
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM 

1. Kronologi Kasus Siyono 

Kasus meninggalnya terduga teroris Siyono 34 tahun warga Klaten 

Jawa Tengah merupakan salah satu kasus yang sangat disororti oleh media 

pada periode bulan Maret – April 2016 lalu. Kasus ini menjadi sorotan 

media karena Siyono yang merupakan terduga teroris meninggal oleh 

Densus 88 yang melakukan tugas pengawalan dalam perjalanan ke tempat 

penyimpanan barang bukti yang diketahui oleh Siyono. Namun, dalam 

perjalanan terjadi insiden yang mengakibatkan Siyono meninggal dunia. 

Peristiwa itu dalam media diinformasikan dalam dua sudut pandang yang 

berbeda antara pihak Kepolisian dan pihak Tim Advokasi 

Siyono.Kronologi kasus meninggalnya terduga teroris Siyono oleh Densus 

88 dari sudut pandang Kepolisian adalah: 

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton 

Charliyan, Siyono adalah pimpinan wilayah Jamaah Islamiyah (JI) di 

Klaten, Jawa Tengah. Siyono juga menjadi bagian jaringan JI yang 

sebelumnya sudah lebih dahulu ditangkap sebanyak 13 orang pada medio 

2014-2015. Siyono yang ditangkap pada 9 Maret 2016 merupakan 

pengembangan penangkapan T bin Zahri alias AW dua hari sebelumnya di 



Temanggung, Jawa Tengah.
1
 Di dalam pemeriksaan kata Anton, AW 

mengatakan dirinya diminta oleh Siyono untuk menyerahkan dua pucuk 

senjata api, 400 butir peluru dan beberapa granat.  

Anton menjelaskan, Siyono meninggal ketika dibawa Densus 88 

menuju sebuah tempat penyimpanan alat bukti ,di daerah Prambanan, 

Yogyakakarta.
2
 Dalam perjalanan, katanya, Siyono terbentur salah satu 

sudut besi di dalm mobil. Ia pingsan dan meninggal ketika dalam 

perjalanan menuju rumah sakit Bhayangkara Yogyakarta. Menurut Kepala 

Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigadir Jenderal (Pol) Athur 

Tampi Siyono meninggal karena terjadi pendarahan di bagian kepala 

belakang karena terbentur benda tumpul.Ia juga menambahkan bahwa 

Densus 88 yang berkelahi juga mengalami luka memar, luka gores pada 

lengan kanan dan kiri.
3
 

Akibat dari peristiwa tersebut, Densus 88 dianggap melanggar HAM 

dan melanggar standar operasi juga dianggap lalai dalam melakukan tugas 

negaranya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) 

Badrodin Haiti berjanji akan bertindak tegas jika ada anggotanya yang 

terbukti melanggar prosedur. Inspektur Pengawasan Umum Polri 

Komisaris Jenderal Dwi Priyatno menyatakan dari awal, pemeriksaan dan 
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penangkapan terhadap Siyono yang dilakukan anggota Densus 88 sudah 

dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasi yang berlaku. 

Menurutnya, kekerasan terjadi ketika petugas sudah membuka borgol 

Siyono guna menunjukkan lokasi barang bukti di wilyah Prambanan, 

Yogyakarta. Saat borgol dilepas, Siyono menyerang anggota Densus 

sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan Siyono meninggal karena 

mengalami pendarahan di bagian kepala. Usaha membela diri tersebut 

kata Dwi sesuai dengan pasal 49 KUHP.
4
 

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sudah memeriksa sedikitnya 

lima orang yang terkait dengan peristiwa tersebut.
5
 Propam juga 

memastikan akan melaksanakan sidang kode etik dan profesi terkait 

dengan kesalahan prosedur dalam pengwalan terduga teroris Siyono. 

Sidang itu akan dilakukan bulan April 2016 kepada anggota Densus yang 

diduga terlibat dalam kasus itu. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan 

Polri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan memastikan adanya kesalahan 

prosedur dalam penangkapan Siyono.
6
 

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti di Markas Besar Polri, 

Jakarta, Selasa (12/4) mengatakan akan menjadikan hasil otopsi Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai 

                                                     
4
 GER, SAN, Kapolri Janji Bertindak Tegas, Kompas, Sabtu 2 April 2016. 

5
 SAN, C03, REK, Polisi Akui ada Kesalahan Prosedur, Kompas, Rabu, 6 April 2016. 

6
 SAN, Polri Segera Lakukan Sidang Etik, Kompas, Sabtu, 9 April 2016. 



salah satu penilaian proses internal dugaan kesalahan prosedur 

penangkapan terduga teroris Siyono. 

Kronologi kasus meninggalnya Siyono oleh Densus 88 dari sudut 

pandang Tim Advokasi Siyono sebagai berikut: 

Selasa, 8 Maret 2016, Siyono dijemput tiga petugas Densus di 

kediamannya yang juga kediaman kedua orangtuanya. Tim advokasi tidak 

menemukan data apakah penangkapan tersebut atas perintah ketua 

Pengadilan Negeri atau perintah kepala Densus 88, karena keluarga tidak 

mendapatkan surat tembusan tentang penagkapan Siyono.
7
 

Rabu, 9 Maret 2016, Densus 88 menggeledah tempat tinggal Siyono 

dan menyita beberapa barang bukti seperti: Fotokopi KTP Siyono, KK 

Siyono, handnphone, uang, sepeda motor Siyono ber plat B dan juga 

simcard. Sebelum penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh 

Densus 88, Densus 88 tidak memberikan surat penangkapan kepada 

keluarga dlm kasus Siyono, dilakukan penyitaan terlebih dahulu kemudian 

baru dimintakan surat kepada pihak pengadilan setempat. Namun pada 

kenyataannya Siyono telah meninggal sebelum surat penyitaan keluar. 

Dalam surat tersebut sudah ditetapkan bahwa siyono adalah tersangka.
8
 

Kamis, 10 Maret 2016 sudah keluar dokumen yang menyebutkan  

siyono adalah  tersangka. Hal Itu diketahui setelah tim advokasi meminta 
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klarifikasi kepada  Pengadilan Negeri Klaten berkenaan dengan penyitaan 

yang ternyata telah dikeluarkan surat penetapan pengadilan bahwa Siyono 

adalah tersangka.
9
 

Jumat, 11 Maret 2016, Keluarga mendapatkan kabar bahwa Siyono 

meninggal. Kabar meninggalnya Siyono diterima dari Wagiyono (38), Ia 

adalah kakak kandung dari Siyono.
10

Minggu, 13 Maret 2016, Jenazah 

Siyono di makamkan di Pemakaman Brengkungan. 

Selasa, 29 Maret 2016, istri Siyono, Suratmi (29) mendatangi PP 

Muhammadiyah Yogyakarta untuk meminta bantuan juga menyerahkan  

dua bungkus benda yang dibungkus koran dan pada waktu itu tidak 

langsung dibuka, Ia mengatakan dua bungkusan itu dari Densus 88 untuk 

keluarga Siyono. Lalu ia meminta bantuan PP Muhammadiyah untuk 

mengawal masalah pencarian keadilan untuk keluarga Siyono. 

Muhammadiyah terlibat di dalam advokasi kasus Siyono. Dalam 

perkembangannya tidak hanya muhammadiyah tetapi juga dilibatkan LBH 

Yogya, PBHI Jogja, LSM Paham , LBH Ikadin yang membentuk dengan 

nama Tim Pembela Kemanusiaa (TPK). 

Minggu 3 April 2016, Tim dokter forensik Pengurus Pusat 

Muhammadiyah melakukan otopsi jenazah Siyono. Otopsi dilakukan 

untuk mengungkap penyebab kematian Siyono yang meninggal setelah 
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ditangkap Densus 88. Otopsi dilakukan di Pemakaman Umum desa 

Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten tempt jenazah Siyono dikebumikan. 

Tim forensik PP Muhammadiyah terdiri atas sembilan dokter. Diantaranya 

dari: UGM, UNDIP, UNS Solo, UMY, Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto dan seorang dokter forensik Polda JaTeng. Ketua tim dokter 

forensik dr Gtot Suharto mengatakan, dari pemeriksaan awal ditemukan 

beberapa bekas luka akibat kekerasan benda tumpul dan diketahui ada 

tulang yang patah. Tim dokter sempat mencari luka tembak, tetepi tim 

memastikan tidak ada luka tembak.
11

 

Senin, 11 April 2016, Komnas HAM mengumumkan hasil autopsi 

terhadap jenazah Siyono. Hasil autopsi itu diklaim mematahkan alasan 

kepolisian bahwa Siyono meninggal setelah melakukan perlawanan 

terhadap petugas. Autopsi merupakan permintaan dari Suratmi, istri 

Siyono. Dalam autopsi itu ditemukan lima tulang iga Siyono patah yang 

menembus jantung. Patahan tulang dada itu yang dinilai menewaskan 

Siyono. Tim forensik juga menyimpulkan Siyono tak pernah diautopsi 

sebelumnya. Anggota Tim Forensik PP Muhammadiyah, dr Rorri Hartono 

menyatakan luka lebam dibagian belakang tubuh Siyono mengindiksikan 

ia menerima kekerasan saat bersandar.
12
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2. Sejarah Surat Kabar Harian Kompas 

Kompas merupakan Koran terbesar di tanah air yang memiliki sejarah 

panjang hingga menjadi sukses seperti sekarang yang dimana surat kabar 

harian Kompas berada di bawah nauangan Kompas Gramedia yang 

memiliki berbagai lini usaha di industry media. Hadirnya Koran kompas 

tidak bisa di lepaskan oleh sosok Jakob Oetama dan PK (Petrus Kanisius) 

Ojong, dimulai dari tahun 1963 ketika mereka berdua dibantu J. 

Adisubrata dan Irawati SH, menerbitkan majalah mingguan bernama 

Intisari di Jakarta. Sebelum memutuskanmembuat majalah Intisari, PK 

Ojong dan Jakoeb Oetama sebenarnya sudah mempunyai latar belakang 

jurnalis dan sering berjumpa pada forum-forum seperti Ikatan Sarjana 

Katolik (ISKA), PK Ojong yang memimpin majalah Keng Po dan Star 

Weekly Ssementara Jakob Oetama menjadi penulis di majalah Penabur 

yang berhaluan Katolik. Tujuan membuat majalah Intisari untuk member 

bacaan bermutu dan membuka cakrawala masyarakat Indonesia.
13

 

Intisari terus menampakkan perkembangannya dibawah pimpinan PK 

Ojong dan Jakob Oetama, hingga disuatu hari dibulan April tahun 1965 

Menteri Perkebunan Frans Seda ditelpon rekan sekabinetnya, Menteri/ 

Pnglima TNI AD, Letjen Ahmad Yani. Isinya, setelah Koran-koran non 
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komunis dibredel, sebaiknya Partai Katolik memilik sebuah Koran (Frans 

Seda merupakan salah satu ketua partai Katolik). Alasannya yang 

disampaikan Ahmad Yani, karena hampir semua partai politik memiliki 

corong partai. Partai Komunis Indonesia (PKI) misalnya, punya Bintang 

Timur dan Wartah Bhakti.
14

 

Saran Ahmad Yani yang diterima Frans Seda kemudian diobrolkan 

kepada kedua temannya yaitu Jakob Oetama dan PK Ojong. Pada 

awlanya kedua orang ini sempat keberatan dikarena factor politik 

ekonomi yang tidak kondusif dan infrastruktur yang tidak mendukung. 

Namun Frans bisa membujuk kedua orang tersebut kemudian dibentuklah 

sebuah yayasan dengan nama Yayasan Bentara Rakyat yang rencananya 

akan menerbitkan harian bernama Bentara Rakyat juga. Slah satu 

alasannya, kata Frans Seda, nama Bentara sesuai dengan selera orang 

Flores. Majalah Bentara, katanya juga sangat popular di sana.
15

 

Proses pendirian yayasan dan nama Koran Bentara Rakyat kemudian 

disampaikan kepada Bung Karno selaku presiden oleh Frans Seda, 

namun nama tersebut tidak dibolehkan oleh Soekarno. Soekarno 

menyarankan menggunakan nama kompas sebagai Koran bari tersebut. 

Nama Kompas menurut Soekarno berarti sebagai pemberi arah dan jalan 

dalam mengarungi rimba dan lautan. Kemudian nama tersebut 
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dibicarakan kembali pada Yayasan Jakob dan Ojong, mereka akhirnya 

bersepakat mengganti nama Bentara Rakyat menjadi Kompas.
16

 

Agar mendapatkan izin penerbitan ketika itu bukan perkara mudah. 

Selain aparat yang mengatur perizinan dikuasasi PKI, penerbitan juga 

harus bisa menunjukkan bukti bahwa sudah ada pelanggan sekurang-

kurangnya 3.000 orang. Maka Frans Seda kemudian menginstruksikan 

kepada anggota-anggota partai, guru-guru sekolah dan anggota Koperasi 

Kopra Primer di Kabupaten Sikka, Ende Lio, DAN Flores Timur untuk 

secepat mungkin mengirim daftar 3.000 pelanggan, lengkap dengan tanda 

tangan dan alamat.
17

 

Tepat pada tanggal 28 Juni 1965 Kompas edisi perdana terbit dengan 

empat halaman dan tiras 4.824 eksemplar. Koran ini dihargai Rp. 25 per 

eksemplar dengan harga lamgganan Rp. 500 per bulan termasuk ongkos 

kirim. Dengan tarif iklan ditetapkan Rp. 15 per mm/kolom. Pada awalnya 

Kompas merupakan Koran mingguan dengan delapan halaman, 

kemudian terbit empat kali dalam seminggu, hingga kemudian dalam 

waktu dua tahun telah berkembang menjadi surat kabar harian nasional 

dengan oplah 30.650 eksemplar. 

Kompas dalam perjalanannya tidak terlepas dari berbagai kendala dan 

masalah. Kompas sempat dua kali dibredel pada tanggal 2 Oktober 1965, 
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pemerintah melarang semua Koran terbit. Berkaitan dengan peristiwa 

G30S/PKI, termasuk Kompas. Larangan itu kemudian dicabut dan 

Kompas terbit kembali pada tanggal 6 Februari 1978. Ketika itu Kompas 

bersama sejumlah Koran lain dilarang terbit karena memberitakan aksi-

aksi demonstrasi mahasiswa. 

Pada pembredelan pertama menjadi ujian besar bagi Kompas di tengah 

menanjakknya oplah Koran. Kompas yang lahir dari partai politik 

Katolik namun tidak ingin dekat dengan katolik dan ingin bersikap 

independent dalam pemberitaan malah serba salah dalam menentukan 

sikap mau berdiri di mana. Kompas sering dikritik oleh kalangan katolik 

karena tidak memihak Katolik, sementara bagi non-katolik Kompas di 

cap sebagai Koran katolik. Kata Jakob,  

“…kita ingin menjadi jembatan, tetapi jembatan yang selalu eksis, 

yang tidak hancur setelah dilewati. Kita siap jadi bola sepak, yang 

disepak pihak sana ditendang pihak sini. Tidak dalam arti korban, 

tetapi dalam arti sebagai saram mempertimbangkan komunikasi…”
18

 

 

Bagi Jakob, Kompas ingin dijadikan sebagai Indonesia mini yang dihuni 

berbagai latar belakang dengan sikap toleransi yang tinggi tanpa 

memperlihatkan perbedaan, tetap menjaadi penyambung suara rakyat 

seperti tag line yang dipakai yaitu “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Namun 
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tetap sja faktor sejarah kedekatan dengan partai Katolik waktu itu 

membuat Koran Kompas selalu diidentikan dengan Koran Katolik.
19

 

3. Sejarah Surat kabar Harian Republika 

Republika adalah surat kabar atau Koran yang lahir sebelum reformasi 

Indonesia. Koran ini terlahir atas sebuah ide dari kalangan komunitas 

muslim pada waktu itu. Sehingga sampai saat ini sudah melekat dalam 

surat kabar ini sebagai yang islami. Selain itu Republika juga dianggap 

sebagai Koran yang merepresentasikan kepentingan kaum islam dan 

menyasar pasar masyarakat Islam di Indonesia. Republika terbit pertama 

kali pada tanggal 4 Januari 1993 tepat lima tahun sebelum runtuhnya orde 

baru. Terbitnya Republika tidak bisa dilepaskan dari organisasi ICMI 

(Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Organisasi tersebut tidak bisa 

lepas dari mantan presiden BJ Habibie yang memimpin ICMI pertama 

kali dan direstui oleh presiden pada waktu itu yang dimana adalah 

Soeharto. Terbentuknya ICMI menjadi angin segar bagi kaum intelektual 

menengah islam pada khususnya dan bagi umat Islam seluruh Indonesia 

pada umumnya. Hal itu karena faktor kedekatan ICMI dengan 

pemerintahan. Beberapa contoh kedekatan yang terjalin oleh kalangan 

muslim dengan Seoharto adalah beberapa peraturan baru yang 
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menguntungkan umat islam diterbitkan diantaranya: Perempuan 

diperbolehkan berhijab dan pendidikan agama islam di sekolah-sekolah 

negeri diperkuat. Peradilan islam di Indonesia memiliki kekuatan yang 

meningkat dan hukuman berat dijatuhkan kepada jurnalis dan orang-

orang lain yang telah menghina Islam dihadapan publik.
20

 

Habibie sendiri adalah soerang sosok yang unik, ia berlatar belakang 

sipil, kecerdasan akademis, pengetahuan agamanya, dan kedekatannya 

dengan Soeharto membuatnya menjadi tokoh penting di ICMI. Sebelum 

Soeharto dekat dengan kalanganmuslim, Soeharto mengandalkan 

kalangan militer sebagai kekuatan politik utamanya dan partai Golongan 

Karya (Golkar) sebagai motor politiknya. Kedekatan Soeharto dengan 

kalangan muslim dan mulai tekun belajar islam ditengarai oleh factor 

meningkatnya korupsi dikalangan elit dan keluarga dekatnya, juga 

menginginkan dukungan dari kalangan muslim yang mulai 

diperhitungkan secara politis. Kedekatan itulah yang mempermudah 

perizinan penerbitan Republika keluar, yang sebagaimana diketahui 

behawa pada waktu perizinan penerbitan sangat ketat.
21
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ICMI yang resmi berdiri pada tanggal 7 Desember 1990 memiliki 

agenda penting demi menyuarakan kepentingan umat muslim di 

Indonesia. Melalui Yayasan Abdi Bangsa yang dibentuk pada 17 Agustus 

1992 ICMI mencanangkan tiga program utama: Pertama, pengembangan 

Islamic center. Kedua, pengembangan CIDES (Center for Information 

and Development Studies). Ketiga, penerbitan harian umum Republika. 

Agenda yang ketiga inilah sebagai upaya dari ICMI untuk membuat 

media wacana komunitas muslim agar dapat mengimbangi media-media 

yang ada pada waktu yang sebagian besar adalah media milik non 

muslim. 

Lahirnya ICMI bukanlah sekedar perkumpulan cendekiawan muslim, 

akan tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang lain. ICMI lahir dan 

bergerak penuh dengan muatan politis islam, ICMI menyadari bahwa 

umat islam terutama di Indonesia sering kalah dalam bidang politik 

dikarenakan lemahnya pemikiran dan opini, maka tujuan dari ICMI 

melalui Yayasan Abdi Bangsa mendirikan CIDES sebagai pembangding 

terhadap lembaga think-thank Golkar. CSIS (Central Studies for 

Indonesia Strategies) dan Republka sebagai pengimbang dari pers non-

islam.
22
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Para pendiri yayasan Abdi Negara tersebut berjumlah 48 orang yang 

terdiri dari beberapa menteri, pejabat tinggi, serta pengusaha yang 

ternama. Diantara jebata tersebut adalah Ir Drs Ginanjar Kartasasmita, 

Ibnu Sutomo, Harmoko, Muhammad Hasan, Tien Soeharto, 

Probosutedjo, Ir Aburizal Bakrie dan lain-lain. Sedangkan H. Muhammad 

Soeharto menjadi pelindung dari Yayasan Abdi Bangsa dan Prof Dr Ing 

BJ Habibie yang menjabat sebagai ketua ICMI juga bertindak sebagai 

ketua badan pembuna Yayasan Abdi Bangsa. Pemimpin umum dan 

kepala redaksi pertama kali Republika dipercayakan kepada Parni 

Hadi.
23

Haidar Bagir, MA pada waktu itu dipercaya untuk menjadi 

pemimpin perusahaan, sebagai pengelola redaksi dipercakan kepada Dr 

Sinansari S. Encip, dan Zaim Uchrowi. Sementara dewan redaksi dijabat 

oleh tokoh nasional seperti, Soetjipto Wirasardjono, M. Sc, Prof. Dr. Edy 

Sedyawati, Adi Sasono,  Prof. Dr. Quarish Shihab, Dr. Nurcholis Madjid, 

dan Dr. M Amien Rais.
24

 

Sebelum Republika lahir menjadi media penyalur suara kaum muslim, 

upaya panjang telah dilakukan oleh mantan wartawan Tempo Zaim 

Uchrowi dan rekan-rekan untuk membuat media penyeimbang di antar 

media-media yang berafiliasi dengan Kristen. Namun, mendapat 
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ganjalan-ganjalan sebelum kemudian ICMI lahir dan menerbitkan 

Republika. Dalam tulisan David T Hill menggambarkan bagaimana 

Republika mulai berdiri, Hill mengatakan bahwa: 

Republika brought together an Impresive chitch of some of the 

country’s major liberal Islamic intellectuals and journalis, into a 

venture designed to procedure a quality paper which broadly secular 

in its coverage of events and issues, yet informed ideologically by 

Islamic values to much the same manner that kompas or suaru 

pembaruan were by Christianity. 

Republika dibentuk bersama ats pengaruh dari beberapa Negara besar 

dara para intelektual Islam Liberal dan para jurnalis menjadi sebuah 

bentuk spekulasi untuk menghasilkan sebuah Koran yang berkualtas di 

mana seluruh peristiwa dan isu yang luas dikemas dengan ideologi Islam 

seperti halnya Koran Kompas atau Suara Pembaharuan yang berideologi 

Kristen. Munculnya Republika di tengah media-media Non muslim 

dimaksudkan agar Republika nantinya mampu menanggapi wacana-

wacana yang berkembang dimasyarakat dalam frame Islam.Lebih lanjut 

Hill mengatakan suatu dilema bahwa: 

It is some what surprising to many foreign observer that white more than 

80% of the Indonesia population Is categorized as Moslem., two of 

the largest daily news paper are associated with Christian interest 

overall, there has been sorry history of unsuceesful attempts to 

establish in 1974 and particularly during the mid 1980’s, the Islamic 

media has been marginalized by more professional secular of 

Christian interest.
25

 

 

Menjadi sebuah kejutan ketika banyak pengamat dari luar negeri 

melihat lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia adalah Muslim akan 
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tetapi dua surat kabar terbesar berasosiasi dengan kepentingan pihak 

Kristen. Secara keselurhan ada cerita sedih akan kegagalan media Islam 

untuk bertahan dari sejak tahun 1974 sampai pada pertengahan 1980-an. 

Media Islam selalu tersisihkan oeleh kepentingan Kristen maupun ahli-

ahli sekularisme. Hal ini menjadi ironi karena penganut agama Islam di 

Indonesia lebih dari 80% dan sekaligus terbesar di dunia, tidak memiliki 

media yang mampu bertahan dalam memperebutkan media cetak. 

Untuk melengkapi syarat bahwa penerbitan pers harus berbadan 

hukum maka Yayasan Abdi Bangsa mendirikan PT. Abdi Bangsa pada 

28 November 1992. Sebulan kemudian, 19 Desember 1992 Republika 

memperoleh SIUPP (SurAT Izin Umum Penerbitan Usaha Pers) dari 

departemen penerangan RI No 238/SK/MENPEN/SIUP/A.7/1992 dan 

mulai resmi berdiri tanggal 4 Januari 1993.
26

 

Republika pernah melakukan strategi marketing yang unik ketika 

melalui PT. Abdi Bangsa menjual sahamnya di mana satu keluarga hanya 

bisa membeli stu lembar saham dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu 

rupiah). Dengan patokan ini PT Abdi Bangsa menawarkan 2,9 Juta 

lembar kepada masyarakat khususnya umat Islam. Ini berarti PT. Abdi 

Bangsa akan dimiliki 2,9 juta kepala keuarga. Dengan harapan para 

pemegang selembar saham tersebut bisa menjadi pelanggan Republika 

dengan harapan meningkatkan oplah penjualan sampai angka 2,9 Juta. 
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Sementara ideologi Republika adalah ideologi pemiliknya PT. Abdi 

Bangsa yaitu Kebangsaan, Kerakyatan dan Keislaman. Dengan tujuan 

mempercepat terbentuknya „Civil Society‟. Orientasi inilah yang sehari-

hari dituangkan Republika dalam bentuk informasi dan tujuan lainnya 

Republika menampilkan Islam dalam wajah moderat.
27

 

B. ANALISIS MEDIA 

Framing adalah cara bagaimana media menceritakan sebuah peristiwa 

ataupun realitas dan dikonstruksikan ke dalam sebuah teks berita. Setiap 

media, mempunyai framing atas sebuah peristiwa yang berbeda sesuai sudut 

pandang seorang wartawan dan juga ideologi dari media yang menaunginya. 

Dalam kasus pemberitaan meninggalnya terduga teroris Siyono oleh Densus 

88 di surat kabar harian Kompas dan surat kabar harian Republika, 

mempunyai suatu sudut pandang pengambilan berita yang berbeda dari satu 

peristiwa yang sama. 

Kontroversi yang terjadi dalam kasus meningglny Siyono telah melibatkan 

banyak pihak mulai dari Polri, Komnas HAM yang di dukung oleh Pusat 

Studi HAM Universitas Islam Indonesia, LSM Kontras dan sejumlah lembaga 

lainnya, PP Muhammadiyah, Komisi III DPR, keluarga maupun perorangan. 

Komnas HAM sendiri sebagai pihak yang  membela hak asasi manusia, dalam 
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kasus ini bersama dengan PP Muhammadiyah dan beberapa instansi lainnya 

menyatakan bahwa pembelaan terhadap terduga teroris Siyono adalah bentuk 

kemanusiaan dan  lebih mempersoalkan prosedur penangkapan dan 

meninggalnya warga Negara yang statusnya belum menjadi tersangka tindak 

pidana teroris. Berikut ini gambaran tentang kontroversi penangkapan terduga 

teroris Siyono oleh Densus 88 yang berakibat meninggalnya terduga teroris 

Siyono.
28

 

Dalam proses penangkapannya, terdapat perbedaan pendapat antara pihak 

Polri dan pihak advokasi dari keluarga Siyono. Sebelum tewas, Siyono di 

jemput tiga petugas Densus 88 pada Selasa (8/3). Pada Rabu (9/3), Densus 88 

menggeledah tempat tinggal Siyono dan orang tuanya yang juga merupakan 

lokasi TK Rouddatul Athfal Terpadu (RAT) Amanah Ummah saat jam belajar 

berlangsung. Petugas polisi kemudian membawa ayah dari lima orang anak 

itu untuk menunjukka lokasi tempat penyimpanan senjata api yang menurut 

polisi diketahui oleh yang bersangkkutan. Namun, upaya itu tak berhasil. 

Setelah itu, saat tiba di daerah Prambanan, Klaten, Siyono meminta penutup 

wajah dan borgolnya dilepas. Kadiv Humas Mabes Polri Anton Charliyan 

mengatakan: 

“setelah dibukanya penutup wajah dan borgol, saat itulah Siyono 

melakukan perlawanan dan memukul anggota Densus 88. Anggota 

Densus 88 membalas dengan tangan kosong”.  
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Akibat dari saling memukul di dalam mobil tersebut, kendaraan sempat 

menghantam pembatas jalan. Siyono masih melakukan perlawanan hingga 

kepalanya terbentur besi dan pingsan. Kemudian Siyono langsung dibawa ke 

rumah sakit Bhayangkara Yogyakarta, tetapi meninggal dunia dalam 

perjalanan.
29

 Peristiwa tersebut yang mengawali pemberitaan pada surat kabar 

harian Kompas maupun surat kabar harian Republika  

Namun, tak sampai disitu, kasus tersebut terus berlanjut hingga akhirnya 

tak hanya masalah meninggalnya terduga teroris Siyono yang disoroti oleh 

media. Selain itu, Densus 88 disebut menyalahi standar opersi penangkapan 

dan melanggar hak asasi manusia, saat dilakukan autopsi terhadap jenazah 

terduga teroris Siyono, kemudian keluarga korban yang mendapat dana 100 

juta rupiah dari pihak polisi dan beberapa kasus yang muncul terkait 

meninggalnya terduga teroris Siyono hingga melibatkan banyak instansi 

menjadi pro dan kontra yang selalu muncul dalam pemberitaan media 

terutama surat kabar.
30

 

Dalam runtutan peristiwa meninggalnya terduga teroris Siyono oleh 

Densus 88 beserta pihak-pihak yang terlibat juga kasus-kasus yang coba 

dikembangkan dan diberitakan oleh media, maka peneliti nantinya akan 

mengelompokkan berita dari kedua surat kabar harian Kompas dan Republika 

sesuai dengan frame yang dikembangkan oleh kedua media cetak tersebut. 
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Berikut ini berita yang akan dianalisis oleh peneliti dari surat kabar harian 

Kompas dan Republika: 

Tabel 4.1 

Daftar berita di Surat kabar Harian Kompas mengenai meninggalnya terduga teroris 

Siyono oleh Densus 88 periode Maret – April 2016. 

No Hari/Tanggal Terbit Judul Berita 

1 Selasa, 15 Maret 2016 Polri Menduga Ada Kesalahan 

Tito Karnavian Menjadi Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme 

2 Rabu, 16 Maret 2016 Densus Jangan Langgar HAM  

Asas Praduga Tak Bersalah Juga Berlaku Bagi 

Terduga Teroris 

3 Sabtu, 2 April 2016 Kematian Siyono 

Kapolri Janji Bertindak Tegas 

4 Senin, 4 April 2016 Penegakan HAM 

Jenazah Siyono Diotopsi 

5 Rabu, 6 April 2016 Polisi Akui Ada Kesalahan Prosedur 

6 Selasa, 12 April 2016 Penegakan HAM  

Siyono Alami Penganiayaan 

7 Rabu, 13 April 2016 Densus 88 Siap Dikoreksi, Polri Lakukan Evaluasi 

 

Tabel 4.2 

Daftar berita di Surat kabar Harian Republika mengenai meninggalnya terduga 

teroris Siyono oleh Densus 88 periode Maret – April 2016. 

No Hari/Tanggal Judul Berita 

1 Selasa, 15 Maret 2016 1. Polri Akui Anggota Densus 88 Lalai 

2. Dana Densus 88 Ditimbang Ulang 

2 Rabu, 16 Maret 2016 1. Densus 88 Masih Pakai Gaya Lama 

2. Keluarga Ikhlaskan Siyono 

3 Sabtu, 2 April 2016 1. Densus 88 Bisa Dipidana 

2. Warga Pogung Tututp Mulut 

4 Senin, 4 April 2016 1. Bergotong araoyong Untuk Keluarga Siyono 

2. Polri Sidangkan Penangkapan Siyono 

5 Rabu, 6 April 2016 1. Pembelaan Polri Dinilai Janggal 

6 Selasa, 12 April 2016 1. Komnas HAM: Siyono Tak Melawan 

2. Hindari Cara-cara Kekerasan 

7 Rabu, 13 April 2016 1. Polri Siap Tanggung Jawab 

 



Dalam menganalisa berita-berita diatas, peneliti menggunakan analisis 

framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang mana dalam 

model analisis framing tersebut membagi struktur framing menjadi empat 

bagian perangkat analisis yakni, struktur sintaksis, struktur skrip, struktur 

tematik dan struktur retoris. Disini peneliti menganalisis pemberitaan dengan 

judul besar meninggalnya terduga teroris Siyono oleh Densus 88 pada surat 

kabar harian Kompas dan Republika sesuai dengan tanggal yang sama 

keluarnya pemberitaan tersebut pada periode bulan Maret-April 2016. 

Pembagian berita dari surat kabar harian Kompas dan Republika kedalam  

masing-masing frame dikembangkan sebagai berikut: 

1. Analisis Berita Tanggal 15 Maret 2016 

a. Frame Surat Kabar Harian Kompas  

1) Struktur Sintaksis 

Skema Berita 

a) Headline 

Pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, surat kabar harian 

Kompas menerbitkan berita pertama tentang kasus Siyono, 

dalam berita itu, Siyono disebut sebagai seorang terduga teroris 

yang meninggal dunia setelah ditangkap di rumahnya oleh 

Densus 88 dan meninggal di dalam mobil ketika diminta 

menunjukkan tempat penyimpanan senjata api. Kompas 

menyebutkan Siyono meninggal dikarenakan terjadi 



perkelahian di dalam mobil yang menyebabkan dirinya 

terbentur salah satu bagian mobil dan mengakibatkannya 

meninggal dunia. Dari headline di atas, surat kabar harian 

Kompas pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 menerbitkan 

headline “Polri Menduga Ada Kesalahan”. Headline tersebut 

menyatakan pihak Polri masih menduga jika anggota Densus 

88 yang bertugas menangkap Siyono melakukan kesalahan 

prosedur pada saat pemeriksaan terduga teroris Siyono sampai 

ia dinyatakan meninggal. Dalam berita dengan hedline di atas, 

Kompas menuliskan “pemeriksaan” bukan 

“penangkapan”.Penggunaan kata “menduga” dalam judul 

tersebut bisa jadi untuk mempengaruhi pembaca bahwa 

meninggalnya terduga teroris Siyono belum tentu karena 

kesalahan tersebut disebabkan oleh anggota Densus 88. Siyono 

meninggal dalam perjalanan ketika dibawa Densus 88 menuju 

sebuah tempat penyimpanan alat bukti di daerah Prambanan, 

Yogyakarta.  

Dalam berita di atas, wartawan juga menambahkan sub 

judul “Tito Karnavian Menjadi Kepala Badan Penanggulangan 

Terorisme” di sini, surat kabar harian Kompas memuat tiga 

bagian berita yang berbeda namun masih berkaitan dengan 

tema besar yaitu terorisme. Kedua berita setelah berita utama 



yaitu meninggalnya terduga teroris Siyono, masih berkaitan 

dengan peristiwa meninggalnya terduga teroris Siyono. Dalam 

berita tersebut, sub judul dijelaskan di bagian kedua setelah 

berita yang menjabarkan headline. Kepala Polda Metro Jaya 

Irjen Tito Karnavian dimutasi menjadi Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT). Maka wartawan 

memasukkan berita tersebut ke dalam satujudul besar, mungkin 

untuk menunjukkan bahwa hal itu juga sedang terjadi dan 

bertepatan dengan kasus Siyono. Pada bagian kedua, wartawan 

menuliskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga 

sedang melakukan revisi terhadap UU Tindak Pidana 

Terorisme. Dapat dilihat dalam berita, di mana wartawan 

memberikan tema dibagian kedua yaitu “Pendekatan Lunak” 

dengan huruf yang dicetak tebal. 

b) Lead 

Dari lead berita di atas, menurut peneliti Kompasingin lebih 

menginformasi sesuai dengan headline (judul) yang ditulis. 

Karena dalam leadnya mengungkapkan bahwa terdapat 

kesalahan yang dilakukan oleh anggota Densus 88. Lead 

tersebut adalah kutipan tidak langsung yang dikatakan oleh 

pihak Polri sendiri yang tidak disebutkan narasumbernya oleh 

wartwan. Mungkin wartawan tidak ingin menonjolkan 



narasumber yang mengatakan hal tersebut di dalam lead yang 

ditulisnya. Lead tersebut adalah: 

Kepolisan Negara Republik Indonesia mengungkapkan 

adanya kesalahan prosedur standar operasi dalam pemeriksaan 

yang dilakukan Datasemen Khusus 88 Antitteror Polri 

terhadap terduga teroris Siyono, yang menyebabkan dirinya 

meninggal, pekan lalu. 

Dalam lead tersebut, wartawan memberikan informasi sesuai 

dengan headline yang ditulis. Penggunaan kalimat 

“mengungkapkan adanya” menambahkan bahwa surat kabar 

harian Kompas sebenarnya menginformasikan bahwa pihak 

polri member informasi adanya kesalahan prosedur yang 

dilakukan oleh anggota Densus 88.  

c) Latar Informasi 

Dalam latar informasi berita di atas terdapat banyak latar 

informasi yang wartawan sampaikan menurut pemahaman 

wartawan sendiri atau menuliskan pernyataan dari narasumber 

yang kalimatnya telah diolah oleh wartawan. Beberapa 

pernyataan yang ditulis sebagai latar informasi pada berita di 

atas, wartawan menuliskan pernyanyaan dari pihak Polri. 

Setelah menuliskan apa yang dipahami oleh wartawan sebagai 

latar informasi, selanjutnya wartawan menuliskan kutipan dari 



pihak polri sebagai latar informasi. Pertama, latar informasi 

yang wartawan tulis mengutip pernyataan dari Anton 

Charliyan selaku Kepala Divisi Humas Polri. Kedua, latar 

informasi dikutip dari pernyataan drArthur Tampi selaku 

Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Disini, hampir 

semua seluruh informasi berita adalah informasi atau 

pernyataan yang disampaikan dari pihak Polri. Selanjutnya di 

bagian akhir, wartawan menulis latar informasi mengenai 

kapan Siyono ditangkap dan kenapa Siyono bisa ditangkap 

oleh Densus 88. Informasi tersebut juga didapat wartawan dari 

pihak kepolisian.Latar informasi tersebut adalah: 

Anton mengungkapkan, Siyono adalah pimpinan wilayah 

Jamaah Islamiyah (JI) di Klaten, Jawa Tengah. Siyono juga 

menjadi bagian dari jaringan JI yang sudah lebih dahulu 

ditangkap sebanyak 13 orang pada medio 2014-2015. 

Siyono, yang ditangkap pada 9 Maret, merupakan 

pengembangan penangkapan T bin Zahri alias AW dua hari 

sebelumnya di Temanggung, Jateng 

Sumber informasi di atas adalah alasan utama kenapa 

Siyono menjadi terduga teroris dan ditangkap oleh Densus 88. 

Menurut Resolusi No. 139 DK PBB 2002, JI adalah sebuah 

organisasi teroris di Asia Tenggara. Maka telah 



terkontaminasi dan ternodailah JI itu oleh DK PBB dengan 

pengertian yang amat negtif. Karena itu pencantuman JI ke 

dalam daftar organisasi teroris versi AS dan PBB, baik secara 

langsung maupun tidak, sangat memojokkan dan menghina 

umat Islam karena menimbulkan citra buruk (character 

assassination) di mata dunia.
31

 Salah satu ayat al-Quran yang 

menerangkan hal itu dapat dilihat dalam Quran surat Ali 

Imran [3]: 103 berikut: 

يًعا َوََل تَ َفرَُّقوا۟  َوٱْعَتِصُموا ًء فََألََّف بَ ْْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم  ٓ  نِْعَمَت ٱللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَدا۟   َوٱذُْكُروا۟   ِِبَْبِل ٱللَِّو َجَِ

ُ ٱللَُّو َلُكْم َءا َٰىِتوِ ۦٓبِِنْعَمِتوِ  ِلَ   ُ بَ ْيِّم َ ا َك َٰى نًا وَُكنُتْم َعَل ٰى َ َفا ُ ْفَرٍة  ِّمَ  ٱلنَّاِا فَأَنَن َُكم  ِّمن ْ   َلَعلَُّكْم تَ ْ َتُدووَ ۦ ِإْ وَٰى

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, 

dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat 

Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) 

bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu 

menjadikan kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 

bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu 

Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat 

petunjuk.
32

 

d) Kutipan, Sumber pernyataan 

Sama halnya dengan latar informasi, dalam kutipan, 

sumber, dan pernyataan yang digunakan oleh surat 
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kabarharian Kompas ada dua sumber yang dipakai yaitu 

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Anton 

Charliyan dan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri 

Brigadir Jenderal (Pol) Arthur Tampi. Kedua sumber tersebut 

disusun sedemikian rupa untuk memperkuat frame, hal ini 

terbukti dengan penggunaan kutipan Anton Charliyan yang 

dominan dalam berita di atas, dari sepuluh paragraf, hanya 

tiga paragraf yang tidak menggunakan kutipan dan Anton 

Charliyan. Penggunaan kutipan dan pernyataan dari dr Arthur 

Tampi hanya dua paragraf yang melengkapi runtutan berita 

diatas.  

e) Penutup 

Sementara penutup berita di atas tidak berhubungan 

dengan kasus Siyono namun masih berkaitan dengan tema 

yang diangkat yaitu terorisme. Penutup berita diatas berkaitan 

dengan sub judul “Tito Karnavian Menjadi Kepala Badan 

Penanggulangan Terorisme”. Disini, wartawan ingin 

memeberi informasi bahwa selain kasus meninggalnya 

terduga teroris Siyono, terdapat kasus lain yang juga sedang di 

soroti terutama oleh surat kabar harian kompas yang masih 

berkaitan dengan terorisme. 

 



 

2) Skrip 

Dalam surat kabar harian kompas yang terbit tanggal 15 Maret 

2016 ini, berita dengan headline “Polri Menduga Ada Kesalahan” 

terbit enam hari setelah ditangkapnya Siyono oleh Densu 88 pada 

tanggal 9 Maret 2016. Berita yang dimuat juga lebih 

mengedepankan informasi dari Polri, hal ini terlihat hampir semua 

paragraf  adalah pernyataan dari Anton Charliyan selaku Kepala 

Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal (Ir jen) Anton Charliyan. 

Tak terdapat satupun pernyataan yang ditulis oleh wartawa dari 

pihak selain Polri. Ini mungkin wartawan ingin menonjolkan 

peristiwa tersebut dari sisi Polri. Dalam berita di atas, perangkat  

skrip yang terlihat adalah penonjolan what atau apa pendapat Polri 

tentang Densus 88 pada  peristiwa meninggalnya terduga teroris 

Siyono. 

3) Tematik 

Terlihat wartawan menyampaikan tema tentang kesalahan 

prosedur yang diduga dilakukan oleh anggota Densus 88 saat 

penangkapan terduga teroris Siyono. Tema yang diangkat oleh 

wartawan pada berita di atas dapat diketahui pada beberapa 

paragraf yang ditulis oleh wartawan. Dalam paragraf tersebut 

wartawan memakai koherensi untuk menonjolkan hal tertentu dari 



tema yang diangkat. Koherensi tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut: 

“Terjadi kesalahan prosedur karena yang mengawal hanya sendiri, 

seharusnyaminimal dua orang yang mengawal”. 

Koherensi yang dipakai dalam kalimat kutipan langsung diatas 

adalah koherensi sebab – akibat, koherensi ini dipakai untuk 

mengungkapkan sebab ke akibat atau sebaliknya. Dalam kalimat di 

atas, memperlihatkan bahwa sebab dari kesalahan yaitu Densus 

yang mengawal Siyono hanya sendiri, yang seharusnya adalah 

minimal dua orang untuk mengawal terduga teroris. Terlihat juga 

dalam paragraf selanjutya pada kalimat berikut: 

Anggota tersebut memberi perlawanan, lalu dalam perkelahian  itu 

Siyono terbentur salah satu sudut besi di dalam mobil. Ia 

pingsan dan meninggal ketika dalam perjalanan menuju rumah 

sakit.  

 

Dalam koherensi di atas, kata yang dipakai adalah “lalu”, 

“dan” itu menunjukkan koherensi penjelas. Ketika anggota Densus 

88 memberikan perlawanan, kemudian Siyono terbentur disalah 

satu sudut besi yang berada di dalam mobil hingga akhirnya ia 

pingsan dan meninggal. Koherensi penjelas ini banyak dipakai, 

bukan hanya dimaksutkan untuk memberi penjelasan terhadap 

frase atau kata, melainkan juga melabeli dengan kesan baik atau 

buruk terhadap seseorang atau peristiwa. Selanjutnya koherensi 

terlihat juga dalam kalimat berikut: 



Siyono meninggal karena terjadi pendarahan dibagian 

kepalabelakang karena terbentur benda tumpul. 

Kalimat di atas juga termasuk koherensi sebab – akibat. 

Menurut berita diatas, pendarahan yang terjadi pada kepala bagian 

belakang Siyono disebabkan oleh terbenturnya kepala pada benda 

tumpul. Dalam kutipan tidak langsung yang ditulis wartawan 

berdasarkan dr Arthur Tampi juga terlihat koherensi sebab- akibat 

dan koherensi penjelas. 

Dari hasil pemindaian, ia mengalami luka memar di kepala 

bagian belakang karena benturan, serta ada luka memar di 

wajah dan kaki. 

 

Sama halnya dengan koherensi sebelumnya, pernyataan 

tersebut menjelaskan sebab dan akibat yang terjadi. Juga 

menjelaskan jika tak hanya wajah yang memar namun juga di kaki 

ditemukan memar. Koherensi terakhir terlihat dalam kalimat 

sebagai berikut: 

Densus yang berkelahi dengan Siyono juga mengalami luka 

memar di leher, luka gores pada lengan kanan dan kiri. 

4) Retoris 

Pada struktur ini hal yang mudah dilihat adalah gambar/foto 

yang disertakan oleh pihak redaksi surat kabar harian Kompas. 

Gambar tersebut adalah: 

 

 



Gambar 4.1 

Foto Densus 88 

 

Foto diatas dapat dilihat keterangannya adalah: 

Pasukan Unit Penjinak Bom Polda Jawa Barat membawa barang bukti yang 

disita dari rumah terduga teroris U alias Said di Kompleks Bojong 

Malaka Indah., Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/1). Terkait 

terorisme, Polri diminta memperjelas criteria terduga teroris yang 

dapat ditangkap dan diperiksa agar tidak terjadi kesewenangan-

wenangan serta pelanggaran hak asasi manusia. 

 

Foto di atas memperlihatkan anggota Densus 88 yang sedang 

membawa barang bukti. Dengan keterangan diatas, jelas terlihat itu 

bukanlah foto tentang Densus 88 yang menangani Siyono. 

Wartawan atau redaksi surat kabar harian Kompas menggunakan 

foto tersebut mungkin untuk memperjelas frame yang diangkat dan 

foto tersebut yang masih berkaitan dengan tema terorisme di waktu 

yang paling dekat dengan kasus terorisme yang paling di soroti 

yaitu meninggalnya terduga teroris Siyono. 



Unsur selanjutnya adalah leksikon, dalam penggunaan kata 

“menduga” di judul berita. Kata menduga dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia sama dengan mengira dan menyangka. 

Penggunaan kata menduga dimaksudkan bahwa kesalahan Densus 

88 masih dikira-kira oleh Kapolri.  

Kemudian unsur lainnya adalah penulisan lead di paragraf yang 

tulisannya dicetak lebih besar dari pada paragraf lainnya, adalah 

salah satu atcara agar pembaca langsung terfokus pada lead yang 

ingin disampaikan.  

5) Kesimpulan 

Berita dengan judul “Polri MendugaAda Kesalahan” yang di 

terbitkan oleh Kompas berada pada rubrik Politik dan Hukum 

pada halaman 4. Hasil dari penelitian struktur berita adalah 

sumber dari berita tersebut mempunyai porsi lebih besar berasal 

dari kalangan Polri, dan terdapat berita tambahan yang merupakan 

kasus teroris namun bukan kasus Siyono. Judul yang digunakan 

terlihat kurang tegas. 

 

 

 

 



Analisis Berita Tanggal 15 Maret 2016 

b. Frame Surat kabar Harian Republika 

1) Struktur Sintaksis 

a) Headline 

Headline yang dipakai oleh surat kabar harian 

Republika yaitu “Polri Akui Anggota Densus 88 Lalai”. Judul 

berita tersebut menjelaskan secara tegas dan menginformasikan 

tentang fakta yang terjadi pada Densus 88 bahwa melakukan 

kelalaian pada saat penangkapan terduga teroris Siyono hingga 

menyebabkan Siyono tewas. Dalam headline, redaksi 

Republika memberi warna merah pada kata “Lalai”, ini 

mempertegas bahwa kelalaian itu dilakukan oleh Densus 88.   

Penulisan sub judul yang memperlihatkan pihak 

keluarga menginginkan autopsi itu segera dilakukan kepada 

jenazah Siyono. Seolah-oleh Republika memihak pada 

keluarga Siyono dan menyudutkan pihak Polri. 

b) Lead 

Dalam leadsurat kabar harian Republika menuliskan 

teks berita yang sama dengan Kompas. Namun dalam redaksi 

Republika informasi ditulis lebih lengkap dibandingkan 

Kompas. Kelengkapan informasi pada lead tersebut meliputi 

penulisan narasumber yang memberi informasi, umur Siyono, 



dan juga asal dari  Siyono tinggal. Hal tersebut ditulis agar 

memberi informasi kepada pembaca sedikit profil dari Siyono. 

Leadyang dimaksut adalah: 

Pihak Mabes Polri mengakui ada kelalaian petugas yang 

berujung pada kematian Siyono (34 tahun), warga Klaten, Jawa 

Tengah, ketika Datasemen Khusus Antiterror 88 (Densus 88) 

mencokok yang bersangkutan, pekan lalu. Kadiv Humas Mabes 

Polri Anton Charliyan mengindikasikan ada prosedur 

pengawalan yang dilanggar dalam kejadian itu. 

c) Latar Informasi 

Dalam latar informasi, Republika memberikan 

informasi yang lebih dari pada Kompas. Sumber dari latar 

informasi juga dari berbagai pihak tidak hanya dari pihak 

Polri saja. Republika dalam menyediakan latar informasi lebih 

runtut. Mulai dari peristiwa sebelum meninggalnya Siyono, 

proses autopsi yang dilakukan oleh dokter dari pihak Polri, 

pemakaman Siyono, keadaan keluarga yang belum mendapat 

surat kematian, bagaimana tanggapan keluarga Siyono, profil 

Siyono sebagai ketua Jamaah Islamiyah dan juga keadaan 

fisik anggota Densus setelah melakukan visum. Di sini 

Republika tidak hanya menmberi informasi yang didapat dari 

pihak Polri, namun juga menyeimbangkan informasi yang di 

dapat dari pihak keluarga. 

 

 



d) Kutipan, Sumber pernyataan 

Kutipan yang diambil oleh wartawan surat kabar harian 

Republika hampir sama dengan surat kabar harian Kompas, 

yaitu kutipan dari Anton Charliyan selaku Kapolri dan dr 

Arthur Tampi dari Mabes Polri. Namun, surat kabar harian 

Republika juga menyelipkan satu sumber yang berasal dari 

pihak keluarga Siyono selaku terduga teroris yang meninggal 

oleh Densus 88, yaitu Sri Kaloko. Sri kaloko sebagai kuasa 

hukum Siyono di jadikan sumber rujukan yang 

memperlihatkan keadaan keluarga Siyono. Di sini, wartawan 

mempunyai kebebasan untuk mencari narasumber yang masih 

berkaitan untuk mendukung frame berita tersebut. Agar 

pembaca mengetahui bagaimana keadaan keluarga Siyono, 

maka wartawan menambahkan salah satu narasumber dari 

keluarga Siyono. Agar pembaca juga mengetahui kasus 

tersebut dari sudut pandang keluarga Siyono. Berikut kata-

kata yang di kutip wartawan dari Sri Kaloko: 

“Kita meminta rekomendsi untuk autopsi forensik, biar 

semuanya jelas” 

 

Sri Kaloko memberi informasi bahwa keluarga Siyono 

menginginkan kejelasan meninggalnya Siyono dengan proses 

autopsi. Di dalam paragrafnya, pernyataan dari Sri Kaloko ini 



di tempatkan pada bagian tengah. Pada bagian awal adalah 

pernyataan dari Anton Charliyan yang memberikan 

pernyataan tentang kinerja dan kesalahan prosedur dari 

Densus 88, setelah itu pernyataan dari Sri Kaloko selaku 

kuasa hukum Siyono. Terakhir, surat kabar harian Republika 

menuliskan pernyataan dan kutipan yang bersumber dari dr 

Arthur Tampi selaku dokter yang melakukan pemeriksaan 

terhadap jenazah Siyono dan juga anggota Densus 88. Hal 

tersebut, terlihat wartawan bermaksut menyeimbangkan isi 

berita agar tidak terlihat informasi diberikan hanya dari satu 

pihak atau dari pihak Polri saja. 

e) Penutup 

Berita dari surat kabar harian Republika ditutup dengan  

informasi yang didapat dari pihak Polri.   

Tim Laboratorium Forensik Mabes Polri juga telah melakukan 

visum di  RS Bhayangkara Yogya terhadap anggota Polri yang 

berkelahi dengan Siyono. “Ada luka memar leher kiri dan 

kanan. Luka gores pada lengan bawah kiri dan lengan bawah 

kanan,” kata dia. 

 

Informasi di atas tidak terlihat di surat kabar harian 

Kompas, maka surat kabar harian Republika terlihat lebih 

tajam dan memberikan informasi lebih banyak agar pembaca 

mengetahui secara rinci bagaimana kondisi dan keadaan 

orang-orang yang terlibat langsung dengan kasus 



meninggalnya terduga teroris Siyono oleh Densus 88 yang 

terjadi di dalam mobil tersebut. 

2) Struktur Skrip 

Framesurat kabar harian Republika yang mengusut bagaimana 

kronologi peristiwa penangkapan terduga teroris Siyono yang 

dilakukan oleh anggota Densus 88 di rumah Siyono hingga 

akhirnya Siyono dinyatakan meninggal ini diwujudkan dalam 

paragraf-paragraf yang menceritakan secara detail yang ditulis oleh 

wartawan Republika. Peristiwa kemudian diangkat dalam berita 

dengan judul “Polri Akui Anggota Densus 88 Lalai” tersebut 

menceritakan siapakah siyono tersebut dalam jaringan yang 

disebut Jamaah Islamiyah, bagaimana kronologi yang terjadi di 

dalam mobil yang menceritakan anggota Densus membuka borgol 

Siyono kemudian terjadilah perkelahian, siapa saja yang terlibat 

dalam memberikan informasi dan bagaimana keadaan anggota 

Densus 88 pada waktu setelah terjadinya perkelahian. Salah satu 

kalimat yang menunjukkan skrip dapat terlihat pada kalimat 

berikut: 

“Kami juga menyayangkan. Kami juga mempertanyakan 

kenapa cuma sendiri karena yang bersangkutan mata ditutup 

dan diborgol,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Anton 

Charliyan, Senin (14/3).  Ia mengatakan Propam langsung 

melakukan penyelidikan terkait meninggalnya Siyono, “Secara 

internal akan kita tindak,” kata dia. 

 



Dengan memberi kutipan langsung dari pihak Polri, sangat 

jelas bagaimana Polri tidak lepas tangan dengan kasus tersebut. 

Pihak Polri akan segera menindak lanjuti kasus tersebut dengan 

melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan sebagai upaya 

untuk mencari barang bukti yang terkait. Dalam kutipan di atas 

juga terlihat, dalam menjalankan tugas Densus 88 hanya seorang 

diri, itu berarti tidak ada tim khusus yang di buat untuk menangani 

terduga teroris Siyono. Dalam kutipan di atas juga tidak 

memperlihatkan bahwa Siyono melakukan kekerasan atau 

menyerang anggota Densus 88. Dapat dilihat dari pernyataan 

sebelumnya: 

Menurut Anton, anggota Densus 88 mengawal Siyono dengan 

keamanan yang minim. Saat kejadian hanya seorang yang 

mengawal Siyono, sedangkan satu lainnya mengemudikan 

kendaraan. Selain itu kata Anton, petugas pengawal juga 

menyalahi prosedur dengan melepaskan penutup mata dan 

borgol Siyono. 

Maka pembaca dapat menyimpulkan bagaimana kelalaian yang 

dilakukan oleh anggota Densus 88 yang dijelaskan oleh Kadiv 

Humas Mabes Polri Anton Charliyan tersebut. 

3) Perangkat Tematik 

Tema secara umum yang dapat dilihat dari teks berita di 

Republika yaitu kronologi meninggalnya terduga teroris Siyono. 

Frame tersebut didukung dengan penulisan dari awal Siyono masih 

hidup, ditangkap oleh anggota Densus 88, peristiwa bagaimana 



Siyono meninggal hingga akhirnya Siyono meninggal.Dari 

perangkat tematik, unsur kedua yang dapat diamati adalah 

koherensi: pertalian atau jalinan antar kalimat, proposisi atau 

kalimat dalam berita di atas. Beberapa unsur koherensi 

diantaranya: 

a) Saat kejadian, hanya seorang yang mengawal Siyono, 

sedangkan satu lainnya mengemudikan kendaraan. Selain 

itu, kata Anton, petugas pengawal juga menyalahi prosedur 

dengan melepaskan penutup mata dan borgol Siyono. 

(paragraf 2). 

b) “Kami juga menyayangkan. Kami juga mempertanyakan 

kenapa Cuma sendiri, karena yang bersangkutan mata 

ditutup dan diborgol”. (paragraf 3). 

c) Pada Rabu (9/3), Densus 88 menggeledah tempat Siyono 

dan orang tuanya yang juga lokasi TK Rouddatul Athfal 

Terpadu (RAT) Amanah Ummah saat jam belajar. 

(paragraf 4). 

d) Setelah itu saat tiba disatu tempat di Prambanan, Klaten, 

Siyono meminta penutup wajah dan borgolnya dilepas. 

Manurut Anton, saat itulah Siyono melakukan perlawanan 

dan memukul anggota Densus 88. Anggota Densus 88 

membalas dengan tangan kososng. (paragraf 6). 

e) Menurut Anton, Siyono adalah anggota Jamaah Islamiyah 

dan bertugas sebagai perakit senjata api. Kedudukan 

Siyono, kata Anton, juga termasuk tiinggi dan berperan 

sebagai panglima. (paragraf 8). 

f) Menurut Sri Kalono, berdasarkan pengamatan dan 

rekaman video, saat proses penggantian kain kafan, 

pihaknya menemukan kejanggalan ada kondisi jenazah 

Siyono. (paragraf 10). 

g) Kemudian juga, bagian tulang hidung Siyono patah lalu 

kepala bagian belakang saat pembukaan kain kafan masih 

meneteskan darah. (paragraf 12). 

h) Athur menuturkan, melalui pemindaian, dia melihat ada 

luka memar dan pendarahan di rongga kepala bgian 

belakang Siyono. Selain itu, hasil visum juga menunjukkan 

ada beberapa luka memar di wajah, tangan dan kaki. 

(paragraf 15). 



i) Tim Laboratorium Forensik Mabes Poalri juga telah 

melakukan visum di  RS Bhayangkara Yogya terhadap 

anggota Polri yang berkelahi dengan Siyono. “Ada luka 

memar leher kiri dan kana. Luka gores pada lengan bawah 

kiri dan lengan bawah kanan,” kata dia. (paragraf 

terakhir). 

 

Pada poin pertama, kata yang dipakai adalah “sedangkan”, 

koherensi tersebut adalah koherensi pembeda. Perbedaan terlihat 

bahwa ada dua anggota Densus yang mengawal, yang satu 

berhadapan langsung dengan Siyono dan yang satu sebagai sopir 

mobil yang mereka tumpangi. Selanjutnya terlihat pada semua 

poin di atas terdapat koherensi “dan”. Dan menunjukkan koherensi 

penjelas. Kalimat setelah kata “dan” menjelaskan kalimat di 

depannya sekaligus mempertegas frame yang ditulis dan 

mendukung headline. Poin berikutnya adalah poin b yaitu 

“karena”. Karena merupakan koherensi sebab-akibat. 

Menunjukkan sebab dari kalimat di depannya. Kemudian pada 

poin g, terdapata koherensi penjelas yang ditandai dengan kata 

“lalu”.  

4) Struktur Retoris 

Struktur selanjutnya adalah retoris, dalam struktur ini, analisis 

yang ditonjokkan lebih kepada bagaimana wartawan menekankan 

sebuag fakta menggunakan kata, idiom, gambar/foto dan grafik. 



Dari berita di atas, tidak terdapat gambar/foto dan grafik yang 

ditampilkan.  

Leksikon dapat dilihat pada headline yang  jelas terlihat pada 

yang beda pada kata “Lalai” dalam headline tersebut kata “Lalai” 

dicetak dengan warna yang berbeda yaitu merah. Hal tersebut surat 

kabar harian Republika ingin menunjukkan dengan tegas bahwa 

Polri sudah mengakui anggota Densus 88 melakukankan kelalaian 

yang menyebabkan terduga teroris yaitu Siyono meninggal dunia. 

Kemudian pada lead dan beberapa paragraf lainnya wartawan 

menggunakan kata “kematian”. Kata kematian, kata dasarnya 

adalah mati dan dapat imbuhan “ke” dan akhiran “an” yang 

mempunyai kata lain yaitu, tewas, gugur, meninggal, terbunuh, 

menghembuskan nafas terakhir dan sebagainya. Di antara beberapa 

kata irtu seorang wartawan dapat memilih di antara pilihan yang 

tersedia. Dengan demikian, pilihan kata yang dipakai tidak semata-

mata hanya karena kebetulan, tetapi juga secara idologis 

menunjukkan bagaimana pemaknaan wartawan terhadap 

fakta/realitas.
33

Leksikon yang berikutnya terlihat di bagian lead 

juga pada kata “mencokok” dalam KBBI, mencokok dapat 
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diartikan dengan menangkap. Penulisan kalimatnya sebagai 

berikut: 

Pihak Mabes Polri mengakui ada kelalaian petugas yang 

berujung pada kematian Siyono (34 tahun), warga Klaten, 

Jawa Tengah, ketika Datasemen Khusus Antiterror 88 (Densus 

88) mencokok yang bersangkutan, pekan lalu. 

 

Penggunaan kata “mencokok” pembaca yang awam akan 

kalimat pengganti belum tentu paham arti dari kata tersebut. Di 

sini artinya bisa dilihat bahwa surat kabar harian Republika tidak 

secara transparan menceritakan bahwa Densus 88 menagkap 

Siyono. Dalam paragraf ke empat, wartawan menggunakan kata 

“tewas”, kata tewas sama artinya dengan kematian di atas. Juga 

terlihat pada paragraf ke tujuh, di sini wartawan menggunakan kata 

“meninggal dunia”. Dari satu kata yang sama, namun penulisan 

yang berbeda dalam berita tersebut wartawan memilih kata agar 

sesuai dengan realitas melalui kata atau kalimat.  

5) Kesimpulan 

Penggunaan judul lebih tegas dari pada Kompas, isi berita lengkap 

dengan penyeimbangan sumber dari Polri dan salah satu kuasa 

hukum dari Siyono. 

 

 



Tabel 4.3 

Perbandingan Frame Kompas dan Republika 

Frame Kompas : Polri Menduga ada Kesalahan yang Dilakukan 

Densus 88  

Frame Republika : Polri Akui Anggota Densus 88 Lalai 

Elemen Strategi 

Kompas Republika 

Sintaksis Wawancara kalangan dari 

institusi yang menaungi 

Densus 88 memiliki porsi 

yang besar. Latar informasi 

yang ditampilkan 

menonjolkan bahwa 

Siyono adalah terduga 

teroris yang menyerang 

anggota Densus 88. 

Sumber informasi tidak 

mengandalkan hanya dari 

Polri namun juga 

menambahkan dari kuasa 

hukum keluarga Siyono.  

Penggunaan headline 

terlihat lebih tegas 

Skrip Menekankan pada aspek 

what yang menjelaskan 

tentang kesalahan apa yang 

sebenarnya terjadi terhadap 

Siyono yang dilakukan 

oleh Densus 88. 

Kelengkapan terdapat dalam 

berita ini, namun terdapat 

penonjolan dalam unsur 

how, bagaimana kronologi 

kematian Siyono. 

Tematik (1). Polri menungkap 

dugaan adanya kesalahan 

prosedur standar operasi. 

(2) Divisi Propam Polri 

mengadakan penyelidikan 

kepada sejumlah anggota 

yang melakukan 

pengawalan. (3) Siyono 

adalah pimpinan wilayah 

Jamaah Islamiyah di 

Klaten 

(1) Mabes Polri mengakui 

ada kesalahan petugas yang 

berujung pada kematian 

Siyono. (2) Keluarga Siyono 

meminta kepolisian 

melakukan autopsi terhadap 

jenazah Siyono. (3) Siyono 

meninggal akibat benda 

tumpul.  

Retoris Penggunaan gambar/foto, 

namun bukan foto 

mengenai penangkapan 

terhadap 

Siyono.penggunaan 

leksikon dalam penekanan 

pada kata “menduga” 

sebagai headline 

Penggunaan leksikon dan 

metafora dalam penekanan 

kata seperti: lalai, 

mencokok, diborgol.   

 

 



2. Analisis Berita Tanggal 16 Maret 2016 

a. Frame Surat kabar Harian Kompas  

1) Struktur Sintaksis 

Skema Berita 

a) Headline 

Headline kedua pada surat kabar harian Kompas ini 

terlihat melanjutkan berita yang telah terbit sebelumnya pada 

tanggal 15 Maret 2016 lalu, dengan headline tersebut, redaksi 

Kompas menperjelas bahwa Densus telah melanggar HAM dan 

terlihat menjawab berita sebelumnya yang terbit dengan judul 

“Polri Menduga Ada Kesalahan”. Di berita kedua ini surat 

kabar harian Kompas juga menambahkan sub judul seperti di 

atas. Sub judul tersebut dapat dilihat penjelasannya pada 

paragraf ke dua setelah headline. 

Wakil ketua DPR Fadli Zon mengingatkan Densus 88 

agar memperhatikan asas praduga tak bersalah  yang juga 

berlaku untuk terduga teroris. Jangan sampai ada 

penyalahgunaan wewenang dalam penanganan terorisme. 

Sub judul yang ditulis oleh wartawan di dukung oleh 

kalimat pernyataan pada paragraf ke dua setelah lead.  Hanya 

saja, sub judul tersebut tidak banyak diulas pada berita di atas. 

 



b) Lead 

Pada berita di atas, lead menggunakan bahasa 

wartawan sebagai ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang 

agar Densus 88 tidak melanggar HAM. Masih sama seperti 

berita sebelumnya, surat kabar harian Kompas menuliskan lead 

untuk mendeskripsikan apa yang ingin disampaikan pada saat 

wartawan mendapatkan informasi. Infomasi yang sangat ingin 

ditonjolkan dalam lead terlihat pada penulisan lead dengan 

ukuran huruf yang lebih besar.  

c) Latar informasi 

Terdapat beberapa latar informasi yang ditulis oleh 

wartawan pada berita di atas, dari awal latar informasi 

wartawan menulis penuturan dari pihak DPR. DPR dipilih bisa 

jadi karena dalam waktu yang berdekatan dengan kasus  ini 

DPR juga sedang akan melakukan revisi UU Tindak Pidana 

Terorisme. Jadi wartawan mengaitkan pemberitaan kasus 

meninggalnya terduga terroris Siyono menurut sudut pandang 

perwakilan dari DPR. Hal tersebut dapat dilihat dari  

pernyataan wartawan sendiri bahwa pernyataan dari pihak DPR 

tersebut menanggapi meninggalnya Siyono setelah ditangkap 

oleh Densus 88. Bahkan, dalam berita di atas, pihak Polri tidak 

ditulis sebagai pemberi informasi. Hanya terdapat pada 



paragraf ke sembilan dan pernyataan pada paragraf tersebut 

juga mengulang pada pemberitaan yang terbit di hari 

sebelumnya. 

d) Kutipan, Sumber pernyataan 

Dalam berita di atas, pernyataan dan kutipan dari 

beberapa sumber yang masih relevan dan berkaitan dengan 

kasus meninggalnya terduga teroris Siyono digunakan untuk 

mendukung frame Densus 88 melanggar HAM. Seperti dari 

perwakilan DPR, yaitu Fadli Zon (Wakil Ketua DPR) dan M 

Nasir Djamil (Anggota Komisis III DPR. Dan juga terdapat 

pernyataan dari pihak yang menginginkan kejelasan kematian 

Siyono yaitu Alvon Kurnia Palma (Ketua Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum Indonesia) yang juga tergabung dalam tim 

advokasi meninggalnya terduga teroris Siyono. Kemudian 

yang terakhir adalah Haris Azhar (Koordinator Komisis untuk 

Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Penonjolan 

berita yang terlihat terdapat pada ke empat sumber berita yang  

memberi tanggapan kepada pihak Polri untuk mengusut dan 

menyatakan bahwa Siyono yang meninggal sebagai terduga 

teroris juga mempunyai hak asas praduga tak bersalah.  

Terlebih pernyataan dari pihak Polri hanya terdapat 

pada paragraf terakhir, dan itupun hanya pengulangan 



pernyataan yang telah terbit pada berita di hari sebelumnya. 

Dan hanya untuk memberi sedikit informasi agar pembaca 

yang belum membaca atau belum mengetahui kasus tersebut 

dapat mengerti melalui pernyataan dari pihak Polri yang 

dinyatakan oleh Anton Charliyan selaku Kepala Divisi Humas 

Polri. Bisa jadi karena pernyataan tersebut ditulis untuk 

mendukung frame dan headline yang ada. 

e) Penutup 

Berita di atas ditutup dengan informasi yang tidak 

berkaitan dengan headline, namun masih berkaitan dengan 

tema terorisme seperti pada berita yang terbit di hari 

sebelumnya. Memberikan informasi kepada pembaca bahwa di 

luar kasus meninggalnya Siyono terduga teroris yang sedang 

disoroti terdapat juga kasus terorisme di daerah lain yang ingin 

di informsikan oleh surat kabar harian Kompas.  

2) Skrip 

Unsur skrip yang ada dalam berita di atas juga mendukung 

frame Kompas tentang Densus yang melanggar HAM, dalam salah 

satu pernyataannya juga mendukung sub judul yang diwacanakan 

oleh Kompas. Secara umum, terdapat unsur 5W + 1H dalam 

paragraf berita di atas. Namun, unsur who sebagai sumber berita 

yang dipakai hampir semuanya berasal dari kelompok yang kontra 



terhadap Polri. Atau yang menginginkan tidak ada penyalahgunaan 

tindakan yang melanggar HAM terhadap seseorang yang posisinya 

masih sebagai terduga teroris bahkan hingga mengakibatkan yang 

bersangkutan meninggal. Hanya ada satu pendapat dari Polri 

itupun ditempatkan pada akhir paragraf dan hanya pengulangan 

dari berita yang terbit pada hari sebelumnya. Cara penulisan 

seperti ini dimaksutkan untuk menonjolkan pendapat tertentu dan 

mengkerdilkan pendapat dengan cara pemberian porsi berita yang 

berbeda. 

3) Tematik 

Secara umum, berita di atas memiliki tema yaitu asas praduga 

tak bersalah bagi terduga teroris yang terlihat juga pada sub judul 

oleh surat kabar harian Kompas. Tema kedua terlihat dari headline 

dan hampir di semua pernyataan yang menyatakan bahwa Densus 

jangan melanggar HAM. Cara lain untuk melihat tema dalam 

sebuah berita adalah koherensi yang dipakai dalam menyambung 

antar kalimat atau proposisi. Dalam berita di atas, koherensi 

hampir di semua paragrafnya menggunakan koherensi “dan” 

koherensi tersebut merupakan koherensi penjelas. Seperti pada 

kalimat berikut: 

a) Anggota Komisi III DPR, M Nasir Djamil, menyatakan, 

penanganan terorisme seharusnya dilakukan secara 

transparan selain menghindari kecurigaan publik, 



penanganan secara terbuka dapat menghindarkan aparat 

dari tindakan sewenang-wenang dan melanggar HAM. 

(paragraf, 4) 

b) Pernyataan Fadli dan Nasir tersebut menanggapi 

meninggalnya terduga teroris Siyono setelah ditangkap 

petugas Densus 88. Siyono yang diduga pimpinan Jamaah 

Islamiyah di Klaten, Jawa Tengah, ditangkap Densus 88 

pada 9 Maret lalu. 

c) Koordinator Komisis untuk Orang Hilang dan Korban 

Tindakan Kekerasan Haris Azhar mengatakan, 

penyelidikan kematian Siyono perlu melibatkan pihak 

eksternal, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 

Komisi Kepolisian Nasional, dan Ombudsman RI.  

 

Koherensi “dan” di setiap paragraph di atas, untuk menjelaskan 

kata di depannya agar pembaca lebih paham dengan apa yang 

disampaikan oleh surat kabar harian Kompas.  

4) Retoris 

Terdapat beberapa unsur retoris yang terlihat pada berita di 

atas. Gambar/foto terdapat pada berita di atas. 

Gambar 4.2 

Foto Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah 

 

 

 



Keterangan gambar/foto: 

Sejumlah anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah berjaga 

di dekat pintu masuk ruangan jenazah anggota teroris di RS 

Bhayangkara Palu. Keduanya merupakan anggota kelompok 

Santoso yang tewas dalam baku tembak dengan anggota Polri-

TNI yang tewas di desa Talabosa, kecamatan Lore Piore, 

Kabupaten Poso, Sulteng (15/3). Kelompok itu bergerilya sejak 

2007. 

Menurut keterangan pada foto, gambar/foto tersebut tidak 

berkaitan dengan kasus meninggalnya terduga teroris Siyono. 

Surat kabar harian Kompas menggunakan foto/gambar tersebut 

untuk menginformasikan bahwa terdapat juga teroris yang tewas 

selain Siyono. Gambar tersebut mendukung berita kedua yang 

disatukan dalam satu headline yaitu “Densus Jangan Langgar 

HAM”. 

5) Kesimpulan 

Hampir sama dengan berita sebelumnya, pemakain sumber berita 

dari pihak Polri lebih dominan. Judul yang dibuat juga terlihat 

masih samar. 

Analisis Berita Tanggal 16 Maret 2016 

b. Frame Surat kabar Harian Republika 

1) Struktur Sintaksis 

Skema Berita 

a) Headline  

Headline yang dibuat yaitu “Densus 88 Masih Pakai 

Gaya Lama”. Republika mencoba menyampaikan bahwa 



kinerja Densus 88 saat ini menggunakan cara-cara yang 

tergolong cara lama dalam  menanggulangi kasus terorisme di 

Indonesia. Hal itu sangat terlihat dari pemakaian kata “Pakai 

Gaya Lama” sendiri yang dalam headline Republika 

menggunakan warna merah. Pemakaian warna merah juga 

mempertegas yang ingin disampaikan oleh Republika kepada 

khalayak pembaca. 

Penggunaan sub judul “Kelalaian Densus 88 

membahayakan petugas polisi lainnya” yang ditulis oleh 

Republika menginformasikan bahwa kelalain yang dilakukan 

oleh Densus akan membahayakan polisi lain yang tidak terlibat 

kasus tersebut, bahkan yang bukan anggota Densus.  

Surat kabar harian Republika, selalu mengulas berita 

yang menjadi headline lebih dalam atau keseluk-beluknya 

yang ditandai dengan tulisan “indepth” pada halaman pertama. 

Republika menerbitkan dua berita dengan dua judul, untuk 

berita kedua atau yang  diberi label indepth bisa dibaca pada 

rubrik Publik, Republik menerbitkan dengn judul “Keluarga 

Ikhlaskan Siyono”. Dengan sub judul “KPAI persoalkan 

tindakan Densus di depan anak-anak”. Berita ini lebih 

mengulas tentang bagaimana kelurga Siyono menanggapi 

persoalan yang menimpa kelurganya.  



b) Lead 

Frame dalam berita di atas, diperkuat oleh lead yang 

ada dalam berita di atas, dalam  lead tersebut menyatakan 

bahwa cara yang digunakan Densu 88 mirip dengan 

penindakan pada Orde Baru. Lead tersebut adalah pernyataan 

tidak langsung dari Busyro Muqoddas selaku Ketua PP 

Muhammadiyah. Lead tersebut juga mendukung headline di 

atas. 

c) Latar Informasi 

Latar informasi dalam berita di atas, mengenai 

pendapat dari berbagai sumber yang menyatakan keprihatianan 

atas meninggalnya terduga teroris Siyono dan ungkapan 

kekecewaan terhadap Densus 88 yang menggunakan cara lama 

dan akan memberi dampak buruk kepada anggota polisi yang 

lainnya. Karena dengan kasus kelalaian Densus 88 ini 

masyarakat bisa saja memberikan citraburuk kepada 

kepolisian.  

d) Kutipan, sumber pernyataan 

Yang terdapat pada berita di atas, cara Densus 88 dalam 

menangani kasus terorisme dan dampaknya dijadikan sumber 

berita utama oleh Republika, seperti yang diungkapan oleh 

beberapa sumber diantaranya: Ketua PP Muhammadiyah 



Busyro Muqoddas, PP Muhammadiyah adalah ormas yang 

diminta oleh istri terduga  teroris Siyono untuk membantu dan 

mengawal kasus tersebut, PP Muhammadiyah juga melakukan 

advokasi dalam sekala yang lebih luas kepada kebijakan publik 

dengan Presiden dan sebagaianya. Wakil Ketua Komisis 

Hukum dan HAM MUI Pusat Brigjen Pol (Purn) Anton Tabah, 

MUI dipilih karena dalam  program  kerjanya, MUI juga 

sedang mengkritisi dan mengevaluasi kinerja Densus 88, 

karena pada kenyataannya terorisme selalu dikaitkan dengan 

agama islam/orang-orang islam, Mantan wakil ketua PB 

Nahdlatul Ulama (NU) As‟ad Said Ali, PB NU dipilih bisa jadi 

untuk menyeimbangkan pandangan dari ormas lain selain 

Muhammadiyah. Karena dalam pasarnya Republika adalah 

Koran bernuansa islam, maka tak salah kalau sumber banyak 

didapat dari kalanganislami. Yang terakhir sebagai penutup 

sumber adalah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan 

dipilih juga bisa jadi untuk mneyeimbangkan atau memberi 

informasi dari sudut pandang pihak Polri namun bukan 

langsung menurut Polri yang biasanya diminta pernyataannya. 

e) Penututup  

Penutup berita di atas menggunakan pernyataan dan 

kutipan dari Luhut Binsar selaku Menko Polhukam. Pendapat 



dari luhut tersebut ditempatkan di penutup untuk mengimbangi 

dalam pernyataan sebelumnya yang banyak diungkapkan oleh 

ormas dan MUI, pedapat tersebut juga hanya berfungsi sebagai 

informasi bahwa mentri polhukan juga akan ikut mendalami 

kasus meninggalnya terduga teroris Siyono dengan mengecek 

secara langsung dan menanyakan langsung kepada Densus 88. 

Pernyataan tersebut dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut: 

“Ya, saya akan cek,. Saya tanya nanti, ya, ke Densus 88”  

 

2) Skrip 

Penonjolan yang terlihat dalam unsur 5W+1H dalam berita di 

atas adalah unsur who atau siapa. Maksutnya adalah siapa saja 

sumber informasi dalam berita di atas. Karena beraita di atas lebih 

bayan mengungkapkan penrnyataan dari beberapa narasumber 

yang berkaitan dengan kasus meninggalnya terduga teroris Siyono. 

3) Tematik 

Tema utama dalam berita di atas adalah mengenai penanganan 

teroris yang dilakukan oleh Densus 88 yang masih menggunakan 

cara lama. Selain itu, kajian yang harus dilakukan kepada Densus 

88 juga merupakan tema dalam berita Republika di atas. Karena, 

banyak instansi yang juga sedang merevisi tentang tindak pidana 

korupsi salah satunya yang dicantumkan oleh Republika adalah 

MUI pusat. Elemen lain yang dapat diamati adalah koherensi. 



Koherensi hampir selalu ada dalam setiap teks berita. Koherensi 

yang banyak terdapat pada teks berita di atas adalah “dan”. Kata 

“dan” merupakan koherensi penjelas. Seperti pada kalimat berikut: 

a) Cara-cara penindakan dan pencegahan terorisme oleh 

Datasemen Khusus Antiterror 88 (Densus 88) disoroti 

setelah meninggalnya Siyono (34 tahun)…..  (paragraf, 1) 

b) Busyro sepanjang tahun 1980-an kerap menangani dan 

membela para terduga anggota Komando Jihad..... (paragraf, 

3) 

c) Pada Rabu ((9/3), Densus 88 menggeledah tempat tinggal 

Siyono dan orang tuanya yang juga menjadi lokasi TK 

Rouddatul Athfal Terpadu (RAT) Amanah Ummah. 

(paragraf, 5) 

d) …..ada kelalaian penjagaan Siyono karena hanya dua 

petugas yang menawal. (paragraf, 7) 

e) …..perlu kajian serius untuk mengungkap sebab 

meninggalnya Siyono itu. (paragraf, 8) 

f) Ini sekaligus untuk menepis adanya kecurigaan publik dan 

menjadi pelajaran bagi agar kejadian seperti ini tidak 

terulang. (paragraf, 10) 

g) …..ia berjanji akan mengecek ulang prosedur tetap dan 

kejadian saat itu. (paragraf penutup) 

 

Pada koherensi “dan” sudah dijelaskan di atas bahwa “dan” 

adalah kalimat penjelas dari kalimat di awalnya. Selanjutnya 

terdapat koherensisebab-akibat dengan ditandai dengan kata 

“karena” dan juga “sebab” seperti pada poin f dan g. 

4) Retoris 

Busyro Muqoddas, memakai retorika tertentu saat menyatakan 

pendpatnya tentang cara Densus 88 menangkap teroris.  Hal itu 

untuk menekankan bahwa pendapatnya benar. Ketidak setujuan 

dengan cara Densus 88 tersebut dilakukan diantaranya dengan 



memberi label Densus 88 masih menggunakan gaya lama. 

Pernyataan tersebut didukung dengan kutipan wartawan sebagi 

berikut: 

“Ya seperti mengopi saja, tak ada beda dengan zaman 

penumpasan komando Jihad. Semuanya serba masif, 

terstruktur dan sistematis,” kata Busyro kepada Republika, 

Selasa (15/3). Busyro sepanjang 1980-an kerap menangani dan 

membela para terduga anggota Komando Jihad yang ditangkap 

secara serampangan oleh aparat Orde Baru.   

 

Serampangan dapat diartikan dengan sembarangan atau 

seenaknya saja. Untuk menjalankan tugasnya, Densus 88 masih 

dianggap asal atau seenaknya saja. 

5) Kesimpulan 

Penggunaan judul yang lebih tegas dengan sumber berita yang 

seimbang. Berita tentang kasus Siyono ini di Republika masuk 

dalam headline pada halaman pertama dengan berita yang lebih 

mendalam di halaman 9. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.4 

Perbandingan Frame Kompas dan Republika 

Frame Kompas : Densus 88 Dilarang Melanggar HAM 

Frame   : Densus 88 Memakai Gaya Lama  

Elemen Strategi Penulisan 

Kompas Republika 

Sintaksi Tanggapan dari wakil 

ketua DPR Fadli Zon dan 

anggota komisi III DPR 

M Naser Djamil. Juga 

diikuti oleh pernyataan 

dari Alvon Kurnia Palma 

selaku ketua LBHI dan 

Haris Azhr selaku 

Koordinator Komisi 

untuk Orang Hilang dan 

Korban Tindak 

Kekerasan. Dan masih 

memberi porsi untuk 

pernyataan dari Kadiv 

Humas Anton Charliyan.    

Penggunaan Busyro 

Muqoddas selaku ketua PP 

Muhammadiyah dan mantan 

wakil ormas NU As‟ad Said 

Ali sebagai narasumber utama 

dan penempatan latar informsi 

pendukung tentang 

pembuktian adakah 

perlawanan yang dilakukan 

Siyono, yang harus 

diungkapkan oleh pihak 

kepolisian 

Skrip Surat kabar harian 

Kompas menekankan 

pada aspek how, yaitu 

bagaimana pendapat dari 

para sumber yang 

dimintai keterangan 

tentang kasus 

meninggalnya Siyono 

karena kesalahan 

prosedur opersi yang 

dilakukan oleh Densus 

88.   

Menekankan pada aspek who 

yang menjelaskan tentang 

siapa saja yang memberikan 

tanggapan dan what, apa 

tanggapan dari sumbernya 

Tematik (1) Densus 88 diingatkan 

agar jangan melanggar 

HAM. (2) Tanggapan 

dari wakil dan anggota 

komisi III DPR, (3) 

Pemeriksaan terduga 

teroris tetap harus 

menghormati HAM. 

(1) Cara yang digunakan oleh 

Densus 88 mirip dengan 

penindakan ketika Orde Baru. 

(2) Perlu evaluasi soal 

penanganan terorisme. 

Retoris Penggunaan foto terlihat 

menonjol, namun bukan 

foro kasus Siyono yang 

Penonjolan dengan memberi 

warna merah pada kata “Pakai 

Gaya Lama” di headline yang 



digunakan. Terdapat 

berita lain yang juga 

diberitakan dalam akhir 

paragraf dengan 

penekanan pada judul di 

atas paragraf. 

dibuat. 

 

3. Analisis Berita Tanggal 2 April 2016 

a. Frame Surat kabar Harian Kompas  

1). Struktur Sintaksis 

Skema Berita  

a) Headline 

Tabel analisis sintaksis di atas dapat dilihat bagaimana 

surat kabar harian Kompas memberitakan kepada khalayak 

tentang respon dari Kapolri kepada kasus meninggalnya 

terduga teroris Siyono yang pada tanggal 9 Maret 2016 sedang 

dalam pengawalan anggota Densus 88. Surat kabar harian 

kompas memperlihatkan respon yang diberikan Kapolri yang 

dapat terlihat pada headline Kompas yaitu “Kapolri Janji 

Bertindak Tegas”. Dengan penulisan judul berita tersebut, 

terlihat jelas, jika memang terdapat kesalahan prosedur yang 

dilakukan anggota Densus 88, Kapolri, yang tidak disebutkan 

nama dan jabatannya oleh surat kabar harian Kompas akan 

menindak dengan tegas. Judul atau headline ini menurut 

peneliti menarik perhatian pembaca untuk mengetahui isi 



berita selanjutnya dalam kasus meninggalnya terduga teroris 

Siyono oleh Densus 88.      

b) Lead 

Lead yang digunakan oleh surat kabar harian Kompas 

sangat mendukung judul yang dibuat. Lead ini merupakan 

statement lead (lead pernyataan), wartawan secara tidak 

langsung mengutip pernyataan yang diucapkan oleh Kapolri 

(yang ditulis pada headline) dengan menulis secara lengkap 

nama dan jabatannya. Lead tersebut bisa dilihat seperti di 

bawah ini: 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal 

(Pol) Badrodin Haiti berjanji akan bertindak tegas jika 

ada anggotanya yang terbukti melanggar prosedur. 

 

Lead di atas, surat kabar harian kompas dapat 

membawa pembaca langsung kepada apa yang ingin 

disampaikan pada isi berita yang ditulis. Walaupun bagi 

pembaca yang belum membaca berita yang terbit pada 

hari-hari sebelumnya, dengan membaca lead tersebut 

belum secara langsung memberikan informasi tentang 

kasus apa yang sedang diperbincangkan dalam media 

cetak. Namun hal tersebut tidak masalah dalam penulisan 

lead atau teras berita pada media cetak. Lead di atas juga 



mengandung unsur (who), siapa yang memberi 

pernyataan yang kemudian dikutip oleh wartawan. 

c) Latar Informasi 

Latar informasi dalam berita di atas, disampaikan 

cukup detail oleh wartawan. Latar informasi di atas juga 

mengandung unsur 5W+1H yang cukup lengkap mulai dari 

bagaimana Badrodin Haiti sebagai Kapolri merespon kasus 

Siyono, kronologi peristiwa, apakah langkah yang dilakukan 

oleh Densus 88 dalam peristiwa tersebut sebagai usaha 

membela diri atau bukan. Hampir semua latar informasi yang 

ditulis wartawan adalah informasi yang didapat dari pihak 

Polri yang masih sesuai dengan headline. Terlihat pada latar 

informasi yang terdapat di akhir paragraf wartawan mencoba 

menyeimbangkan informasi yng didapat dari pihak Polri 

tersebut dengan tambahan pernyataan yang dikutip oleh 

wartawan dari pihak yang menginginkan kasus Siyono 

tersebut diusut. Penyeimbangan informasi tersebut dapat 

terlihat dari kata yang digunakan oleh wartawan yaitu “meski 

demikian” seperti paragraf berikut: 

Meski demikian, Koalisi Masyarakat Sipil untuk keadilan 

meminat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 

HAM) mengidentivikasi penyebab kematian Siyono. 

Hasil investigasi di harapkan dapat memberi penjelasan 



rinci dan terbuka dalam penangkapan yang dilakukan 

Densus 88. 

d) Kutipan, sumber pernyataan 

Terdapat beberapa sumber yang memberikan pernyatan 

dan dikutip langsung oleh wartawan. Namun, dalam sumber 

dan kutipan yang dipakai oleh surat kabar harian Kompas, 

tidak semua kutipan mendukung frame berita di atas. Hanya 

kutipan dari Kapolri yang mendukung headline, lead 

sekaligus frame pada berita di atas. Adapun dari pihak Polri 

yang tidak mendukung pernyataan dari Kapolri adalah 

Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi 

Priyatno, yang memberi pernyataan sebagai berikut: 

“Perlawanan yang dilakukan petugas didasari overmatch 

(keadaan memaksa)” 

 

Pernyataan di atas, adalah pernyataan yang terlihat 

tidak mendukung frame berita, namun selain dari pihak polri 

yaitu Kapolri, kutipan yang menginginkan Densus 88 

ditindak tegas juga dinyatakan dari pihak advokasi Siyono. 

Seperti dari Bahrain, Direktur Advokasi Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum Indonesia dan juga dari Ketua Umum 

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar 

Simanjuntak. 

 



e) Penutup 

Paragraf penutup berita di atas merupakan kutipan yang 

disampaikan oleh Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Ketua 

Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Dalam  

kutipannya, ia mengatakan akan melaporkan Densus 88 

kepada Ombudsman RI. Ombudsman RI adalah instansi 

pemerintah yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan 

Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara 

Negara dan Pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk 

yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta 

badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
34

 

Pernyataan yang dikutip oleh wartawan yang dijadikan 

penutup bisa jadi untuk menyeimbangkan berita yang 

selama ini menjadi kontroversi antara Polri dan pihak 

advokasi Siyono. Dalam hal ini menurut pandangan 

jurnalistik islam, sebagai penulis berita atau wartawan harus 

mengacu pada menghindarikan pembaca dari prasangka 

buruk yang dapat mengacu pada permusuhan dan rasa benci. 

Hal tersebut sesuai dengan Quran Suah Al-Hujurat ayat 11 

(Q.S 49:11) sebagai berikut: 
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 َّ  ُ ًرا ِ ن ْ ُ ْم َوََل ِنَساٌء ِ ْ  ِنَساٍء َعَس ٰى َأْو َ ُك َّ َ ي ْ ًرا ِ ن ْ  َا أَ  َُّ ا الَِّ  َ  آَ ُنوا ََل َ ْسَخْر قَ ْوٌم ِ ْ  قَ ْوٍم َعَس ٰى َأْو َ ُكونُوا َ ي ْ

ميَاِو ۖ   َوََل تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكْم َوََل تَ َنابَ ُزوا بِاْْلَْلَناِب ۖ     َوَ ْ  َ ْ  َ ُتْ  فَُأولَٰىِئَ  ُىُم اللَّاِلُمووَ ۚ   بِْئَس اَِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اْْلِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang 

laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang 

ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula 

sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, 

boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah 

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.
35

 

2) Skrip 

Dilihat dari kelengkapan berita di atas, berita di atas memiliki 

unsur 5W+1H. Dalam berita di atas, cenderung menonjolkan  how 

sebagai detail penjelasan tentang penindakan tegas anggota 

Densus 88 yang melakukan kesalahan prosedur saat pengawalan 

terduga teroris Siyono. Hampir seluruh isis berita mengacu 

kepada siapa yang memberikan pernyataan dan penjelasan tentang 

kasus Siyono sesuai frame Densus 88 akan ditindak tegas.  

3) Tematik 

Tema yang sesaui frame di atas adalah “Kematian Siyono”. 

Terlihat pada berita di atas, readksi surat kabar harian Kompas 

memberikan tema secara spesifik diatas headline. Yang kedua 
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adalah investigasi yang dilakukan wartawan untuk mendapatkan 

informasi yang lebih terperinci dari pihak advokasi atau pihak 

yang menginginkan kasus meninggalnya Siyono di usut dan jika 

memang terdapat kesalahan prosedur, anggota Densus 88 tersebut 

dapat segera diproses hukum.  

Dilihat dari koherensi yang dipakai wartawan dalam penulisan 

berita, hanya dipakai satu koherensi yang dapat ditemukan oleh 

peneliti. Merupakankoherensi „dan‟ atau koherensi penjelas. 

Seperti pada kalimat berikut ini: 

a) Secara terpisah, Inspektur Pengawasan Umum Polri 

Komisaris Jenderal Dwi Priyatno menyatakan, dari 

pemeriksaan awal penangkapan dan pemeriksaan terhadap 

Siyono yang dilakukan anggota Densus 88 sudah dilakukan 

sesuai dengan prosedur standar operasi yang berlaku. 

(paragraf, 3) 

b). Hasil investigasi diharapkan dapat memberi penjelasan rinci 

dan terbuka dalam penangkapan yang dilakukan Densus 88. 

(paragraf, 7) 

Kedua poin di atas memakai koherensi penjelas yang ditandai 

dengan kata „dan‟ kalimat setelah „dan‟ menjelaskan kalimat di 

depannya.  

4) Retoris 

Retoris yang dapat terlihat pada berita di atas adalah pada 

unsur leksikon, leksikon dapat dilihat dari penggunaan kata-kata 

tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa. 



a) .....yang berakhir dengan meninggalnya yang bersangkutan. 

b) Ia menambahkan, kekerasan terjadi ketika petugas sudah 

membuka borgol Siyono 

c) Saat borgol dilepas, Siyono menyerang anggota Densus 

sehingga terjadi perkelahian  

d) Usaha membela diri anggota Densus 88, kata Dwi,….. 

e) (Komnas HAM) menginvestigasi kematian Siyono. 

 

Pada poin a dan e, yaitu “meninggalnya” dan 

“kematian” merupakan kata yang mempunyai pengertian yang 

sama yaitu dari kata dasar mati atau bisa diartikan berpulang, 

meninggal dunia. Wartawan dapat memilih kata tersebut 

sesuai konteks kalimat yang, namun juga menyesuaikannya 

dengan kata yang sopan dan santun. Kemudian pada poin b 

yaitu kekerasan. Dalam KKBI, kekerasan diartikan sebagai 

perbuatan seseorng atau kelompok yang menyebabkan cedera 

atau matinya orng lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau 

barang orang lain.  

Disisi lain, kelonggaran dalam UU Terorisme seperti 

dalam kelonggaran soal aturan interogasi yang bisa 

diterjemahkan Densus 88 sebagai penyiksaan, juga dapat 

dilihat bukan salah UU, tetapi penerapan di lapangan oleh 

Densus sendiri. Untuk itu penting bagi para penegak hukum 

agar pemeriksaan dan interogasi tersangka teroris tetap 

mengacu pada KUHAP sehingga tidak membuat kelonggaran 

pada UU yang membuat pihak penegak hukum melakukan 



penyiksaan. Jika memang terbukti terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan pemberantasan terorisme, termasuk dugaan 

pelanggaran HAM berat, maka Polri harus turun tangan untuk 

menindak oknum yang bersangkutan.
36

 

5) Kesimpulan 

Masih sama dengan dau berita sebelumnya, penggunaan judul di 

koran Kompas tentang kematian Siyono terlihat samar dan tidak 

tegas. Namun dalam berita yang terbit di tanggal 2 April ini 

sumber yang digunakan terlihat sudah seimbang. 

Analisis Berita Tanggal 2 April 2016 

b) Frame Surat kabar Harian Republika 

1) Struktur Sintaksis 

Skema Berita 

a) Headline 

Dalam menulis headline, wartawan harus memiliki 

keterampilan agar headline yang digunakan dapat langsung 

dipahami oleh khalayak dan memberi kesan menarik untuk 

dibaca. Dalam setiap surat kabar, mempunyai cirri khas 

tersendiri setiap menuliskan headline atau judul berita. 

Pada surat kabar harian Republika, kasus meninggalnya 

Siyono selalu menjadi headline utama yang dimuat pada 
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halaman pertama. Ini menandai cirri khas atau kepribadian 

Koran sendiri. Headlinetersebut adalah “Densus 88 Bisa 

Dipidana”. Dalam surat kabar Republika, kasus Siyono 

selalu menjadi headline pada Koran dan muncul pada 

halaman pertama. Menurut peneliti, hal ini karena kasus 

meninggalnya Siyono selain di soroti oleh berbagai media 

massa, juga merupakan kasus yang berkaitan dengan 

ideologi agama dan juga berkaitan dengan berbagai pihak 

seperti ormas dan instansi pemerintahan. Dalam surat kabar 

harian Republika, kasus meninggalnya Siyono terbit di dua 

halaman. Headline pertama yang menegaskan bahwa 

Densus dapat dipidana terbit di halaman pertama Koran 

dan menjadi topik utama yang perlu diulas. 

Headline kedua merupakan penelusuran lebih 

mendalam yang dilakukan oleh wartawan. Headline 

tersebut ditandai dengan kata „indepth‟ yang artinya seluk-

beluk. Di headline yang kedua, wartawan lebih 

menonjolkan dari sudut pandang humani nterestnya 

menyangkut seluk-beluk Kasus Siyono dari sudut pandang 

warga Pogung atau orang-orang di sekitar tempat tinggal 

Siyono yaitu di Pogung dengan headline “Warga Pogung 



Tutup Mulut”. Dari headline, sisi human interestnya dan 

juga sisi emosional ingin disampaikan kepada khalayak. 

Namun, pada sub judul, seakan ingin memberikan 

informasi selain yang di tulis pada headline. Karena terlihat 

dalam sub judul berbeda dengan headline yang ditulis. Itu 

menandakan bahwa dalam satu headline terdapat dua atau 

lebih berita yang ingin di informasikan kepada khalayak. 

b) Lead 

Frame berita pertama juga diperkuat dengan lead yang 

ada dalam berita di atas, dalam lead tersebut menyebutkan 

dengan tegas bahwa anggota Densus 88 yang terbukti 

melanggar hukum dapat diadili secara pidana.lead tersebut 

merupakan lead summary sead atau conclusion lead yaitu 

lead yang menyimpulkan dan dipadatkan. Begitu juga 

yang terdapat dalam lead berita yang kedua. Dalam kedua 

berita di atas, lead ini terdapat unsur how pada lead berita 

pertama dan why pada lead berita kedua.  

c) Latar Informasi 

Latar informasi yang dibubuhkan wartawan dalam 

berita di atas sangat banyak. jika dalam surat kabar harian 

Kompas pihak polri menjadi latar informasi dalam 

paragraf awal, maka berbeda di surat kabar harian 



Republika yang menempatkan informasi yang diperoleh 

dari pihak advokasi Siyono dan juga informas dari DPR 

sebagai lembaga perwakilan rakyat yang sedang dalam 

tahap merevisi UU Tindak Pidana Troris di tempatkan di 

awal paragraf. Keterbalikan penulisan latar informasi ini 

sangat terlihat antara Kompas dan Republika. Dalam 

menyampaikan informasi, jurnalis islam tidak boleh 

mengandung unsur memata-matai atau mencari kesalahan 

orang lain dan saling memfitnah atau bergunjing, hal itu 

sesuai dengan Quran Surah A-Hujurat ayat 12 (Q.S 

49:12) sebagai berikut: 

 َأُيُِ ُّ ۚ   َوََل ََتَسَُّسوا َوََل  َ ْغَتْ  بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا ۖ   َا أَ  َُّ ا الَِّ  َ  آَ ُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِ َ  اللَّ ِّم ِإوَّ بَ ْعَض اللَّ ِّم ِإْْثٌ 

  ِإوَّ اللََّو تَ وَّاٌب َاِ يمٌ ۚ   َوات َُّنوا اللََّو ۚ  َأَ دُُكْم َأْو  َْأُكَل َلََْم َأِ يِو َ ْيًتا َفَكرِْىُتُموُه 

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 bertawakalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Aallah Maha Penerima Tubat lagi Maha 

Penyayang.
37
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d) Kutipan, sumber pernyataan 

Terdapat banyak sumber yang terdapat pada kedua 

berita dari surat kabar harian Republika di atas. Sumber 

dan pernyataan kedua berita di atas juga dijadikan berita 

utama oleh surat kabar harian Republika, seperti: Ketua 

Wakil Komisis III DPR Benny K Harman, Ketua Umum 

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, dan 

juga Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri 

Komjen Dwi Priyatno. Dalam berita pertama di atas, 

hanya terdapat atu sumber dari pihak Polri itupun 

ditempatkan pada bagian akhir berita agar terlihat kurang 

menonjol. 

Dalam berita kedua, sumber yang digunakan untuk 

memberikan informasi didapat dari orang-orang di sekitar 

tempat tinggl Siyono. terdapat tiga sumber, salah satunya 

adalah Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution 

yang kutipannya ditulis sebagai berikut: 

“(Penolakan) lebih tepatnya dilakukan aparat desa” 

 

Kutipan di atas, menunjang frame dari sudut pandang 

orang-orang di sekitar tempat tinggal Siyono. berita 

kedua ini merupakan features news, sehingga fakta yang 



tidak terlalu penting menjadi menarik untuk 

diinformasikan dan juga dapat dinikmati oleh khalayak. 

e) Penutup 

Dalam salah satu penutup berita di atas, meneegaskan 

tentang Siyono yang berstatus terduga sebelum 

meninggal dan belum dinyatakan sebagai tersangka 

namun ternyata Siyono dikembalikan oleh pihak polri 

dalam keadaan tidak bernyawa.pernyataan tersebut 

dikatakan oleh Miko Ginting selaku peneliti Pusat Studi 

Hukum dan Kebijakan (PSHK). PSHK merupakan 

lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, 

khususnya terfokus pada legislasi dan peradilan.
38

 

Sama halnya dengan berita kedua yang ditutup oleh 

pernyataan dari Ketua PP Muhammadiyah dari tim 

advokasi Siyono, mengatakan, untuk sementara makam 

Siyono dijaga oleh para kader muda Muhammadiyah 

yang tergabung dakam Komando Kesiapsiagaan 

Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM). KOKAM 
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adalah salah satu bidang program kerja organisasi 

otonom dai Muhammadiyah.
39

 

2) Skrip 

Unsur skrip yang ada dalam kedua berita di atas juga 

mendukung frame surat kabar harian Republika tentang Densus 

88 yang akan ditindak tegas jika melakukan kesalahan. Secara 

umum, unsur 5W+1H ada dalam kedua berita di atas, namun 

unsur who sebagai sumber berita yang dipakai hampir semuanya 

berasal dari tim advokasi Siyono. hanya terdapat satu pendapat 

dari pihak Polri yaitu Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) 

Polri Komjen Dwi Priyatno yang ditempatkan di bagian tengah 

berita. Cara penulisan berita seperti ini dimaksud untuk 

menonjolkan pendapat tertentu dan mengerdilkan pendapat yang 

lain dengan cara pemberian porsi berita yang berbeda. 

Beita kedua, unsur skrip who adalah sumber dari kalangan 

bawah atau yang tidak mempunyai jabatan, seperti: Suharno 

(56), Djoko Widoyo selaku Kades Pogung tempat tunggal 

Siyono dan salah seorang anggota Badan Perwakilan Desa 

(BPD) yang tidak disebutkan namanya. Dalam berita features, 

narasumber yang terdapat di tempat kejadian perkara (TKP) 
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wajar digunakan untuk member gambaran kondisi dan member 

informasi yang sesuai fakta. 

3) Tematik 

Kedua berita di atas mempunyai tema yang berbeda. Berita 

pertama secara umum tema yang terlihat adalah kasus Siyono 

yang akan menjadi pertimbangan dalam merevisi UU 

Antiterorisme dan juga Densus 88 yang dapat dipidana karena 

pelanggaran yang membuat seseorang meninggal dunia. Dalam 

berita pertama, struktur lain yang dapat diteliti adalah koherensi. 

Peneliti hanya menemukan satu koherensi yang dipakai pada 

berita pertama sebagai berikut: 

“Kami berharap seluruh prosesnya dilakukan dengan 

seksama dan dalam akuntabilitas hukum yang bisa 

dipertanggung jawabkan” 

 

Kutipan di atas menggunakan koherensi „dan‟ yaitu koherensi 

penjelas. Kutipan tersebut mencoba memberi penjelasan tentang 

seluruh proses penindakan terorisme dilakukan dengan 

trasnparan dan seksama sehingga jika terdapat kesalahan bisa 

dipertanggung jawabkan secara hukum. 

Berita yang kedua memuat tema, akan dilakukannya otopsi 

terhadap jenazah Siyono namun, aparat desa banyak yang tidak 

setuju.  

 



4) Retoris 

Dalam kedua berita di atas, retoris yang dapat terlihat adalah 

leksikon. Leksikon adalah pemilihan dan pemakaian kata-kata 

tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa. Pada 

berita pertama leksikon yang terlihat adalah: 

a) …..membuat seorang terduga teroris meninggal dunia….. 

b) Hal tersebut disampaikan Beny menyusul kematian Siyono 

(34 tahun) 

c)  …..diberi tahu bahwa yang bersangkutan tewas ….. 

Koherensi di atas, terdapat beberapa kata yang sering 

digunakan oleh surat kabar harian Kompas maupun 

Republika. Yang pertama pada poin a dan c, kata 

meninggal dunia dan tewas, kata yang bermakna sama 

namun ditulis berbeda. Ini bisa jadi wartawan ingin 

member penekanan melalui kata sesuai dengan kalimat 

yang ditulis. Kedua pada poin b, menyusul mempunyai 

kata dasar susul, yang ditambah awalan me. Jadi menyusul 

pada kalimat poin b bisa diartikan „mengikuti‟ atau bisa 

juga diartikan „setelah‟.  

5) Kesimpulan  

Penggunaan judul yang tegas dibandingkan pada koran Kompas 

dan menjadi headline utama. 

 

 



Tabel 4.5 

Perbandingan Frame 

Frame Kompas : Densus 88 akan Ditindak Tegas 

Frame Republika : Densus 88 Bisa Dipidana 

Elemen Strategi Penulisan 

Kompas Republika 

Sintaksis Dari semua narasumber 

yang memberikan 

pernyataan, pernyataan dari 

polri tetap diletakkan di 

awal paragraf. Kemudian, 

dari pihak advokasi salah 

satunya PP 

Muhammadiyah diletakkan 

di akhir paragraf. 

Penempatan narasumber utama 

dari wakil komisi III DPR yang 

menginginkan kasus Siyono 

diungkap dan anggota densus 

yang melanggar HAM 

dipidana, dilanjutakan oleh 

pernyataan dari pihak PP 

Muhammadiyah dan 

penempatan sumber dari pihak 

polri ditempatkan dibagin akhir 

paragraf. 

Skrip Menekankan pada aspek 

how, sebagai detail 

penjelasan tentang 

bagaimana penindakan 

tegas anggota Densus 88 

yang melakukan kesalahan 

prosedur saat pengawalan 

terduga teroris Siyono. 

Menekankan unsur who 

sebagai sumber berita yang 

dipakai hampir semuanya 

berasal dari tim advokasi 

Siyono. 

Tematik (1) Badrodin Haiti berjanji 

akan menindak tegas 

anggota yang terbuti 

melanggar prosedur. (2) 

Usaha membela diri 

Densus 88. 

(1) Jika Densus 88 melanggar 

HAM dapat diadili. (2) 

Muhammadiyah memiliki 

tanggung jawab moral 

melakukan advokasi demi 

menegakkan keadilan atas 

nama kemanusiaan. 

Retoris Penggunaan tema besar 

pada bagian atas headline 

untuk memperjelas berita 

yang ingin disampaikan. 

Penggunaan leksikon dalam 

penekanan kata.  

 

 

 

 

 

 



4. Analisis Berita Tanggal 4 April 2016 

a. Frame Surat kabar Harian Kompas  

1) Struktur Sintaksis 

Skema Berita 

a) Headline 

Headline yang digunakan surat kabar harian Kompas 

secara langsung menuliskan “Jenazah Siyono Diotopsi”. 

Judul tersebut menurut peneliti to the point tanpa 

memberikan embel-embel lain dan dapat menarik 

pembaca, walaupun berita tersebut terletak pada halaman 

3, letaknya berada di paling bawah sebelah kanan. Surat 

kabar harian Kompas dengan menerbitkan judul di atas 

ingin menginformasikan secara langsung bahwa jenazah 

Siyono pada akhirnya di otopsi. Yang dimana pada 

berita-berita yag terbit sebelumnya surat kabar harian 

Kompas lebih memberitakan tentang kronologi dan 

menginformasikan pernyataan-pernyataan yang lebih 

dominan dari pihak Polri. 

b) Lead 

Lead diatas termasuk leadsummary sead atau 

conclusion (teras berita yang menyimpulkan dan 

dipadatkan). Lead yang ditulis mendukung headline 



berita yang juga mengacu pada unsur why (mengapa). 

Pada lead di atas, menggambarkan saat wartawan sedang 

berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tim dokter 

forensik Pengurus Pusat Muhammadiyah sedang 

melakukan otopsi terhadap jenazah Siyono yang ditandai 

dengan kata „melakukan‟.  Dalam lead juga terdapat 

tanggal yaitu „(Minggu (3/4)‟, berarti berita tersebut 

termasuk berita news dalam media cetak karean 

diterbitkan di hari berikutnya yaitu 4 April. Juga 

menjelaskan mengapa diadakan sebuah otopsi terhadap 

jenazah Siyono. Jadi, lead dalam surat kabar harian 

Kompas yang terbit pada tanggal 4 April ini member 

informasi yang lengkap dan mendukung headline. Dalam 

perspektif islam, saat peneliti melihat lead di atas, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa lead tersebut tidak 

mengandung dusta atau memanipulasi data. Yang sesuai 

dengan ayat al-Quran Surah Al-Hajj ayat 30 (Q.S. 22.30) 

seperti dibawah ini: 

ٌر َلُو ِعْنَد َابِّمِو  ِلَ  َوَ ْ   ُ َعلِّمْم ُ ُرَ اِت اللَِّو فَ ُ َو َ ي ْ  فَاْجَتِنُبوا الرِّمْجَس ِ َ  ۖ   َوُأِ لَّْت َلُكُم اْْلَنْ َعاُم ِإَلَّ َ ا  ُ ت َْل ٰى َعَلْيُكْم ۗ  ذَٰى

 اْْلَْو َاِو َواْجَتِنُبوا قَ ْوَ  الزُّواِ 



Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa 

mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah 

maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan 

telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, 

terkecuali ayang diterangkan kepadamu keharamannya, 

maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu san 

jauhilah perkataan-perkataan dusta.
40

 

c) Latar Informasi 

Latar informasi yang ditulis oleh surat kabar harian 

Kompas pada berita di atas berfungsi memperkuat 

headline, lead dan juga frame tentang jenazah Siyono 

yang diotopsi pihak advokasi. Informasi yang coba 

ditampilkan diantaranya, kronologi otopsi yang menjadi 

latar informasi utama, dan selebihnya adalah informasi 

tambahan yang juga sudah diterbitkan pada surat kabar 

harian Kompas pada berita-berita yang terbit 

sebelumnya. Informasi-informasi yang ada ditulis 

dengan cara menggabungkan pendapat dan pernyataan 

dari orang-orang yang berkaitan dengan kasus 

meninggalnya Siyono sebagai terduga teroris pada saat 

ditangkap dan dikawal oleh anggota Densus 88 pada saat 

proses otopsi.  
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d) Kutipan, sumber, pernyataan 

Sumber yang dipakai untuk memperkuat frame dalam 

berita di atas tidak begitu banyak. Hanya terdapat tiga 

sumber yang ditulis untuk medukung frame dari surat 

kabar harian Kompas. Diantaranya adalah Ketua tim 

dokter forensik PP Muhammadiyah dri Gatot Suharto, 

Ajun Komisaris Besar Sumihasri Purwanti, dokter 

forensik Polda Jawa Tengah, dan yang terakhir adalah 

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah 

Busyro Muqoddas. 

Semua sumber yang dijadikan bahan pemberitaan 

adalah orang-orang yang terkait saat proses otopsi 

berlangsung. Ini menunjukkan, surat kabar harian 

Kompas tidak memberikan informasu di luar headline 

seperti berita-berita yang terbit sebelumnya. 

e) Penutup 

Berita di atas ditutup dengan pernyataan dari pihak 

advokasi Siyono yang mengemukakan tentang 

dilakukannya otopsi pada jenazah Siyono menurut 

Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas, dengan 

pernyataannya sebagai berikut: 



Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan, 

otopsi jenazah Siyono merupakan tugas dan tanggung 

jawab lembaganya yang diberi mandate oleh Negara 

guna mengungkapkan kasus dugaan pelanggaran 

HAM. 

2) Skrip 

Dalam struktur skrip, unsur yang dominan terlihat adalah unsur 

why atau mengapa. Pada lead jelas terlihat mengapa dilakukan 

otopsi dan siapa yang melakukannya. Didukung oleh paragraf-

paragraf di berikutnya yang mengisahkan proses otopsi berlagsung 

hingga kapan aka nada pengumuman tentang hasil dari otopsi 

tersebut.  

3) Tematik 

Terlihat dalam berita di atas, redaksi surat kabar harian Kompas 

memberikan tema yang spesifik pada frame jenazah Siyono yang 

diotopsi yaitu terlihat pada tulisan diatas headline 

“PENEGAKAN HAM”, tema yang berikutnya terlihat pada 

penegasan di tengah paragraf yaitu “Bekas Luka”. Itulah dua 

tema yang dapat langsung terlihat pada surat kabar harian 

Kompas. Dengan menuliskan tema secara jelas seperti itu, surat 

kabar harian Kompas ingin menunjukkan dengan jelas apa yang 

kemarin pada hari Minggu 3/4 sebelum berita diatas itu terbit. 

Pada berita sebelum-sebelumnya surat kabar harian Kompas lebih 

banyak menyampaikan informasi dari pihak Polri, namun dalam 



berita di atas, informasi yang didadpat semua dari pihak tim 

forensik dan advokasi Siyono. 

Dari struktur tematik, unsur lain yang dapat dilihat adalah 

koherensi. Koherensi yang peneliti temukan adalah sebagai 

berikut: 

a) Proses otopsi yang dijaga polisi dan ratusan anggota 

Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah 

ini berjalan lancer sekitar 3,5 jam. 

b) …..dari pemeriksaan awal, penangkapan dan pemeriksaan 

terhadap Siyono yang dilakukan anggota Densus 88 sudah 

dilakukan sesuai standar operasi yang berlaku. 

c) Pihaknya mengapresiasi Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin 

Haiti karena keterbukaan Polri dan bersinergi bersama PP 

Muhammadiyah dalam proses otopsi jenazah Siyono.    

Koherensi yang terdapat pada berita tersebut adalah koherensi 

„dan‟ atau penjelas, yaitu kalibat setelah „dan‟ menjelaskan 

kalimat di depannya.   

 

 

 

 

 



4) Retoris 

Gambar 4.3 

Foto Tim Dokter Forensik PP Muhammadiyah 

 

Gambar di atas terlihat beberapa orang dengan menggunakan 

seragam warna biru tua dan topi bertuliskan „Forensik‟ yang 

meninggalkan tempat pemakaman umum. Surat kabar harian 

Kompas mencoba menggambarkan frame jenazah Siyono yang 

diotopsi dengan gambar di atas. Gambar itu sangat mendukung 

headline yang dibuat. Ditambah dengan keterang foto yang juga 

menggambarkan pada saat proses otopsi berlangsung. 

5) Kesimpulan  

Berita yang dibuat sangat mendukung frame, terlihat dari penggunaan 

gambar yang sesuai dengan headline.  

 

 

 



Analisis Berita Tanggal 4 April 2016 

b. Frame Surat kabar Harian Republika 

1)  Struktur Sintaksis 

Skema Berita 

a) Headline  

Terlihat dari headline yang digunakan, berita pertama 

dari surat kabar Republika kali ini merupakan berita 

straight news. Straight news merupakan berita langsung 

yang mengemukakan fakta tanpa unsur diplomatis. 

Dengan headline di atas, Republika mencoba untu 

memberikan informasi kepada khalayak bahwa banyak 

pihak yang membantu dan bergotong-royong untuk 

Siyono yang telah meninggal. 

Berbeda dengan headline pada berita kedua yang 

merupakan “indepth” dari surat kabar Republika. Berita 

kedua tersebut dicetak pada rubrik „Publik‟ di halaman 

sembilan surat kabar harian Republika. Dengan headline 

“Polri Minta Publik Hargai Hukum”. Kalau di lihat dari 

headline yang dibuat, surat kabar Republika dalam berita 

di atas, mencari informasi dari sudut pandang Polri. 

dalam headline di atas juga terlihat seakan-akan Polri 

tersudutkan dengan public atau masyarakat, dan  meminta 



masyarakat untuk menghargai hukum yang ada di 

Indonesia.  

b) Lead 

Lead berita di atas merupakan summary lead atau 

conclusion, yaitu lead yang menyimpulkan dan 

dipadatkan. Hampir semua lead dari surat kabar 

Republika maupun surat kabar harian Kompas 

merupakan lead yang menyimpulkan peristiwa yang 

terjadi kemarin kemudian bahasa yang digunakan 

dipadatkan oleh wartawan. Dalam lead berita pertama, 

menceritakan tentang suasana yang terjadi di desa 

Pogung, yaitu tempat tinggal Siyono. yang pada saat itu 

sedang diadakannya proses otopsi jenazah Siyono oleh 

tim dokter forensik PP Muhammadiyah.  

Sementara berita kedua, informasi lead yang 

menjelaskan headline terlihat dari Polri yang meminta 

masyarakat untuk sadar bahwa Indonesia adalah Negara 

hukum. Dari kalimat tersebut, surat kabar Republika 

mencoba untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa dalam 

penanganan kasus Siyono, Polri juga melakukannya 

berlandaskan hukum yang ada di Indonesia. 

 



c) Latar Informasi 

Latar informasi pada berita pertama, wartawan lebih 

menjelaskan tentang bagaiman aproses otopsi yang 

sedang dilakukan oleh tim dokter forensik PP 

Muhammadiyah pada jenazah Siyono dan keadaan di 

sekitar tempat pemakaman jenazah Siyono. latar 

informasi yang dibuat hampir semua tidak berkaitan 

dengan pihak Polri. namun benar-benar fokus 

menceritakan dari awal hingga akhir proses otopsi. 

Berbeda dengan surat kabar harian Kompas yang 

menceritakan proses otopsi jenazah Siyono secara umum, 

surat kabar harian Republika mengemasnya lebih 

mendetail. 

(1) Yang membuat hati trenyuh, kata Basyuno, banyak 

di antara ibu-ibu kampong menyiapkan makanan. 

Ada yang menyuguhkan ketela rebus, pisang rebus, 

serta minuman teh dan kopi. Makanan-makanan 

yang berasal dari tanaman kebun tersebut dimasak 

bersama. 

(2) Sementara, di makam, puluhan Kokam 

bermandikan lumpur. Seragam celana dan baju 

loreng penuh dengan lumpur. Mereka berjam-jam 

berjuan melawan derasnya air yang menggenagi 

makam. Setelah berhasil mengangkat jenazah, 

mereka membersihkan lumpur dalam kubangan 

sebelah utara makam. 

 

Dua latar informasi di atas, adalah  latar informasi yang 

di tulis berdasarkan keadaan yang sedang terjadi pada 



waktu proses otopsi jenazah Siyono 3 April 2016. 

Wartawan lebih menekankan kejadian-kejadian kecil 

yang ia temui untuk di informasikan. Hampir semua latar 

informasi yang disajikan memiliki unsur kedekatan 

(proximity), secara geografis, emosional maupun 

relasional.  

Sedangkan latar informasi berita kedua, didapat dari 

pihak Polri sesuai dengan headline dan juga dari pihak 

advokasi Siyono. hal itu dimaksut untuk 

menyeimbangkan berita. Dalam kedua latar iformasi di 

atas menggunakan kata-kata yang tepat sasaran dan 

mudah dimengerti. Hal tersebut sesuai dengan Quran 

Surah An-Nisa ayat 63 (Q.S. 4:63) sebagai berikut:  

ُ ْم َوِعْلُ ْم َوُقْل ََلُْم ِف أَنْ ُفِسِ ْم قَ ْوًَل بَِليًغا  أُولَٰىِئَ  الَِّ  َ   َ ْعَلُم اللَُّو َ ا ِف قُ ُلوِِبِْم فََأْعِرْض َعن ْ

Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui 

apa yang didalam hati mereka. Karena itu berpalinglah 

kamu dari merek, dan berilah mereka pelajaran, dan 

katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada 

jiwa mereka.
41

 

d) Kutipan, sumber, pernyataan 

Sumber yang dijadikan rujukan berita semuanya 

memperkuat frame dari surat kabar harian Republika 
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dalam masing-masing berita di atas, dalam sumber berita 

pertama lebih banyak karena merupakan berita straight 

news yang menceritakan secara detail. Sumber berita 

tersebut adalah: pernyataan dari beberapa untuk 

mendukung frame saat terjadinya otopsi, Muhammad 

Ismail, Komandan Kokam Jateng, Fungsionaris PDM 

Muhammadiyah Husni Thamrin, Suparni, warga Dukuh 

Brengkungan, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil 

Anzar Simanjuntak, Busyro Muqoddas, kemudian yang 

terakhir adalah Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas. 

Smua sumber tersebut adalah dari pihak advokasi dan tim 

forensik PP Muhammadiyah. Dalam hampir semua berita 

yang memberitakan kasus Siyono, surat kabar Republika 

lebih merujuk kepada tim advokasi. Berbanding terbalik 

dengan surat kabar harian Kompas yang membperbanyak 

sumber dari pihak Polri dan jajarannya. Hal ini bisa 

terkait dengan ideologi masing-masing kedua media 

cetak tersebut. 

Sedangkan dalam berita kedua, surat kabar Republika 

terlihat ingin menyeimbangkan informasi dengan sumber 

berita utama adalah dari Polri yaitu Kepala Biro 

Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri 



Brigjen Agus Rianto. Sumber tersebut muncul pada 

paragraf pertama hingga di tengah paragraf juga masih 

menggunakan pernyataan dari sumber utama. Namun 

pada bagian akhir surat kabar Republika tetap 

menggunakan sumber dari Muhammadiyah yaitu Mantan 

ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Saleh 

Partaonan Dulay yang pada waktu itu telah menjabat 

sebagai Ketu Komisi VIII DPR. 

e) Penutup 

Kedua berita di atas, ditutup dengan pernyataan dari 

tim advokasi Siyono. yang menanggapi tentang otopsi 

jenazah Siyono.  

2) Skrip 

Dalam kedua berita di atas sudah mencakup unsur 5W+1H. 

dilihat dari cara surat kabar harian Republika mengisahkan berita 

tentang proses otopsi jenazah Siyono. kecenderungan frame 

Republika yang lebih secara detail melihat fakta menonjolkan 

pendapat dari orang-orang kalangan bawah hingga yang berada di 

tim advokasi dan juga tim forensik yang hampir semuanya 

mempunyai jabatan tinggi pada masing-masing instansi. 

 

 



3) Tematik 

Tema utama yang diangkat dalam kedua berita di atas adalah 

proses otopsi jenazah Siyono. tema tersebut diperkuat dengan 

informasi yang diberikan wartawan yang berada di tempat kejadian 

perkara (TKP). Dan pihak polri yang meminta masyarakat 

menghargai hukum. Unsur lain yang bisa diamati adalah pemakaian 

koherensi atau penghubung antar kalimat yang bisa member 

penekanan tertentu, seperti membandingkan, memperjelas atau 

kalimat yang satu dianggap sebagai sebab kalimat berikutnya. 

Dalam unsur koherensi berita surat kabar harian Republika di atas 

dapat dilihat sebagai berikut: 

a) Sepanjang jalan pintu masuk kampong Brengkungan dipenuhi 

anggota Komando Kesiapsiagaan Pemuda Muhammadiyah 

(Kokam), ribuan anggota ormas islam yang datang dari 

Yogyakarta dan Solo Raya. 

b) Lalu sekitar pukul 08.30 WIB, ratusan anggota Brimob 

berseragam hitam-hitam memasuki lokasi makam. 

c) Penggalian makam dan proses autopsi berjalan lancar. 

d) Tenda, terpal, bambu, selang, ember, air, cangkul, dan semua 

peralatan yang menyiapkan warga….. 

e) Ada yang menyuguhkan ketela rebus, pisang rebus, serta 

minuman the dan kopi. 

f) Bagian-bagian yang luka tersebut diambil sampelnya dan 

natinya diuji di laboratorium. 

g) Pelaksanaan autopsi yang semula ditolak ternyata berjalan 

lancar, aman, dan kondusif. 

Terdapat satu koherensi yang peneliti temukan dalam bagian 

berita pertama diatas. Hampir seluruhnya menggunakan koherensi 

„dan‟ yang merupakan koherensi penjelas, namun ada satu yang 



menggunaka „lalu‟ yang merupakan koherensi penjelas juga. Dalam 

teks berita kedua, koherensi yang dapat peneliti amati adalah 

sebagai berikut: 

a) “Ada mekanisme yang harus dipedomani, taat dan laksankan 

serta dituruti juga. 

b) Mabes Polri telah melakukan autopsi dan hasilnya 

menunjukkan Siyono meninggal karena luka benturan di 

kepala. 

c) Agus berkata, luka itu timbeul karena Siyono melakukan 

perlawana….. 

d) Sembilan orang anggota tim forensik Muhammadiyah dari 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Surakarta….. 

e) Keterlibatan Muhammadiyah dalam autopsi jenazah Siyono 

hanyalah karena ingin mengetahui duduk perkara mengenai 

kematiannya. 

f) Harapannya keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan. 

g) Persoalan data dan jaringan terorisme yang dimiliki juga tidak 

pernah dicampuri. 

Terdapat dua koherensi yang ditemukan dalam berita kedua di 

atas., yaitu „dan‟ dengan „karena‟. Seperti berita pertama, „dan‟ 

adalah koherensi penjelas. Sedangkan karena adalah koherensi 

sebab-akibat. 

4) Retoris 

Unsur retoris yang dipakai adalah leksikon, headline pada 

berita pertama yang mengunakan font tulisan dicetak miring dan 

penggunaan kata bergotong-royong. Menurut KBBI, gotong royong 

dapat diartikan sebagai bersama-sama mengerjakan atau membuat 

sesuatu. Dalam  headline, surat kabar harian Republika ingin 



menunjukkan bahwa warga di sekitar tempat tinggal dan yang juga 

menjadi tempat pemakman Siyono bersama-sama membantu proses 

autopsi jenazah Siyono yang dilakukan oleh tim forensik dokter PP 

Muhammadiyah. Retoris yang dapat ditemukan lainnya terdapat 

pada lead, wartawan menggunakan kata-kata „mencekam‟. Kata 

mencekam memberikan sisi emosional dari wartawan dalam 

suasana otopsi tersebut. Penggunaan kata-kata dalam jurnalistik 

menurut islam harus menggunakan kata-kata yang yang benar, 

baku, sesuai kaidah bahasa yang berlaku dan komunikatif (qaulan 

sadida) yang dijelaskan juga pada Quran Surah An-Nisa ayat 9 (Q.S 

4:9) sebagai berikut: 

 َوْلَيْخَش الَِّ  َ  َلْو تَ رَُكوا ِ ْ  َ ْلِفِ ْم ُذاِّم ًَّة ِضَعافًا َ اُفوا َعَلْيِ ْم فَ ْلَيت َُّنوا اللََّو َوْليَ ُنوُلوا قَ ْوًَل َسِد ًدا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggal dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar.
42

 

1) Kesimpulan 

Republika pada tanggal 4cenderung memberitakan tentang kasus 

Siyono dalam perspektif orang-orang yang berada saat proses 

autopsi berlangsung. Tak hanya dari narasumber resmi juga 

menuliskan informasi dari narasumber tidak resmi. 
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Tabel 4.6 

Perbandingan Frame 

Frame Kompas : Otopsi Jenazah Siyono 

Frame Republika  : Warga Membantu Jalannya Otopsi  Jenazah Siyono 

Elemen Strategi Penulisan 

Kompas Republika 

Sintaksis Tetap menuliskan 

sumber dari dokter 

forensik Polda Jawa 

Tengah di tengah 

narasumber tim dokter 

forensik PP 

Muhammadiyah dan 

Komnas HAM. 

Penggunaan sumber dari 

keterangan warga membuat 

emosional tersendiri dalam 

diri khalayak. 

Skrip Menekankan pada aspek  

why dan who yang 

menjelaskan tentang 

when, kapan akan 

diumamkan hasil otopsi 

dan how bagaimana 

hasilnya. 

Penonjolan pada unsur who 

dan how. Yang membuat 

berita semakin terlihat 

realistis. 

Tematik (1) Pengakan HAM. (2) 

bekas luka. 

(1) Suasana kampung 

Bengkuang pada saat otopsi 

jenazah Siyono. (2) Hukum 

yang harus ditaati dalam 

penanganan jenazah Siyono. 

Retoris Penggunaan leksikon 

dalam penekanan kata. 

Penggunaan leksikon pada 

headline yang 

menggambarkan suasana 

pada saat jenazah Siyono 

diotopsi. 

5. Analisis Berita Tanggal 6 April 2016 

a. Frame Surat kabar Harian Kompas  

1) Struktur Sintaksis 

Skema Berita 

a) Headline 

Headline yang diterbitkan surat kabar harian Kompas 

pada tanggal 6 April 2016 ini adalah headline yang 

menginformasikanbahwa terdapat kesalahan prosedur 



yang dilakukan oleh anggota Densus 88 pada saat 

penangkapan Siyono tanggal 9 Maret 2016. Pada 

headline di atas, seolah adalah jawaban yang ditulis surat 

kabar harian Kompas tentang kasus meninggalnya 

terduga teroris Siyono. Headline tersebut adalah “Polisi 

Akui Ada Kesalahan Prosedur”.  

Ditambah dengan sub judul yang ditulis sebagai berikut 

“Sedikitnya Lima Orang Diperiksa Terkait Siyono”. Sub 

judul menerangkan bahwa ada lima orang atau bahkan 

lebih yang terkait mengetahui kasus Siyono dan diperiksa 

oleh Polisi. 

b) Lead 

Lead yang dipakai dalam judul berita di atas 

memberikan informasi tentang pengakuan Polri bahwa 

Densus 88 memang melakukan kesalahan prosedur. Di 

informasikan juga jika tidak ada unsur kesengajaan 

hingga menghilangkan nyawa Siyono. Terlihat bahwa 

gagasan utama yang akan adalah tentang kesalahan yang 

dilakukan oleh Densus dan beberapa orang yang terkait 

dan diperiksa. 

 

 



c) Latar Informasi 

Masih seperti berita sebelumnya, surat kabar harian 

Kompas menuliskan berita berdasarkan latar informasi 

dari pihak Polri dan ada juga informasi yang diulang dari 

berita yang telah terbit sebelumnya. Anton Charliyan, 

selaku Kepala Divisi Humas Polri adalah salah satu 

pemberi informasi tetap pada surat kabar harian Kompas 

di kasus Siyono ini. Namun, informasi dari Anton 

tersebut terlihat news pada paragraf kedua. Terlihat 

wartawan menuliskan tanggal pada saat keterangan dari 

Anton Charliyan di dapat. Dan juga terdapat keterangan 

yang mendukung pada sub judul, yaitu: 

Kepala Divisis Humas Polri Inspektur Jenderal Anton 

Charliyan, Selasa (5/4), di Markas Besar Polri, 

Jakarta, mengungkapkan, pihaknya terus mengusut 

kematian Siyono, baik secara kode etik maupun 

pidana. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) 

hingga kini memeriksa sedikitnya lima orang. 

 

Dalam latar informasi di atas, menjelaskan seperti yang 

terdapat pada headline dan sub judul.  

d) Kutipan, Sumber pernyataan 

Hanya terdapat satu sumber dan kutipan yang 

ditemukan peneliti pada berita di atas. Sumber dan 

kutipan tersebut berasal dari Anton Charliyan selaku 



Kepala Divisi Humas Polri. disini, tidak terdapat 

penyeimbangan informasi karena tidak terdapat sumber 

lain. Jadi, surat kabar harian Kompas hanya menuliskan 

sumber utama pada berita ini.   

e) Penutup 

Dalam menuliskan penutup, seperti berita yang 

sebelumnya, surat kabar harian Kompas menutup dengan 

berita lain yang tidak berkaitan dengan headline dan 

frame sama sekali, namun masih berkaitan dengan 

terorisme.   

2) Skrip 

Skrip dari berita di atas, diamati dari cara surat kabar harian 

Kompas mengisahkan berita, dari unsur 5W+1H bisa ditemukan 

pada berita di atas, hanya saja terdapat penonjolan tertentu yang 

ditulis oleh wartawan dan redaksi dalam mengolah informasi. 

Dilihat dari narasumber yang dipilih, pemilihan headline, sub judul 

dan lead, peneliti melihat surat kabar harian Kompas lebih 

menonjolkan unsur how (bagaimana) dalam berita di atas.   

3) Tematik 

Unsur tematik dari berita di atas secara umum adalah 

pengusutan terhadap kasus meninggalnya Siyono baik secara kode 

etik maupun pidana yang dilakukan kepada anggota Densus 88 pada 



saat bertugas menangkap Siyono. Tidak terlihat unsur tematik yang 

lain pada berita di atas, karena dalam berita di atas, redaksi surat 

kabar harian Kompas melakukan pengulangan berita yang sudah 

diterbitkan beberapa hari sebelumnya. Hal itu dilakukan bisa saja 

kare agar pembaca mengingat kejadian yang sebelumnya.  

4) Retoris 

Terdapat beberapa penekanan yang dipakai lewat susunan 

kalimat dan kata yang terdapat di beberapa paragraf. Seperti pada 

sub judul yang menekankan bahwa sedikitnya ada lima orang yang 

terkait dan diperiksa. 

5) Kesimpulan 

Surat kabar harian Kompas cenderung memberitakan dengan judul 

yang konsisten kurang tegas. Sumber acuan informasipun selalu 

menggunakan sumber resmi dari Polri. 

Analisis Berita Tanggal 6 April 2016 

b. Frame pada Surat kabar Harian Republika 

1) Struktur Sintaksis 

a) Headline 

Framesurat kabar harian Republik mengenai kelalain 

yang dilakukan oleh Densus 88 dalam headline “Polri 

Sidangkan Penangkap Siyono”, judul tersebut merujuk 

pada kebijakan hukum yang akhirnya membawa anggota 



Densus 88 yang bersangkutan ke persidangan, pemilihan 

judul tersebut kembali menegaskan sikap Polri yang tegas 

dalam menangani kasus meninggalnya Siyono. kalimat 

“Sidangkan Penangkap” menunjukkn  kepada Polri yang 

ingin mengusut kasus dibalik kematian Siyono yang 

terjadi saat Siyono ditangkap di rumhnya dan dibawa 

dengan mobil oleh dua anggota Densus 88 untuk 

menunjukkn tempat penyimpnn senjata api yang 

diketahui oleh Siyono di daerah Prambanan, Yogyakarta 

pada tanggal 9 Maret 2016. Judul dari berita pertama 

merupakan headline utama yang muncul di halaman 

pertama pada surat kabar harian Repubika. 

Headline yang kedua, surat kabar harian Republika 

seolah menceritakan apa yang terjadi pada persidangan 

yang terjadi pada headline pertama. Namun terlihat dari 

headline yang akan disampaikan oleh surat kabar harian 

Republika adalah berita negatif atau bad news. Headline 

tersebut adalah “Pembelaan Polri Dinilai Janggal”.  

b) Lead 

Dapat dilihat dalam lead yang digunakan seperti dibawah 

ini: 



(1) Pihak Mabes Polri menjanjikan pengusutan kasus 

tewsnya Siyono (34 tahun) selepas ditangkap 

Datasemen Khusus Antiterror 88 (Densus 88) di 

Klaten, Jawa Tengah, bulan lalu. Petugas kepolisian 

yang bersangkutan bisa ditindak pidana bila nantinya 

terbukti  bersalah. (headline utama halaman satu surat 

kabar harian Republika). 

(2) Pihak Mabes Polri melayangkan sejumlah sangkalan 

terhadap klaim pihak-pihak pengadvokasi kasus 

kematian Siyono. Ketua Umum PP Pemuda 

Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntah justru 

menilai, pembelaan kepolisian tersebut janggal. 

(indepth, pada halaman 9). 

 

Dua lead pada dua berita di atas adalah summary lead 

atau conclusion lead, yaitu lead yang disimpulkan dan 

dipadatkn. Dalam kedua lead di atas, mengandung unsur 

why atau mengapa. Dalam lead berita pertama, 

menampilkan  Densus 88 terbukti bersalah, maka pihak 

Mabes Polri berjanji akan mengusut dan bisa ditindak 

pidana. Penggunaan kekerasan di luar jalur hukum yang 

dilakukan anggota Densus 88 kemudian meninbulkan 

citra negatif kepolisian dalam menangani kasus terorisme 

karena tidak berbasis HAM. Ini bertentangan dengn 

prinsip-prinsip HAM sebagai man adiatur dalam perkap 

Kapolri Nomor 8 Thun 2009 tentang implementasi 

prinsip dan standar HAM. Dalam kekerasan yang 

megakibatkan terduga teroris meninggal yang dilakukan 



anggota Densus 88. Hal itu juga bertentangan dengan 

Perkap Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penggunaan Kekerasan dalam Tindakan Kepolisian, pasal 

3.
43

 Lebih jelas lagi hal tersebut bertentangan dengan 

hukum agama maupun yang ada di Indonesia. 

Sedangkan lead dalam berita kedua mengungkapkan 

bahwa dalam persidangan di atas, pembelaan Polri 

dianggap janggal oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah 

Dahnil Anzar Simanjutak. Terlihat juga dalam lead yang 

dibuat menampilkan kekecewaan dari tim advokasi 

dengan pembelaan yang diungkapkan oleh Polri. 

c) Latar Informasi 

Surat kabar harian Republika menyampaikan latar 

informasi tentang pro dan kontra dua pihak yang 

berkaitan dengan meninggalnya terduga teroris Siyono 

saat penangkapan yang dilakukan oleh anggota Densus 

88. Lembaga yang kontra dengan Polri di sini adalh 

lembaga-lembaga yang tergabung ke dalam tim advokasi 

Siyono. dalam tim advokasi Siyono tersebut dapat dilihat 
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dari informasi yang ditulis oleh surat kabar harian 

Republika berikut: 

(1) Sejumlah lembaga, seperti PP Muhmmdiyah, Komnas 

HAM, Pusham UII, dan LSM Kontras, kemudian 

melakukan advokasi atas kematian tersebut. Mereka 

menilai ada sejumlah kejanggalan dalam 

penangkapan yang akhirnya menyababkan Siyono 

tewas. 

(2) Sebelumnya, para pihak yang terlibat advokasi 

menekankan bahwa pembelaan pada Siyono bukan 

pembelaan terhadap terorisme. Hal yang mereka 

persoalkan adalah prosedur penangkapan dan 

meninggalnya warga negara yang statusnya bahkan 

belum menjadi tersangka tindak pidana apapun.  

Dalam informasi kedua di atas, dijelaskan oleh surat 

kabar harian Republika bahwa, tim advokasi dibentuk 

dan melakukan tugas advoksi untuk kematian Siyono 

bukan untuk membela Siyono sebaga terdug atuapun 

teroris. Namun untuk mengungkapkan prosedur 

penangkapan yang dinilai tidak mengikuti standar opersi 

yang benar hingga menyebabkan nyawa seseorang 

meninggal. Karena hal itu sudah dinggap melanggar hak 

asasi manusia. Keseimbangan informasi yang ditulis juga 

terlihat jelas dalam berita di ats. Tidak terdapat 

penonjolan dari satu pihak. 



Sedangkan dalam berita kedua surat kabar harian 

Republika menonjolkan perbedaan pendapat antar tim 

advoksi dan pihak Polri.  

d) Kutipan, sumber pernyataan 

Surat kabar harian Republika menggunakan sumber dan 

pernyataan dari kedua pihak Polri dan tim advokasi. Dari 

pihak Polri adalah, Kadiv Humas Polri Irjen Anton 

Charliyan, Komisioner Komisis Kepolisian Nasional 

(Kompolnas) Edi Putra Hasibuan, pendapat dari Polri 

lebih fokus kepada penindakan yang harus dilakukan 

secara hukum atau hukuman yang harus diberikan kepada 

anggota Densus 88 jika memang terbukti bersalah. 

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan . Sedangkan dari 

pihak advokasi sebagai berikut, Komisioner Komnas 

HAM Meneger Nasution, Ketua Umum PP Pemuda 

Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Sementara 

dari tim dvokasi lebih fokus menyoroti kematian Siyono 

dan pembelaan hak asasi kepada keluarga terutama 

kepada istri Siyono yaitu Suratmi (29).  

 

 



e) Penutup 

Penutup kedua berita yang terbit di surat kabar harian 

Republika di atas sama-sama menuturkan jika terjadi 

kesalahan prosedur tetap harus ada sanksinya. Dalam 

berita pertama dikemukakan oleh Menko Polhukan Luhut 

Pandjaitan. Sementara diberita kedua diungkapkan oleh 

Kompolnas Edi Putra Hasibuan. 

2) Skrip 

Bagaimana wartawan dalam mengisahkan frame kesalahan 

prosedur operasi Densus 88 ini terlihat dalam unsur skrip surat 

kabar harian Republika. Republika lebih cenderung memberitakan 

perdebatan antara Polri dan tim advokasi Siyono. Dari dua headline 

di atas, Republika menuliskan “Polri” sebagai bagian dari judul. 

Namun, dalam isi lebih kepada unsur how. Karena diberita yang 

terbit pada hari Rabu tanggal 6 April membahas tentang kasus 

Siyono dari dua sudut pandang yang berbeda.  

3) Tematik 

Kedua berita di atas memiliki tema utama yaitu kesalahan 

prosedur pada pernangkapan Siyono yang sedang akan dibuktikan 

dan pembelaan tim advokasi yang menyatakan membela dalam 

bentuk kemanusiaan. Kedua tema tersebut mewakili dari isi berita 

yang diuraikan. Dari koherensi yang dipakai juga memperkuat tema 



yang diangkat. Beberapa koherensi yang dipakai seperti yang ada di 

bawah ini: 

a) Kita juga walaupundalam tugas apabila melakukan pelanggaran 

dan kesalahan, akan kita usut, baik kode etiknya maupun 

pidananya. 

b) Hal yang mereka persoalkan adalah prosedur penangkapan dan 

meninggalnya warga Negara yang statusnya bahkan belum 

menjadi tersangka tindak pidana apa pun. 

Pada berita pertama, koherensi yang ditemukan adalah 

koherensi penjelas yang ditandai dengan kata hubung „dan‟. 

Sedangkan pada berita kedua sebagai berikut: 

Jenazah Siyono sudah dilakuka autopsi dan menemukan 

penyebab kematian karena benturan keras di kepala. 

Dalam kalimat berita kedua di atas, terdapat dua koherensi yang 

berbeda. Pertama adalah koherensi penjelas dengan ditandai kata 

„dan‟. Sementara yang kedua adalah koherensi sebab-akibat dengan 

ditandai kata „karena‟. 

4) Retoris 

Unsur retoris yang paling menonjol adalah penggunaan 

gambar/foto sebagai dasar dalam memberikan informasi ke 

khalayak menurut dua sudut pandang yang berbeda. 

 

 

 



Gambar 4.4 

 

Gambar di atas diberi keterangan “BEDAH KASUS SOAL 

SIYONO”. dari gambar dan keterangan tersebut, surat kabar 

Republika member gambaran kepada khalayak fakta tentang kasus 

meninggalnya Siyono dengan alur yang jelas dari kedua belah pihak 

Polri dan tim advokasi Siyono sebagai dasar pemberitaan selama 

ini. Unsur gambar ini terlihat menonjol karena langsung dapa 

menjelaskan peristiwa yang selama ini terjadi pada kasus Siyono. 

gambar di atas di gunakan surat kabar harian Republika yang 

bersumber dari Tim Advokasi (PP Muhammadiyah, Pusham UII, 

Komnas HAM, Kontras, kuasa hukum keluarga), dan juga dari 

Mabes Polri. jadi, gambar tersebut bukan kesimpulan dari surat 

kabar Harian Republika sendiri. 

5) Kesimpulan 



Judul lebih tegas dan berita yang menjadi topik utama dengn sumber yang 

lebih beragam. 

Tabel 4.7 

Perbandingan Frame 

Frame Kompas : Kesalahann Prosedur Densus 88 Diakui Oleh 

Polisi 
Frame Republika : Polri Sidakan Penangkapan Siyono 

Elemen Strategi Penulisan 

Kompas Republika 

Sintaksis Sama dengan berita 

sebelumnya, sumber yang 

utama adalah dari pihak 

Polri yang menyatakan 

adanya kesalahan 

prosedur yang dilakukan 

oleh Densus 88 dalam 

penanganan kasus 

Siyono. Sedangkan dari 

pihak advokasi di 

letakkan di paragraf 

terakhir. 

Wawancara pihak Polri 

lebih dominan, 

penonjoln terlihat dari 

pernyataan pihak polri 

yang setuju jika anggot 

Densus yang menyalahi 

prosedur opersi di 

hukum.  

Skrip Penekanan pada aspek 

how dalam berita di atas 

Penonjoln unsur how 

karena terlihat 

bagaimana kedua pihak 

menyampiakan 

pandangannya tentang 

kasus Siyono. 

Tematik Pengusutan terhadap 

kausu meninggalnya 

Siyono baik secara kode 

etik maupun pidana yang 

dilakukan kepada anggota 

Densus 88 pada saat 

bertugas menangkap 

Siyono. 

(1) Pihak Mabes Polri 

manjanjikan pengusutan 

kasus meninggalnya 

Siyono. (2) Kasus 

Siyono akan dijadikan 

bahan evaluasi Polri 

terkait prosedur 

penangkapan teroris. (3) 

Pihak tim advokasi 

menekankan bahwa 

pembelaan pada Siyono 

bukan pembelaan 

terhadap terorisme. 

Retoris Penggunaa leksikon dn 

metafora dalam 

penekanan kata dalam 

sub judul seperti kata: 

Pengguaan gambar 

untuk menekankan 

adanya perbedaan sudut 

pandang tentang kasus 



sedikitnya. meninggalnya Siyono 

antara Kepolisian dan 

Tim advoksi. 

 

6. Analisis Berita Tanggal 12 April 2016 

c. Frame Surat kabar Harian Kompas  

1) Struktur Sintaksis 

a) Headline 

Headline yang dipakai oleh surat kabar harian Kompas, 

kebanyakan adalah headline yang to the point atau 

langsung mengacu pada informasi yang ingin 

disampaikan. Seperti headline dalam berita di atas yaitu 

“Siyono Alami Penganiayaan”. Dengan headline tersebut 

surat kabar harian Kompas menegaskan bahwa Siyono 

yang merupakan terduga teroris mengalami penganiayaan 

oleh anggota Densus yang penangkapnya.  

b) Lead 

Unsur lead yang dipakai dalam berita di atas, 

mengungkapkan kesimpulan dari hasil tim forensik yang 

telah melakukan otopsi terhadap jenazah Siyono. Lead di 

atas merupakan summary sead atau conclusion yaitu lead 

teras berita yang menyimpulkan dan dipadatkan. 

Wartwan surat kabar harian Kompas menulis lead 



tersebut sebagai paragraf yang mendukung headline dan 

juga pengembangan dari headline yang dipakai.  

c) Latar Informasi 

Dalam pemberian latar informasi, wartawan lebih 

mengacu pada headline dan lead yang dibuat. Wartawan 

lebih mengisahkan kondisi yang terjadi pada saat 

konferensi pers mengumumkan hasil otopsi yang 

dilakukan tim forensik PP Muhammadiyah pada hari 

Minggu tangga l3 April 2016 lalu. Konferensi pers 

tersebut dilakukan di gedung Komnas HAM Jakarta 

Selatan tanggal 11/4. Komnas HAM adalah lembaga 

mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga 

Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, 

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak 

asasi manusia.
44

 Dalam kasus Siyono, Komnas HAM 

merupakan lembaga yang sedang melakukan pengkajian 

terhadap kinerja Densus 88 yang menurut data sampai 

tahun 2016, melakukan penangkapan kasus terorisme dan 

mengakibatkan 121 pelaku tindak pidana terorisme 

meninggal dunia sebelum sampai ke tahap peradilan.   
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d) Kutipan, sumber pernyataan 

Terdapat hampir empat sumber yang dipakai oleh surat 

kabar harian Kompas untuk menyajikan informasi kepada 

khalayak. Dari empat sumber informasi di atas, terdapat 

satu sumber yang tidak mendukung frame serta headline 

yang dipakai. Sumber tersebut adalah Inspektur 

Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi 

Priyatno yang member pernyataan sebagai berikut: 

Dari pemeriksaan awal, penangkapan dan 

pemeriksaan terhadap Siyono sudah dilakukan sesuai 

prosedur standar operasi yang berlaku oleh Densus. 

Pernyataan yang disampaikan dan dituliskan pada surat 

kabar harian Kompas tersebut menunjukkan latar 

belakang kasus Siyono menurut Polri. Karena dalam 

frame di atas, hampir semua sumber adalah dari tim 

advokasi dan juga tim forensik, maka untuk 

menyeimbangkan informasi, dalam  penegasan berita 

yang dibuat Kompas dengan tanda‟Pemeriksaan‟ 

dituliskan salah satu pernyataan yang masih sesuai 

dengan frame dari sudut pandang Polri. Pengulangan 

berita kembali terjadi dalam berita di atas. Hal tersebut 

dapat terlihat setelah kata penegasan yang di buat 



Kompas kemudian di akhir paragraf terdapat sumber 

berita „(Kompas, 2/4)‟.  

e) Penutup 

Seluruh rangkaian berita dengan headline “Siyono 

Alami Penganiayaan” adalah informasi penuh yang 

mendukung headline dan juga frame. Tidak terdapat 

informasi berita lain yang dimuat selain pada kasus 

Siyono. dalam penutup pun adalah informasi yang 

mendukung frame. Yaitu keterangan dari Haris Azhar 

selaku Koordinator Kontras. Kontras adalah sebuah 

lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang 

hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi 

dan menelan banyak korban.
45

 LSM Kontras adalah salah 

satu dari tim advokasi dalam kasus meninggalnya Siyono 

oleh Densus 88.  

2) Skrip 

Kelengkapan berita di atas, terlihat memiliki pola 5W+1H, 

namun terdapat penonjolan yang sangat terlihat yaitu how atau 

bagaimana. Ini dimaksut bagaimana wartawan mengisahkan 

hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik. Frame tersebut 

didukung oleh paragraf berikut: 
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“Tidak ditemukan upaya perlawanan dari Siyono. Kondisi 

otak juga baik. Namun, rusuk di dekat jantung dan tulang 

dada patah hingga berakibat fatal pada Siyono” kata 

Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, di Gedung 

Komnas HAM, Jakarta Selatan (11/4).  

Seorang wartawan hendaknya menulis berita dengan 

tidak mengandung dusta atau memanipulasi data sesuai ayat al-

Quran Surah Al-Hajj (Q.S 22.30) berikut: 

ٌر َلُو ِعْنَد َابِّمِو  ِلَ  َوَ ْ   ُ َعلِّمْم ُ ُرَ اِت اللَِّو فَ ُ َو َ ي ْ  فَاْجَتِنُبوا الرِّمْجَس ِ َ  ۖ   َوُأِ لَّْت َلُكُم اْْلَنْ َعاُم ِإَلَّ َ ا  ُ ت َْل ٰى َعَلْيُكْم ۗ  ذَٰى

 اْْلَْو َاِو َواْجَتِنُبوا قَ ْوَ  الزُّواِ 

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan 

apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalh lebih baik 

baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua 

binatang ternak, terkeculi yang diterangkan kepadamu 

keharamannya, maka juhilah olehmu berhala-berhala yang najis 

itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.
46

 

Dengan menyertakan kutipan langsung di atas, maka berita 

tersebut benar dan sesuai fakta dan juga mendukung headline 

serta frame berita.  

3) Tematik 

Tema yang diangkat tidak jauh dari headline yang dimuat oleh 

surat kabar harian Kompas yaitu, pengumuman hasil otopsi 

jenazah Siyono yang dilakukan tim dokter forensik PP 
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Muhammadiyah. Dilihat dari koherensi yang digunakan dalam 

menyambung kalimat juga terlihat kecenderungan tema yang 

diangkat, ada beberapa koherensi yang dipakai dalam berita di 

atas deperti di bawah ini: 

a) .…..Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengurus 

Pusat Muhammadiyah menyimpulka, Siyono mengalami 

penganiayaan….. 

b) .…..rusuk di dekat jantung dan tulang dada patah hingga 

berakibat fatal pada Siyono. 

c) Hadir dalam acara ini, Ketua Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Ketua Umum Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, dan 

Koordinator Kontrahias Haris Azhar. 

d) Dalam acara itu, Busyro Muqoddas dan Siane membuka dua 

bungkusan uang yang diberikan lima polwan kepada istri 

dan kerabat Siyono. 

Koherensi yang terlihat seperti pada berita-berita sebelumnya 

adalah koherensi „dan‟. „dan‟ adalah koherensi yang fungsinya 

sebagai penjelas. Yang berarti menjelaskan kalimat yang berada 

di depannya. 

4) Retoris 

Gambar 4.5 

Foto Tim Advokasi Mengumumkan Hasil Otopsi 

 



Dalam unsur retoris surat kabar harian Kompas menekankan 

pada penggunaan foto. Pada foto di atas, dapat terlihat pada 

keterangan foto yang menjelaskan sebagai berikut: 

Anggota Sub komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas, 

Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan 

Komnas HAM Siane Indriani, Ketua PP Muhammadiyah 

Bidang Hukum Busyro Muqoddas, dan tim dokter 

Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Cabang Jawa 

Tengah Gatot Suharto (kanan ke kiri) mengumumkan hasil 

otopsi tim forensik Muhammadiyah terhadap jenazah terduga 

teroris Siyono, di kantor Komnas HAM Jakarta, Senin (11/4). 

Hasil otopsi menunjukkan, kematian Siyono disebabkan luka 

pada bagian dada yang menyebabkan kematian. Komnas 

HAM juga membuka paket yang diserahkan istri Siyono 

yang berisi uang Rp 100 juta dari polisi. 

 

Terlihat dalam foto dan penjelasan di bawah foto yang sudah 

sesuai dan dapat dimengerti oleh khalayak. Foto tersebut juga 

mendukung frame yang dibuat oleh surat kabar harian Kompas. 

5) Kesimpulan 

Dalam berita kali ini, sumber dari tim advokasi Siyono 

mempunyai porsi yang lebih banyak dan terdapat penegasan-

penegasan yang memberikan informasi tentang hasil autopsi dari 

jenazah Siyono. 

 

 

 



Analisis Berita Tanggal 12 April 2016 

b. Frame pada Surat kabar Harian Republika 

1) Struktur Sintaksis 

Skema Berita 

a) Headline 

Frame di atas, merupakan hasil otopsi jenazah Siyono 

yang dikemukakan oleh tim advoksi Siyono. dilihat dari 

perspektif dan sudut pandang tim dokter forensik dan tim 

advokasi menjadi sumber utama berita di atas. Dalam 

kontroversi kasus meningglnya Siyono ini surat kabar 

harian Republika cenderung mengambil pendapat yang 

dijadikan bahan berita dari tim dokter forensik PP 

Muhammadiyah dan Komnas HAM. Hal ini tidak 

mengherankan karena PP Muhammadiyah yang diminta 

langsung oleh istri Siyono Suratmi untuk mengawal 

kasus ini dan Komnas HAM yang melindungi hak asasi 

manusia yang dalam kasus ini hak para terduga teroris 

yang belum niak dalam persidangan namun sudah 

meninggal dunia. Sehingga sebagai koran Islam, surat 

kabar harian Republika selalu merujuk pada pendapat-

pendapat dari sudut pandang Islam seperti ormas 



Muhammadiyah yang kemudian dijadikan sumber berita 

utama.  

Pernyataan tim dokter forensik dan tim advokasi 

Siyono tersebut tercermin dari headline “Komnas HAM: 

Siyono Tak Melawan” dan “Hindari Cara-Cara 

Kekerasan”. Kedua headline yang bersangkutan tersebut 

diterbitkan oleh surat kabar Republika dalam satu Koran 

hanya berbeda halaman. Judul kedua terlihat mengusut 

lebih dalam seluk-beluk dari hasil otopsi yang dilakukan 

tim dokter forensik PP Muhammadiyah. 

b) Lead  

Lead di dalam kedua berita di atas, surat kabar harian 

Republika mencoba menunjukkan sikap dari tim advokasi 

Siyono. Dalam berita pertama, lead mengungkapkan hasil 

otopsi yang mematahkan alasan dari kepolisian dan 

diumumkan oleh Komnas HAM. Sementara dalam lead 

berita kedua, surat kabar harian Republika membahas 

lebih dalam kasus Siyono setelah diotopsi. 

(1) Komnas HAM mengumumkan hasil autopsi terhadap 

jenazah Siyono (34 tahun), warga Klaten yang tewas 

selepas dijemput Darasemen Khusus Antiteror 88 

(Densus 88). Hasil autopsi  itu diklaim mementahkan 

alasan setelah melakukan perlawanan terhadap 

petugas. 



(2) Koordinator Kontras Haris Azhar menilai, kasus 

kematian Siyono menunjukkan bahwa cara-cara 

kekerasan harus dihindari dalam penanganan 

terorisme. Praktik-praktik kekerasan ia khawatirkan 

akan memicu balas dendam pada aparat keamanan. 

Lead pertama sekaligus berita di halaman pertama surat 

kabar harian Republika mengeni pengumuman hasil 

otopsi Siyono menunjukkan frame dari surat kabar harian 

Republika yang coba diwakilkan oleh Komnas HAM. 

Kemudian dalam lead berita kedua yang merupakan 

indepth dari berita pertama adalah pernyataan dari 

koordintor Kontras yaitu Haris Azhar. Lead berita kedua 

ini merupakan statemen lead atau lead berupa pernyataan.  

a) Latar Informasi 

Informasi yang ditampilkan dalam berita di atas 

mengenai bagaimana kondisi jenazah Siyono saat di 

otopsi, luka pada bagian tubuh mana yang ditemukan dan 

kesimpulan menurut tim dokter forensik PP 

Muhammadiyah tentang kemungkinan kejadian yang 

terjadi pada saat di dalam  mobil bersama anggota 

Densus 88 yang dianggap melakukan kelalain tugas 

penangkapan Siyono sebagai terduga teroris. Berita 

pertama masih membagi informasi dalam dua sudut 



pandang yaitu dari tim advokasi dan dari pihak Polri. 

semntara berita kedua informasi juga masih seputar 

penegakan hukum kasus kematian Siyono.  

b) Kutipan, sumber pernyataan 

Dalam berita pertama di atas, ada dua pihak yang 

berkaitan dengan kasus Siyono yaitu Polri dan tim 

advokasi dipakai surat kabar harian Republika sebagai 

sumber utama seperti: Komisioner Komnas HAM Siane 

Indriyani, Anggota Tim Forensik Muhammadiyah Dokter 

Rorri Hartono, Karonpenmas Polri Brigjen Agus Rianto, 

Brigjen dr Arthur Tampi 

Berita kedua hanya terdapat satu sumber yaitu dari 

pihak advokasi Siyono, diantaranya adalah, Koordinator 

Kontras Haris Azhar, Pakar Hukum Pidana Universits 

Islam Indonesia Mudzakir , Pakar Hukum Pidana Ahcyar 

Salmi. 

c) Penutup 

Dalam salah satu penutup berita di atas, kembali 

ditegaskan tentang orang yang memberi perintah 

penangkapan juga dapat dihukum pidana juga.  

Achyar pun menilai, dalam  kasus kematian Siyono, 

tidak hanya pelaku, tapi juga bisa saja orang yang 



memberi perintah dapat dibawa ke proses hukum. Hal 

ini sesuai dengan Pasal 55 KUHP terkait pihak-pihak 

yang dianggap turut melakukan atau membantu tindak 

pidana. 

Pada penutup berita di atas, surat kabar harian 

Republika mencoba memberi penegasan tentang 

pernyataan dari Achyar selaku Pakar Hukum Pidana UII, 

yang menyatakan bahwa yang member perintah bisa jadi 

ditujukan kepada Kadensus juga dapat dibawa ke proses 

hukum. Karena selama ini, kadensus jarang ditampilkan 

dalam teks berita selama kasus Siyono ini disoroti dua 

media yang sedang diteliti oleh peneliti. 

2) Skrip 

Dalam kedua berta diatas, surat kabar Republika lebih 

menonjolkan how (bagaimana hasil otopsi jenazah Siyono) dan 

who (siapa saja yang bisa dipidanakan). Unsur how terdapat pada 

berita pertama yang diuraikan secara jelas dan mendapat respon 

dari Polri. sedangkan unsur who terdapat di berita kedua namun 

ditempatkan pada akhir berita. Cara wartawan menyusun skrip 

dengan menonjolkan unsur how dan who bertujuan agar 

memperkuat headlinesurat kabar harian Republika yaitu why 

(mengapa Siyono tak melawan). 



3) Tematik 

Struktur ini dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu 

diungkapkan atau dituliktan dalam teks berita oleh wartawan. 

Dalam dua berita di atas, secara umum memiliki tema yang 

hampir sama yaitu tim adivokasi mengumumkan hasil autopsi 

Siyono dan yang kedua seharusnya Densus 88 dalam tugasnya 

menghindari cara-cara kekerasan dan juga harus transparan. 

Dengan frame mayoritas sumber dari tim advokasi. Unsur tematik 

yang lainnya adalah koherensi. Koherensi hampir selalu ada pada 

semua teks berita. Dalam teks berita di atas terdapat beberapa 

elemen koherensi diantaranya: 

d) Suratmi dan kakak Siyono, Wagiyono mendapatkan bundelan 

berisi Rp100 juta….. 

e) Menurut Busyro, PP Muhammadiyah akan melakukan rapat dengan 

Komnas HAM dan elemen-elemen masyarakat sipil guna 

merancang langkah selanjutnya. 

f) “Pernyataan kita sepertinya pernah disampaikan Kadiv Humas 

(Irjen Anton Charliyan) dan Kapus Dokkes (Brigjen Arthur Tampi) 

beberapa waktu yang lalu. 

Teks berita pertama, koherensi yang ditemukan adalah 

koherensi penjelas yang ditandai dengan kata „dan‟.  

 

 

 

 



4) Retoris 

Gambar 4.6        Gambar 4.7 

Tim advokasi Mengumumkan Hasil Otopsi Siyono  Kutipan

   

 

Gambar 4.8 

Gambar Penemuan Tim Advoksi 

 

Unsur Retoris yang dipakai oleh Republika tersebut 

adalah penekanan pada foto dan gambar yang menampilkan tim 

advokasi sedang mengumumkan hasil otopsi kepada awak 

media, kutipan dari salah satu sumber dan gambar penemun 

bekas luka pada jenazah Siyono yang juga terdapat 

penjelasannya. 

 



5) Kesimpulan 

Pemakain judul terlihat lebih halus. Sama-sama memberikan informasi 

tentang hasil autopsi jenazah Siyono. Namun, Republika dalam 

mengemasnya lebih mendetail dengan gambar poin-poin hasil temuan 

autopsi tim advokasi. 

Tabel 4.8 

Perbandingan Frame 

Frame Kompas  : Siyono Alami Penganiayaan 

Frame Republika : Densus 88 Dihimbau Hindari Cara - 

Cara Kekerasan  

Elemen Strategi Penulisan 

Kompas Republika 

Sintaksis Dari semua narasumber 

yang dipakai semunya 

mendukung frame dan 

gambar tentang hasil 

otopsi jenazah Siyono 

dari sudut pandang tim 

advoksi. 

Penempatan 

narasumber utama dari 

tim advokasi antara 

lain: Haris Azhr, 

Mudzakir, Achyar 

Salmi menjadi sumber 

utama dalam berita 

tersebut.  

Skrip Kompas menekankan 

pada aspek how, 

bagaimana hasil otopsi 

yang dilakukan oleh tim 

dokter forensik PP 

Muhammadiyah terhadap 

jenazah Siyono 

Terdapat beberapa 

aspek yaitu how 

(bagaimana hasil otopsi 

jenazah Siyono) dan 

who (siapa saja yang 

bisa dipidanakan). 

Tematik (1) Siyono mengalami 

penganiayaan sebelum 

meninggal. 

(1) Cara-cara kekerasan 

harus dihindari dalam 

penanganan terorisme. 

(2) Kedepan bisa 

menjadi evalusai soal 

penggunaan 

kewenangan Densus 88. 

(3) Kepolisian harus 

bisa transparan dan 

objektif dalam 

penanganan kasus 



Siyono  

Retoris Penggunaan foto untuk 

menekankan hasil otopsi 

telah diumumkan oleh tim 

advokasi PP 

Muhammadiyah dan 

Komnas HAM. 

Penggunaan gambar 

mempertegas frame 

yang dibuat Republika. 

 

7. Analisis Berita Tanggal 13 April 2016 

a. FrameSurat kabar Harian Kompas  

1) Struktur Sintaksis 

a) Headline 

Dimulai dari sisi emosi yang akan ditampilkan pada 

headline, surat kabar harian Kompas ingin memunculkan 

kesan yang tegas untuk ditampilkan kepada khalayak 

pembaca. Emosional yang ditampilkan dalam headline 

terlihat dari teknik penulisan yang menggunakan tanda 

baca koma „,‟. Headline tersebut adalah “Densus 88 Siap 

Dikoreksi, Polri Lakukan Evalusi”. Penekanan pada kata 

„Siap‟ dan „Lakukan‟ menunjukkan pesan sebab-akibat. 

Bahwa Densus yang siap untuk dikoreksi karena 

melakukan kesalahan, maka berakibat Polri akan 

melakukan Evaluasi terhadap Densus 88. Tanda baca 

koma „,‟ yang dipakai menunjukkan efek dramatis dari 

kasus meninggalnya Siyono yang pada saat itu sedang 

dalam pengawalan Densus 88.  



b) Lead 

Lead yang ditampilkan merupakan lead summary sead 

atau conclusion lead yaitu lead yang menyimpulkan dan 

dipadatkan. Beberapa berita yang diterbitkan oleh surat 

kabar harian Kompas menuliskan lead yang langsung 

menjabarkan headline. Sama seperti headline, lead diatas 

mempunyai pesan sebab-akibat. Kata „kekeliruan‟, baru 

sekali dipakai dalam penulisan lead selama berita yang 

terbit untuk kasus Siyono tersebut. Kekeliruan 

mempunyai kata dasar keliru yang juga dapat diartikan 

kesalahan atau kekhilafan.
47

 

Terlihat dalam paragraf lead, wartawan ingin 

memberikan informasi yang diperoleh dari Polri. surat 

kabar harian Kompas mencoba menyampaika kepada 

khalayak bahwa Densus 88 siap dikoreksi jika dalam 

melaksanakan tugasnya melakukan kekeliruan. Menurut 

peneliti, kalimat ini mendukung headline, namun, kata 

„jika dalam melaksanakan tugasnya melakukan 

kekeliruan‟ seakan tidak menegaskan headline yang 

dibuat. Selanjutnya Polri tetap melakukan evaluasi yang 
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ditekankan pada kata „setiap periode‟ terhadap kinerja 

Densus 88.   

c) Latar Informasi 

Latar informasi yang ditulis oleh surat kabar harian 

Kompas di atas berfungsin memperkuat frame dari 

kompas sendiri tentang kinerja Densus 88. Latar yang 

coba ditampilkan diantaranya: menjadilkan hasil otopsi 

tim forensik PP Muhammadiyah dan Komnas HAM 

sebagai penilaian internal dugaan kesalahan prosedur 

Densus 88, pernyataan secara tegas yang oleh Badrodin 

Haiti selaku Kapolri bahwa bahwa kesalahan yang 

dilakukan oleh Densus adalah kesalahan yang tidak 

disengaja, Tito Karnavian yang mengingatkan semua 

anggota untuk mematuhi SOP dan yang terakhir latar 

informasi dari yang disampaikan oleh PP 

Muhammadiyah dan Komnas HAM tentang respon kasus 

meninggalnya Siyono sebagai pihak advokasi. 

Informasi-informasi tersebut ditulis dengan cara 

menggabungkan pendapat dari seseorang sebagai sumber 

berita dengan informasi tanbahan sebagai penjelas. Atau 

berdiri sendiri dalam satu kalimat seperti di bawah ini: 



Ia menegaskan, anggota Densus 88 pernah berniat 

melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian 

terduga teroris.  

Kalimat di atas, surat kabar harian Kompas mencoba 

member insormasi kepada khalayak bahwa anggota 

Densus 88 pernah mempunyai niat akan melakukan 

kekerasan hingga menyebabkan kematian kepada 

terduga teroris. Informasi tersbut belum pernah terdapat 

dalam berita-berita sebelumnya.  

Seharusnya, wartawan pemberi infomasi lebih 

meneliti secara cermat kebenaran informasi di atas, 

kepada pihak yang terkait. Dengan melakukan 

konfirmasi dan klarifikasi (tabayun). Dalam al-Quran 

dijelaskan pada Q.S 49:6 sebagai berikut: 

ا اَي ِس ِس اَيا ْن ا اَي ا اَي اَي ْن ُن يِس ُن  ا اَي اَي  ا اَي ُن ْن اَي اَي ااَي  ا ُن ِس يُن  ا اَي ْن ًم ا ِس ا اَي اَيياَي ِذَّل ُن  ا َأ ْن اَي اَي ٍإ  ا ِس  ْنا اَي اِس ٌق ا اَي ااَي ُن ِإ ْن
آ اَي ُن  ا  ا  ِس ياَي اَي ا اِذَّل ا َأ َهُّي   اَي

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 

kadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatan itu.  

d) Kutipan, sumber pernyataan 

Mengambil sumber, kutipan dan pernyataan dari dua 

pihak, surat kabar harian Kompas menyusun sumber 

untuk memperkuat frame yang mengungkapkan 



keslahan prosedur Densus 88 hingga menyebabkan 

terduga teroris Siyono meninggal dunia. Sumber 

tersebut berasal dari: Kepala Polri Jenderal (Pol) 

Badrodin Haiti dan Ketua PP Muhammadiyah Busyro 

Muqoddas. 

Dalam berita dia atas, hanya terdapat dua sumber yang 

mengungkap pernyataan dan kutipannya Ditulis oleh 

surat kabar harian Kompas. Surat kabar harian Kompas 

mencoba menyeimbangkan informasi dari kedua 

sumber di atas. 

e) Penutup 

Berita di atas ditutup dengan pernyataan dari Wakil 

Ketua Komisis III dari Fraksi Partai Gerindra Desmond 

J Mahesa yang mengatakan tentang revisi UU 

Terorisme yang akan diperbaiki namun menunggu 

catatan dan masukan dari PP Muhammadiyah dan 

Komnas HAM. Dalam kasus meninggalnya Siyono 

tersebut bertepatan dengan revisi UU Tindak Pidana 

Terorisme yang akan dilakukan oleh DPR. 

2) Skrip 

Cara surat kabar harian Kompas mengisahkan berita dari awal 

kasus Siyono muncul hingga tahap penyelidikan dan koreksi yang 



akan dilakukan Propam kepada Densus hampir sama alurnya. 

Setiap berita terdapat penegasan, pengulangan, dan 

menginfomasikan berita yang tidak sesuai dengan headline namun 

masih dalam ruang lingkup terorisme. Unsur kelengkapan berita 

dari sumat kabar harian Kompas lebih mengutamakan when dan 

how. Sementara penjelasan unsur where tidak semuanya ada pada 

sumber yang diwawancarai (who), hal ini memperlihatkan surat 

kabar harian Kompas melakukan wawancara secara acak baru 

kemudian di susun ulang dalam skema berita kemudian dipilih 

yang mana akan didahulukan dalam paragraf awal untuk 

menguatkan headline atau unsur what yang mewakili frame dari 

surat kabar harian Kompas.  

Cara mengisahkan berita yang dilakukan oleh surat kabar 

harian Kompas yang secara mendetail dari sumber dengan latar 

belakang yang berbeda-beda, memperlihatkan usaha dari surat 

kabar harian Kompas mencoba memberikan sudut pandang yang 

berbeda dari Republika tentang meninggalnya terduga teroris 

Siyono oleh Densus 88 yang dimana kebanyak sumber dari 

Republika mengambil dari kalangan ormas islam, dan tim 

advokasi Siyono.  

 

 



3) Tematik 

Unsur tematik secara umum adalah evaluasi yang dilakukan 

Polri jika Densus 88 memang melakukan kesalahan starndar 

prosedur. Tema utama ini diperkuat dengan pendapat dari sumber 

berita surat kabar harian Kompas. Selain tema secara umum 

terlihat surat kabar harian Kompas lebih member spesifikasi 

kepada tema yaitu dengan menuliskannya di atas headline “Kasus 

Siyono”. itu adalah tema yang secara langsung dapat dilihat oleh 

khalayak. Selain itu juga terdapat penegasan yang dituliskan oleh 

redaksi surat kabar harian Kompas yaitu, “Tidak Diborgol”. 

Penegasan tersebut selalu berada dalam tengah paragraf dan 

dicetak tebal seperti headline. Itu juga dimaksud untuk menambah 

sisi emosional pembaca. 

Dari unsur tematik, unsur lain yang bisa diamati adalah 

koherensi, dalam berita di ata dapat ditemukan koherensi seperti 

berikut: 

a) …..akan menjadikan hasil otoptsi Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai salah 

satu penilaian proses internal dugaan kesalahan prosedur 

penangkapan terduga teroris Siyono. (paragraf, 2) 

b) Kami juga memiliki mekanisme tersendiri untuk pengawasan 

melalui Itwasum (Inspektorat  Pengawasan Umum) dan 

pemeriksaan dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan. Nanti 

akan kami cocokkan hasil otopsi itu dengan proses internal 

(paragraf, 3) 

c) …..untuk menarik hati agar mereka dapat kooperatif dan 

merasa nyaman, (paragraf, 5) 



d) …..terjadi kesalahan prosedur karena pengawalan yang tidak 

cukup sehingga dia punya kesempatan melawan. (paragraf, 6) 

 

Dalam koherensi yang menggunakan „dan‟ merupakan 

koherensi penjelas. Dimaksutkan untuk menjelaskan kalimat di 

depan „dan‟. Kemudian koherensi yang dipakai selanjutnya adalah 

„karena‟, karena merupakan koherensi sebab-akibat. Jadi dalam 

poin d, memiliki maksut bahwa terjadi kesalahan prosedur 

penyebabnya adalah pengawalan yang tidak cukup shingga 

berakibat dia (Siyono) mempunyai kesempatan untuk melawan. 

4) Retoris 

Gambar 4.9 

Kutipan Tito Karnavian 

 

Retoris yang terlihat menonjol dalam berita di atas adalah 

gambar yang berupa pernyataan dari Tito Karnavian selaku 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang 

berpangkat Komisari Jenderal yang kemudian dikutip oleh redaksi 



surat kabar Harian Kompas lalu diperbesar dan diberi tanda 

kutipan „”‟ di atasnya. Kutipan di atas dipilih oleh surat kabar 

harian Kompas untuk ditampilkan sebagai gambar. Menurut 

peneliti karena itu dianggap penting dalam kasus Siyono dan agar 

pembaca dapat langsung melihat gambar tersebut sebagai 

penunjang frame dan headline. 

Unsur retoris yang lain dapat terlihat dari leksikon atau 

pertalian kata atau bahasa yang digunakan, seperti berikut: 

a) …..dalam melaksanakan tugasnya melakukan kekeliruan. 

b) …..menarik hati agar mereka kooperatif….. 

Seperti yang sudah dijelaskan pada lead di atas, kekeliruan 

menurut KBBI mempunyai kata dasar keliru yang juga dapat 

diartikan kesalahan atau kekhilafan. Kemudia kooperatif, 

merupakan kata yang bersifat kata kerja, sama artinya dengan 

bersedia membantu. Jadi dapat diartikan sebagai berikut, menarik 

hati agar mereka (terduga/teroris) dapat membantu 

mengungkapkan barang bukti dan sebagainya yang dibutuhkan 

oleh Densus 88. 

5) Kesimpulan 

Pemakain sumber resmi di awal paragraf dan sumber tidak resmi di 

akhir paragraf terlihat sekali dalam berita ini. 



 

Analisis Berita Tanggal 13 April 2016 

b. Frame Surat kabar Harian Republika  

1) Struktur Sintaksis 

a) Headline 

Setelah melalui berbagai proses dalam kasus 

meninggalnya terduga teroris, pada beria yang terakhir 

ini Republika menerbitkan judul  “Polri Siap Tanggung 

Jawab”. Dalam pandangan Republika, hal itu Komisi III 

DPR disebut meragukan jika Siyono adalah seorang 

teroris yang harus ditangkap. Siyono yang dilabeli 

sebagai terduga oleh berbagai media belum terbukti 

kebenarannya dan belum sampai pada meja hijau, 

dirinya sudah meninggal. Dari judul yang dibuat, 

Republika member kesan bahwa siap tidak siap Polri 

harus tanggung jawab dengan kasus meninggalnya 

Siyono.  

b) Lead 

Lead menggambarkan pihak polri siap bertanggung 

jawab bila terdapat kejanggalan dalam pemberantasan 

terorisme. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh 

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Ia sebagai kapolri 



merespon hasil otopsi yang dilakukan oleh PP 

Muhammadiyah dan Komnas HAM, dan bila terdapat 

kejanggal dalam proses pemberantasan terorisme 

pihaknya siap untuk bertanggung jawab.  

c) Latar Informasi 

Pandangan Republika tersebut diwujudkan dalam 

informasi yang jelas menunjukkan bagaiman hasil 

otopsi yang telah dilakukan. Namun, judul yang dibuat 

seakan-akan Polri belum yakin dengan kesalahan yang 

dilakukan oleh anggota Densus tersebut.  

d) Kutipan, sumber pernyataan 

Republika mewawancarai empat orang dari dua pihak 

yang menguasai kasus tersebut. Dari pihak polri : 

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Mantan Kapolri Da‟i 

Bachtiar yang berpendapat jika terjadi kesalahan yang 

dilakukan Densus maka harus diperbaiki. Sementara 

sumber Republika yang mengatakan Densus melanggar 

HAM adalah Desmon Junaidi Mahesa dan Imdadun 

Rahmat. Dengan pemakaian judul yang menyebutkan 

polri siap tanggung jawab secara langsung pernyataan 

itu dipertanyakan bahwa apakah benar Siyono adalah 

teroris? 



e) Penutup 

Penutup kembali mengambil pernyataan dari Badrodin 

Haiti yang menginformsikan uang Rp 100 juta yang 

diterima oleh istri Siyono.  

2) Skrip 

Teks berita Republika itu secara umum berisi tentang dua 

pandangan pihak yang menguasai kasus yang masing-masing 

teguh akan pendapatnya sendiri. Satu pihak mengatakan jika 

memang terjadi kesalahan maka polri akan bertanggung jawab 

dengan cara mempidanankan anggota Densus 88. Sementara pihak 

advokasi dengan bukti autopsi yang sudah dilakukan menegaskan 

bahwa Siyono mengalami kekerasan saat dibawa oleh anggota 

Densus 88. 

3) Tematik 

Dengan member dua informasi dari kedua belah pihak yang 

berbeda, terlihat tema yang akan disampaikan adalah anggota 

Densus 88 dapat disidangkan apabila terdapat pelanggaran. 

Kemudian, Komisi III DPR yang meragukan bahwa Siyono 

seorang teroris. Yang terakhir adanya dugaan elanggaran hak asasi 

yanh dilakukan oleh Densus 88. 

 

 



4) Retoris 

Frame Republika di atas menambah tanda tanya di antara 

warga yang mengikuti kasus Siyono. Namun, dengan 

menonjolkan beberapa aspek, terlihat Republika seimbang dalam 

memberikan informasi. Unsur retoris yang terlihat antara lain 

penggunaan leksikon yang terlihat pada penegasan kata  “Uang 

Densus” dan dicetak tebal. Berita ini juga menjadi headline utama 

pada halaman pertama Republika dengan menampilkan foto pada 

saat rapat anggota DPR, yang salah satu agendanya adalah 

penetapan susunan dan kenaggotaan Panitia Khusus Revisi UU 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Gambar 4.10 

Suasana Rapat Paripurna DPR 

 

 

 

 

 

 



5) Kesimpulan 

Pemakain judul “Polri Siap Tanggung Jawab” terlihat jelas dan 

tegas. Republika memiliki porsi penulisan yang lebih banyak dari 

pada Kompas. 

Tabel 4.9 

Perbandingan Frame 

Frame Kompas  :Densus 88 Dikoreksi, Polri Lakukan Evaluasi 

Frame Republika  : Polisi Siap Bertanggung Jawab  

Elemen Strategi Penulisan 

Kompas Republika 

Sintaksis Penyusun berita lebih 

menonjolkan pada latar 

informasi yang diuraikan 

oleh pihak Polri, 

sedangkan dibagian akhir 

paragraf terdapat sumber 

dari Komnas HAM dan 

DPRA 

Penempatan sumber pada 

paragraf awal dari pihak 

kepolisian yang siap 

bertanggung jawab jika 

kejanggalan dalam 

penangkapan Siyono. 

Kemudian, sumber dilanjutkan 

dri PP Muhammadiyah dan di 

tutup pihak polri kembali. 

Skrip Mengutamakan when dan 

how. Sementara 

penjelasan unsur where 

tidak semuanya ada pada 

sumber yang 

diwawancarai (who). 

Perbedaan pernyataan dari 

kedua belah pihak sangat 

ditonjolkan 

Tematik (1) Densus siap dikoreksi 

jika melakukan 

kekeliruan. (2) Siyono 

tidak diborgol. (3) 

Pimpinan Densus perlu 

selalu mengingatkan 

anggotanya untuk 

mematuhi SOP. 

(1) Kapolri siap bertanggung 

jawab. (2) Polri juga akan 

memeriksa anggota Densus 

yang diduga melakukan 

pemukulan (3) Kesimpulan 

mengenai penyelidikan 

kematian Siyono. 

Retoris Penonjolan kutipan yang 

dijadikan gambar dan 

beberapa leksikon seperti 

kekeliruan dan kooperatif. 

Penggunaan leksikon dan 

metafora dalam penekanan 

kata. Pemakaian foro untuk 

menonjolkan kasus Siyono 

menjadi acuan revisi UU 

Tindak Pidana Terorisme oleh 

DPR. 

 

 



C. PERBANDINGAN FRAME ANTARA SURAT KABAR HARIAN KOMPAS 

DAN SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA 

1. Perbedaan Frame 

  Tabel 4.10 

Perbedaan Frame 

No Perbedaan Frame 

Kompas Republika 

1 Polri Menduga Kesalahan Yang 

Dilakukan Densus 88 

Polri Akui Anggota Densus 88 Lalai 

2 Densus 88 Dilarang Melanggar Hukum Densus 88 Memakai Gaya Lama 

3 Densus 88 Akan Ditindak Tegas Densus 88 Bisa Dipidana 

4 Otopsi Jenazah Siyono Warga Membantu Jalannya Otopsi 

Jenazah Siyono  

5 Kesalahan Prosedur Densus 88 Diakui 

Polisi 

Polri Sidangkan Penangkapan Siyono 

6 Siyono Mengalami Penganiayaan  Densus 88 Dihimbau Hindari Cara-Cara 

Kekerasan 

7 Densus 88 Siap Dikoreksi, Polri 

Lakukan Evaluasi 

Polisi Siap Bertanggung Jawab 

a) Sumber dari Kepolisian dan lingkup peristiwa yang diberitkan oleh Kompas tidak 

seluas Republika. Dalam beberapa berita yang diterbitkan juga lebih banyak terdapat 

pengulangan informasi yang sudah diterbitkan pada hari sebelumnya.  

b) Dalam koran Kompas pemberitaan kasus Siyono ini belum pernah menjadi headline 

Koran di halaman pertama, dan masuk pada rubrik Politik dan Hukum di halaman 4. 

Ini bisa dilihat bagaimana Kompas menunjukkan perbedaan kadar kepentingan dalam 

merespon kasus meninggalnya terduga teroris Siyono.  

c) Sementara kasus meninggalnya Siyono pada surat kabar harian Republika selalu 

menjadi headline di halaman pertama dengan pendalaman pada“indepth” di halaman 

9. Pada indepth, berita yang dimuat lebih mendetail ke seluk-beluk kasus Siyono 

yang bahkan dalam koran Kompaspun tidak menuliskan hal tersebut. Jadi, Republika 

dalam memberitakan kasus Siyono tidak hanya mengacu kepada satu atau dua 



sumber namun Republika memakai lebih banyak sumber yang membuat berita di 

dalamnya menjadi lebih luas pembahasannya. 

Tabel 4.11 

a. Posisi Berita pada Surat Kabar Harian Kompas 

No Hari/Tanggal Terbit Judul Berita Posisi Berita 

1 Selasa, 15 Maret 2016 Polri Menduga Ada Kesalahan Rubrik Politik dan 

Hukum halaman 4 

2 Rabu, 16 Maret 2016 Densus Jangan Langgar HAM  Rubrik Politik dan 

Hukum halaman 4 

3 Sabtu, 2 April 2016 Kematian Siyono: 

Kapolri Janji Bertindak Tegas 

Rubrik Politik dan 

Hukum halaman 4 

 

4 Senin, 4 April 2016 Penegakan HAM: 

Jenazah Siyono Diotopsi 

 

Rubrik Politik dan 

Hukum halaman 4 

5 Rabu, 6 April 2016 Polisi Akui Ada Kesalahan 

Prosedur 

Rubrik Politik dan 

Hukum halaman 4 

6 Selasa, 12 April 2016 Penegakan HAM: 

Siyono Alami Penganiayaan 

 

Rubrik Politik dan 

Hukum halaman 4 

7 Rabu, 13 April 2016 Kasus Siyono: 

Densus 88 Siap Dikoreksi, Polri 

Lakukan Evaluasi 

Rubrik Politik dan 

Hukum halaman 4 

 

b. Posisi Berita pada Surat Kabar Harian Republika 

No Hari/Tanggal Judul Berita Posisi Berita 

1 Selasa, 15 Maret 

2016 

1. Polri Akui Anggota Densus 

88 Lalai 

Headline Republika 

halaman 1 

2 Rabu, 16 Maret 2016 1. Densus 88 Masih Pakai 

Gaya Lama 

Headline Republika 

halaman 

2. Keluarga Ikhlaskan 

Siyono 

Rubrik Publik 

Halaman 9  

3 Sabtu, 2 April 2016 1. Densus 88 Bisa Dipidana Headline Republika 

halaman 1 

2. Warga Pogung Tututp 

Mulut 

Rubrik Publik 

Halaman 9 

4 Senin, 4 April 2016 1. Bergotong Royong Untuk 

Keluarga Siyono 

Headline Republika 

halaman 1 



2. Polri Minta Publik Hargai 

Hukum 

Rubrik Publik 

Halaman 9 

5 Rabu, 6 April 2016 1. Polri Sidangkan 

Penangkapan Siiyono 

Headline Republika 

halaman 1 

2. Pembelaan Polri dinilai 

Janggal 

Rubrik Publik 

Halaman 9 

6 Selasa, 12 April 2016 1. Komnas HAM: Siyono 

Tak Melawan 

Headline Republika 

halaman 1 

2. Hindari Cara-cara 

Kekerasan 

Rubrik Pro Kontra 

halaman 8 

7 Rabu,13 April 2016 1. Polri Siap Tanggung 

Jawab 

Headline Republika 

halaman 1 

 

2. Persamaan Frame 

Dalam kedua media cetak di atas, persamaan yang terlihat adalah dalam hari dan 

tanggal yang sama, keduanya menerbitkan berita tentang kasus meninggalnya 

terduga teroris Siyono dengan tema yang sama. Pada beberapa berita terdapat sumber 

berita yang sama.  

 


