
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang menggunakan analisis framing sudah banyak dilakukan 

sebelumnya oleh banyak peneliti, penelitian menggunakan analisis framing 

terhadap pemberitaan kasus meninggalnya terduga teroris Siyono sendiri juga 

sudah pernah dilakukan oleh beberapa  peneliti, diantaranya adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah (2016) mahasiswi fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, dalam penelitiannya 

yang berjudul Jurnal Pembingkaian Berita Penangkapan Terduga Teroris oleh 

Densus 88 Antiteror dalam Media Cetak (Analisis Framing dalam Harian 

Republika dan Koran Tempo Terkait Penangkapan Siyono oleh Datasemen 

Khusus 88 Antiteror). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana kedua media nasional tersebut mengkonstruksi berita-berita terkait 

perlakuan Densus 88 terhadap terduga teroris asal Klaten. Hasil dari penelitian 

ini menjelaskan bahwa kedua media menganggap berita tersebut adalah 

penting dan memberitakan dengan sudut pandang yang sama yaitu ketidak 

adilan yang terjadi kepada terduga teroris Siyono. 

Penelitian lain yang meneliti kasus meninggalnya terduga teroris Siyono 

juga pernah dilakukan oleh Amalia (2016) mahasiswi Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul, dalam penelitiannya yang berjudul 



Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kematian  Terduga Teroris Siyono di 

Kompas.com, Republika Online, dan Tempo.co Periode Maret 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembingkaian berita yang 

dilakukan Kompas.com, Republika Online, dan Tempo.co mengenai kasus 

kematian Siyono selaku terduga teroris dalam perspektif analisis framing 

Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki.  

Penelitian menggunakan analisis framing pernah dilakukan sebelumnya 

oleh Rizky (2014) Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut kasus yang diangkat mengenai 

Analisis Framing Pemberitaan Penyelenggaraan Miss World di Indonesia 

pada SKH Sindo dan SKH Republika Periode 2 Agustus – 23 September. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk 1. Mengetahui SKH Republika dan Sindo 

dalam membingkai pemberitaan mengenai Penyelenggaraan Miss World 213 

di Indonesia pada periode 20 Agustus – 23 September. 2. Untuk mengetahui 

faktor- faktor yang membingkai SKH Republika dan Sindo dalam 

membingkai pemberitaan mengenai Penyelenggaraan Miss World 213 di 

Indonesia pada periode 2 Agustus- 23 September.    

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah 

(2016), Amalia (2016) dan Rizky (2014) adalah penelitian ini meneliti tentang 

framing pemberitaan dari meninggalnya terduga teroris Siyono oleh Densus 

88 di media cetak yaitu Surat kabar Harian Kompas dan Republika pada 

periode bulan Maret – April 2016. Hal ini berarti penelitian yang peneliti 



lakukan lebih mengacukepada bagaimana media cetak Kompas dan Republika 

dalam mengemas pemberitaan meninggalnya terduga teroris Siyono oleh 

Densus 88 dan juga melihat dari bagaimana surat kabar Kompas dan 

Republika membingkai berita tersebut yang dilihat dari sisi framing model 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki melalui sudut pandang struktur 

pemberitaannya.  

B. Kerangka Teori 

1. Pandangan Konstruksionis terhadap Teks Berita 

Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. 

Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media 

dan teks berita yang dihasilkannya. Konsep tersebut diperkenalkan oleh 

sosiolog interpretatife, Peter L. Berger bersama dengan Thomas 

Luckman.
1
 

Sebuah teks berita adalah konstruksi atas realitas. Maka dari itu, sudah 

sewajarnya jika banyak wartawan mempunyai berbagai pandangan yang 

berbeda dalam sebuah situasi dan kasus atau peristiwa yang sama. Hal 

tersebut sangat dapat terjadi dan dapat dilihat dari bagaimana ia 

mengkonstruksikan peristiwa tersebut dan dituangkan dalam sebuah teks 

berita. 
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Realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran 

wartawan. Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya 

untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta yang diekspresikan 

untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi 

dan dialektika tersebut.
2
 Setiap wartawan akan berbeda dalam menangkap 

momen peristiwa yang terjadi, dan dalam menuangkannya di teks berita 

setiap wartawan mempunyai bahasanya tersendiri. 

2. Konten Media 

a. Media Massa 

Media massa atau juga dikenal sebagai pers merupakan istilah 

yang digunakan ditahun 1920-an untuk memperkenalkan jenis media 

yang secara khusus dirancang untuk mencapai masyarakat yang sangat 

luas.
3
 

Menurut Wilbur Schrahman dalam bukunya Four Theories of the 

Pers yang mengemukakan empat teori terbesar pers, yaitu “The Authotarian, 

The Libertarian, The Social Responsibility, dan The Soviet Communist 

Theory. Ke-empat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai 

pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang 

banyak hal yang mengemuka ditengah masyarakat. Oleh karena itu media 

massa atau pers merupakan media komunikasi yang digunakan dalam media 
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cetak, yaitu sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala 

seperti surat kabar dan majalah”.
4
 

Bagi pengguna media massa akan sangat penting untuk bisa 

mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan disetiap media massa 

baik cetak maupun elektronik. Sebelum mengakses informasi media 

massa, khalayak perlu mengidentifikasi media massa untuk dapat 

menghubungkan dengan kebutuhan dan kepentingan pribadi dalam 

mengakses media massa. Oleh karena itu, setiap media massa 

mempunyai karakteristik tersendiri. Adapun karakteristik media 

massa, antara lain: 

1) Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri 

dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan 

sampai pada penyajian informasi. 

2) Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang 

memungkinkan terjadi dialog antar pengirim dan penerima. 

Kalaupun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan 

waktu dan tertunda. 

3) Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu 

dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan 

simultan, di mana informasi yang disampaikan deiterima oleh 

banyak orang pada saat yang sama. 
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4) Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja 

dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku 

bangsa.
5
 

Jika media komunikasi adalah semua sarana atau alat komunikasi 

dalam kehidupan manusia baik secara verbal (teks, gambar) maupun 

nonverbal (mimik muka, gerakan) maka media dalam komunikasi 

massa dapat berupa media cetak dan elektronik. Media massa cetak 

adalah media massa yang menggunakan media cetak seperti kertas 

Koran yang di dalamnya ada tulisan yang berupa kata-kata dan 

kalimat, akan tetapi tulisan tersebut bukanlah tulisan biasa layaknya 

surat-menyurat, melainkan tulisan yang disebut news (berita) yang 

teknik penulisannya mengikuti kaidah jurnalistik. Surat kabar dan juga 

majalah merupakan salah satu bagian dari media massa cetak.
6
 

b. Surat kabar 

Surat kabar masuk ke Indonesia sekitar tahun 1615 dengan 

Koran Memorie des Nouvelles yang ditujukan khusus untuk kalangan 

pegawai Belanda yang saat itu bekerja di Indonesia. Surat kabar 

berbahasa Belanda yang pertama kali terbit di Hindia Belanda 

(Indonesia), yaitu surat kabar Betaviaise Nouvelles en Politique 

Raisoven Mensen (1744), Vendu Nieuws (1780), Bataviasche 
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Koloniale Courant (1810). Surat kabar berbahasa Melayu yang terbit 

sekitar tahun 1885 adalah Bintang Barat, Hindia Nederland, Dinihari, 

Bintang Djohar, Selompret Melayu, Surat kabar berbahasa Jawa 

pertama yaitu Bromartani yang terbit di Solo.
7
 

Surat kabar atau koran merupakan media massa paling tua 

sebelum adanya film, radio, dan televisi. Sebagai media cetak, surat 

kabar mempunyai kelebihan yaitu sebagai catatan tertulis yang mampu 

merekam peristiwa bahkan kejadian di masa lampau meskipun 

peristiwa itu sudah terjadi beberapa puluhan tahun yang lalu. Surat 

kabar cetak dibedakan atas periode terbit yaitu pagi dan sore, ukuran 

dari plano dan tabloid, dan sifat penerbitannya secara nasional, lokal.
8
 

c. Berita 

Berita berasal dari bahasa sanskerta Vrit yang berarti “ada” atau 

“terjadi, namun dapat pula dikatakan Vritta artinya “kejadian yang 

telah terjadi”. Jadi yang dimaksut dengan berita adalah lapora 

peristiwa aktual dan hangat melalui proses kerja jurnalistik sehingga 

layak dipublikasikan oleh media massa. Berita itu lebih dari sekedar 

kegiatan berkomunikasi antar manusia, tetapi berita merupakan hasil 
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pengolahan data mentah dalam bentuk teks, suara, gambar, film yang 

diolah menjadi suatu berita.
9
 

Berita terjadi melalui proses yang dinamakan kegiatan jurnalistik. 

Kegiatan tersebut meliputi mencari peristiwa atau kejadian, 

mengumpulkan fakta dan mengolahnya menjadi suatu berita kemudian 

disebarkan melalui media massa. 

Dalam penyajian berita di media massa cetak (surat kabar/ 

majalah) memiliki ciri khas tersendiri, yaitu menggunakan jenis berita 

yang langsung mengemukakan fakta yang disebut straight news tanpa 

penambahan kata-kata diplomatis atau berita tidak langsung yang 

diplomatis sehingga fakta yang kelihatan sepele menjadi menarik 

untuk diamati dan dinikmati, dan jenis ini disebut features news.
10

 

Setiap berita yang terbit, biasanya memberitakan kejadian yang 

hangat atau berita tersebut merupakan peristiwa yang terjadi kemarin 

atau dalam waktu dekat. Biasanya surat kabar paling cepat 

memberitakan peristiwa yang terjadi di hasil sebelum Koran atau surat 

kabar tersebut terbit dan dibaca oleh khalayak.  

Berita sendiri berbeda menurut karakteristik media massa, bila 

berita itu dimuat dalam media cetak Koran dan majalah, maka ada ciri 

khasnya tersendiri yang lebih menekankan pada kekuatan 
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headline(judul) berita, kepadatan informasi dalam bagan piramida 

terbalik, penempatan berita di halaman depan atau belakang, berita 

dengan foto atau tanpa foto, berita di halaman berwarna atau tidak 

berwarna. Gaya bahasa straight news atau features, semuanya 

memainkan peran penting dalam pembuatan berita di media cetak.
11

 

Media cetak seperti Koran dan majalah membutuhkan kemampuan 

membaca dari khalayak, selain itu dituntut membayangkan suatu 

peristiwa dalam benaknya. Khalayak media juga masih dapat kembali 

pada artikel atau berita yang sama bila suatu saat ia perlu mengingat 

kembali. 

d. Menulis Berita Islami 

Berita islami adalah berita tentang agama dan umat islam atau 

berita “umum” yang dikemas dalam perspektif islam. Tujuannya agar 

pembaca memahami dan mengamalkan islam atau memahami sebuah 

peristiwa sesuai dengan pemikiran islam (fikrah islami).  

Peristiwa atau fakta yang ditulis diarahkan untuk tidak sekedar 

menyajikan informasi, tetapi juga mengingatkan pembaca akan Allh 

SWT dan ajaran-Nya (islam). Dalam dunia jurnalistik, berita demikian 

bisa dimasukkan kedalam kategori “berita interpretatif” (interpretative 

news), yakni berita yang berisi gabunatgan antar penuturan fakta dan 

komentar, ulasan, atau penafsiran penulisannya. 
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2) Teknis Penulisan 

Pola penulisan berita islami secara teknis sama dengan 

penulisan berita “umum”, yakni mengacu pada rumus 5W+1H. 

Susunan tulisan atau struktur berita pun umumnya terdiri dari 

empat bagian utama:Headline, yaitu kepala berita atau judul 

berita; Dateline, yaitu waktu dan nama tempat berita dibuat atau 

diperoleh :Lead, atau teras berita dan News body, yakni tubuh atau 

isi berita. 

Biasanya, dimasukkan satu unsur lagi di bawah judul yaitu 

eye catcher atau eye catching (penarik minat) mata pembaca untuk 

membaca. Biasanya berupa kutipan dari isi berita atau kutipan isi 

pmbicara narasumber yang paling menarik. 

Pada umunya, penulisan berita mengacu pada struktur 

piramida terblik (invertedpyramid), yaitu memulai penulisan 

berita dengan menggemukkan bagian berita yang dianggap paling 

penting, kemudian diikuti bagian-bagian yang dianggap agak 

penting, kurang penting, tidak penting, dan seterusnya. 

Bagian paling penting ini dituangkan dalam lead, bagian 

kepala atau awal yang biasanya terletak pada alinea pertama. 

“Sudah menjadi hukum jurnalistik,” kata Al Hester, “bagi 

sebagian berita yang akan ditulis dengan menampilkan lebih dulu 

fakta-fkta yang paling penting”. 



Susunan berita piramida terbalik menguntungkan pembaca 

dalam hal efisiensi waktu karena langsung mengetahui berita 

paling penting. Karenanya, bentuk itu bisa lebih menarik perhatian 

pembaca, selain itu, bentuk tersebut pun memudahkan kerja 

redaktur (editor, penyunting) untuk melakukan pemotongan 

naskah (cutting) jika kolom atau ruang (space) yang tersadia 

terbatas atau tidak cukup untuk memuat seluruh bagian berita. 

3) Karakteristik Isi 

Dari segi isi, berita islami dapat ditulis atau dikenali dengan 

mengacu kepada hal-hal tersebut: 

a) tidak mengandung dusta atau memanipulasi data. 

b) meneliti secara cermat (cek dan ricek) kebenaran informasi 

yang disampaikan dan melakukan konfirmsi serta 

klarifikasi (tabayun) kepada pihak terkiat (Q.S 49:6) 

sebelum menyiarkannya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 

sebagai berikut: 

اآَي ا ُّيَي َي ْن ُن ْنا َي اِذآِذ َيا َي َي اَي ٍإا ُّيَي ُن ْنيِذ ُن  ا َي َي ٰى ا ُن ِذ يُن  ا ُّيَي ْنآًم ا ِذ ا ِذ َييَي ٍإا ُّيَي َييُّيَي ُّيَّل ُن  ا َي ْن ا َي اَي ُن ْنا َي اِذ ٌق ا آَي ُن  ا ِذ ْن   َي ا َي ُّي  َي ا اَّل ِذ يَي

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 

orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah 

dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah 



kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 

menyebabkan kamu menyasal atas perbuatanmu itu.
12

 

c) Menghindari penghinaan, ejekan atau caci maki sehingga 

menumbuhkan permusuhan dan kebencian (Q.S. 49: 11). 

Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut: 

ا َيكُنيَّلاخَي ُّيْنرًم اآِذ ُّيْن ُنيَّلا ا َي ْن ا ِذسَي اٍإا َيسَي ٰى ا ِذسَي اٌقاآِذيْن ا َيكُن  ُن  اخَي ُّيْنرًم اآِذ ُّيْن ُن ْناوَيَلَي ا َي ْن ا َيسَي ٰى ا ُّيَي ْنمٍإ ا ُّيَي ْنمٌقاآِذيْن رْن ا َيسْنخَي ا آَي ُن  اَلَي  َي ا َي ُّي  َي ا اَّل ِذ يَي

اۖ   َياْنقَي بِذ ا ُّيَي َي  ُّيَيزُنو ا ِذ ْلْن زُنو ا َي ُّيْنفُنسَيكُن ْناوَيَلَي ا ُّيَي ْنمِذ اۖ  اوَيَلَي ميَي  ِذ ا ْلْنِذ ا ُّيَي ْندَي اْن ُنا اْنفُنسُن قُن ا َلِذ ا ُن ُنا الَّل اِذمُن  َياۚ  ا ِذئْنسَي ا َي ُنواَيٰىئِذ َي ا َيْنا ُّيَي ُن ْن اوَيآَييْن  

Hai orang-orang yang beriman janganlah sekumpulan 

orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh 

jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan 

jagan pula sekumpulan perempuan merendahkan 

kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih 

baik. Dan jaganlah suka mencela dirimu sendiri dan 

jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung 

ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang 

buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, 

maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
13

 

d) Menghindari prasangka buruk (suuzhan) atau memegang 

teguh “asas praduga tak bersalah” karena sebagian 

prasangka itu dosa (Q.S. 49: 12). Quran Surah Al-Hujurat 

ayat 12: 

ا ِذْثْنٌقا ا الَّليِّ ا ِذ َّلا ُّيَي ْنضَي ا الَّليِّ ثِذريًم اآِذيَي ا آَي ُن  ا  ْن َي ِذيُن  ا َي ا ُّيَي ْنضًم اۖ   َي ا َي ُّي  َي ا اَّل ِذ يَي ا ُّيَي ْنضُنكُن ْن ا ُّيَيغْن َي ْن اَتَيَيسَّلسُن  اوَيَلَي اۚ  اوَيَلَي ا َيُيُنِذ  

رِذ ْن ُنمُن هُنا ا َي ْن ُنلَياَلَيْن َيا َيخِذ هِذاآَي ْن ًم ا َيكَي ا َيحِذ  ٌقاۚ  اوَي  ُّيَّلقُن  ا ا َّلهَياۚ   َيحَيدُن ُن ْنا َي ْن ا ِذ َّلا ا َّلهَيا ُّيَي َّل بٌق  
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Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 

purba-sangka (kecurigaan) karena sebagian dari purba-

sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan 

orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 

Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan 

daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu 

merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allh Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang.
14

 

e) Tidak mengandung unsur memata-matai tu mencari-cari 

kesalahan orang lain dan saling memfitnah atau 

bergunjing (ghibah), yakni membicarakan aib orang lain 

(Q.S. 49:12). 

f) Menghindari pemberitaan hal-hal yang menjurus pada 

meruncingnya perbedaan pendapat (khilafiyah) sehingga 

memecah-belah umat Islam. 

g)  Berita baik atau tentang kabaikan diarahkan kepada 

ajakan untuk mengikutinya („amr ma‟ruf) dan berita 

buruk atau kejelekan diarahkan pada pencegah (nahyi 

munkar). 

4) Bahasa Berita Islami 

Bahasa, istilah atau penulisan kata-kata yang digunakan 

dalam penulisan berita islami hendaknya: 

a) Menggunakan kata-kata yang benar, baku, sesuai 

kaidah bahas yang berlaku dan komunikatif (qaulan 
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sadida, Q.S 4:9). Islam mengajarkan umatnya untuk 

mematuhi tata tertib atau peraturan yang sudah 

ditentukan, termasuk dalam soal bahasa.”Sesungguhnya 

segala persoalan itu berjalan menurut ketentuan” (H.R. 

Ibnu Asakir dari Abdullah bin Basri) 

Kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD). Tapi dalam 

penggunaanya diusahakan tidak terkesan memaksakan 

atau memperhatikan realitas ynag hidup dalam 

masyarakat. Bukankah yang teramat penting adalah 

unsur komunikatifnya dalam arti diterima pesan yang 

akan disampaikan. Masalah pembaca percaya atau 

tidak, itu soal lain. 

b) Menggunakan kata-kata yang tepat sasaran, 

komunikatif, atau mudah dimengerti (qaulan baligha, 

Q.S. 4:63). Nabi Saw bersabda, “berbicaralah kepada 

manusia sesuia dengan kadar akal (intelektualitas) 

mereka” (H.R. Muslim). Kata-kata yang komunikatif 

adalah yang tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, tetapi 

langsung ke sasaran (straight to the poin). 

c) Menggunakan kata-kata yang santun, lemah-lembut, 

atau tidak kasar dan tidak vulgar (qaulan karima, Q.S. 



17:23). Misalnya, wafat/meninggal dunia (tewas atau 

mati), pencuri (bukan maling), bersenggama (bukan 

berhubungan seks), dipukuli (bukan kena bogem 

mentah), dan lain-lain. 

d) Jika melakukan kritik, gunakan kata-kata yang baik dan 

tidak menyinggung perasaan (qaulan ma‟ruf, Q.S 4:5). 

Misalnya, dia sebaiknya mengundurkan diri (bukan: dia 

harus mundur), melakukan kekhilafan (bukan: 

melakukan kesalahan, dan sebagainya. 

e) Menggunkan istilah-istilah Qurani. Mksudnya, sebuah 

istilah /kata yang dimunculkan hendaknya disertai 

istilah yang ada dalam Al-Quran dengan tujuan 

mensyi‟arkannya atau mempopulerkannya. Misalnya, 

“berprasangka buruk” (suuzhan), “budi pekerti yang 

baik” (akhlaqul karimah, “berjuang demi agama” 

(jihad), “sombong” (kibr), “iri hati” (hasad), 

“membicarakan aib orang lain” (ghibah), “saling 

membantu” (ta‟awun), dan sebagainya. 

f) Bahasa yang digunakan mengandung pemihakan 

kepada kebenaran. Paham kesetaraan, keadilan, tanpa 

ragu mengungkapkan fakta, sekalipun dampak negatif 

menimpa umat islam. Begitu sebaliknya, pihak lain 



yang mendiskreditkan  Islam harus dihadapi dengan 

menunjukkan bahwa kebenaran itu ada nyata. Itu semua 

nilai-nilai yang dibenarkan agama Islam. Islam bukan 

agama propokatif, bukan mau menang-menangan, tapi 

Islam menawarkan kebenaran. 

5) Nilai-nilai Jurnalistik 

Berita islami harus tetap sama menariknya dan sama 

layak jualnya (marketable) dengan berita-berita pada 

umumnya. Karena itu, seorang reporter/ jurnalistik muslim 

secara teknis harus tetap mengikuti “hukum universal 

jurnalistik” berupa nilai-nilai berita atau nilai-nilai 

jurnalistik (journalistic values). 

Tidak semua peristiwa layak dilaporkan dalam sebuah 

berita dan tidak semua berata layak disiarkan atau dimuat. 

“Karakteristik utama” sebuah berita yang layak muat (lift 

to print) antara lain sebagai berikut: 

a) Cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu. Seorng 

pakar jurnalistik mengatakan, tulisan jurnalistik adalah 

tulisan yang member pembaca pemahan atau informasi 

yang tidak ia ketahui. 

b) Nyata (faktual), benar-benar terjadi, yakni informasi 

tentang sebuah fakta (fact), bukan fiksi atau karangan. 



Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian 

nyata (real event), pendapat (opinion), dan pernyataan 

(statement) sumber berita. Dalam unsur ini terkandung 

pula pengertian, sebuah berita harus merupakan 

informasi tentang sesuatu sesuai keadaan sebenarnya 

atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya. 

c) Penting, artinya (1) menyangkut orang penting (news 

maker, man makes news), seperti ulama, cendekiawan 

Muslim, pejabat, dan (2) menyangkut keperntingan 

orang banyak. Misalnya peristiwa yang akan 

berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas, 

atau dinilai untuk diketahui dan diinformasikan kepada 

orang banyak, seperti kebijakan baru pemerintah, 

kenaikan harga, dan sebagainya. Dalam konteks 

jurnalistik islami, berita yang layak muat haruslah 

mengacu kepada kepentingan islam dan umatnya. 

d) Menarik, artinya mengundang orang untuk membaca 

berita yang kita tulis. Berita yang biasanya menarik 

perhatian pembaca, disamping yang aktual, faktul, dn 

penting, juga berita yang bersifat: Menghibur, yaitu 

yang mengandung unsur rekreasi, humor, lucu; 

Mengandung keganjilan atau keanehan. Jurnalistik 



islami harus mengarahkan berita semacam ini kepada 

pengingatan pembaca akan kemahakuasaan Allh SWT; 

Memiliki unsur kedekatan (proximity), baik secara 

geografis, emosional, muapun relasional; Mengandung 

human interast (menyentuh, emosi, menggugah 

perasaan. 

6) Judul berita (headline) 

Pembuatan headline (kepala berita atau judul berita), 

sebagaimana dikemukakan Wrren K. Age, harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: diambil dari 

informasi di dekat bagian atas berita, dipilih kata-kata 

yang memenuhi ruangan yang tersedia, seperti: Biasanya, 

kata benda diikuti kata kerja; Judul label (non kata kerja 

biasanya dipakai untuk featur); Umunya, kata sandang 

(article), kata sifat (adjective), dan kata keterangan 

(adverb) di buang; Hampir harus selalu ditulis dalam 

kalimat “kejadian sekarang” (present tense); Nama 

seorang hanya digunakan jika dia tokoh; Hanya 

digunakan tanda kutip tunggal; Umunya penggunaan 

singkatan dihindari; Jelas, tidak kabur 

a) Fungsi judul berita antara lain: Menarik perhatian 

pembaca; Menyimpulkan isi berita; Membantu 



menentukan nada surat kabar; Melukiskan  mood 

berita; Memberi keringanan pada typografi 

b) Judul berita juga: Bersaing  satu sama lain untuk 

menarik perhatian pembaca. Berita yang bagus bisa 

terlewatkan jika judulnya gagal menarik perhatian 

pembaca; Penting untuk merakit halaman yang 

mencolok mata (eye catching), seimbang dan 

menarik; Memberi ciri khas atau keprihatinan Koran; 

Menjual koran dan bersaing dengan judul lain; 

Keterampilan yang diperlukan dalam menulis berita; 

Persepsi yang tepat mengenai berita; Perbendaharaan 

kata yang luas dan dalam.; Pemahaman tajam tentang 

struktur halaman; Ketajaman mata terhadap makna 

berganda. 

7) Teras Berita (Lead) 

Teras beritaatau lead adalah bagian berita yang terletak 

di alineaatau paragraf pertama, yakni setelah headline dan 

dateline dari dalam badan atau isi berita (news 

body).Lead umumnya disusun dalam bentuk: Summary 

sead atau conclusion lead (teras berita yang 

menyimpulkan dan dipadatkan); Statement lead (teras 

berita berupa pernyataan); Quotation lead (teras berita 



kutipan); Contrast lead (teras berita bertolak belakang); 

Exlamation lead (teras berita yang menjerit). Lead pun 

dapat mengacu pada rumusan 5W+1H berdasarkan 

penonjolan salah satu unsur.
15

 

3. Analisis Framing 

Pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita 

(story telling) media atas peristiwa. Cara bercerita tersebut tergambar pada 

“cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. “Cara melihat” ini 

berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisi framing 

merupakan analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media 

mengkonstruksi realitas. Analisi framing juga dipakai untuk melihat 

bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.  

Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis framing mempunyai 

karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif. 

Dalam analisis isi kuantitatif, yang ditekankan adalah isi (content) dari 

suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara dalam analisis framing, yang 

menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks. Framing 

mengutamakan melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksikan 

oleh media. Bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan 
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menyajikannya kepada khalayak pembaca.
16

 Pengkonstruksian sebuah 

peristiwa ke dalam teks berita tidak lepas dari pearan serta seorang 

wartawan yang ada di lapangan saat peristiwa tersebut berlangsung. 

Terdapat beberapa definisi menurut para ahli. Para ahli tersebut 

mendefinisikan framing menurut cara pandang mereka. Beberapa definisi 

tersebut antara lain: 

Tabel 2.1 

Definisi Framing 

Robert N. Entman Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian 

tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek 

lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi 

dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu 

mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. 

William A. Gamson Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir 

sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna 

peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu 

wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan 

(package). Kemasan itu semacam skema atau struktur 

pemahaman yang digunakan individu untuk 

mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, 

serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima. 

Todd Gitlin  Strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan 

disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada 

khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam 

pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian 

khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, 

pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari 

realitas. 

David E. Snow and Robert 

Sanford 

Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi 

yang relevan. Frame mengorganisasikan system 

kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, 

anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat 

tertentu. 

Amy Binder Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk 

menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi,dan melabeli 

peristiwa secara langsung. Frame mengorganisasir 
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peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang 

mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti 

makna peristiwa. 

Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki 

Strategi konstruksi dan memperoses berita. Perangkat 

kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, 

menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas 

dan konvensi pembentukan berita. 

Sumber : Eriyanto, hlm. 77. 

Terdapat dua aspek framing. Pertama, memilih fakta atau realitas. 

Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi dan perspektif wartawan 

sendiri. Dalam memilih fakta, selalu terdapat dua kemungkinan: apa yang 

dipilih (included) dan apa yang dibuang (excluded). Bagian mana yang 

ditekankan dalam realitas?. Bagian mana dari realitas yang diberitakan 

dan bagian mana yang tidak diberitakan?. Penekanan aspek tersebut 

dilakukan dengan memilih angel tertentu, memilih fakta tertentu dan juga 

melupakan fakta yang lain. Maka dari itu, intinya adalah peristiwa 

tersebut dilihat dari sisi atau sudut pandang tertentu. Media yang 

menekankan aspek tertentu, memilih fakta tertentu maka akan 

menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda jika media tersebut 

menekankan aspek atau peristiwa yang lain.  

Kedua, menuliskan fakta. Respon atas peristiwa yang didapat oleh 

wartawan suatu media kemudian diungkapkan dengan kata, kalimat dan 

proposisi, dengan bantuan aksentuasi foto dan sebuah 

gambar.Penempatan sebuah berita juga sangat berpengaruh, misalnya 

ditempatkan di headline depan, atau dibagian belakang, maupun 



pengulangan berita tersebut. Elemen menulis fakta tersebut berhubungan 

dengan penonjolan realitas. Penggunaan kata, kalimat atau foto itu 

merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Ini 

berakibat aspek tertentu lebih menonjol dibanding dengan aspek lainnya. 

Aspek-aspek tersebut dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari 

konstruksi berita menjadi bermakna dan dapat diingat oleh khalayak. 

Realitas yang disajikan secara menonjol, kemungkinan lebih besar untuk 

diperhatikan dan mempengaruhi khalayak masyarakat dalam memahami 

suatu realitas.
17

 

a. Ideologi Media 

Secara etimologis, ideoligi berasal dari kata Greek, terdiri atas 

kata idea dan logia. Idea berasal kata idein yang berarti melihat. Idea 

dalam Webster‟s New Colligiate Dictionary berarti “something 

existing in the mind as the result of the formulation of an opinion, a 

plan or the like” (sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil 

perumusan sesuatu pemikiran atau rencana). Sedangkan logis berasal 

dari kata logos yang berarti word. Kata ini berasal dari kata legein 

yang berarti to speak (berbicara). Selanjutnya kata logia verarti 

science (pengetahuan) atau teori. Jadi, ideologi menurut arti kata ialah 
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pengucapan dari yang terlihat atau pengutaraan apa yang terumus di 

dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran.
18

 

Sekarang ini, istilah ideologi memang mempunyai dua 

pengertian yang bertolak belakang. Secara positif, ideologi dipersepsi 

sebagai suatu pandangan dunia (world view) yang menyatakan nilai-

nilai kelompok social tertentu untuk membela dan memajukan 

kepentingan-kepentingan mereka. Sedangkan secara negatif, ideologi 

dilihat sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk 

melakukan penipuan dengan cara memutar balikkan pemahaman 

orang mengenai realitas sosial.
19

 

Gambar 2.1 

Gambar Peta Ideologi Menurut Daniel Hallin  

 

 

 

  

        Sumber: Eriyanto 2012 

Daniel Hallin membuat ilustrasi dan gambaran menarik yang 

menolong menjelaskan bagaimana berita kita tempatkan dalam 

bidang/peta ideologi. Ia membagi dunia jurnalistik ke dalam tiga 
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bidang: bidang penyimpangan (sphere of deviance), bidang 

kontroversi (sphere of legitimate controversy), dan bidang consensus 

(sphere of consensus). Bidang-bidang ini menjelaskan bagaiman 

peristiwa-peristiwa dipahami dam ditempatkan oleh wartawan dalam 

keseluruhan peta ideologis. Apakah peristiwa dibingkai dan dimaknai 

sebagai wilayah penyimpangan, kontroversi, ataukah konsensus? 

b. Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki 

1) Proses Framing 

Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan 

agar lebih menonjol, menempatkan informasi dari pada yang lain 

sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Menurut Pan 

dan Kosicki, ada dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan. 

Pertama, dalam konsepsi psikologi. Framing dalam konsepsi ini 

lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses 

informasi dalam dirinya. Framing di sini dilihat sebagai 

penempatan infomasi dalam satu konteks yang khusus dan 

menempatkan elemen tertentu dari satu isu dengan penempatan 

yang lebih menonjol dalam persepsi seseorang. Kedua, konsepsi 

sosiologis. Dalam pandangan sosiologis, lebih melihat pada 

bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Atau dipahami sebagai 

proses bagaimana seseorang mengklarifikasikan, 



mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosial untuk 

mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya. Frame di sini 

berfungsi membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi, 

dipahami, dan dapat dimengerti karena sudah dilabeli dengan 

label tertentu.
20

 

2) Perangkat Framing 

Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame 

yang berfungsi sebagai fungsi pusat dari organisasi ide. Frame ini 

adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda 

dalam teks berita (seperti kutipan sumber, latar informasi, 

pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks secara 

keseluruhan. Dalam pendekatan ini, perangkat framing dapat 

dibagi ke dalam empat struktur besar. Pertama, struktur sintaksis, 

kedua, struktur skrip, ketiga struktur tematik, keempat struktur 

retoris. Keempat struktur tersebut merupakan suatu rangkaian 

yang dapat menunjukkan framing dari suatu media. Pendekatan 

tersebut dapat digambarkan ke dalam bentuk skema sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.2 

Struktur dalam perangkat framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG DIAMATI 

SINTAKSIS 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan, 

sumber, pernyataan, 

penutup. 

SKRIP 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

2. Kelengkapan 

berita 

5W+1H 

TEMATIK 

Cara wartawan 

menulis fakta 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk kalimat 

6. Kata ganti 

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

RETORIS 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 

Kata, idiom, gambar atau 

foto, grafik 

Sumber: Eriyanto hlm. 295 

a) Sintaksis. Sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam 

suatu kalimat. Dalam wacana berita sintaksis berarti pada 

pengertian susunan dan bagian berita, headline, lead, latar 

informasi, sumber, penutup, dalam satu kesatuan teks berita 

secara keseluruhan.  

b) Skrip. Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah pola 

5W+1H yaitu who, what, when, where, why, dan how. Unsur 

kelengkapan berita ini dapat menjadi penanda framing yang 

penting. Skrip adalah salah satu strategi wartawan dalam 

mengkonstruksi berita: bagaimana suatu peristiwa dipahami 

melalui cara tertentu dengan menyusun bagian-bagian dengan 



urutan tertentu. Skrip memberikan tekanan mana yang 

didahulukan, dan bagian mana yang kemudian bisa dijadikan 

sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. 

Upaya penyembunyian itu dilakukan dengan penempatan di 

bagian akhir agar terkesan kurang menonjol. 

c) Tematik. Struktur tematik dapat kita amati dari bagaimana 

peristiwa itu diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Struktur 

tematik juga berhubungan dengan bagaimana fakta tersebut 

ditulis oleh wartawan. Bagaiman aklimat yang dipakai, 

bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks 

berita secara keseluruhan. Dalam menulis berita, seorang 

wartawan mempunyai tema atas suatu peristiwa atau kejadian. 

Terdapat beberapa elemen yang perlu diamati dari perangkat 

tematik ini. Di antaranya adalah koherensi: pertalian atau 

jaringan antar kata, proposisi atau kalimat. Dua buah kalimat 

atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat 

dihubungkan dengan menggunakan koherensi. Sehingga fakta 

yang tidak berhubungan sama sekalipun dapat menjadi 

berhubungan ketika seseorang menghubungkannya. Ada 

beberapa macam koherensi. Pertama, koherensi sebab-akibat. 

Proposisi atau kalimat satu dipandang akibat atau sebab dari 

proposisi lain. Kedua, koherensi penjelas. Proposisi atau 



kalimat satu dilihat sebagai penjelas proposisi atau kalimat 

lain. Ketiga, koherensi pembeda. Proposi atau kalimat satu 

dipandang kebalikan atau lawan dari proposisi atau kalimat 

lain.    

d) Retoris. Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan 

pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk 

menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan dalam 

menulis berita dari sebuah peristiwa. Wartawan menggunakan 

perangkat retoris untuk membuat citra, meningkatkan 

kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran 

yang diinginkan dari suatu berita. Struktur retoris juga 

menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan 

tersebut adalah suatu kebenaran. Ada beberapa elemen 

struktur retoris yang dipakai oleh wartawan. Yang paling 

penting adalah leksikon, pemilihan, dan pemakaian kata-kata 

tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa. 

Selain melalui kata, pesan dalam berita juga dapat dilakukan 

melalui unsur grafis. Dalam wacana berita, biasanya muncul 

dengan tulisan lain dibandingkan tulisan yang lainnya.
21
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4. Penanganan Terorisme Di Indonesia 

a. Pengertian Terorisme 

 Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh 

kemanusiaan dan oleh sebab itu pemberantasannya harus dikaji secara 

komprehensif dan berdasarkan hukum yang adil dan tanpa rekayasa.
22

 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan terorisme 

di Indonesia. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal 

dan eksternal. Namun yang paling menonjol adalah faktor internal 

agama, yang bisa diartikan kesalahan di dalam mengerti dan 

menggunakan Islam. Yang kedau adalah faktor eksternal yakni 

pengaruh dan interaksi dari luar. Kedua faktor tersebut dapat dilhat 

sebagai berikut: 

 Pertama, faktor internal yang berawal dari pemahaman 

terhadap Islam yang keliru. Hal ini terjadi karena di dalam sumber 

hukum Islam yang utama, yakni Al-Quran dan sunnah, terdapat 

berbagai macam ayat yang menjelaskan berbagai segi kehidupan 

individu, masyarakat, kelompok, negara, dan hubungan internasional. 

Apabila dalam prakteknya kita sebagai umat Islam salah mengambil 

ayat dari Al-Quran untuk diterapkan pada suatu kasus, maka akibatnya 

akan terjadi kekeliruan dalam penggunanya.  
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رَي ُن  ُن ْنا ا َيخْن احَي ْنثُن رِذ ُن  ُن ْناآِذيْن اثَيقِذفْن ُنمُن  ُن ْناوَي َيخْن اۚ  وَي  ُّيْن ُّيُن ُن  ُن ْناحَي ْنثُن ا اْنقَي ْنلِذ دِذاۚ  اوَي اْنفِذ ُّيْن َي ُنا َيشَيد اآِذيَي ا اْنمَيسْنجِذ ا ُّيُنقَي  ِذ ُن  ُن ْنا ِذ ْندَي اوَيَلَي

ا ُّيُنقَي  ِذ ُن  ُن ْنا ِذ هِذا احَيَّتَّلٰى ا َي  ُّيَي ُن  ُن ْنا َي  ُّيْن ُّيُن ُن  ُن ْناۖ   َلْنَيرَي مِذ زَي اُنا اْنكَي  ِذرِذ يَياۗ  ا َي ِذ ْن ا َي اِذ َي ا َي َيٰى  

Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah 

mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekkah) dan fitnah 

itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu 

memerangi mereka di Masjidil Haram, keculi jika mereka memerangi 

kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat) itu maka 

bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. (Al-

Baqarah, ayat 191).
23

 

Ayat di atas, berkaitan dengan penyalahgunaan ayat perang 

untuk terorisme. Kesalahan dalam mengambil ayat, misalnya ingin 

perang dan ingin perang sendiri ini, akan mengakibatkan kekeliruan 

dalam penggunaanya. Hal ini karena perang itu menggeser hukum. 

Orang yang membunuh merupakan perbuatan kriminal berat dan dia 

harus dihukum. Tetapi di saat perang, hukum itu menjadi tidak jalan. 

Sehingga perang menghapuskan hukum konvensional. Dengan 

demikian apabila ini diambil seenaknya tanpa memperhitungkan 

situasi dan kondisi maka yang terjadi adalah kekacauan. Dengan 

demikian pula, faktor kesalahpahaman di dalam mengambil ayat di 

dalam agama mengakibatkan kesalahan di dalam penempatannya. Lalu 

menjadikan kekacaun di dalam hasil-hasilnya.
24
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Faktor internal kedua disepakati baik oleh pemerinth dengan 

kelompok penekan. Adapun pembuktian yang terjadi selama ini tidak 

mendukung hal yang demikian. Penuduhan tanpa dengan bukti 

merupakan sebuah fitnah dan termasuk dalam kategori kalimat yang 

benar digunakan untuk kebatilan guna menjustifikasi pendapat yang 

salah atau penggunaan kalimat tidak pada konteksnya.
25

 Dalam 

konteks ini, peneliti memahami seperti kasus yang terjadi pada Siyono 

yang disangka sebagai terduga teroris tanpa adanya pembuktian dalam 

ranah hukum dan bukti-bukti lainyang mendukung. 

Faktor internal ketiga adalah faktor kepentingan umat 

beragama yang sebenarnya tidak termasuk ajaran agama tetapi 

kemudian digunakan. Misalnya kepentingan politik karena kelompok 

agama mengikuti kepentingan politik tertentu maka bisa saja 

berseberangan dengn kelompok agama dengan visi politik yang lain.
26

 

Faktor ini juga terkait dengan kasus pencucian uang yang dilakukan 

oleh para koruptor di ranah politik Indonesia. Dan juga kabar 

pendanaan kelompok teroris oleh pihak-pihak politik tertentu. 
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b. Jamaah Islamiyah 

Jamaah Islamiyah atau disingkat dengan JI muncul ke 

permukaan pertama kali dalam artikel Derwin Pereir yang berjudul, Is 

there an Al-Qaeda connection in Indonesia? Menulis Osama bin 

Laden dan Al-Qaeda sejak 1997-2002 mencoba menanamkan 

pengaruhnya di Asteng. Menurut koran yang sama tanggal 11 Februri 

2002, ada sekelompok teroris anggota JI Indonesia yang 

merencanakan serangan ke Kedubes AS di Singapura, Malaysia, dan 

Indonesia pada 4 Desember 2001. Rencana itu tak terlaksana. Dalam 

artikel itu sang wartawan mengaku mendapatkan informsi berdasar 

dari dokumen rahasia beraksara Arab sebanyak 15 halaman yang 

berjudul “Operasi Jihad Asia Tenggara Melawan Terorisme AS dan 

Kaum Yahudi” yang ia peroleh dari jaringan yang dekat dengan 

kalangan JI. Pada 11 Februari 2002, Pereir menulis artikel berjudul 

S‟pore a target in Dec 4 strike plan. Pada 17 Februari 2002 ia menulis 

artikel berjudul Militants in region „plan to strike back‟ dan akhirnya 

pada 25 Februari 2002 ia menulis artikel berjudul Indonesia should 

rethink conspiracy theory. Delapan bulan kemudian setelah artikel ini 

diterbitkan terjadi Bom Bali I.
27
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c. Peran Densus 88 

Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 

tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan UU No. 15 Tahun 2003. 

Kemudian Densus 88 baru diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2004. 

Densus 88 adalah satuan khusus Polri untuk penaggulangan teroris di 

Indonesia. Densus 88 dirancang sebagai unit anti teroris yang memiliki 

kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom 

hingga penyanderaan.
28

 

Densus 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 

400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak 

(penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli 

penembak jitu. Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga 

memiliki unit anti terror Densus 88, beranggotakan 45-75 orang, 

namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas.
29

 

Densus 88 adalah salah satu dari unit anti terror di Indonesia, 

disamping: Datasemen C Gegana Brimob, Datasemen Penaggulangan 

Teror (Dengulator TNI D) alias Grup 5 Anti Terror, Datasemen 81 

Kopasus TNI D (Kopsus) sendiri sebagai pasukan khusus juga 

memiliki kemampuan anti teror, Datasemen Jalamangkar (Denjaka) 

Korps Marinir TNI AU, dan satuan anti teror BIN. TNI dapat berperan 
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memberantas terorisme karena sesuia dengan UU TNI Pasal 7 ayat 3, 

salah satu tugas pokok TNI adalah mengatasi aksi terorisme.
30

 

Fungsi yang diselenggarakan Densus 88 AT antara lain: (1), 

penyelidikan, meliputi negosiasi pendahuluan, penetrasi dan intelijen; 

(2) penindakan meliputi negosiasi pendahuluan, penetrasi dan 

penjinakan bahan peledak; (3) investigasi, meliputi kegiatan 

pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan terhadap 

saksi/tersangka/barang bukti dan penyerahan perkara dalam rangka 

CSJ (Criminal Justice System; (4) bantuan, meliputi kegiatan 

memberikan dukungan peralatan, komunikasi, trnsportasi, dna materil 

kerajasama luar negeri dan dalam negeri. Sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 52 tahun 2010, Densus 88 kini langsung berada di 

bawah kepala Polri setelah sebelumnya berada di bawah Badan 

Reserse Kriminal Polri.
31
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