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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB 

 Transliterasi yang dimaksud di sini adalah sedapatnya 
mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam 
huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. 
Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindari. 

 Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini 
adalah transliterasi Arab-Latin yang telah di atur dalam buku 
panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh 
Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019/2020. Adapun 
ketentuannya adalah sebagai berikut. 

1. Konsonan 
Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif - Tidak dilambangkan ا
 Ba’ B Be ب
 Ta’ T Te ت
 Sa’ TH Te dan Ha ث
 Jim J Je ج

 Ha’ Ḥ Ha (dengan titik di ح
bawahnya) 

 Kha’ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Zal DH De dan Ha ذ
 Ra’ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin SY Es dan Ye ش

 Sad Ṣ Es (dengan titik di ص
bawahnya) 

 Dad Ḍ De (dengan titik di ض
bawahnya) 

 Ta’ Ṭ Te (dengan titik di ط
bawahnya) 

 Za’ Ẓ Zet (dengan titik di ظ
bawahnya) 
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 Ain ‘- Koma terbalik di atasnya‘ ع
 Ghain GH Ge dan Ha غ
 Fa’ F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Waw W We و
 Ha’ H Ha ه/ة
 Hamzah ’- Apostrof ء
 Ya’ Y Ye ي
 Nun N En ن
 Waw W We و
 Ha’ H Ha ه/ة
 Hamzah ’- Apostrof ء
 Ya’ Y Ye ي

 

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y 
Waḍ  عضو 
‘iwaḍ  عوض 
dalw  دلو 
yad ید 
ḥiyal حیل 
ṭahī طھي 

 

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh: 
ūlá ولى أ  
ṣūrah صورة 
dhū ذو 
īmān یمان إ  
Fī في 
kitāb  كتاب 
sihāb  سحاب 
jumān  جمان 
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4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh: 
awj أوج 
nawm نوم 
law لو 
aysar أیسر 
syaykh  شیخ 
‘aynay  عیني 

 

5. Alif ( ا ) dan waw (  و ) ketika digunakan sebagai tanda baca 
tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh: 

Fa‘alū فعلوا 
Ulā’ika أولئك 
ūqiyah أوقیة 

 

6. Penulisan alif maqṣūrah ( ى ) yang diawali dengan baris fatḥaḥ 
 َ◌( ) ditulis dengan lambang á. Contoh: 

ḥattá حتى 
maḍá مضى 
kubrá كبرى 
muṣtafá  مصطفى 

 

7. Penulisan alif manqūsah ( ى ( yang diawali dengan baris kasrah 
(  ِ◌ ) ditulis dengan ī, bukan īy. Contoh: 

Raḍī al-Dīn  رضي الدین 
al-Miṣrī  ّالمصِرى 

 

8. Penulisan  ة (tā’ marbūṭah) Bentuk penulisan  ة (tā’ marbūṭah) 
terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: 
a. Apabila ة (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, 

dilambangkan dengan ه (hā’). Contoh: 
ṣalāh صالة 
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b. Apabila  ة (tā’ marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat 
dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ه (hā’). 
Contoh: 

al-Risālah al-Bahīyah  الرسالة البھیة 
 

c. Apabila ة (tā’ marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan  muḍāf 
ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh: 

Wizārat al-Tarbiyah وزارة التربیة 
 

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, 
yaitu: 
a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan 

dengan “a”. Contoh: 
Asad  أسد 

 
b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan  “ ’ ”. 

Contoh: 
Mas’alah  مسألة 

 

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.  
Contoh: 

Riḥlat Ibn Jubayr  رحلة ابن جبیر 
al-istidrāk  اإلستدراك 
kutub iqtanat’hā  كتب اقتنتھا 

 

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap. Penulisan syaddah 
bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua 
huruf w). Adapun bagi konsonan yā’  ( ي )  dilambangkan 
dengan “yy” (dua huruf y). Contoh: 

quwwah قُّوة 
‘aduww  ّعدُو 
syawwal  شّوال 
Jaww  ّجو 



ix 
 

al-Miṣriyyah المصِریّة 
ayyām أیّام 
Quṣayy  ّقَصي 
al-kasysyāf الكّشاف 

 

12. Penulisan alif lām (ل ا). Penulisan ل  ا dilambangkan dengan  
“al-”  baik pada ل ا syamsiyyah maupun ل ا qamariyyah.  
Contoh: 

al-kitāb al-thānī الكتاب الثاني 
al-ittīḥād اإلتحاد 
al-aṣl األصل 
āl-āthār اآلثار 
Abū al-wafā’ ابو الوفاء 
Maktabat al-Nahḍah al-miṣriyyah  مكتبة النھضة المصریة 
Bi al-tamām wa al-kamāl  بالتمام والكمال 
Abu al-Layth al-samarqandī  ابو اللیث السمرقندي 

 

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, 
tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh:   
Lil-syarbaynī للشربیني 

 

13. Penggunaan “ ′ ” untuk membedakan antara د (dal) dan   ت (tā) 
yang beriringan dengan huruf « ه ‹‹  (hā’) dengan huruf ذ  (dh) 
dan ث (th). Contoh: 

Ad′ham  أدھم 
Akramat′hā  أكرمتھا 

 

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya 
Allāh هللا 
Billāh �با 
Lillāh � 
Bismillāh  بسم هللا 
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ABSTRAK 
Judul Tesis  : Analisis Framing Pemberitaan Hukum   
     Cambuk di Aceh pada Media Online   
    Kompas.com dan Republika.co.id    
Nama/NIM : Afdhal Purnama/ 29173610 
Pembimbing I  : Dr. Fakhri, M.A 
Pembimbing II  : Dr. Rasyidah, M.A 
Kata Kunci  : Konstruksi, media, berita, cambuk 
 
 Penelitian ini berjudul “Analisis Framing Pemberitaan 
Hukum Cambuk di Aceh pada Media Online Kompas.com dan 
Republika.co.id”. Opini yang terbentuk dalam masyarakat tentang  
penerapan hukum cambuk di Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran 
wartawan dan media massa. Media massa yang salah satunya 
adalah media online memiliki peran yang sangat strategis dalam 
pembentukan opini publik terhadap peristiwa. Berdasarkan hal 
tersebut penelitian ini ingin mengetahui bagaimana konstruksi 
pemberitaan hukum cambuk di Aceh oleh media online nasional 
Kompas.com dan Republika.co.id. 
 Penulis menggunakan konsep analisis framing Zhongdang 
Pan dan Gerald M. Kosicki sebagai alat untuk menganalisis 
pemberitaan hukum cambuk di Aceh. Dalam teori mereka 
perangkat framing dibagi menjadi empat struktur besar, yaitu; 
Sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Sumber primer dalam 
penelitian ini adalah teks berita pada media online Kompas.com 
edisi 4 Maret 2019 dan 6 Juni 2020 dan pada media online 
Republika.co.id edisi 4 maret 2019 dan 5 Juni 2020. Adapun 
sumber sekunder berupa buku-buku, kamus, jurnal, dan jenis 
penelitian yang terkait dengan penelitian ini. 

 Dari hasil analisis framing, dapat diketahui bahwa ada 
perbedaan konstruksi antara Kompas.com dan Republika.id. Pada 
media online Kompas.com konstruksi realitas pemberitaan 
mengarah kepada pemberitaan sosial, yang mengabarkan kepada 
pembaca tentang efek yang terjadi bagi terhukum dan menutupi 
identitas mereka. Sedangkan konstruksi pemberitaan pada 
Republika.co.id mengarah pada pemberitaan agama, hal ini dapat 
dilihat dari pilihan-pilihan kata yang digunakan adalah istilah-
istilah dalam hukum Islam. Republika.co.id juga secara lengkap 
mencantumkan identitas para terhukum hukuman cambuk dengan 
cukup jelas.  
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 مستخلص

تحليل صياغة تقار�ر قانون السوط �� آ�شيھ  :  املوضوع 

و  Kompas.comع�� وسائل اإلعالم ع�� اإلن��نت  
Republika.co.id 

 Afdhal Purnama  /29173610:    االسم ورقم القيد 

 Dr. Fakhri, M.A:    املشرف األول 

 Dr. Rasyidah, M.A:    املشرف الثا�ى

 البناء ، اإلعالم ، األخبار ، السوط :       ال�لمات األساسية 

 

�عنوان  البحث  ��   ”هذا  السوط  قانون  تقار�ر  صياغة  تحليل 

  Republika.co.id“ و    Kompas.comآ�شيھ ع�� وسائل اإلعالم ع�� اإلن��نت  

قانون  بتطبيق  يتعلق  فيما  ا�جتمع   �� �ش�لت  ال�ي  اآلراء  فصل  يمكن  ال 

ال�  دور  عن  آ�شيھ   �� بالعصا  اإلعالم.الضرب  ووسائل  لإلعالم    حفي�ن 

  �� ، دور اس��اتي�� للغاية  ، أحدها وسائل اإلعالم ع�� اإلن��نت  ا�جماه��ي 

األحداث. حول  العام  الرأي  الدراسة   �شكيل  هذه  أرادت   ، ذلك  ع��  بناًء 

أ�شيھ بواسطة وسائل اإلعالم   �� معرفة كيفية بناء قانون الضرب بالعصا 

 .Republika.co.idو  Kompas.comالوطنية ع�� اإلن��نت 

تحليل  مفهوم  املؤلف   Zhongdangبواسطة    صياغة �ستخدم 

Pan    وGerald M. Kosicki    �� أداة لتحليل �غطية قانون الضرب بالعصا�

و��    آ�شيھ.  ، رئيسية  هيا�ل  أر�عة  إ��  نظر���م   �� التأط��  أجهزة    :تنقسم 

والبالغات. واملوضوعات  والنص  املصا النحو  هذه �انت   �� األساسية  در 

ملوقع   اإلن��نت  ع��  اإلعالم  وسائل  ع��  اإلخبار�ة  النصوص   �� الدراسة 

Kompas.com   ،ع��    ٢٠٢٠يونيو    ٦و    ٢٠١٩مارس    ٤ اإلعالم  وسائل  وع��   ،

املصادر    . ٢٠٢٠يونيو    ٥و    ٢٠١٩مارس    ٤، طبعات    Republika.co.idاإلن��نت  

وا�جالت   والقواميس  الكتب   �� ��ذا  الثانو�ة  املتعلقة  البحوث  وأنواع 



 xiv 

من نتائج تحليل اإلطارات ، يمكن مالحظة وجود اختالفات �� البناء   البحث.

،   .Republika.co.idو    Kompas.comب�ن   اإلن��نت  ع��  اإلعالم  وسائل   ��

Kompas.com    وال�ي  ، االجتماعية  التقار�ر  إ��  التقار�ر  واقع  بناء  يؤدي   ،

علم القراء باآلثار ال
ُ
�� ح�ن   �ي تحدث ع�� ال�خص املدان وتخفي هو���م.�

ع��   التقار�ر  بناء  يمكن   Republika.co.idأن   ، الدينية  التقار�ر  إ��  يؤدي 

 �� املصط�حات  أي   ، املستخدمة  ال�لمات  اختيار  خالل  من  ذلك  مالحظة 

اإلسالمية. �سرد   الشريعة  ا�ح�وم    Republika.co.idكما  هو�ات  بوضوح 

   العصا. عل��م بالضرب ب
 

 



ABSTRACT 
Thesis Title : Framing Analysis of Whip Law Reports in Aceh on     

 Online Media Kompas.com and Republika.co.id 
Name/NIM : Afdhal Purnama/ 29173610 
1st Supervisor : Dr. Fakhri, M.A 
2nd Supervisor : Dr. Rasyidah, M.A 
Keywords : Construction, media, news, whipping 

 
This research is entitled “Framing Analysis of Whip Law 

Reports in Aceh on Online Media Kompas.com and 
Republika.co.id” Opinions formed in the community regarding the 
application of the whipping punishment in Aceh cannot be 
separated from the role of journalists and mass media. Mass media, 
one of which is online media, has a very strategic role in the 
formation of public opinion on events. Based on this, this study 
wanted to find out how the construction of the whipping 
punishment in Aceh by the national online media Kompas.com and 
Republika.co.id. 

The author carried out the study by using the concept of 
framing analysis developed by Zhongdang Pan and Gerald M. 
Kosicki as a tool to analyze the coverage of the whipping 
pusnishment in Aceh. In their theory, framing devices are divided 
into four major structures, there are; Syntax, script, thematic and 
rhetorical. The primary sources in this study are news texts on the 
online media Kompas.com March 4, 2019 and June 6 2020 editions 
and on the online media Republika.co.id March 4 2019 and June 5 
2020 editions. The secondary sources are books, dictionaries, 
journals, and types of research related to this study. 

The findings indicate that there are differences in 
construction between Kompas.com and Republika.id. In the online 
media, Kompas.com, the news reality construction leads to social 
reporting, which informs readers the effects that occur on the 
convicted person and conceals their identity. While the reporting 
construction on Republika.co.id leads to religious reporting, this 
can be seen from the words used, and terms in Islamic law. 
Republika.co.id also completely listed the identities of the 
whipping convicts quite clearly. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 
Provinsi Aceh merupakan daerah yang menerapkan syari’at 

Islam dalam pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat. 
Pelaksanaan syari’at Islam diatur secara legal dalam undang-undang 
nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh 
(bidang agama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam kebijakan 
daerah), yang diperkuat dengan undang-undang nomor 18 tahun 
2001 tentang otonomi khusus dan undang-undang nomor 11 tahun 
2006 tentang pemerintahan Aceh.1 

Hukum Syari’at Islam yang sudah disahkan adalah Qanun 
Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Hukum jinayat 
adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat, di dalam 
qanun tersebut diuraikan secara rinci perbuatan yang dilarang dalam 
Syari’at Islam serta sanksi dan petunjuk pelaksanaan hukuman bagi 
terpidana. Salah satu bentuk hukuman bagi terpidana yang disahkan 
dalam qanun yaitu hukuman cambuk. 

Berlakunya hukum jinayat di Aceh menjadi polemik 
tersendiri dalam pandangan masyarakat, ini juga dikarenakan Aceh 
berada di bawah atap hukum Indonesia yang menggunakan sistem 
demokrasi. Sejak awal pelaksanaannya dalam bentuk perundang-
undangan (qanun) telah menuai pro kontra karena di dalamnya 
diperkenalkan hukum cambuk.2 

Pro kontra tersebut bisa disebabkan oleh berbagai macam 
hal, salah satunya adalah berita yang dihidangkan oleh media-media 

 
1Nurbaiti, Wahyuni, Makbul Rizki, Haiyun Nisa, Pandangan 

Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk di Aceh, (Indigeneous: Jurnal 
Ilmiah Psikologi. Vol. 4 No. 2, 2019), hlm. 96. 

2Ali Abubakar, Kontroversi Hukum Cambuk, Jurnal Media 
Syari’ah Vol. 14 No. 1, 1 Januari 2012 (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah 
IAIN Ar-Raniry, 2012), hlm. 68.  



 

 

2 

dengan redaksi bahasa yang beragam yang berpengaruh terhadap 
pembentukan opini masyarakat sebagai pembaca. 

Opini yang terbentuk dalam masyarakat tentang  penerapan 
hukum cambuk di Aceh sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari 
peran pers dan media massa. Media massa memiliki peran yang 
sangat penting dan strategis dalam pembentukan opini publik pada 
suatu peristiwa tertentu bahkan terkadang membuat audiennya tidak 
sadar akan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. 

Media selalu berusaha untuk menghasilkan pemberitaan 
yang memiliki nilai jual karena media massa juga memiliki lini 
bisnis atau kepentingan ekonomis (profit), dengan kata lain media 
tersebut dituntut untuk dapat memenuhi selera khalayak. Hal inilah 
yang kemudian membawa perbedaan sudut pandang antar media 
yang satu dengan media yang lainnya dalam memberitakan sebuah 
peristiwa. Setiap media memiliki cara pengemasan tersendiri atas 
suatu peristiwa yang dipengaruhi oleh faktor ideologi yang dimiliki 
media tersebut. 

Media massa kini tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan 
masyarakat karena media massa, baik cetak maupun elektronik 
sudah menjadi kebutuhan hidup. Melalui media massa, masyarakat 
minimal mendapatkan beragam hiburan dan informasi terbaru 
tentang berbagai hal yang terjadi di berbagai belahan dunia. 

Kehadiran media massa dalam tatanan masyarakat modern 
sudah pasti tidak dapat dipungkiri. Meminjam konsep global village 
dari Marshal MC Luhan, seluruh dunia kini ibarat menjadi sebuh 
desa yang sangat besar, dan hal itu terjadi karena kehadiran media 
massa sehingga batas jarak dan waktu menjadi semakin memudar.3 

Berita yang hadir bagi pembaca bukan lagi suatu pristiwa, ia 
adalah sesuatu yang diserap setelah peristiwa. Ia tidak identik 
dengan peristiwa, melainkan sebuah upaya untuk merekonstruksi 
kerangka inti peristiwa tersebut. Inti yang disesuaikan dengan 

 
3Deddy Mulyana, Anwar Arifin, Hafied Cangara, Ilmu 

Komunikasi Sekarang dan Tantangan Massa Depan Cet I, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 470. 
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kerangka acuan yang dipertimbangkan agar peristiwa itu memiliki 
arti bagi pembaca. Berita adalah sebuah aspek komunikasi dan 
memiliki karakteristik-karakteristik yang lazim dari proses itu.4 

Perbedaan penyampaian suatu berita di berbagai media juga 
dipengaruhi oleh latar belakang seorang wartawan dari media yang 
bersangkutan. Sedangkan bagi masyarakat, pesan dari sebuah berita 
akan dinilai apa adanya. Namun, berbeda dengan kalangan tertentu 
yang memahami betul gerak pers. Mereka akan menilai lebih 
terhadap pemberitaan, yaitu dalam setiap penelitian berita 
menyimpan ideologi dan campur tangan wartawan. 

Pada akhirnya sebuah teks dalam suatu berita tidak dapat 
disamakan sebagai copy (cerminan) dari realitas atau sebagai mirror 
of realty, ia harus dipandang sebagai suatu hasil konstruksi atas 
realitas. Realitas di lapangan sebenarnya berbeda dengan realitas 
media. Karena itulah peristiwa yang sama dapat dikonstruksi secara 
berbeda. Sekolompok wartawan yang meliput pelaksanaan eksekusi 
hukum cambuk dapat memiliki konsepsi dan pandangan yang 
berbeda dan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi 
peristiwa itu yang diwujudkan dalam teks berita. 

Oleh sebab itu Islam mengajarkan agar kaum muslim tidak 
begitu saja menerima berita tanpa memahami kebenarannya. Terkait 
mengenai hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Hujurāt ayat 6 
yakni: 

ا ِاۡن َجآءَُكۡم فَاِسٌق ۢ بِ  َيـَُّها الَِّذۡيَن ٰاَمنـُۡوۤ
بـُۡوا قـَۡوًما ۢ ِجبََهالٍَة ٰ�ۤ

ا اَۡن ُتِصيـۡ نَـَبٍا فـَتَـبَـيـَّنـُۡوۤ
 فـَُتۡصِبُحۡوا َعٰلى َما فـََعۡلُتۡم ٰنِدِمۡنيَ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada 
mu orang fâsiq membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti 
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 

 
4Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis 

Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2004), hlm. v. 
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tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal 
atas perbuatanmu itu”5 
 Ayat ini jelas, memberikan larangan yang sekeras-kerasnya 
percaya kepada berita yang dibawa oleh seorang yang fâsiq, yang 
memburukkan seseorang atau suatu kaum. Janganlah perkara itu 
langsung saja diiyakan atau ditidakkan melainkan diselidiki terlebih 
dahulu dengan seksama benar atau tidaknya. Jangan sampai karena 
terburu menjatuhkan keputusan yang buruk atas suatu perkara, 
sehingga orang yang diberitakan itu telah mendapat hukuman, pada 
hal ternyata tidak ada sama sekali adanya dalam perkara yang 
diberitakan orang itu.  

Al-Qur’an memberikan petunjuk bahwa berita yang perlu 
diperhatikan dan diselidiki adalah berita yang sifatnya penting. 
Adapun isu-isu ringan, omong kosong, dan berita yang tidak 
bermanfaat tidak perlu diselidiki, bahkan tidak perlu didengarkan 
karena hanya akan menyita waktu dan energi. Ayat di atas sekaligus 
mengingatkan kaum muslimin untuk meneliti setiap berita penting 
supaya kaum muslimin menghindari perselisihan bahkan 
pertengkaran yang disebabkan oleh pemberitaan. 

Sebelum menyampaikan berita banyak hal yang perlu 
diperhatikan dalam penulisan berita. Semua data dan fakta yang 
diperoleh, tidak begitu saja disajikan sebenar-benarnya kepada 
khalayak. Setiap media memiliki frame berita masing-masing pada 
penulisan beritanya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap arah 
pemberitaan. Media memiliki dampak yang luas bagi setiap 
pemberitaanya. Tidak jarang, pemberitaan di sebuah media dapat 
menggiring opini publik, sama seperti apa yang dikonstruksikan oleh 
media.   

Noam Chomsky seperti dikutip oleh Nugroho, Eriyanto dan 
Surdiasis dengan menyitir kisah zaman pertengahan, yang 
mengisahkan percakapan antara armada pasukan laut dengan bajak 

 
5Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul ‘Ali 

Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur, (Bandung: Jumanatul ‘Ali-ART, 
2005), hlm. 517. 
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laut. Bajak laut yang tertangkap ngotot tidak mau ditangkap oleh 
armada laut. Inilah yang dikatakannya: “Mengapa saya yang kecil 
disebut perampok, sementara anda yang mengambil upeti yang 
jumlahnya besar disebut pahlawan”. Kisah ini adalah ilustrasi untuk 
menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama dapat dimaknai secara 
berbeda.6 

Seorang wartawan pasti akan memasukkan ide-ide mereka 
dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan. Setiap 
media akan memberitakan sesuai dengan sudut pandang wartawan 
yang mengikuti perjalanan kegiatan narasumber tersebut. 
Pemberitaan tentang hukum cambuk terhadap pelanggar syari’at 
Islam di Aceh dalah sebagai salah satu contoh yang sangat menarik 
untuk dikaji untuk melihat bagaimana media membingkai berita 
yang akan mengarahkan pikiran khalayak pembaca terhadap sudut 
pandang yang diangkat. 

Kehadiran media online sebagai salah satu perangkat media 
massa menambah warna baru yang ikut mendukung dalam 
menyajikan pemberitaan lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh 
masyarakat. Salah satunya media online Kompas.com dan 
Republika.co.id yang konsisten memberitakan tentang hukum 
cambuk baik secara peristiwa maupun secara isu, secara angka 
penyebutan hukum cambuk pada masing-masing media mencapai 
angka ribuan, yaitu pada media Kompas.com berjumlah 47207 dan 
pada media Republika.co.id berjumlah 6890.8 

Dari segi usia, baik Kompas.com maupun Republika.co.id 
keduanya adalah media nasional yang hadir dari eksistensi media 
cetak masing-masing media yang sebelumnya sudah sejak lama 
mendistribusikan berita dalam lembaran-lembaran koran, yaitu 
Kompas sejak 1965 dan Republika sejak 1993, walaupun memiliki 

 
6Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis 

Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2004), hlm. V. 

7Kompas.com diakses pada 8 Juni 2021 
8Republika.co.id diakses pada 8 Juni 2021 
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keterpautan usia yang sedikit jauh berbeda namun kedua media ini 
memiliki jejak sejarah yang sama dengan mendapatkan persetujuan 
dan unsur kedekatan politis dengan presiden Indonesia yang 
memimpin pada masanya masing-masing, yaitu Kompas disetujui 
oleh Presiden Soekarno9 dan Republika disetujui oleh Presiden 
Soeharto.10 

Kedua media tersebut juga dikenal memiliki kecondongan 
terhadap salah satu ideologi keagamaan tertentu, yaitu Kompas 
identik dengan media katolik karena didirikan oleh jurnalis katolik 
Jawa dan keturunan Cina yaitu Frans Seda yang saat itu menjabat 
sebagai ketua Partai Katolik, PK Ojong pimpinan redaksi mingguan 
“star weekly” dan Jakoeb Utama editor pada Mingguan Katolik 
“Penabur”.11 Begitu juga dengan media Republika yang dinilai 
sebagai media yang bernafaskan Islam yang didirikan oleh Ikatan 
Cendikiawan Muslim Inonesia (ICMI) yang membawa kepentingan 
golongan Islam.12 

Berdasarkan hasil pencarian rangking website menggunakan 
similarweb.com yaitu sebuah perusahaan pengukuran audiens 
digital, dapat ditemukan bahwa Kompas.com adalah media online 
dengan rangking teratas dan Republika.co.id dengan rangking 24 
dari semuanya berjumlah 43.300 media online.13 

 

 
 9Tim Penyusun, 35 Tahun Kompas, (Jakarta: Brosur Kompas, 
2000), hlm. 10 
 10Anett keller, Tantangan dari Dalam, Otonomi Redaksi di 4 
Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, 
Republika. (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2009), hlm. 83. 
 1155 Tahun Harian Kompas, diakses dalam www.kompas.com 
pada 28 Juli 2021 
 12Anett keller, Tantangan dari Dalam, Otonomi Redaksi di 4 
Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, 
Republika. (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2009), hlm. 82. 
 13similarweb.com (website pengukur audiens digital) diakses pada 
28 Juli 2021. 
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1.2. Fokus Penelitian 
 Untuk menghindari terlalu luas dan melebarnya pembahasan, 
maka dalam menukilkan penelitian ini penulis memberi suatu 
batasan. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya berfokus 
pada Analisis Framing Pemberitaan Hukum Cambuk di Aceh pada 
media online Kompas.com dan Republika.co.id pada teks berita 
yang dirilis pada tahun 2019 dan 2020 di masing-masing media. 
 Penulis mengambil empat berita yang berkaitan dengan 
isu/peristiwa yang akan penulis angkat. yaitu di media online 
Kompas.com berita pada tanggal 4 Maret 2019 dan 6 Juni 2020, serta 
di media online Republika.co.id, berita pada tanggal 4 Maret 2019 
dan 5 Juni 2020. 
 
1.3. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah penulis 
kemukakan di atas, maka perumusan masalah yang akan dijawab 
dalam penelitian ini penulis batasi dengan pertanyaan berikut:  

1. Bagaimana media online Kompas.com dan Republika.co.id 
mengkonstruksikan realitas pemberitaan Hukuman Cambuk 
di Aceh? 

2. Bagaimana perbedaan framing berita Hukuman Cambuk di 
Aceh pada media online Kompas.com dan Republika.co.id? 
 

1.4. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini menganalisis isi dua media online mainstream 

di Indonesia, yaitu Kompas.com dan Republika.co.id, terkait dengan 
pemberitaan hukum cambuk di Aceh antara tahun 2019 sampai 
2020. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengetahui bagaimana media online Kompas.com dan 

Republika.co.id dalam mengkonstruksikan realitas 
pemberitaan Hukuman Cambuk di Aceh 
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2. Mengetahui bagaimana perbedaan framing berita Hukuman 
Cambuk di Aceh pada media online Kompas.com dan 
Republika.co.id 
 

1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian 

menggunakan perangkat framing terhadap pemberitaan Hukum 
Cambuk di Aceh pada media online Kompas.com dan 
Republika.co.id antara lain: 

1. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 
menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya ilmu komunikasi dan masyarakat Indonesia pada 
umumnya. 

2. Secara Praktis, sebagai bahan masukan bagi masyarakat 
sebagai pembaca, dan organisasi-organisasi media 
khususnya media online. Serta sebagai bahan perbandingan 
bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih 
mendalam sehingga dapat dijadikan informasi yang relefan 
dengan judul. 

3. Secara sosial dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan 
kepada publik tentang realitas sosial yang dilakukan oleh 
media massa, agar publik tidak dengan begitu saja 
mengonsumsi berita tetapi juga memiliki kemampuan untuk 
memilah dan memilih berita serta memberikan penilaian 
kritis terhadap berita yang disampaikan oleh media. 
 

1.6. Penjelasan Istilah 
Agar penelitian ini lebih terarah, maka untuk memperjelas 

dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami tesis ini, maka 
dipandang perlu adanya penjelasan terhadap istilah-istilah yang ada 
pada judul tersebut 

 
1.6.1. Pengertian Analisis Framing 

Analisis framing adalah salah satu metode analisis media. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Metode
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisis_media&action=edit&redlink=1
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Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, 
atau dengan kata lain framing digunakan untuk mengetahui 
bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan 
atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita.14  

Analisis framing merupakan salah satu alternatif model 
analisis yang dapat mengungkap rahasia di balik semua perbedaan 
media dalam mengungkapkan fakta. Analisis framing dipakai untuk 
mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Dengan 
demikian, realitas sosial dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi 
dengan bentukan dan makna tertentu. 

Melalui analisis framing akan dapat diketahui siapa 
mengendalikan siapa, siapa lawan siapa, mana kawan mana lawan, 
mana patron dan mana klien, siapa diuntungkan dan siapa dirugikan, 
siapa menindas dan siapa tertindas, dan seterusnya. Kesimpulan-
kesimpulan seperti ini sangat mungkin diperoleh karena analisis 
framing merupakan suatu seni kreativitas yang memiliki kebebasan 
dalam menafsirkan realitas dengan menggunakan teori dan 
metodologi tertentu.15 

 
1.6.2. Pengertian Konstruksi Berita 

Konstruksi berita adalah teks berita yang dilihat dari 
pandangan konstruksionis, pandangan ini muncul dari gagasan 
teoritis konstruksi realitas sosial yang pertama kali diperkenalkan 
oleh Peter L. Berger bersama Thomas Luckmann dalam bukunya 
yang berjudul The Social Construction of Reality atau bila 
diterjemahkan sebagai pembentukan realitas secara sosial dan 
kemudian diterbitkan dalam edisi Bahasa Indonesia dengan judul 
Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi 

 
 14 Alex Sobur. Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk 
Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing. (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 11. 
 15Eriyanto. Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik 
Media, (Yogyakarya: Lkis, 2011), hlm, v. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Media
https://id.wikipedia.org/wiki/Berita
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Pengetahuan pada tahun 199016 
Mengenai konstruksi sosial atas realitas, penerapannya 

dalam ranah konteks berita tidak jauh berbeda. Sebuah teks dalam 
suatu berita tidak dapat disamakan sebagai copy (cerminan) dari 
realitas atau sebagai mirror of realty, ia harus dipandang sebagai 
suatu hasil konstruksi atas realitas. Realitas di lapangan sebenarnya 
berbeda dengan realitas media. Karena itulah peristiwa yang sama 
dapat dikonstruksi secara berbeda. Sekolompok wartawan yang 
meliput suatu peristiwa dapat memiliki konsepsi dan pandangan 
yang berbeda dan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka 
mengkonstruksi peristiwa itu yang diwujudkan dalam teks berita. 

Berita dalam pandangan konstruksionis bukanlah suatu 
peristiwa atau fakta dalam arti riil. Di sini realitas bukan dioper 
begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi antara 
wartawan dengan fakta. Konsepsi interaksi antara wartawan dengan 
fakta dimulai dengan sebuah proses internalisasi dimana wartawan 
dilanda realitas.17 

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis teks berita 
yang ditulis, dikonstruksikan dan dipublikasikan oleh media online 
Kompas.com dan Republika.co.id untuk mengetahui bagaimana 
masing-masing media meyerap sebuah peristiwa untuk dijadikan 
sebagai pemberitaan. 

 
1.6.3. Pengertian Berita 
 Secara etimologi istilah berita berasal dari bahasa sansekerta 
virtta yang berarti “kejadian” atau “yang sedang terjadi”. 
Penggunaan istilah “berita” memang sering merujuk pada “laporan 
kejadian yang sedang terjadi atau baru saja terjadi”. Berita juga dapat 
dibedakan menjadi beberapa kategori menurut berat ringannya, 
sifatnya, dan topiknya. Dalam bahasa Inggris berita itu disebut News, 

 
 16Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2006), hlm. 91. 
 17Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik 
Media,…, hlm. 30. 
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yang dapat diartikan sebagai cerita tentang peristiwa yang didapat 
dari emapat penjuru mata angin yaitu : utara (north), timur (east), 
barat (west), dan selatan (south).18 
 
1.6.4. Pengertian Hukum Cambuk 

Hukum cambuk terdiri atas dua kata yang memiliki 
perbedaan maknanya. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) diartikan dengan peraturan yang dibuat oleh penguasa 
(pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu 
masyarakat (negara); Undang-undang, peraturan dan sebagainya 
untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokah (kaidah, 
ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 
keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam 
pengadilan dan vonis.19 

Sedangkan cambuk mengandung pengertian bahwa alat 
pelecut yang berupa jalinan tali dari serat tumbuh-tumbuhan, benang 
atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai (dipakai untuk 
menghalau atau untuk melecut binatang); cemeti yang besar; 
cambuk.20 

Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka menjadi kata 
hukuman cambuk yang mengandung makna bahwa proses 
pemberian sanksi hukum kepada pelanggar hukum dengan 
menggunakan cemeti sebagai alat untuk memukul orang yang 
terhukum agar ia menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. 

 
1.6.5. Pengertian Media Online 

Media online adalah media massa yang tersaji secara online 
di situs web (website) internet yang merupakan media massa 
“generasi ketiga” setelah media cetak (printed media) seperti koran, 

 
 18Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, 
(Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 262 
 19 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 314. 
 20 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia,..., hlm. 147  
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tabloid, majalah, dan media elektronik (electronic media) seperti 
radio, televisi. Secara teknis atau “fisik”, media online adalah media 
berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet) 
yang di dalamnya termasuk kategori portal, website, TV/radio online 
serta email.21 

 
1.6.6. Kompas.com 
 Harian Kompas adalah nama surat kabar nasional Indonesia 
yang berkantor pusat di Jakarta. Koran Kompas diterbitkan oleh PT 
Kompas Media Nusantara yang merupakan bagian dari Kompas 
Gramedia (KG). Kantor pusatnya terletak di Menara Kompas Lt. 5, 
Jl. Palmerah Selatan No. 21, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 
Koran ini pertama kali terbit sejak 28 Juni 1965 di Jakarta. Motto 
dan slogan surat kabar ini adalah “Amanat Hati Nurani Rakyat”.  
 Surat Kabar Kompas juga terbit dalam bentuk daring di 
alamat Kompas.id yang dikelola oleh PT. Kompas Media 
Nusantara22 berisi konten surat kabar harian Kompas dalam bentuk 
teks, gambar, dan format koran. Kompas.id dan Kompas.com adalah 
dua institusi yang berbeda. Kompas.com dikelola oleh PT Kompas 
Cyber Media yang merupakan anak perusahaan PT. Kompas Media 
Nusantara. Harian Kompas adalah satu di antara dua koran di 
Indonesia yang diaudit oleh Audit Bureau of Circulations (ABC). 
  
1.6.7. Republika.co.id 

Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh 
kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan 
tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat 
Islam, khususnya para wartawan profesional muda yang dipimpin 
oleh eks wartawan Tempo, Zaim Uchrowi yang telah menempuh 
berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 
(ICMI) yang saat itu diketuai BJ Habibie dapat menembus 
pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu 

 
 
 22 https://kompas.id/organisasi/ 

https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_kabar
https://id.wikipedia.org/wiki/Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_Gramedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_Gramedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Menara_Kompas_Multimedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Gelora,_Tanah_Abang,_Jakarta_Pusat
https://id.wikipedia.org/wiki/28_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/1965
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Daring
https://kompas.id/
https://id.wikipedia.org/wiki/Audit_Bureau_of_Circulations
https://id.wikipedia.org/wiki/Koran
https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Majalah_Tempo
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaim_Uchrowi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Cendekiawan_Muslim_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bacharuddin_Jusuf_Habibie
https://kompas.id/organisasi/
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memungkinkan upaya-upaya tersebut berbuah. Republika terbit 
perdana pada 4 Januari 1993.  

Pada 1995, dua tahun setelah harian Republika terbit, 
Republika membuka situs di internet Republika.co.id yang dikenal 
dengan sebutan Republika Online (ROL). ROL merupakan portal 
berita yang menyajikan informasi secara teks, audio dan video, yang 
terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks.23 

 
23https://www.republika.co.id/page/about 

https://id.wikipedia.org/wiki/4_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/1993
https://www.republika.co.id/page/about
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Penelitian Terdahulu 
Dalam mengangkat objek penelitian analisis framing 

konstruksi berita hukum cambuk di Aceh pada media online 
Kompas.com dan Republika.co.id sebagai pedoman dan acuan 
referensi dalam penelitian ini, maka perlu dipaparkan penelitian 
terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian 
terdahulu ini memiliki tujuan yang hampir sama dan menggunakan 
metode penelitian yang relevan dengan topik yang penulis teliti.  

Pembahasan penelitian terdahulu juga berguna untuk 
menunjukkan perbandingan dari hasil penelitian yang penulis 
nukilkan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi 
beberapa acuan penulis adalah: 

 
2.1.1. Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai 
Kasus Pedofilia di Akun Facebook. 

 Penelitian yang menggunakan metode analisis framing ini 
dilakukan oleh Rieka Mustika yang dimuat di dalam jurnal 
Penelitian Komunikasi.24 Dalam penelitian tersebut, Rieka 
mengangkat permasalahan maraknya aktifitas pedofilia di jaringan 
social Facebook, Rieka mengangkat kasus pada kasus terungkapnya 
jaringan pedofilia di Facebook, bermula dari laporan Michelle Dian 
Lestari dan teman-temannya. 

 Diawali dari laporan rekan Risrona Talenta Simorangkir di 
grup Fun-Fun Centilisius bahwa ada grup FB bernama Loli Candy's 
yang mengumpulkan foto porno anak-anak. Michelle dan Risrona 
mengaku sempat berkonsultasi ke seorang pegiat Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) untuk melaporkan ini, namun pegiat tersebut 

 
 24 Rieka Mustika, Analisis Framing Pemberitaan Media Online 
Mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook, Jurnal Penelitian 
Komunikasi Vol. 20 No 2, Desember 2017, hlm. 135 
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sekedar menyarankan untuk melaporkan ke Facebook agar akun 
Official Loli Candy's 18+ tersebut ditutup. 

Grup tersebut sempat ditutup setelah tautan dan screenshot-nya 
dikirim ke aduan konten Kementerian Komunikasi dan Informatika. 
Namun lantaran muncul lagi yang baru, akhirnya Michelle pun 
memutuskan untuk menghubungi Kepolisian. Ternyata Direktur 
Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Wahyu Hadiningrat, 
menindaklanjuti dengan cepat. Melalui WhatsApp, Michelle 
melemparkan tautan dan screenshot tersebut tanggal 6 Maret 2017 
kepada Wahyu. Tiga hari setelahnya, yakni tanggal 9 Maret, empat 
administratornya dibekuk. Apa yang dilakukan Michelle bias 
menjadi contoh kekuatan masyarakat menggunakan media sosial 
untuk mengungkap kejahatan berbasis internet. 

Media massa berkontribusi terhadap perkembangan isu-isu 
terkait sekaligus memberikan pengaruh terhadap pembentukan opini 
publik. Dapat dikatakan, bahwa media tidak sekedar menjadi pihak 
yang pasif dan netral, tapi media memilih hal tertentu untuk 
ditonjolkan, dan meminimalkan hal yang lain. Dua sisi yang 
dikedepankan media dalam memberitakan kasus pedofilia dapat 
menimbulkan interpretasi-interpretasi yang beragam bagi khalayak 
yang mengonsumsinya. 

Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana 
Kompas.com dan Republika.co.id membingkai (frame) pemberitaan 
tentang pedofilia di media sosial. Adapun tujuan penelitian tersebut 
adalah untuk mendapat gambaran dan menganalisis pemahaman 
cara Kompas.com dan Republika.co.id dalam membingkai (frame) 
pemberitaan tentang pedofilia melalui akun Facebook. 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
dengan metode analisis framing. Pada penelitian ini pengambilan data 
diperoleh dengan mengunduh berita mengenai pedofilia melalui akun 
Facebook yang dimuat dalam portal berita Republika.co.id 
(Republika, 2017) dan Kompas.com (Kompas, 2017) selama periode 
bulan Maret sampai dengan April 2017. Dalam penelitian ini data 
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akan disajikan dalam bentuk tabel hasil analisis dengan menggunakan 
model Robert Entman. 
 Dalam penelitian ini Rieka menggunakan metode analisis 
framing model Entman yang melihat framing dalam dua dimensi 
besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek 
tertentu dari realitas/isu. Penonjolan adalah proses membuat 
informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih 
diingat oleh khalayak. Dalam konsepsi Entman, framing pada 
dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan 
rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka 
berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Model 
analisis Entman tersebut menggambarkan secara luas bagaimana 
peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. 
 Ada perbedaan dalam membingkai berita antara 
Kompas.com dan Republika.co.id. Perbedaan tersebut terlihat dari 
pemilihan narasumber. Republika.co.id sebagai media bernafaskan 
Islam selalu memilih narasumber yang memiliki pemikiran Islam. 
Sementara Kompas.com sebagai media nasional dengan ideologi 
humanisme lebih memilih tokoh pejabat pemerintah sebagai sumber 
berita dan terlihat lebih umum dalam membingkai pemberitaan. 
 Ketika korporasi media sudah berbicara arah kebijakan 
redaksi media seringkali harus patuh pada kepentingan pemilik 
media, sehingga terdapat kepentingan antara pemilik media dan 
keharusan redaksi dalam menjaga netralitas dan independensi media. 
Akibatnya, berita menjadi sasaran utama dalam proses konstruksi 
realitas. Melalui berbagai strategi dan proses yang panjang, sebuah 
peristiwa yang sama bisa saja dikemas secara berbeda oleh media 
yang berbeda pula. 
 Berita-berita yang dimunculkan oleh Kompas.com dan 
Republika.co.id tentu tidak luput dari konstruksi yang dilakukan 
oleh kedua belah pihak. Media mempunyai strategi wacana 
tersendiri dalam memaknai peristiwa tersebut. Frame menentukan 
bagaimana fakta diambil, dilakukan, bagaimana hasil wawancara 
diperlakukan, bagaimana ditulis dan ditempatkan dalam berita di 
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website. Kompas.com dalam melakukan analisis framing lebih 
menampilkan berita dengan realitas yang ada sesuai dengan 
faktanya. 
 
2.1.2. Analisis Framing Dalam Riset Public Relations 
 Penelitian ini dilakukan oleh Narayana Mahendra Prastya 
yang dimuat dalam jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi tahun 
2016.25 Penelitian menggunakan analisis teks dalam bidang Public 
Relations (PR) masih jarang dilakukan. Secara umum, menurut 
Schulz, penelitian bidang PR sejauh ini masih didominasi dengan 
perspektif yang berpusat pada organisasi dan perspektif bagaimana 
publik merespon program-program PR. Penelitian bidang PR baru 
mengkaji bagaimana keterkaitan antara strategi komunikasi 
perusahaan, pemberitaan media mengenai organisasi, dan persepsi 
publik terhadap pesan yang disampaikan organisasi. 
 Penggunaan analisis teks dalam penelitian bidang PR lebih 
cenderung bertujuan mengukur teks secara kuantitatif, untuk 
mengetahui bagaimana citra perusahaan. Padahal metode analisis 
teks tidak hanya secara kuantitatif. Salah satu bentuk analisis teks 
yang jarang digunakan dalam penelitian PR adalah analisis framing. 
Hal ini wajar, karena pada umumnya analisis framing digunakan 
untuk meneliti bagaimana media massa memberitakan isu-isu 
tertentu. 
 Kemampuan framing untuk memahami konteks di mana 
komunikasi disampaikan dan dipahami memungkinkan framing 
untuk diterapkan dalam situasi komunikasi yang uas. Hal tersebut 
membuat teori framing dapat diterapkan dalam level komunikasi 
intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, antar-organisasi, 
dan komunikasi dengan lingkungan sosial  PR berusaha untuk 
mempengaruhi melalui pesan-pesan yang mereka sampaikan. 

 
 25 Narayana Mahendra Prastya, Analisis Framing dalam Riset 
Publik Relations, Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi Vol. 46, No. 
2. Desember 2016, hlm. 193. 
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Melalui pesan-pesan tersebut, berpeluang mengubah opini negative 
menjadi opini positif. 
 Pernyataan-pernyataan di situs web resmi organisasi 
bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui isi pesan organisasi 
secara utuh. Sebab apabila hanya menggunakan pernyataan 
organisasi yang dimuat di media massa, ada risiko pesan tersebut 
telah terdistorsi. Menurut Dewa Broto, media massa cenderung 
sudah memiliki pilihan pasar tersendiri antara tema yang akan 
diangkat atau sebaliknya. Artinya pemberitaan yang ada mungkin 
berbeda konteks dengan isi pesan resmi organisasi. 
 Jurnal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran 
bagaimana penggunaan analisis framing dalam penelitian PR, 
melalui contoh kasus. Ada pun model framing yang digunakan 
sebagai contoh dalam tulisan tersebut adalah model Entman dan 
model Pan Kosicki. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
dengan metode analisis framing pendekatan retoris. Sedengakan 
model analisis framing sendiri diambil dari model Entman dan 
model Pan Kosicki dengan menganalisis pesan-pesan organisasi 
yang disebarkan melalui situs web resmi bidang PR PT. Semen 
Indonesia. 
 Dalam penelitian tersebut Narayana menggunakan 
pendekatan salah satu teori penelitian PR yaitu retoris. Berdasarkan 
pandangan Burke, Heath berpendapat perspektif retoris bermaksud 
menjelaskan dinamika menyangkut factor-faktor berikut: situasi 
yang membutuhkan respon strategis, problem yang muncul dari 
sebuah sistuasi, membahas mengenai public sasaran, pesan, sumber 
pesan, citra, atau opini yang berlangsung di seputar situasi tersebut. 
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa 
cara PT Semen Indonesia membingkai pesan adalah pada frame 
atribusi dan tanggungjawab. Frame atribusi merupakan bagaimana 
cara organisasi memposisikan diri. Sementara frame tanggungjawab 
merupakan cara organisasi menunjukkan bertanggungjawab sesuai 
dengan kapasitas mereka. 
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 PT Semen Indonesia menyadari bahwa operasional 
perusahaan mereka memiliki risiko terhadap lingkungan hidup. Oleh 
karenanya PT Semen Indonesia sudah menyiapkan teknologi yang 
berguna untuk meminimalkan dampak negative tersebut. Bahkan 
khusus untuk pabrik di Rembang, PT Semen Indonesia 
mempersiapkan teknologi yang lebih baik daripada pabrik PT. 
Semen Indonesia di kota lain. Guna memperkuat klaim tersebut, PT 
Semen Indonesia mengatakan bahwa pembangunan PT Semen 
Indonesia telah melalui perencanaan yang matang. 
 PT Semen Indonesia menganggap bahwa penolakan pabrik 
di Rembang akibat masyarakat belum paham tentang bagaimana 
sebenarnya operasional PT Semen Indonesia. Itu sebabnya PT 
Semen Indonesia terbuka bagi masyarakat yang ingin mengetahui 
mengenai hal tersbut. Dalam pernyataan resminya, PT Semen 
Indonesia juga memberikan penonjolan  kepada jumlah, domisili, 
dan latar belakang  warga Rembang yang datang melakukan 
kunjungan ke pabrik di Tuban. Penonjolan tersebut bermaksud 
meng-counter pihak-pihak yang tidak mengetahui bagaimana 
operasional PT Semen Indonesia, tetapi langsung berdemonstrasi 
dan menyatakan keberatan. Penonjolan juga dilakukan pada 
informasi bahwa yang menerima warga adalah pejabat setingkat 
direktur, guna menunjukkan keseriusan PT Semen Indonesia dalam 
menerima kunjungan warga. 
 
2.1.3. Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah di 
Kompas.com dan Merdeka.com 
 Penelitian ini ditulis oleh Kumala Citra Somara Sinaga yang 
dimuat dalam jurnal JOM Fisip tahun 2016.26 Dalam penelitiannya, 
Kumala menganalisis tentang pemberitaan bom Sarinah di media 
Kompas.com dan Merdeka.com. 

 
 26 Kumala Citra Somara Sinaga, Analisis Framing Pemberitaan 
Bom Sarinah di Kompas.com dan Merdeka, Jurnal JOM FISIP Vol. 3, No. 
2. Oktober 2016, hlm. 3. 
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 Latar belakang penelitian Kumala mengangkat tentang 
eksistensi Densus 88, yaitu dengan adanya Densus 88 seharusnya 
memberikan perlindungan dan rasa aman di tengah-tengah 
masyarakat Indonesia juga tidak terlepas dari aksi teror, Tetapi 
Indonesia tidak bisa benar-benar jauh dari ancaman aksi teror, artikel 
jurnal tersebut mengangkat masalah tentang Indonesia yang 
terguncang karena munculnya aksi teror, yang terjadi di kawasan 
Sarinah, Jakarta Pusat. 
 Ledakan bom yang terjadi tanggal 14 Januari 2016 pukul 
10.40 WIB itu meledak beberapa kali di kawasan persimpangan 
Sarinah. Bom Sarinah merupakan bom pertama sejak bom Jakarta 
tahun 2009, kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia dan 
dunia ini memunculkan banyak berita terkait dengan kasus bom 
Sarinah tersebut. 
 Berkaitan dengan peristiwa tersebut, pemberitaan media 
massa baik media cetak maupun elektronik sangat berperan aktif 
dalam menyampaikan setiap perkembangan dari peristiwa tersebut. 
Terutama pada media-media yang ada di Indonesia, peristiwa 
tersebut bahkan telah menjadi headline dalam pemberitaan media. 
 Media online tidak kalah gencar dalam memberitakan hal 
bom Sarinah, mereka meng-update berita aktual secepat mungkin 
secara runtun setiap harinya. Salah satu media online yang selalu 
memberitakan Bom Sarinah setiap harinya yaitu kompas.com dan 
merdeka.com. Bahkan kompas.com dan merdeka.com tercatat 
menampilkan 100 berita terkait kasus bom Sarinah, itu terbilang 
sangat banyak. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan analisis framing. Sifat penelitian tersebut adalah 
deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan 
karakteristik pemberitaan di kompas.com Dalam penelitian tersebut 
peneliti menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan 
Kosicki. Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki memandang analisis 
framing ini dilihat sebagai wacana publik tentang suatu isu atau 
kebijakan dikonstruksikan dan dinegosiasisakan. Teks berita dilihat 
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terdiri dari berbagai simbol yang disusun lewat perangkat simbolik 
yang dipakai dan akan dikontruksi dalam memori khalayak. Dalam 
penelitian tersebut analisis framing dibagi dalam empat struktur 
besar. 
 Dari hasil analisis framing mengenai berita kasus bom 
Sarinah di media online kompas.com dan merdeka.com, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa berita bom sarinah merupakan hasil 
rekonstruksi wartawan di kedua media online yaitu, kompas.com 
dan merdeka.com. Hasil rekonstruksi atau framing terlihat bahwa 
sikap kompas.com dalam peritiwa ini lebih menonjolkan sisi human 
interest dari pihak kepolisian, terlihat dari bagaimana kompas.com 
mengangkat citra positif polri dalam mengangani kasus bom Sarinah 
(berita tanggal 16 Januari 2016) dan narasumber yang digunakan 
kompas.com juga hanya dari satu narasumber yaitu pihak kepolisian 
(berita 14-17 Januari 2016). Kompas.com dengan mengusung motto 
rayakan perbedaan ini, memberitakan kasus bom Sarinah dari sudut 
pandang apa yang terjadi di lapangan dengan menggunakan dua 
sumber berita (berita tanggal 17 dan 18 Januari 2016). 

 Sedangkan merdeka.com juga salah satu media independen, 
dengan motto merdeka berkreasi dengan menampilkan berita yang 
tidak terikat oleh paham tertentu atau kepentingan tertentu, dimana 
dapat dilihat dari setiap berita merdeka.com yang tidak “berat” 
kepihak tertentu (berita 14-18 Januari 2016), sudut pandang yang 
diambil dari berita tersebut adalah kejadian di lapangan dengan 
menggunakan beberapa narasumber berita, seperti dari masyarakat 
sekitar dan kepala BNPT (berita 15, 18 Januari 2016).  

 
2.2. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan konsep dasar operasional yang 
terdapat dalam penelitian, yang berfungsi menuntun peneliti 
memecahkan masalah penelitian.27 Kerangka teori ini diperlukan 

 
27Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, 

(Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239-240. Lihat di, Rusjdi Ali 
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sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian 
sehingga mengarah ke arah mana penelitian tersebut berakhir. 

Penelitian ini juga perlu adanya kerangka teori yang digunakan 
sebagai tolok ukur dalam melihat aspek apa yang ingin diteliti. Teori 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah  analisis framing 
Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki  sehingga dapat menguraikan 
penelitian yang dilakukan secara lebih masif. 

Analisis framing merupakan metode analisis teks yang berada 
dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang 
bahwa berita adalah hasil konstruksi dari pekerja media. Berita 
bukanlah fakta yang utuh melainkan realitas bentukan media. 

 
2.2.1 Konsep Analisis Framing 

Konsep analisis framing sering digunakan untuk 
menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari 
realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan 
informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu 
mendapatkan alokasi lebih besar dari isu yang lain.28 

Gagasan tentang framing pertama kali dilontarkan oleh 
Baterson tahun 1955.29 Mulanya frame dimaknai sebagai struktural 
konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir 
pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan 
kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini 
kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang 

 
Muhammad, dkk, Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, (Banda Aceh: 
Pascasarjana Universitas Negeri Ar-Raniry, 2017), hlm. 18. 

28Bimo Nugroho, Eriyanto, Frans Surdiarsis, Politik Media 
Mengemas Berita (Habibi dalam Pemberitaan Kompas, Merdeka dan 
Republika), (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999), hlm. 20  

29Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk 
Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan Analisa Framing, (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 161. 
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menggadaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (strips of 
behavior) yang membimbing individu dalam membaca realitas30 

Ada beberapa definisi mengenai framing dari beberapa 
peneliti. Robert M. Entmen lebih lanjut mendefinisikan framing 
sebagai “seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan 
membuat perististiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks 
komunikasi, dalam banyak hal itu berarti menyajikan secara khusus 
definisi terhadap masalah, interpretasi sebagai akibat, evaluasi moral 
dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah itu digambarkan”. 

 Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki mendefinisikan 
framing sebagai strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat 
kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan 
peristiwa dan dihubungkan dengan rutinitas dan konversi 
pembentukan berita.31  

Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki menyatakan bahwa 
terdapat dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan.32 Pertama, 
dalam konsepsi psikologi yaitu bagaimana seseorang memproses 
informasi dalam dirinya serta bagaimana seseorang mengolah 
sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Kedua, 
konsepsi sosiologis yaitu bagaimana individu menafsirkan suatu 
peristiwa melalui cara pandang tertentu. Bagaimana seseorang 
mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan 
pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar 
dirinya33 

Teori yang dipaparkan dalam penelitian ini menjelaskan 
secara rinci mengenai konsep analisis framing, aspek dan objek 

 
30Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk 

Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan Analisa Framing,...,hlm. 162. 
31Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik 

Media, (Yogyakarta: Lkis, 2011), hlm. 68. 
32Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik 

Media,..., hlm. 252. 
33Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik 

Media,..., hlm. 253. 
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framing serta model framing Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 
Teori tersebut akan menjadi pijakan dalam penelitian ini. 

Menurut Rahman analisis adalah suatu proses untuk 
mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi berupa data, 
informasi data terdiri dari data questionnaire (pernyataan), written 
narrative (menuliskan cerita singkat). Pengamatan (observasi), dan 
interview (wawancara).34 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki mendefinisikan 
framing sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, 
menempatkan informasi lebih dari pada yang lain sehingga khalayak 
lebih tertuju pada pesan tersebut. Penonjolan dilakukakan agar suatu 
pesan lebih bermakna dan mudah dipahami oleh khalayak.   

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk 
membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. 
Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pandangan 
terhadap fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, 
lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi 
khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, framing adalah 
pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara 
pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan 
menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya 
menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan 
dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut.35 

 
2.2.1.1. Aspek Framing 
 Eriyanto menjelaskan ada dua aspek dalam analisis framing 
pemberitaan konsep Zongdang Pan dan Gerald M. Kosocki yaitu:  
 
2.2.1.1.1. Memilih fakta atau realitas 

 
34Rachman Suad Husna, Manajemen Personalia Edisi 4, 

(Yogyakarta: BPFE, 1990), hlm. 24-25 
35Bimo Nugroho, Eriyanto, Surdiasis, Politik Media Mengemas 

Berita, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999), hlm. 21. 
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 Proses pemilihan realitas ini didasarkan pada asumsi 
bahwasanya perspektif wartawan akan senantiasa mendampingi dan 
mempengaruhi proses pemilihan realitas berita. Perspektif tersebut 
sangat menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang 
ditonjolkan dan dihilangkan serta akan dibawa kemana berita 
tersebut.  Pendeknya suatu peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Oleh 
karenanya realitas atau pristiwa yang sama sangat mungkin 
dikonstruksi dan diberitakan secara berbeda oleh masing-masing 
media. 
 
2.2.1.1.2. Menuliskan fakta 

Proses ini berkaitan dengan bagaimana fakta yang dipilih 
tersebut disajikan kepada khalayak. Dalam proses penulisan fakta 
ini, wartawan biasanya memfokuskan perhatiannya pada upaya 
penonjolan aspek tertentu sehingga aspek tersebut mendapatkan 
alokasi dan perhatian yang lebih besar dibandingkan aspek yang lain. 
Penonjolan tersebut dibuat untuk membuat aspek tertentu dari 
konstruksi berita menjadi lebih diperhatikan bermakna dan berkesan 
bagi khalayak. Penonjolan tersebut dilakukan dengan cara pemilihan 
kata, kalimat, proposisi, foto dan gambar pendukung yang tepat yang 
akan disajikan ke dalam sebuah berita.36 
 
2.2.1.2. Objek Framing 

Secara teknis tidak mungkin seorang wartawan 
memframingkan seluruh bagian berita. Menurut Abrar sekurangnya 
ada tiga bagian berita yang bisa menjadi objek framing seorang 
wartawan. Ketiga bagian tersebut yaitu:37 

 
2.2.1.2.1. Judul Berita 

 
36 Eriyanto, Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, Dan Politik 

Media (Yogyakarta: LKIS, 2011), hlm. 69-70. 
37 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk 

Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan Analisa Framing, (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 173. 
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 Judul berita framing dengan mengunakan teknik empati, 
yakni menciptakan “pribadi khayal” dalam diri khayal, sementara 
khayal diangankan menempatkan diri merekaseperti korban 
kekerasan atau keluarga dari korban kekerasan, sehingga mereka 
bisa merasakan kepedihan yang luar biasa. 
 
2.2.1.2.2. Fokus berita 
 Fokus berita di-framing dengan menggunakan teknik 
asosiasi, yakni menghubungkan kebijakan dengan fokus berita. 
 
2.2.1.2.3. Penutup Berita  
 Penutup berita di-framing dengan menggunakan teknik 
packing, yakni menjadikan khalayak tidak berdaya untuk 
menolakajakan yang dikandung berita. Khalayak tidak berdaya 
untuk membantah kebenaran yang direkonstruksikan berita.38 
 
2.2.1.3. Model Framing 

Model framing yang diperkenalkan oleh Zhongdang Pan dan 
Gerald M. Kosicki adalah salah satu model yang paling populer dan 
banyak dipakai.  Model inilah yang digunakan oleh peneliti dalam 
menganalisis obyek penelitian. Menurut Pan dan Kosicki, ada dua 
konsepsi dari framing yang saling berkaitan. Pertama, dalam 
konsepsi psikologis. Konsep psikologis lebih menekankan 
bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Dalam 
framing konsepsi ini berkaitan dengan struktur dan proses kognitif, 
yang menjelaskan  bagaimana seseorang mengolah sejumlah 
informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. 

Kedua konsep sosiologis, lebih melihat bagaimana 
konstruksi sosial atas realitas yang terjadi pada suatu peristiwa. 
Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai  frame yang 
berfungsi untuk membuat sebuah berita penting untuk diketahui 

 
38Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk 

Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing, (Bandung:PT. 
Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 173. 
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khalayak. Dengan menggunakan  frame tertentu sebuah penonjolan 
akan lebih mudah dipahami khalayak. “Frame ini adalah suatu ide 
yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita 
(seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau 
kalimat tertentu) ke dalam teks secara keseluruhan”.  

Zhongdang Pan dan Kosicki membagi perangkat framing ke 
dalam 4 (empat) struktur golongan besar yaitu struktur sintaksis 
(syntactical structures), struktur naskah (script structures), struktur 
tematik (thematic structures), dan struktur retoris (rethorik 
structures)39 

 
2.2.1.3.1. Sintaksis   

Sintaksis adalah pengamatan bagian berita yang 
berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun pernyataan 
peristiwa, opini, kutipan. Dalam pengertian umum sintaksis adalah 
susunan kata atau frase dalam kalimat.40 Sedangkan dalam tatanan 
wacana, struktur sintaksis terdiri atas susunan atau kerangka dari 
sebuah penyusunan artikel atau wacana berita.Struktur sintaksis 
biasanya ditandai oleh “struktur piramida terbalik” dan oleh aturan-
aturan atributif (penandaan) sumber. 

Piramida terbalik ini mengacu pada pengorganisasian 
bagian-bagian struktur yang runtut, seperti headline (judul utama), 
lead (kepala berita atau pendahuluan), episode (runtutan cerita), 
background (latar belakang), dan ending atau conclusion (penutup 
atau kesimpulan). 

Sintaksis adalah pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk 
susunan kisah berita. Dengan demikian strutur sintaksis ini bisa 
diamati dari bagian berita (headline yang dipilih, lead yang dipakai, 

 
39Zhongdang Pan and Geral M. Kosicki, Framing Analysis: An 

Approach to News Discourse, (Political Communication. Vol. 10 No. 1), 
hlm. 55. 

40Hasan Alwi dkk., Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2000), hlm. 53. 
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latar informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip, dan 
sebagainya).  

Kadang kala struktur penulisan itu terdiri dari bagian yang 
umum saja seperti lead, perangkat tubuh, dan penutup. Struktur 
sintaksis dapat memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana 
wartawan memaknai peristiwa dan hendak ke mana berita tersebut 
dibawa.41 Dengan bentuk struktur sintaksis tertentu, wartawan bisa 
bias menekankan suatu isu, baik dengan meletakkannya pada 
headline atau lead, pada kesimpulan atau pada kronologi peristiwa 
yang terdapat pada latar informasi. 

Suatu headline dari berita tertentu pada surat kabar 
merupakan tanda yang mencolok antra struktur semantic dalam 
wacana dengan konsep atau gagasan yang ada di dalam pikiran 
pembaca. Dalam banyak hal, struktur sinteksis yang sering 
digunakan untuk menggiring opini khalayak ke arah tertentu dan 
yang bersifat menarik adalah headline. Dengan kata lain, headline 
ini merupakan framing device yang paling penting. 

Alat (device) selanjutnya adalah lead yang ada dalam sebuah 
cerita atau tulisan surat kabar. Di lead inilah biasanya dapat 
diketahui angle mana yang lebih ditekankan oleh reporter atau 
wartawan. Pada bagian tengah (episodes) dan latar (background) 
para wartawan biasanya memaparkan fakta secara kronologis. Di 
bagian inilah kita akan memperoleh kesan dari isi surat kabar 
tersebut apalah cukup objektif, berimbang, atau berpihak. 

Di bagian ini pula bisa dikaji lebih jauh tentang framing 
device melalui tiga cara, yaitu (1) pengakuan validitas empiris atau 
pengutipan sumber atau perolehan data, (2) menghubungkan 
pandangan-pandangan sumber berita yang dianggap pokok, dan (3) 

 
41 Bimo Nugroho, Eriyanto, Frans Surdiarsis, Politik Media 

Mengemas Berita (Habibi dalam Pemberitaan Kompas, Merdeka dan 
Republika), (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999), hlm. 31. 
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memisahkan pandangan-pandangan sumber lain yang kurang 
popular.42 

Dari struktur sintaksis, kita juga dapat menganalisis 
objektivitas dan netralitas suatu pemberitaan media. Objektivitas 
pemberitaan memiliki tiga unsur pokok. Pertama, unsur 
keseimbangan (balancing, yang meliputi keseimbangan dalam 
jumlah kalimat atau kata yang digunakan oleh wartawan dalam 
memaparkan fakta. Sebuah fakta peristiwa yang sama akan 
diuraikan oleh dua orang wartawan secara berbeda dalam jumlah 
kalimatnya. Keseimbangan juga mencakup narasumber atau sumber 
yang dikutip. Dalam pemberitaan, seorang wartawan bisa saja hanya 
mengutip sumber-sumber tertentu yang mereka pilih sendiri, tanpa 
melihat komposisi keberpihakan sumber secara proporsional. 

Kedua, unsur kebenaran berita, yang terdiri atas empat hal 
pokok, yaitu adanya fakta atau peristiwa yang diberitakan, jelas 
sumbernya, di mana tempat terjadinya, dan kapan waktunya. Ketiga, 
relevansi antara judul berita dengan isinya serta kesesuaian antar 
narasumber yang dipilih dengan tema atau fakta yang diangkat. 

Suatu berita dianggap objektif apabila berita tersebut 
memenuhi semua kelengkapan objektivitas di atas. Sebaliknya, 
suatu berita bisa dikategorikan “kurang objektif” apabila salah satu 
kelengkapan objektivitas tidak terpenuhi. Bahkan sangat mungkin 
suatu berita dapat disebut “tidak objektif” sama sekali apabila lebih 
dari dua bagian syarat di atas tidak terpunuhi. 

Hal lain yang dapat dilihat dari struktur sintaksis ini adalah 
netralitas pemberitaan. Netralitas ini meliputi komposisi narasumber 
yang terdiri dari tiga kelompok, yakni (1) yang pro (setuju) dengan 
ide, fakta, atau tema yang diangkat, (2) yang kontra (tidak setuju) 
dengan tema berita yang hendak disampaikan, dan (3) yang netral 
(tidak berpihak). 

 
42Zhongdang Pan and Geral M. Kosicki, Framing Analysis: An 

Approach to News Discourse, (Political Communication. Vol. 10 No. 1), 
hlm. 60. 
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Begitu juga netralitas dari isi berita itu sendiri, apakah isi 
berita tersebut memihak, menentang atau netral. Netralitas ini dapat 
dilihat secara langsung dari penggunaan kalimat pada headline atau 
lead. Judul berita yang diambil dari pendapat narasumber yang 
kontroversional, misalnya, seringkali menghakimi pihak tertentu 
secara berlebihan. Dalam konteks ini, media sering dianggap telah 
melakukan tindakan trial by the press. 

 
2.2.1.3.2. Skrip  

Skrip (naskah) berhubungan dengan bagaimana wartawan 
mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. 
Struktur ini melihat begaimana strategi cara bercerita atau bertutur 
dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk 
belita.43 

Skrip mengacu pada urutan aktivitas yang mapan dan stabil 
serta komponen-komponen kejadian yang sudah diinternalisasikan 
sebagai representasi mental yang terstruktur dari suatu kejadian 
tertentu. Naskah berita memiliki struktur yang berbeda, di mana ia 
ditetapkan oleh aturan-aturan yang dalam perspektif Van Dijk 
disebut story grammars. 

Struktur skrip pada umumnya adalah kelengkapan berita 
yang lazim dan terdiri dari 5W+1H: Siapa (Who), Apa (What), 
Kapan (When), Di mana (Where), Mengapa (Why), dan Bagaimana 
(How).44 Dengan menghilangkan salah satu dari enam kelengkapan 
berita tersebut, wartawan mampu menekankan atau menghilangkan 
bagian terpenting dalam mengisahkan sebuah fakta. 

 
2.2.1.3.3. Tematik  

 
43 Kumala Citra Somara Sinaga, Analisis Framing Pemberitaan 
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Tematik adalah pengamatan yang berhubungan dengan cara 
wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam 
proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk 
teks secara keseluruhan. Struktur ini akan melihat bagaimana 
pemahaman itu diwujudkan ke dalam bentuk yang lebih kecil.45 

Struktur tematik sebenarnya merupakan alat analisis untuk 
melihat bagaimana fakta ditulis, kalimat yang dipakai, serta 
menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks secara 
keseluruhan. Dalam menulis berita, seorang wartawan mempunyai 
tema tertentu untuk peristiwa dan tema inilah yang akan dibuktikan 
dengan susunan atau bentuk tertentu. 

Struktur tematik dapat mengandung sebuah rangkuman dan 
isi utama. Rangkuman biasanya dijelaskan melalui headline, peranan 
atau kesimpulan. Sedangkan isi utama adalah bukti yang 
mengandung hipotesis yang diperkenalkan dan berisi, antara lain: 
episode, informasi, latar dan kutipan. Dalam mengidentifikasi sub-
sub sebuah tema dan dukungan empiris dapat melalui episode, 
informasi latar dan kutipan dalm bentuk artikel berita yang sangat 
kompleks.46 

 
2.2.1.3.4. Retoris 

Istilah retoris memiliki beragam definisi. Namun dari 
berbagai definisi, pada prinsipnya terdapat dua hal yang selalu 
berkaitan dengan istilah retorika. Pertama, aktivitas retorika sering 
kali berhubungan dengan wilayah politik. Kedua, retorika juga 
sebagai wacana yang cukup diperhitungkan dalam mempengaruhi 
khalayak. Dalam hal ini, struktur retoris dimaksudkan sebagai 
komponen yang digunakan para wartawan untuk menekankan fakta 
yang diberikan. 

 
45 Kumala Citra Somara Sinaga, Analisis Framing Pemberitaan 

Bom Sarinah di Kompas.com dan Merdeka, (Jurnal JOM FISIP Vol. 3, No. 
2. Oktober 2016), hlm. 6. 

46 Zhongdang Pan and Geral M. Kosicki, Framing Analysis: An 
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Maka retoris dalam analisis framing adalah mengamati 
bagaimana cara wartawan menekankan arti tertentu. Dengan kata 
lain, struktur retoris melihat pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, 
gambar, yang juga dipakai guna memberi penekanan pada arti 
tertentu kepada pembaca.47    

Struktur ini menggambarkan pilihan-pilihan gaya bahasa 
yang disusun oleh para jurnalis dalam hubungannya dengan akibat 
yang diharapkan. Perangkat framing yang termasuk ke dalam 
struktur ini adalah leksikon, grafis, methapor, dan pengandaian. 

 
2.3. Berita 
 Secara etimologi istilah berita berasal dari bahasa sansekerta 
virtta yang berarti “kejadian” atau “yang sedang terjadi”. 
Penggunaan istilah “berita” memang sering merujuk pada “laporan 
kejadian yang sedang terjadi atau baru saja terjadi”. Berita juga dapat 
dibedakan menjadi beberapa kategori menurut berat ringannya, 
sifatnya, dan topiknya. Dalam bahasa Inggris berita itu disebut News, 
yang dapat diartikan sebagai cerita tentang peristiwa yang didapat 
dari emapat penjuru mata angin yaitu : utara (north), timur (east), 
barat (west), dan selatan (south).48 
 
2.3.1. Nilai Berita 
 Nilai berita merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan 
oleh insan pers. Nilai berita merupakan harga yang harus dibayar 
oleh penerbitan media bagi kelangsungan hidupnya. maka dari itu 
sepanjang berita itu dapat dipertanggung jawabkan maka dia tidak 
perlu dipertentangkan dengan citra bangsa. Citra positif atau citra 
negatif lahir dari prilaku institusi yang ditempilkan secara konsisten. 
 Citra tidak hanya dibentuk oleh pemberitaan media, karena 

 
47 Kumala Citra Somara Sinaga, Analisis Framing Pemberitaan 

Bom Sarinah di Kompas.com dan Merdeka, (Jurnal JOM FISIP Vol. 3, No. 
2. Oktober 2016), hlm. 7. 
 48Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, 
(Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 262 
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khalayak mempunyai persepsi yang selektif yang tidak akan 
menelan bulat-bulat setiap yang didengar atau dilihatnya. Tolak ukur 
utama pemberitaan adalah kebenaran. Melanggar kebenaran 
merupakan lampu kuning bagi kelangsungan media. Dalam dunia 
yang serba transparan khalayak sulit dibohongi dan sekali 
kebohongann terungkap maka khalayak akan meninggalkan 
media.49 
 
2.3.2. Elemen-elemen Berita 
 Di dalam sebuah kisah beita, bisa jadi terdapat beberapa 
elemen yang saling mengisi dan terkait dengan peristiwa yang 
dilaporkan wartawan ialah sebagai berikut:  

1. Immediacy 
  Immediacy kerap diistilahkan dengan timelines 
artinya terkait dengan kesegaran peristiwa yang dilaporkan. 
Sebuah berita sering dinyatakan sebagai laporan dari apa 
yang baru saja terjadi. Bila peristiwanya terjadi beberapa 
waktu lalu, hal ini dinamakan sejarah. unsur waktu amat 
penting disini. 

2. Proximity 
  Khalayak berita akan tertarik dengan berbagai 
peristiwa yang terjadi di dekatnya, di sekitar kehidupan 
sehari-harinya. Proximity ialah keterdekatan peristiwa 
dengan pembaca atau pemirsa dalam keseharian hidup 
mereka. Orang-orang akan terkait dengan berita-berita yang 
menyangkut kehidupan mereka, seperti keluarga atau kawan-
kawan mereka, atau kota mereka beserta klup-klup olahraga 
atau stasiun, terminal, dan tempat-tempat yang mereka kenali 
setiap hari. Melalui unsur ini pula, tergambarkan koran-koran 
lokal, yang dikelola dengan baik. Mereka mencari 

 
 49Irman Syahrir, Hukum Pers Telaah Teoritis Atas Kepastian 
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perkembangan kota atau profinsi yang menjadi lahan 
kehidupan terdekat mereka 

3. Consequence 
  Berita yang mengubah kehidupan pembaca adalah 
berita yang mengandung nilai konsekuensi. Lewat berita 
kenaikan gaji pegawai negeri atau kenaikan harga BBM 
(bahan bakar minyak), masyarakat dengan segera akan 
mengikutinya karena terkait dengan konsekuensi kalkulasi 
ekonomi sehari-hari yang harus mereka hadapi.  

4. Conflict 
  Peristiwa-peristiwa perang, demonstrasi, atau 
kriminal, merupakan contoh elemen konflik di dalam 
pemberitaan. Perseteruan antara individu, antara tim atau 
antar kelompok, sampai antara negara, merupakan elemen-
elemen natural dari berita-berita yang mengan konflik.  

5. Oddity 
  Peristiwa yang tidak biasa terjadi ialah sesuatu yang 
akan diperhatikan segera oleh masyarakat. Kelahiran bayi 
kembar lima, goyang gempa bersekala Richter tinggi, 
pencalonan tukang sapu sebagai kandidat calon gubernur, 
dan sebagainya, merupakan hal-hal yang akan jadi perhatian 
masyarakat.  

6. Emotion 
  Elemen ini adalah unsur yang menjadi dasar istilah 
“names makes news”, nama membuat berita. Ketika 
seseorang menjadi terkenal, maka ia akan selalu diburu oleh 
pembuat berita. Unsur keterkenalan ini tidak dibatasi atau 
hanya ditujukan pada status VIP semata. Beberapa tempat, 
pendapat, dan peristiwa termasuk ke dalam elemen ini. Bali, 
petuah-petuah hidup, dan hari raya memiliki elemen 
keterkenalan yang diperhatikan banyak orang. 
 

7. Suspensi 
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  Elemen ini menunjukkan sesuatu yang ditunggu-
tunggu, terhadap sebuah peristiwa, oleh masyarakat. Adanya 
keterangan menunggu pecahnya perang (invasi) AS ke Irak 
adalah salah satu contohnya. Namun, elemen ketegangan ini 
tidak terkait dengan paparan kisah berita yang berujung pada 
klimaks kemisterian. Kisah berita yang menyampaikan fakta-
fakta tetap merupakan hal yang penting. Kejelasan fakta 
dituntut masyarakat. Penantian masyarakat pada pelaku 
“Bom Bali” tetap mengandung kejelasan fakta. Namun, 
ketegangan masyarakat tetap terjadi selama kasus tersebut 
dilaporkan media, khususnya kepada rincian fakta 
kejadiannya beserta wacana politik yang membayanginya.  

8. Progress 
  Elemen ini merupakan elemen “perkembangan” 
peristiwa yang ditunggu masyarakat. Kesudahan invasi 
militer AS ke Irak, misalnya, tetap ditunggu masyarakat. 
Bagaimana upaya negara-negara yang terkena wabah SARS, 
Pemberitaannya masih diminati masyarakat.50 

 
2.3.3. Kategori Berita 
 Adapun yang menjadi kategori berita yakni sebagai berikut:  

1. Hard News 
 Kisah berita ini merupakan desain utama dari sebuah 
pemberitaan. Isinya menyangkut hal-hal penting yang 
langsung terkait dengan kehidupan pembaca, pendengar, 
atau pemirsa. Kisah-kisahnya biasany adalah hal-hal yang 
dianggap penting dan karena itu segera dilaporkan oleh 
koran, radio, atau televisi dari semenjak peristiwanya terjadi. 
Pada koran, beritanya diletakkan di halaman depan. Pada 
televisi dan radio, beritanya disiarkan di jam-jam prime time. 
Pada situs-situs berita internet, laporan langsung di-up load, 

 
 50 Irman Syahrir, Hukum Pers Telaah Teoritis Atas Kepastian 
Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia,…, hlm. 92. 
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pada up dating informasi yang mesti segera diketahui 
masyarakat.  

2. Feature News 
 Berita feature ialah kisah peristiwa atau situasi yang 
menimbulkan kegempaan atau imaji-imaji (pencitraan). 
Peristiwanya bisa jadi bukan termasuk yang teramat penting 
harus diketahui masyarakat, bahkan kemungkinan hal-hal 
yang telah terjadi beberapa waktu lalu. Kisahnya memang 
didesain untuk menghibur. Namun, tetap terkait dengan hal-
hal yang menjadi perhatian, atau mengandung informasi, 
kegemaran orang-orang, tempatt-tempat di kota yang telah 
dilupakan pada hal menyimpan nilai sejarah atau kultur, atau 
kehidupan seseorang sukses yang layak diteladani, dan bisa 
juga orang-orang kelas bawah yang bertahan di sudut-sudut 
kota yang kumuh.  

3. Sports News 
 Berita-berita olahraga bisa masuk ke kategori hard 
news atau feature. Selain dari hasil-hasil pertandingan atau 
perlombaan atau rangkaian kompetisi musiman, pemberitaan 
juga meliputi berbagai bidang lain yang terkait sports, seperti 
tokoh-tokoh olahragawan, kehidupan para pemain olahraga 
yang hendak bertanding, kesiapan-kesiapan kelompok 
olahraga di dalam masa pelatihan, sampaian para penggemar 
olahraga tertentu yang fanatik.  

4. Social News 
 Kisah-kisah kehidupan sosial, seperti sports, bisa 
masuk ke dalam pemberitaan hard atau feature news. 
Umumnya meliputi pemberitaan yang terkait dengan 
kehidupan masyarakat sehari-hari, dari soal-soal keluarga 
sampaikan ke soal-soal keluarga sampai ke soal perkawinan 
anak-anak.  

5. Interpretive 
 Pada kisah berita interpretive ini, wartawan berupaya 
untuk memberi ke dalaman analisis, dan melakukan survei 
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terhadap berbagai hal yang terkait dengan peristiwa yang 
hendak dilaporkan.51 

 
2.3.4. Efek yang Ditimbulkan Berita 
 Efek yang ditimbulkan oleh berita adalah berupa tambahan 
pengetahuan informasi faktual dalam jangka pendek: pembentukan 
cara pandang terhadap gambaran dunia dan masyarakat, sementara 
berjangka panjang: berupa kerangka berfikir untuk memikirkan 
berbagai peristiwa. Berita memiliki kecendrungan yang normatif dan 
dirancang atau didayagunakan untuk membentuk dan menunjang 
nilai-nilai dan pandangan-pandangan tertentu. 
 Mekanisme efek yang ditimbulkan dari berita adalah hal 
yang mendorong orang untuk memetik pelajaran dari berita 
(kemampuannya untuk memberikan informasi) ialah imbalan 
personal yang muncul karena adanya kepuasaan setelah mengetahui 
informasi menarik dan bermanfaat, juga karena sumber berita 
tersebut. Imbalan tersebut dapat berwujud meningkatkan partisipasi 
sosial dan kemungkinan menurunnya rasa ketidak pastian. 
 Beberapa hal lain yang dikaitkan dengan efek berita tersebut 
sebagai berikut : 

1. Suplai yang cukup. 
2. Kemampuan berkomunikasi. 
3. Hubungan antar pribadi yang mendukung perolehan 

pengetahuan. 
4. Keterlibatan dalam pembicaraan menyangkut masalah 

kemasyarakatan.52 
 

2.4. Hukum Cambuk di Aceh  
Hukuman cambuk diperkenalkan di Aceh setelah provinsi ini 

mendapat izin untuk melaksanakan Syariat Islam melalui tiga buah 
undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang 

 
 51 Setiawan Kentana, Jurnalisme Kontemporer, (Jakarta: Yayasan 
Obot Indonesia, 2005),hlm. 20-22 
 52 Setiawan Kentana, Jurnalisme Kontemporer,…,hlm. 263 
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Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 
Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 
tentang Pemerintahan Aceh.53 

Hukum cambuk sendiri terdiri atas dua kata yang memiliki 
perbedaan maknanya. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) diartikan dengan peraturan yang dibuat oleh penguasa 
(pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu 
masyarakat (negara); Undang-Undang, peraturan dan sebagainya 
untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokah (kaidah, 
ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 
keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam 
pengadilan dan vonis.54 

Menurut Hassan Shadily hukum diartikan secara bahasa 
adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya 
(isbathu syai’in ‘ala syai’in aw nafyun ‘anhu), sedangkan menurut 
istilah hukum adalah efek yang timbul dari perbuatan yang 
diperintahkan Allah SWT.55 

Akan tetapi pengertian hukum menurut ushul fiqh adalah 
khitab atau perintah Allah yang menuntut mukallaf untuk 
mengerjakan atau memilih antara mengerjakan atau tidak 
mengerjakan, atau menjadi sesuatu menjadi sebab, syarat, atau 
penghalang bagi adanya yang lain.56 

Namun pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan 
pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya 

 
 53Ali Abubakar, Kontroversi Hukum Cambuk, Jurnal Media 
Syari’ah Vol. 14 No. 1, 1 Januari 2012 (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah 
IAIN Ar-Raniry, 2012), hlm. 79 
 54Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 314. 
 55Hassan Shadily, Ensiklopedi Islam, Jil. VI, (Jakarta: Ikhtiar Baru 
Van Hoeve, 1983), hlm. 129 
 56Ikhsan Yasin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), 
hlm. 5 
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penyesuaian, kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang 
lain.57 Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur 
hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan 
prinsipnya yang beraneka ragam pula. Oleh karena itu, setiap orang 
di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhinya. Tetapi apabila 
kata hukum berubah menjadi kata hukuman, maka akan 
mengandung pengertian sanksi yang diberikan kepada seseorang 
yang telah melaksanakan pelanggaran hukum baik hukum perdata 
maupun hukum pidana.58 

Dalam pelaksanaan Qanun Syari’at Islam di Aceh, khusus 
untuk penerima hukum cambuk dibebankan kepada pelaku jarimah 
hudud dan ta’zir yang terdapat dalam hukum jinayah (pidana Islam). 
Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. 
Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan 
ancaman hukuman hudud dan ta’zir berbentuk hukuman cambuk, 
uqubat hudud hanya dikenakan kepada jarimah zina, jarimah qadzaf 
(menuduh orang berzina tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi), 
dan jarimah khama (minuman keras). Sedangkan jarimah ta’zir 
berbentuk cambuk sebagai hukuman utama dikenakan kepada 
maisir, khalwat, ikhtilat, liwath, musahaqah, pelecehan seksual dan 
pemerkosaan.59 

Jumlah cambukan yang diterima yang ditetapkan adalah 
bervariasi, dan disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran, 
untuk memberi pembelajaran bagi pelaku cukup dengan 
membuatnya merasa sakit, dan tidak akan mengulangi lagi. Karena 
semakin berat pelanggaran yang dilakukan maka semakin besar 
jumlah cambukan. Dari hasil studi dokumen peneliti menemukan 

 
 57 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 
167 
 58 R. Soesilo, KUHP dan Penjelasannya, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2000), hlm. 36 
 59 Rusjdi Ali Muhammad, Syahrizal Abbas, Landasan Filosofi 
Pelaksanaan Syari‟at Islam di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam 
Aceh, 2018), hlm. 30 
 



 

 

40 

ketentuan jumlah cambukan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 
yaitu sebagai berikut:60 

1. Zina, 100 kali cambukan dalam Pasal 33 ayat 1, secara 
filosofi zina dilarang karena perbuatan yang merusak garis 
keturunan, menyebarkan penyakit berbahaya, merusak 
rumah tangga, dan menyia-nyiakan keturunan.  

2. Qazaf, 80 kali cambukan dalam Pasal 57, secara filosofi 
qazaf adalah perbuatan yang paling buruk karena 
menjatuhkan harkat dan martabat kemanusian dengan 
menuduh berzina pada seorang wanita baik-baik tanpa 
mendatangkan empat orang saksi  

3. Khamar, 40 kali cambukan dalam pasal 15, khamar adalah 
meminum minuman keras dengan kandungan alkohol 2% 
atau lebih, filosofi pengharaman khamar, karena zat yang 
memabukkan bila dikonsumsi akan merusak akal pikiran, 
fisik dan jiwa manusia, oleh karena itu Allah SWT 
mengharamkan khamar demi menjaga akal pikiran yang 
sangat berharga.  

4. Maisir, paling banyak 45 kali cambukan dalam pasal 22, 
maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan 
(judi), secara filosofi maisir adalah perbuatan keji yang 
menimbulkan permusuhan, kebencian, menghambat 
seseorang mengingat Allah.  

5. Khalwat, paling banyak 10 kali cambukan dalam pasal 23, 
khalwat adalah perbuatan yang berada pada tempat tertutup 
atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis 
kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan, 
secara filosofi khalwat dilarang karena perbuatan keji dan 
jalan paling buruk yang mengantarkan kepada zina. 

6. Ikhtilat, paling banyak 30 kali cambukan dalam pasal 25, 
ikhtilat adalah perbuatan bermesraan dengan menyentuh 
fisik antara yang bukan mahram dan tanpa ikatan 
perkawinan, secara filosofi dilarang tidak berbeda dengan 

 
 60 Rusjdi Ali Muhammad, Syahrizal Abbas, Landasan Filosofi 
Pelaksanaan Syari‟at Islam di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam 
Aceh, 2018), hlm. 31-65 
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diharamkan khalwat yaitu pintu membawa kehancuran garis 
keturunan dan kerusakan keluarga, dan lain-lain  

7. Pelecehan seksual, paling banyak 45 kali cambukan dalam 
pasal 46, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau 
perbuatan cabul, secara filosofi dilarang karena selain 
melanggar aturan Allah juga melanggar HAM yang 
berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.  

8. Pemerkosaan, paling sedikit 125 kali cambukan, dan paling 
banyak 175 kali cambukan dalam pasal 49, secara filosofi 
pemerkosaan adalah kejahatan yang luar biasa terhadap 
kehormatan yang dilakukan secara paksa dan di bawah 
ancaman, maka dilarang adalah untuk melindungi martabat, 
kesucian, dan kemuliaan manusia.  

9. Liwath, paling banyak 100 kali cambukan. Liwath adalah 
perbuatan homoseksual yang secara filosofi dilarang untuk 
menjaga kesucian fitrah manusia agar tidak terjerumus 
kepada kenistaan dalam penyaluran nafsu. 

10. Musahaqah, paling banyak 100 kali cambukan. Musahaqah 
adalah lesbian, yang secara filosofi dilarang bertujuan 
melindungi manusia agar tidak terjerumus kepada perilaku 
kebinatangan yang berlawanan dengan nilai kesucian 
manusia. 

 Dalam sejarahnya pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh men- 
dapat angin segar sejak lengsernya Soeharto yang digantikan oleh 
B.J. Habibi. B.J. Habibi memberikan respon terhadap keinginan 
masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syari’at Islam dan 
menimbulkan semangat baru bagi isu-isu pelaksanaan Islam di Aceh 
dengan berlakunya undang-undang nomor 44 Tahun 1999 Tentang 
Pelaksanaan Keistimewaan Aceh (bidang agama, adat, pendidikan 
dan kebudayaan), yang dipertegas oleh undang-undang nomor 22 
tahun 1999 tentang Otonomi Khusus. Selanjutnya dipertegas lagi 
dengan undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi 
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Nanggroe Aceh Darusalam,61 terakhir undang-undang nomor 11 
tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
 Bersamaan dengan lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 
1999 daerah-daerah lain mengadopsi syari’at Islam ke dalam 
peraturan daerah (perda), pembuatan perda dengan corak syari’at 
Islam menjamur setelah proses reformasi yang bergulir sejak tahun 
1999, secara legal formal pintu perdaisasi syari’at Islam itu terbuka 
lebih lebar ketika konsep desentralisasi diakui dengan ditetapkannya 
undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
interprestasi otonomi yang luas berdasarkan undang-undang tersebut 
diartikan oleh sebagian orang dengan mereinkarnasi identitas-
identitas lokal yang dirasa pernah diberangus oleh praktik 
sentralisasi.62 
 
2.5. Media Online 

Media online merupakan media yang menggunakan internet, 
sepintas lalu orang akan menilai media online merupakan media 
elektronik, tetapi para pakar memisahkannya dalam kelompok 
tersendiri. Alasannya media online menggunakan gabungan proses 
media cetak dnegan menulis informasi yang disalurkan melalui 
sarana elektronik, tetapi juga hubungan dengan komunikasi personal 
yang terkesan perorangan.63 

Media online kini menjadi alternatif media yang paling 
mudah untuk mendapatkan akses informasi atau berita, karena media 
online merupakan sarana mendapatkan informasi paling efektif yang 
baru ada di era teknologi dan informasi seperti saat sekarang ini. 

 
 61 Yuni Saby, Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh; Suatu Peluang 
dan Tantangan, Jurnal Kanun, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas 
Syiah Kuala, 2002), hlm. 566-568. 
 62 Deny Indrayana, Konpleksitas Peraturan Daerah Bernuansa 
Syari’at Persperktif Hukum Tata Negara, Yustisia Jurnal Hukum, Edisi 81 
September-Desember 2010, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret, 2010), hlm 95-96. 
 63Ali Akbar, S.T, Menguasai Internet Plus Pembuatan Web, 
(Bandung: M2S, 2005), hlm.13 
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Werner J. Severin dan James W. Tankard mengutip dari Mc Luhan 
mengatakan media online adalah gagasan baru dalam bermedia, 
namun media baru masih mengikut pada media lama dan bahkan 
sering memanfaatkan media lama sebagai tolok ukur dalam segi isi 
yang diterapkan di internet.64 

Sebagai media massa, media online juga menggunakan 
kaidah-kaidah jurnalistik dalam sistem kerja mereka. Internet 
sebagai media online ialah sebagi media baru, internet memiliki 
beberapa karakteristik, seperti media yang berbasis teknologi, 
berkarakter fleksibel, potensi interaktif, berfungsi secara privat dan 
publik, memiliki aturan yang rendah, dan berhubungan. Internet juga 
menciptakan pintu gerbang baru bagi organisasi yang dapat diakses 
secara global dari berbagai penjuru dunia. Karekteristik interaktif 
dari internet dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun 
dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan jika web 
digunakan dengan benar. 65 

Dengan media massa manusia memenuhi kebutuhannya akan 
berbagai hak. Salah satunya dengan media online yang tergolong 
media paling baru. Media massa online tidak pernah menghilangkan 
media massa lama tetapi mensubstitusinya. Media online merupakan 
tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik 
dari jurnalisme tradisional. Fitur-fitur uniknya mengemuka dalam 
teknologinya, menawarkan kemungkinan-kemungkinan tidak 
terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita.66 

Media online dapat diartikan sebagai media yang dapat 
diakses melalui internet. Asep Syamsul M. Romli membagi 
beberapa karakteristik media online yaitu:67 

 
 
 65Maria Assumpta Rumanti, Dasar-dasar Public Relation: teori 
dan praktik, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hlm.101 
 66Santana K, Septiawan, Jurnalime Kontemporer, (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 52.  
 67 Asep Syamsul M.  Romli, Jurnalistik Online : Panduan Praktis 
Mengelola. Media Online. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 35 
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1. Multimedia 
Dapat memuat atau menyajikan berita/informasi dalam 
bentuk teks, audio, video, grafis dan gambar secara 
bersamaan. 

2. Aktualitas 
Berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan 
penyajian. 

3. Cepat 
Saat berita diposting atau diuploud, berita dapat langsung 
diakses oleh semua orang. 

4. Update 
Pembaruan (updating) informasi dapat dilakukan dengan 
cepat baik dari sisi konten maupun redaksional, misalnya 
dalam kesalahan ketik/ejaan. 

5. Kapasitas luas 
Halaman web bisa menampung naskah sangat panjang 

6. Fleksibilitas 
Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana 
saja, juga jadwal terbit (update) bisa kapan saja, setiap saat. 

 Di dalam media online, teknologi menjadi faktor penentu. 
Perbedaan wartawan online dengan wartawan media lainnya adalah 
pada tantangan berita cyber yang begitu cepat dalam setiap menit 
perubahannya, dan ruang pemberitaan yang sebatas layar monitor. 
Dan pemberitaannya dapat ditanggapi secara langsung oleh 
khalayak, dan dapat terhubungkan dengan berita, arsip dan sumber 
lain melalui format hyperlinks.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan bagaimana bingkai dan 
struktur teks pemberitaan “Hukum Cambuk di Aceh” dalam media 
online Kompas.com dan Republika.co.id. Pendekatan kualitatif 
memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari 
perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam 
masyarakat. Objek analisis dalam pendekatan kualitatif adalah 
makna dari gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan 
kebudayaan dari masyarakat bersangkutan untuk memperoleh 
gambaran mengenai kategorisasi tertentu.68 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan prosedur statistik 
dalam pendekatannya, melainkan dengan berbagai macam sarana. 
Sarana tersebut antara lain dengan wawancara, pengamatan, atau 
dapat juga melalui dokumen, naskah, buku dan lain-lain.69 

Menurut Crasswell, beberapa asumsi dalam pendekatan 
kualitatif yaitu pertama, peneliti kualitatif lebih memerhatikan 
proses daripada hasil. Kedua, peneliti kualitatif lebih memerhatikan 
interpretasi. Ketiga, peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam 
mengumpulkan data dan analisis dan peneliti kualitatif harus terjun 
langsung kelapangan, melakukan observasi partisipasi di lapangan. 
Keempat, peneliti kualitatif menggambarkan bahwa peneliti terlibat 

 
68 M. Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma 

dan Diskursus Komunikasi di Masyarakat, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 
302. 

69 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian 
Kualitatif. Penerjemah Muhammad Shodia dan Imam Muttaqin, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4. 
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dalam proses penelitian, interpretasi data dan pencapaian 
pemahaman melalui kata atau gambar.70  

Penelitian ini lebih datailnya merupakan penelitian analisis 
isi (Conten Analaysis) kualitatif. Analisis isi (Conten Analaysis) 
adalah penelitian yang bersifat pembahassan mendalam terhadap isi 
suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor 
analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang mempelopori teknik 
symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara 
sistemsatis, kemudian diberi interpretasi. Analisi ini digunakan 
untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, 
berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi 
yang lain.71 
 Beberapa hal yang yang harus diperhatikan oleh peneliti 
dalam penelitian analisis isi kualitatif yaitu :  

1. Isi (content) atau situasi sosial seputar dokumen (pesan/teks) 
yang diriset. Misalnya, periset harus mempertimbangkan 
faktor ideologi institusi media, latar belakang wartawan dan 
bisnis, karena faktor-faktor ini menentukan isi berita dari 
media tersebut. 

2. Proses atau bagaimana suatu produk media/isi pesannya 
dikreasi secara aktual dan diorganisasikan secara bersama. 
Misalnya bagaimana berita diproses, bagaimana format 
pemberitaan TV yang dianalisis tadi disesuaikan dengan 
keberadaan dari tim pemberitaan, bagaimana realitas objektif 
diedit ke dalam realitas media massa dan lainnya.  

3. Emergence, yakni pembentukan secara gradual/bertahap dari 
makna sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi. 
Disini periset menggunakan dokumen atau teks untuk 
membantu memahami proses dan makna dari aktivitas-

 
70 M. Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma 

dan Diskursus Komunikasi di Masyarakat,…, hlm. 303. 
 71 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai 
Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi 
Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta:Kencana Prenada Media 
Group, 2006), hlm. 251  
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aktivitas sosial. Dalam proses ini periset akan mengetahui 
apa dan bagaimana si pembuat pesan dipengaruhi oleh 
lingkungan sosialnya atau bagaimana si pembuat pesan 
mendefinisikan sebuah situasi.72 
 

 Analisis isi kualitatif bersifat kritis terhadap realitas yang ada 
dalam teks yang dianalisis. Pendekatan kritis tersebut dipengaruhi 
oleh pandangan Maxis yang melihat media bukanlah kesatuan yang 
netral, tetapi media dipandang sebagai alat kelompok dominan untuk 
memanipulasi dan mengukuhkan kekuasaan dengan memarjinalkan 
kelompok yang tidak dominan. Pada dasarnya analisis isi kualitatif 
(kritis) memandang bahwa segala macam produksi pesan adalah 
teks, seperti berita, iklan sinetron, lagu dan simbol-simbol lainnya 
yang tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan pembuat pesan. 
Berita misalnya bukanlah realitas sebenarnya. Berita adalah realitas 
yang sudah diseleksi dan disusun menurut pertimbangan-
pertimbangan redaksi, istilahnya disebut “second-hand reality”. 
Artinya, ada faktor-faktor subjektivitas awak media dalam proses 
produksi berita. Karena itu fakta atau peristiwa adalah hasil 
konstruksi awak media.73 

Lebih lanjutnya dalam penelitian ini akan peneliti akan 
menganalisis teks-teks berita yang berkaitan dengan berita hukum 
cambuk di Aceh pada media online Kompas.com dan 
Republika.co.id dengan menggunakan analisis framing Zhongdang 
Pan dan Gerald M. Kosicki. Sedangkan jenis penelitian ini berbentuk 
Library Research yaitu penelitian kepustakaan. 

 

 
 72 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai 
Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi 
Organisasi, Komunikasi Pemasaran,…, hlm. 252 
 73 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai 
Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi 
Organisasi, Komunikasi Pemasaran,…, hlm. 253 
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3.2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah media online 

Kompas.com dan Republika.co.id. Kedua media online ini dipilih 
karena dianggap memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat 
dalam menentukan sebuah isu. Kedua media online ini merupakan 
media online nasional yang konsisten memberitakan berita hukum 
cambuk di Aceh dengan konstruksi berita masing-masing dengan 
jumlah penyebutan kata mencapai angka ribuan, yaitu kompas.com 
berjumlah 4720 dan republika.co.id 6890 berdasarkan data yang 
diakses oleh penulis dari masing-masing media pada 8 Juni 2021. 

Media online Kompas.com dan Republika.co.id merupakan 
media yang dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia 
dengan kapasitas media massa ruang lingkup nasional, hal ini 
menjadikan dua media online tersebut sangat tepat untuk dijadikan 
sebagai subjek penelitian selaku media nasional yang memberitakan 
peristiwa lokal untuk diakses oleh konsumen berita nasional yang 
dapat melahirkan berbagai opini pembaca dari hasil pembingkaian 
berita pada masing-masing media.  
 Penulis membatasi penelitian dengan menganalisis teks 
berita dari media online Kompas.com dan Republika.co.id yang 
dirilis pada tahun 2019 dan 2020. Penulis mengambil empat berita 
yang berkaitan dengan isu/peristiwa yang akan penulis angkat. yaitu 
di media online Kompas.com berita pada tanggal 4 Maret 2019 dan 
6 Juni 2020, serta di media online Republika.co.id, berita pada 
tanggal 4 Maret 2019 dan 5 Juni 2020. 
 Jumlah empat berita yang dibatasi oleh penulis dipandang 
cukup untuk diuraikan menggunakan konsep analisis framing 
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang memiliki alat analisis 
yang terstruktur dan terperinci sehingga penelitian ini 
memungkinkan untuk mencapai pada sebuah kesimpulan yang 
sesuai sebagaimana yang sudah diarahkan dalam teori yang sudah 
disusun dalam konsep analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald 
M. Kosicki. 
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Adapun cara penulis menentukan berita yang akan dikaji 
adalah dengan cara pelacakan (tracking) seluruh berita hukum 
cambuk yang dimuat oleh kedua media tersebut kemudian memilih 
teks berita peristiwa hukum cambuk yang sama-sama diberitakan 
oleh kedua media dengan latar jadwal dan tempat yang sama.  

 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu pengambilan data 
melalui dokumen-dokumen. Adapun sumber data dalam penelitian 
ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan 
sasaran utama dalam analisis, sedangkan data sekunder dierlukan 
guna mempertajam analisis data primer sekaligus dapat dijadikan 
bahan pendukung ataupun pembanding. 

Data primer dalam penelitian ini yaitu data tekstual yang 
diperoleh dari pemberitaan media online Kompas.com dan 
Republika.co.id dalam pemberitaan tentang hukum cambuk yang 
diterapkan di Aceh. Adapun data sekunder sebagai pendukung 
penelitian ini meliputi; buku-buku, kamus, jurnal, dan jenis 
penelitian yang terkait dengan penelitian ini. 

 
3.4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan framing. 
Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas 
dibentuk dan direkonstruksi oleh media. Proses pembentukan 
konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu 
dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal.74 

Konsep framing dalam studi media banyak mendapat  
pengaruh dari bidang psikologi dan sosiologi. Pendekatan psikologi 
terutama melihat bagaimana pengaruh kognisi seseorang dalam 
membentuk skema tentang diri, sesuatu, atau gagasan tertentu. Teori 
framing misalnya banyak berhubungan dengan teori mengenai aspek 

 
74Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik 

Media, (Yogyakarta: Lkis, 2011), hlm. 66. 
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kognitif: bagaimana seseorang memahami dan melihat realitas 
dengan skema tertentu. 

Misalnya teori atribusi Heider yang melihat manusia pada 
dasarnya tidak dapat mengerti dunia yang sangat kompleks. 
Karenanya, individu berusaha menarik kesimpulan dari sejumlah 
informasi yang ditangkap oleh panca indera sebagai dasar hubungan 
sebab-akibat.75 

Sementara dari sosiologi, konsep framing dipengaruhi oleh 
pemikiran Erving Goffman. Menurut Goffman, manusia pada 
dasarnya secara aktif mengklasifikasikan pengalaman hidup ini agar 
mempunyai arti atau makna. Setiap tindakan manusia pada dasarnya 
mempunyai arti, dan manusia berusaha memberi penafsiran atas 
perilaku tersebut agar bermakna dan berarti. Sebagai akibatnya, 
tindakan manusia sangat tergantung pada frame atau skema 
interpretasi dari seseorang.76 

Adapun langkah yang ditempuh peneliti adalah; Pertama, 
membaca dan menelaah teks. Kedua, menguraikan akan isu wacana 
dituliskan. Ketiga, memaparkan bingkai berita dengan 
menggunakan analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. 
Kosicki, dengan fokus penelitiannya sebagai berikut: Sintaksis (cara 
wartawan menyusun fakta) dengan perangkat framing skema berita. 
Skrip (cara wartawan mengisahkan fakta) dengan perangkat framing 
kelengkapan berita. Tematik (cara wartawan menulis fakta) dengan 
perangkat framing detail, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti. 
Retoris (cara wartawan menekan fakta) dengan perangkat framing 
leksikon, grafis, dan metafora. 

Berikut adalah penjelasan secara mendetail tentang empat 
struktur golongan besar perangkat framing Zhongdang Pan dan 
Gerald M. Kosicki: 

 
75Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik 

Media,…, hlm. 71. 
76Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik 

Media,…, hlm. 72. 
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1. Sintaksis adalah pengamatan bagian berita yang 
berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun 
pernyataan peristiwa, opini, kutipan, pengamatan atas 
peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah berita. Dengan 
demikian strutur sintaksis ini bisa diamati dari bagian berita 
(headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar informasi 
yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip, dan 
sebagainya) 

2. Skrip adalah melihat dan mengamati bagaimana strategi 
bercerita atau bertutur yang dipakai wartawan dalam 
mengemas peristiwa. 

3. Tematik adalah pengamatan yang berhubungan dengan cara 
wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke 
dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang 
membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan 
melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam 
bentuk yang lebih kecil. 

4. Retoris adalah mengamati bagaimana cara wartawan 
menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, struktur retoris 
melihat pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar, yang 
juga dipakai guna memberi penekanan pada arti tertentu.77

 
 77Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk 
Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing, (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 175-176. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

 
 

4.2. Profil Media Online 
Media online adalah media massa yang tersaji secara online 

di situs web (website) internet yang merupakan media massa 
“generasi ketiga” setelah media cetak (printed media) seperti koran, 
tabloid, majalah, dan media elektronik (electronic media) seperti 
radio, televisi. Secara teknis atau “fisik”, media online adalah media 
berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet) 
yang di dalamnya termasuk kategori portal, wesite, TV/radio online 
serta email. 

Dalam penelitian ini penulis sudah membatasi fokus 
penelitian yang hanya menganalisa teks berita pada media online 
Kompas.com dan Republika.co.id, berikut di bawah adalah profil 
masing-masing media tersebut. 

 
4.1.1.  Media online Kompas.com 

Kompas sejak puluhan tahun adalah harian nasional dengan 
tiras tertinggi di Indonesia. Kompas diterbitkan oleh Kelompok 
Kompas Gramedia (KKG), yang selain Grup Jawa Pos merupakan 
perusahaan media terbesar di Indonesia. Kompas didirikan pada 
tahun 1965. Harian ini selama masa kekuasaan diktatur patuh pada 
pemerintah dan dianggap sebagai “New order newspaper par 
excellence”.78 

Pendiri Harian Kompas adalah Jakob Oetama,79 Harian 
Kompas pertama kali kali terbit pada hari Senin, 28 Juni 1965. Pada 
rencana awalnya harian ini bernama Bentara Rakyat. Nama ini 

 
78 David Hill, The Press in New Order Indonesia, (Jakarta, PT 

Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 84. 
79 Anett keller, Tantangan dari Dalam, Otonomi Redaksi di 4 

Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, 
Republika. (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2009), hlm. 46. 
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dipilih sebagai penegasan diri sebagai pembela rakyat. Akan tetapi, 
menjelang diterbitkan, Frans Seda, salah seorang pencetus lahirnya 
koran ini, datang ke Istana Bung Karno, yang saat itu sebagai 
presiden. Kemudian presiden Soekarno memberi nama Kompas, 
dengan maksud agar jelas diterima sebagai penunjuk arah. Akhirnya, 
koran yang rencananya bernama Bentara Rakyat berganti nama 
menjadi Kompas, sedangkan Bentara Rakyat dijadikan sebagai 
yayasan yang menerbitkan.80 

Kompas.com adalah bagian pengembangan dari Harian 
Kompas. Kompas.com adalah sebuah portal web yang berisi berita 
dan artikel daring di Indonesia. Kompas.com merupakan salah satu 
situs berita terpopuler di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita 
berbahasa Indonesia lainnya, Kompas.com hanya mempunyai edisi 
daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. 
Meskipun begitu, Kompas.com merupakan yang terdepan dalam hal 
berita-berita baru (breaking news). Sejak tahun 1995, Kompas.com 
menjadi bagian dari Kompas Gramedia. 

Di bidang bisnis, di bawah Pimpinan Perusahaan ada general 
manajer iklan dan general sirkulasi, dan general manajer marketing 
communication. Di antara dua bidang itu, ada bagian penelitian dan 
pengembangan, direktorat sdm umum, dan teknologi informasi. 
Mereka sifatnya supporting dan di bawah supervise Wakil Pimpinan 
Umum non bisnis, sementara untuk pemimpin perusahaan 
disupervisi wakil pemimpin umum bidang bisnis.81 

Perjalanan bisnis Kompas Gramedia tiba pada 
perkembangan di mana pada saat itu mereka kesulitan 
mendistribusikan Harian Kompas ke seluruh Indonesia karena 
terkendala geografis, dan di luar negeri yang terlambat mendapatkan 
informasi dari Harian Kompas. Ditambah lagi, tren di masyarakat 

 
80 Tim Penyusun, 35 Tahun Kompas, (Jakarta: Brosur Kompas, 

2000), hlm. 10 
81 FA. Santosa, dkk., Media Kita Kompas 2007 (Jakarta: Kompas, 

2007), hlm. 8. 
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yang menunjukkan fenomena meningkatnya penggunaan jaringan 
internet untuk mendapatkan informasi. 

Maka Harian Kompas lalu membuat versi online dari edisi 
cetaknya yang disebut Kompas Online dengan alamat 
http://www.kompas.co.id tanggal 14 September 1995. Sedangkan 
domain dotcom-nya sendiri baru diregristrasi tanggal 18 Desember 
1995. Awal tahun 1996 Kompas Online (kompas.co.id) resmi 
beralamat menjadi www.kompas.com. Pada tahun 1998, kompas 
online berkembang menjadi unit bisnis tersendiri di bawah naungan 
PT Kompas Cyber Media. 

Kompas adalah media pemberitaan yang cukup tua, 
suratkabarnya pertama diterbitkan tahun 1965 oleh kelompok 
katolik (Partai Katolik) yang kemudian berkembang secara pesat, 
dan pada perjalanannya menjadi harian yang independen. 

Motto yang disandang harian kompas adalah: Amanat Hati 
Nurani Rakyat. Logo Kompas menggambarkan visi dan misi 
Kompas dalam menyuarakan hati nurani rakyat. Adapun tujuan 
Kompas, yaitu pertama, ingin berkembang sebagai institusi pers 
yang mengedepankan keterbukaan, meninggalkan pengkotakan, 
latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Kedua, ingin 
berkembang sebagai “Indonesia mini” karena Kompas sendiri 
adalah Lembaga yang terbuka, kolektif, ingin ikut serta dalam upaya 
mencerdaskan bangsa. Ketiga, ingin menempatkan kemanusiaan 
sebagai nilai tertinggi, mengarahkan fokus perhatian dan tujuan pada 
nilai-nilai yang transeden atau mengatasi kepentingan kelompok.82 

Awalnya Kompas dimiliki oleh Yayasan Bentara Rakyat, 
namun ketika dia menjadi sebuah konglemerasi media yang besar 
maka status hukumnya berubah menjadi PT Kompas Media 
Nusantara, di bawah naungan Kelompok Kompas Gramedia, maka 
ia menjadi independen dan berorientasi bisnis. 

Bagaimana pun, Kompas tetap memiliki akar katolik meski 
di ruang medianya para wartawan tidaklah homogen. Bahkan, 

 
82 Tim Penyusun, 35 Tahun Kompas, (Jakarta: Brosur Kompas, 

2000), hlm. 12. 
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selama sekian tahun harian tersebut pernah dipimpin oleh pemimpin 
redaksi Suryopratomo, yang bukan seorang katolik, meski tetap di 
bawah bayang-bayang salah satu tokoh pendirinya, Jacob Utama. 

Menurut Trias Kuntjahjono, Wakil Pimpinan Redaksi 
Kompas, jumlah wartawan yang non-muslim dan muslim 
komposisinya 50:50, dan komposisi yang demikian tidak menjadi 
masalah, sebab ketika merekrut wartawan, kebijakan yang ditempuh 
adalah bukan melihat latarbelakang agama atau sukunya melainkan 
karakternya baik atau tidak, dan kedua intelektualitasnya. Agama 
dijadikan prioritas kesekian dan cenderung tidak diperhitungkan. 

Sebagai harian dengan oplah terbesar di Indonesia dan Asia 
Tenggara maka Kompas adalah suratkabar yang sangat berpengaruh 
baik secara politik, ekonomi, dan sosial. 

 
4.1.2. Media Online Republika.co.id 

Harian umum Republika yang terbit pada tahun 1993 
merupakan koran Islan yang berasosiasi dengan Ikatan Cendikiawan 
Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abadi Bangsa yang 
dipimpin oleh mantan Menristek BJ Habibie. Nama Republika 
berasal dari ide Presiden Soeharto, yang saat itu disampaikan saat 
beberapa pengurus ICMI Pusat menghadap untuk menyampaikan 
rencana peluncuran harian umum tersebut. Pada awalnya, harian ini 
akan diberi nama Republik.83 

Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh 
kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan 
tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat 
Islam, khususnya para wartawan profesional muda yang dipimpin 
oleh eks wartawan Tempo, Zaim Uchrowi yang telah menempuh 
berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 
(ICMI) yang saat itu diketuai BJ Habibie dapat menembus 
pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu 
memungkinkan upaya-upaya tersebut berbuah. 

 
83 Arifatul Choiri Fauzi, Kabar-kabar Kekerasan dari Bali, 

(Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 199. 
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Koran ini terbit di bawah bendera perusahaan PT Abdi 
Bangsa. Setelah BJ Habibie tidak lagi menjadi presiden dan seiring 
dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham 
mayoritas PT Abdi Bangsa, pada akhir 2000, mayoritas saham koran 
ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media.  

PT Abdi Bangsa selanjutnya menjadi perusahaan induk, dan 
Republika berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri, 
salah satu anak perusahaan PT Abdi Bangsa. Di bawah bendera 
Mahaka Media, kelompok ini juga menerbitkan Majalah Golf Digest 
Indonesia, Majalah Parents Indonesia, stasiun radio Jak FM, Gen 
FM, Delta FM, FeMale Radio, Prambors, Jak tv, dan Alif TV.  

Walaupun berganti kepemilikan, Republika tidak mengalami 
perubahan, baik visi maupun misi. Visi Republika adalah modern, 
moderat, muslim, kebangsaan, dan kerakyatan. Sedangkan Misi 
Republika adalah sebagai koran masyarakat baru yang maju, cerdas, 
dan beradab. Harus diakui, ada perbedaan gaya dibandingkan 
sebelumnya. Sentuhan bisnis dan independensi Republika menjadi 
lebih kuat. Karena itu, secara bisnis, koran ini terus berkembang. 
Republika menjadi semakin profesional dan matang sebagai koran 
nasional untuk komunitas muslim. 

Motto Republika pada waktu itu yang dicanangkan adalah 
“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, maksud motto tersebut adalah 
untuk mewujudkan media massa yang mendorong bangsa menjadi 
kritis dan berkualitas. Namun pada tahun 2008, motto tersebut 
diubah menjadi “Pegangan Kebenaran”.84 Tujuan republika searah 
dengan tujuan ICMI yang berdiri pada tanggal 7 Desember 1990, 
yaitu mewujudkan penyebaran program ICMI ke seluruh bangsa 
melalui program 5K, yaitu Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kualitas 
Karya, Kualitas Kerja, dan Kualitas Pilar. Kehadiran harian ini 
membawa konsep baru dalam dunia suratkabar di Indonesia. Di awal 
pembentukannya, republika dikelola oleh para jurnalis yang handal 
dan intelektual muslim modernis yang ingin mempersiapkan 
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masyarakat dalam era baru perkembangan politik, ekonomi, ilmu 
pengetahuan, sosial, dan budaya.85 

Pada 1995, dua tahun setelah harian Republika terbit, 
Republika membuka situs di internet yang dikenal dengan sebutan 
Republika Online (ROL). ROL merupakan portal berita yang 
menyajikan informasi secara teks, audio dan video, yang terbentuk 
berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks.86 

Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial 
media, Republika Online kini hadir dengan berbagai fitur baru yang 
merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang 
disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam 
sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa 
dipercaya. 

 
4.2. Konstruksi Realitas Pemberitaan Hukum Cambuk di Aceh 

Penjelasan beserta tabel berikut ini adalah rangkuman 
konstruksi realitas berita hukum cambuk di Aceh pada media online 
Kompas.com dan Republika.co.id. Pemaknaan terhadap konstruksi 
realitas tersebut berdasarkan analisis terhadap teks dan foto dengan 
menggunakan analisis framing model Zongdang Pan dan Gerald M. 
Kosicki. 

 
4.2.1. Konstruksi Realitas Berita Hukum Cambuk di Aceh pada 
Media Online Kompas.com 

Tabel 1. 
Berita “Usai dihukum cambuk 25 kali, 3 terpidana wanita 

pingsan” Media Online Kompas.com Rilis Senin, 4 Maret 2019 
NO ELEMEN UNIT STRATEGI PENULISAN 
1 Sintaksis Headline Usai dihukum cambuk 25 kali, 3 

terpidana wanita pingsan 

 
85 Arifatul Choiri Fauzi, Kabar-kabar Kekerasan di Bali, 

(Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. 201. 
86https://www.republika.co.id/page/about diakses pada 27 Juni 

2021 Pukul 14.48.17 wib 

https://www.republika.co.id/page/about
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Lead Dua belas orang terpidana Ikhtilat 
(bercumbu) dan khalawat (berdua-
duaan di tempat sepi) yang telah 
divonis hukuman oleh Kejaksaan 
Negeri Banda Aceh karena terbukti 
melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun 
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
hukum jinayat dieksekusi cambuk 
masing-masing mulai dari 7 kali 
hingga 25 kali cambuk setelah 
dipotong masa tahanan 

Latar Eksekusi hukuman cambuk 
terhadap enam laki-laki dan wanita 
pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 
itu dilaksanakan di pekarangan 
halaman Masjid Syuhada, 
Lamgugop Banda Aceh, secara 
terbuka dan disaksikan oleh 
puluhan warga, Senin (4/3/2019). 

Pernyataan Marwan, Kabid Penegakan 
Perundang-undangan Satpol PP-
WH Aceh 
“Enam pasang pelanggar yang 
dieksekusi hari ini yang ditangkap 
di salah satu hotel di Banda Aceh 
dua bulan lalu,”  
“Satu pasang banding, mungkin 
mereka tidak puas dengan hasil 
putusan pengadilan. Makanya 
melakukan banding, seharusnya 
mereka dieksekusi juga hari ini,”  
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“Terpidana ikhtilat masing-masing 
dicambuk sebanyak 17 hingga 25 
kali, sementara terpidana khalwat 
sebanyak 7 kali setelah dipotong 
masa tahanan,”  

Penutup Keduanya terpaksa harus digotong 
oleh petugas saat diturunkan dari 
panggung. Setelah menjalani 
eksekusi cambuk, para terpidana 
langsung dinyatakan bebas. 

2 Skrip Who NL, Ed, RZ, RK, RZ, NT, ER, Juf, 
NR, SY, Tar, YM dan Kabid. 
Penegakan Perundang-undangan 
Satpol PP-WH Aceh. 

What Pelaksanaan eksekusi hukum 
cambuk 

Why Dua belas orang terpidana dihukum 
cambuk karena terbukti melanggar 
Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
hukum jinayat  

When 4 Maret 2019 
Where Pekarangan Masjid Syuhada 

Lamgugop Banda Aceh 
How Terpidana ikhtilat masing-masing 

dicambuk sebanyak 17 hingga 25 
kali, sementara terpidana khalwat 
sebanyak 7 kali setelah dipotong 
masa tahanan. 

3 Tematik Detail 
koherensi, 
bentuk 
kalimat 

Tiga wanita terpidana pingsan 
setelah menjalani eksekusi cambuk 
masing-masing sebanyak 25 kali 
dengan rotan oleh algojo dari 
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Wilyatul Hisbah (WH) Provinsi 
Aceh 

4 Retoris Leksikon 1. Dieksekusi cambuk 
2. Terpidana pingsan 
3. Dengan rotan oleh algojo 

Grafis Tampak aparat satu orang polisi 
wanita dan tiga orang aparat polisi 
wilayatul hisbah yang mencoba 
memapah seorang wanita terpidana 
hukum cambuk yang terlihat lemah 
dengan wajah sedih sesudah 
menjalani hukuman cambuk 

 
 Dari sudut sintaksis pada bagian headline yang ditampilkan 
media online Kompas.com adalah “Usai dihukum cambuk 25 kali, 3 
terpidana wanita pingsan.” Pada aspek headline Kompas.com 
menyoroti jumlah cambukan dan efek dari cambukan yang 
dilakukan oleh algojo hukum cambuk dalam mengeksekusi 
terpidana hukum jinayat. 
 Kemudian dilanjutkan dengan lead yakni “Dua belas orang 
terpidana ikhtilat (bercumbu) dari khalwat (berdua-duaan di tempat 
sepi) yang telah divonis hukuman oleh Kejaksaan Negeri Banda 
Aceh karena terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dieksekusi cambuk 
masing-masing mulai dari 7 kali hingga 25 kali cambuk setelah 
dipotong masa tahanan.” 
 Dari lead yang ditampilkan jenis punch lead lebih cocok 
untuk menganalisis berita ini, karena diawali dengan menuliskan 
fakta terbesar mengenai pelaksanaan hukum cambuk tersebut. Punch 
lead yang dituliskan Kompas.com menjelaskan bahwa sebanyak 12 
terpidana yang dieksekusi hukum cambuk mendapatkan vonis 
setelah terbukti melanggar Qanun Aceh terkait hukum jinayat. 
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 Latar berita yang ditampilkan oleh media online 
Kompas.com menjelaskan bahwa dua belas terpidana hukum 
cambuk masing-masing merupakan pasangan kekasih satu sama 
lain, yang terdiri dari enam terpidana pria dan enam terpidana wanita  
dan menyoroti proses pelaksanaan hukum cambuk yang dilakukan 
secara terbuka dan disaksikan puluhan warga pada 4 Maret 2019 di 
pekarangan halaman Masjid Syuhada, Lamgugop, Banda Aceh. 
 Kompas.com mengambil narasumber yang terkait dalam 
pemberitaan ini, Kompas.com mengutip pernyataan Marwan 
(Kabid. Penegakan Perundang-undangan Satpol PP-WH Aceh) 
 “Enam pasang pelanggar yang dieksekusi hari ini yang 
ditangkap di salah satu hotel di Banda Aceh dua bulan lalu.” 
 Pada kutipan tersebut Kompas.com menunjukkan rentang 
masa terpidana dijatuhi dan dieksekusi hukum cambuk selama dua 
bulan semenjak ditangkap di sebuah hotel yang menjadi lokasi 
tempat pelanggar hukum jinayat tersebut ditangkap. Selanjutnya 
Kompas.com menunjukkan informasi tambahan dengan 
mengungkapkan kutipan lanjutan dari Marwan. 
 “Satu pasang banding, mungkin mereka tidak puas dengan 
hasil putusan pengadilan. Makanya melakukan banding, seharusnya 
mereka dieksekusi juga hari ini.” 
 Dari kutipan “seharusnya mereka dieksekusi juga hari ini” 
Kompas.com menunjukkan bahwa ada terpidana yang bias tidak 
menjalani hukum cambuk setelah dijatuhi vonis dengan 
memutuskan memilih banding terhadap putusan pengadilan. Untuk 
mendetailkan bentuk hukuman yang diterima oleh masing-masing 
terpidana hukum cambuk Kompas.com menambahkan juga 
pernyataan Marwan yang lebih terperinci. 
 “Terpidana ikhtilat masing-masing dicambuk sebanyak 17 
hingga 25 kali, sementara terpidana khalwat sebanyak 7 kali setelah 
dipotong masa tahanan.” 
 Pada pernyataan di atas Kompas.com memperjelas bahwa 
jumlah cambukan yang dieksekusi terhadap terpidana hukum 
cambuk dapat berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggaran hukum 
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jinayat yang mereka lakukan. 
 Pada sudut skrip dapat dilihat unsur kelengkapan berita 
yakni: 5 W=1H. (Who) Marwan (Kabid. Penegakan Perundang-
undangan Satpol PP-WH Aceh), NL, Ed, RZ, RK, RZ, NT, ER, Juf, 
NR, SY, TAR dan YM (terpidana hukum cambuk). Disini tampak 
jelas Kompas.com menyembunyikan nama lengkap terpidana 
hukum jinayat dengan menggunakan inisial yang pada umumnya 
digunakan oleh media dengan tujuan tertentu. 

 Secara kode etik jurnalistik yang tercantum dalam pasal 5 
yang berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan 
menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan 
identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”87 

Jika merujuk kepada kode etik jurnalistik tersebut maka 
nama-nama terpidana hukum cambuk tidak perlu diberi inisial, 
karena mereka bukanlah korban Susila dan bukan juga pelaku 
kejahatan yang masih di bawah umur, karena pelanggar hukum 
jinayat di bawah umur tidaklah dijatuhi hukum cambuk, melainkan 
cukup dengan dibina saja. 

Dalam literatur lain yang ditemukan oleh penulis bahkan 
Redaktur Pelaksana Harian Kompas Budiman Tanuredjo pernah 
menyebutkan bahwa media tidak harus menuliskan inisial dalam 
pemberitaan seseorang sebagai tersangka. Status tersangka dalam 
penulisan sudah memenuhi asas praduga tidak bersalah. Berdasarkan 
prinsip jurnalistik, inisial seseorang ditulis untuk korban perbuatan 
asusila atau anak di bawah umur.88 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa status 
tersangka saja sudah tidak perlu diinisialkan lagi identitas 
pelakunya, apalagi yang sudah berstatus terpidana. Namun dalam 
pemberitaan hukum cambuk media online Kompas.com sendiri 
masih menginisialkan identitas pelanggar hukum jinayat dengan 

 
87Dewan Pers, Buku Saku Wartawan, (Jakarta: Dewan Pers, 2007), 

Hlm. 38 
88https://nasional.kompas.com/read/2010/04/20/20550312/Media. 

Tak.Harus.Tuliskan.Inisial diakses pada 10 Juli 2021 
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menyingkat nama mereka, sampai disini penulis menyimpulkan 
bahwa secara halus Kompas.com tidak menganggap pelanggar 
hukum jinayat di Aceh sebagai pelaku kejahatan. 

(What) Pelaksanaan eksekusi hukum cambuk, (Why) Dua 
belas orang terpidana dihukum cambuk karena terbukti melanggar 
pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum 
jinayat, (When) 4 Maret 2019, (Where) Pekarangan  Masjid Syuhada 
Lamgugop Banda Aceh, (How) Terpidana ikhtilat masing-masing 
dicambuk sebanyak 17 hingga 25 kali dengan rotan oleh algojo dari 
Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh. 

Dari analisis tematik ada dua tema yang dikemukakan 
Kompas.com kepada pembaca yaitu pertama tiga terpidana wanita 
pingsan setelah dicambuk. Pada tema ini Kompas.com menonjolkan 
keadaan yang menunjukkan akibat lansung yang terjadi setelah  
terpidana dieksekusi hukum. 

Pada tema kedua Kompas.com menonjolkan jumlah 
cambukan yang dilakukan dengan rotan oleh algojo saat 
mengeksekusi terpidana hukum jinayat di bawah koordinir aparatur 
polisi syari’at yang disebut Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh. 

Pada retoris Kompas.com menunjukkan perangkat leksikon 
untuk menonjolkan berita yakni berupa kata-kata untuk menekan 
pesan berita yang hendak disampaikan yakni “Dieksekusi cambuk, 
terpidana pingsan dan dengan rotan.” Pada kata dieksekusi cambuk 
disini menjelaskan bentuk pelaksanaan kegiatan, sementara cambuk 
disini dapat diartikan alat pelecut yang digunakan untuk menyakiti 
dengan mencabuk berkali-kali.89  

Pada kata “terpidana pingsan” Kompas.com menonjolkan 
kondisi yang terjadi pada terpidana setelah dihukum dengan 
cambukan yang dilakukan oleh algojo di punggung mereka. Kata 
terpidana berarti orang yang dikenai hukuman,90 dan kata pingsan 

 
89 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), hlm. 253 
90 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia,…, hlm. 1178 
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berarti tidak sadar.91 Pada kata “Dengan rotan” Kompas.com secara 
tajam memperjelas kepada pembaca tentang bentuk alat yang 
digunakan untuk mencambuk para terpidana. Kata rotan berarti 
tumbuhan menjalar yang batangnya digunakan untuk berbagai 
macam keperluan.92 

Pada perangkat grafis tampak seorang polisi wanita (polwan) 
dan tiga polisi wanita Wilayatul Hisbah (WH) yang sedang 
memapah seorang wanita terpidana hukum cambuk yang tampak 
sangat lemah setelah menjalani eksekusi hukum cambuk. Pada sudut 
grafis tersebut Kompas.com kembali menonjolkan kondisi di saat 
terpidana menerima akibat dari eksekusi hukum cambuk. 

Pada edisi 4 Maret 2019 Kompas.com menampilkan berita 
dengan judul “Usai dihukum cambuk 25 kali, 3 terpidana wanita 
pingsan.” Pada konstruksi realitas berita ini Kompas.com 
menonjolkan beberapa pemberitaan yaitu, kondisi para terpidana 
hukum jinayat setelah menjalani hukum cambuk dari algojo yang 
bertugas, kemudian Kompas.com juga menonjolkan jumlah 
cambukan yang didera kepada masing-masing terpidana pelanggar 
hukum jinayat tersebut. 

Dalam penyajian beritanya Kompas.com menyembunyikan 
identitas para pelaku pelanggar hukum jinayat dengan 
menginisialkan nama masing-masing dari mereka yang pada 
dasarnya tidak perlu diinisialkan nama mereka bagi terpidana sudah 
cukup umur jika merujuk kepada kode etik jurnalistik. 

Dapat diketahui secara keseluruhan yang menjadi tujuan 
Kompas.com dalam pemberitaan ini ialah untuk menunjukkan 
kepada pembaca efek dan gambaran pelaksanaan hukum cambuk 
bagi para terpidana pelanggar hukum jinayat dengan menginisialkan 
identitas para pelaku. Arah pemberitaan ini menggambarkan adanya 
keberpihakan Kompas.com terhadap pelaku pelanggar hukum 
jinayat di Aceh dengan cara lebih banyak menguraikan sudut dari 
efek eksekusi hukum cambuk bagi para terpidana. 

 
91 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia,…, hlm. 1186 
92 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia,…, hlm. 1318 
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Tabel 2. 
Berita “Dicambuk 100 kali karena berzina, pria di Aceh tumbang 
pada cambukan ke-74” Media Online Kompas.com Rilis Sabtu, 6 

Juni 2020 
 
NO ELEMEN UNIT STRATEGI PENULISAN 
1 Sintaksis Headline Dicambuk 100 kali karena 

berzina, pria di Aceh tumbang 
pada cambukan ke-74 

Lead 

HP, seorang pria terpidana hudud 
atau zina, tumbang saat menjalani 
eksekusi hukuman cambuk 
sebanyak 100 kali oleh Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Aceh Besar 
pada Jumat (5/6/2020). 

Episode   

Latar 

Hukuman cambuk dilakukan 
secara terbuka di halaman Masjid 
Agung Al Munawarah, 
Kecamatan Kota Janthoe, 
Kabupaten Aceh Besar, usai 
shalat dan disaksikan oleh warga. 

Kutipan 1. Kepala Seksi Pidana Umum 
Kejari Aceh Besar Agus Kelana 
Putra 
"Terpidana itu sebelumnya 
ditangkap oleh warga di sebuah 
bengkel, diserahkan ke WH,"  

Penutup Sebelum terpidana dieksekusi, 
suhu tubuhnya diperiksa. 
Terpidana dan petugas terlihat 
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mengenakan masker, sarung 
tangan, dan menjaga jarak. 

2 Skrip Who HP, IP dan Agus Kelana Putra 

What 
Eksekusi hukuman cambuk 100 
kali 

Why 

HP dan IP ditangkap warga di 
salah satu bengkel di kawasan 
Kecamatan Simpang Tiga, 
Kabupaten Aceh Besar, karena 
berbuat zina. 

When 5 Juni 2020 
Where Halaman Masjid Agung Al 

Munawarah, Kecamatan Kota 
Janthoe, Kabupaten Aceh Besar 

How Saat menjalani eksekusi cambuk, 
HP terlihat merintih kesakitan 
sehingga algojo sempat beberapa 
kali menghentikan eksekusi. 

  Setelah diturunkan dari panggung, 
HP dibawa ke ambulans yang 
disiagakan petugas di lokasi. 

  Sementara terpidana lain dengan 
kasus yang sama, IP, menjalani 
eksekusi hukum cambuk tanpa 
jeda sebanyak 100 kali. Eksekusi 
dilakukan oleh dua algojo 
perempuan. 

3 Tematik Detail 
koherensi, 
bentuk 
kalimat 

Saat sabetan ke-74, terpidana HP 
terpaksa harus diturunkan dari 
panggung dan mendapatkan 
perawatan dari tim medis. 
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4 Retoris Leksikon 1. Tumbang 
  2. Saat sebetan ke 74 
  3. Cambuk tanpa jeda 

Grafis 

Tampak seorang terpidana pria 
sedang menjalani hukuman 
cambuk yang dilakukan oleh 
algojo disaksikan oleh aparat 
terkait dan ditonton langsung oleh 
masyarakat, foto diambil dari arah 
belakang 

 
 Dari sudut sintaksis pada bagian headline yang ditampilkan 
Kompas.com adalah “Dicambuk 100 kali karena berzina, pria di 
Aceh tumbang pada cambukan ke-74” Pada aspek headline 
Kompas.com menyoroti keadaan penerima hukuman cambuk 
dengan merincikan kepada pembaca dengan cukup detail sehingga 
pembaca sedikit banyaknya bisa membayangkan bagaimana 
keadaan penerima hukuman cambuk saat menjalani eksekusi Qanun 
Aceh tersebut. 
   Kemudian dilanjutkan dengan lead yaitu “HP, Seorang pria 
terpidana hudud atau zina, tumbang saat menjalani eksekusi 
hukuman cambuk sebanyak 100 kali oleh Kejaksaan Negeri 
Kabupaten Aceh Besar pada Jum’at (5/6/2020). Dari lead yang 
ditampilkan tersebut sangat memperjelas penonjolon berita ini yang 
lead-nya merupakan pendalaman daripada headline dengan lebih 
rinci, mencoba mengurai fakta dengan menekan inisial penerima 
hukum cambuk di awal paragraf. 
  Latar informasi yang ditampilkan Kompas.com menyoroti 
keadaan pelaksanaan hukum cambuk yang dilangsungkan secara 
terbuka untuk ditonton oleh masyarakat di tempat yang sangat umum 
yaitu di halaman Masjid Agung Al Munawarah, Kecamatan Jantho, 
Kabupaten Aceh Besar pelaksanaan shalat Jum’at berjama’ah. 
  Kompas.com mengambil narasumber yang terkait dalam 
pemberitaan ini, yaitu Agus Kelana Putra (Kepala Seksi Pidana 
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Umum Kejari Aceh besar). 
  “Terpidana itu sebelumnya ditangkap oleh warga di sebuah 
bengkel, diserahkan ke WH.” Pada kutipan tersebut menyebutkan 
bagaimana awal mula kenapa mereka tertangkap yang pada akhirnya 
harus menjalani eksekusi hukum cambuk pada hari tersebut. Sebuah 
kutipan pernyataan yang sangat singkat untuk melengkapi 
kesempurnaan sebuah teks berita. 
  Pada sudut skrip dapat dilihat dari unsur kelengkapan berita 
yaitu: 5W+1H. (Who) Agus Kelana Putra (Kepala Seksi Pidana 
Umum Kejari Aceh Besar), HP dan IP (pelanggar hukum jinayat 
yang mendapatkan hukuman cambuk) yang identitasnya tidak 
ditonjolkan oleh Kompas.com yaitu cukup diinisialkan saja. 
  Dari analisis tematik ada beberapa tema yang dikemukakan 
oleh Kompas.com kepada pembaca yaitu pertama Kompas.com 
menginformasikan tentang keadaan ketika sedang berlansungnya 
kegiatan hukum cambuk yaitu menyebutkan tentang terpidana HP 
yang terlihat merintih kesakitan ketika sedang dicambuk, 
pelaksanaan cambuk terhadap HP sempat dihentikan beberapa kali. 
  Pada tema yang kedua Kompas.com juga menggambarkan 
peristiwa setelah terpidana menerima hukuman cambuk langsung 
dibwakan oleh petugas ke mobil ambulan yang sudah disiagakan. 
Pada tema lainnya Kompas.com juga memberitakan tentang IP 
terpidana hukum cambuk sebanyak 100 kali tanpa jeda. 
  Pada Retoris Kompas.com menunjukkan perangkat leksikon 
untuk menonjolkan berita yakni berupa kata-kata untuk menekan 
pesan berita yang hendak disampaikan yaitu “tumbang, saat sebetan 
ke 74, cambuk tanpa jeda”. Pada kata “tumbang” menjelaskan 
keadaan terjatuh tiba-tiba dengan sebab tertentu yang biasanya 
dipakai untuk pohon, kata “tumbang” sendiri berarti rebah, jatuh dan 
roboh.93 
  Pada kata “Sabetan” Kompas.com menggunakan kata yang 
sedikit tajam dalam penulisan berita hukum cambuk, kata “Sabetan” 
memiiki arti pukulan yaitu memukul dengan tali atau benda lain 

 
93 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia,…, hlm. 1745 
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yang panjang kecil.94 Pada kata “Cambuk tanpa jeda” Kompas.com 
mempengaruhi pikiran pembaca untuk membayangkan adegan 
cambukan 100 kali yang diterima oleh seorang terpidana tanpa henti. 
  Pada perangkat grafis tampak seorang terpidana pria sedang 
menjalani hukuman cambuk yang dilakukan oleh algojo yang 
disaksikan oleh aparat hukum terkait dan ditonton longsung oleh 
masyarakat umum yang tampak dari sudut foto yang diambil dari 
belakang terpidana menghadap kea rah penonton yang menyaksikan 
proses eksekusi tersebut. 
  Pada berita edisi rilis 6 Juni 2020 tersebut Kompas.com 
menampilkan berita “Dicambuk 100 kali karena berzina, Pria di 
Aceh tumbang pada cambukan ke-74” Pada konstruksi realitas berita 
ini Kompas.com menonjolkan kata Aceh yang merupakan salah satu 
provinsi di Indonesia yang mengisyaratkan berita tersebut disajikan 
untuk khalayak nasional, Kompas.com mengabarkan kepada 
pembaca peristiwa yang terjadi di Aceh dalam sebuah bingkai 
pelaksanaan hukum cambuk yang menyakitkan dengan terperinci 
sehingga eksekusi tersebut seakan-akan bisa dibayangkan secara 
lengkap oleh pembaca. 
  Keberpihakan Kompas.com disini juga dinampakkan dengan 
menyembunyikan identitas dari para pelaku pelanggaran hukum 
jinayat dengan cara menginisialkan nama mereka yang sebenarnya 
dalam kode etik jurnalistik tidak perlu diinisialkan bagi para pelaku 
kejahatan yang sudah cukup usia. Untuk mendukung fakta dan 
pandangannya Kompas.com menggunakan tampak grafis yang 
sesuai dengan pemberitaannya. 
 
4.2.2. Konstruksi Realitas Berita Hukum Cambuk di Aceh pada 
Media Online Republika.co.id 

Tabel 3. 
Berita “Jalani hukuman cambuk, 6 wanita pelanggar syari’at 

dipapah” Media Online Republika.co.id Rilis Senin, 4 Maret 2019. 
   

 
94 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia,…, hlm. 1334 
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NO ELEMEN UNIT STRATEGI PENULISAN 
1 Sintaksis Headline Jalani hukuman cambuk, 6 

wanita pelanggar syari'at 
dipapah 

Lead Enam wanita yang terbukti 
bersalah melanggar syariat Islam 
berdasarkan putusan Mahkamah 
Syariah terpaksa dipapah usai 
menjalani hukuman cambuk. 

Episode   
Latar Proses hukuman cambuk tersebut 

berlangsung di halaman Masjid 
Syuhada Gampong Lamgugop, 
Kecamatan Syiah Kuala, Kota 
Banda Aceh, Senin (4/3). 
Pelaksanaan hukuman cambuk 
tersebut disaksikan seratusan 
orang. 

Kutipan Marwan, Kabid Penegakan 
Perundang-undangan Satpol PP-
WH Aceh 
"Mereka dihukum cambuk karena 
melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 
2014 tentang hukum jinayat. 
Mereka terbukti bersalah 
melakukan ikhtilat maupun 
khalwat atau berduaan dengan 
bukan pasangan sah"  
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Penutup "Mereka dihukum cambuk karena 
melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 
2014 tentang hukum jinayat. 
Mereka terbukti bersalah 
melakukan ikhtilat maupun 
khalwat atau berduaan dengan 
bukan pasangan sah," kata 
Marwan. 

2 Skrip Who Nurlaili binti Alainsyah, Rita 
Zahara binti Alm. Bakhtiar, 
Netty Herawati binti Mukhtar, 
Erlina binti Sipui, Nutidawati 
binti M. Yusuf, Yayang Maulida 
binti Zuwaini, Edianto bin Abdul 
Hamid, Rizki Kurniawan bin 
Alm. Rusli Abdullah, Ria Zuelmi 
bin Zulkifi, Julfikar bin 
M.Yusuf, Surya bin Hamdani, 
Tarmizi bin Amiruddin. 

What Paska Pelaksanaan eksekusi 
hukum cambuk 

Why Enam wanita beserta pasangan 
non mahram dicambuk karena 
tertangkap berbuat ikhtilat dan 
khalwat atau mesum 

When 4 Maret 2019 
Where Di halaman Masjid Syuhada 

Gampong Lamgugop, Kecamatan 
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. 
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How Mereka tampak lunglai dan tidak 
bisa berjalan ketika menuruni 
tangga panggung eksekusi. 
Sejumlah petugas Wilayatul 
Hisbah (WH) wanita atau polisi 
syariat Islam bersama seorang 
polisi wanita langsung memapah 
mereka masuk sebuah bangunan, 
tempat para terhukum 
dikumpulkan. 

3 Tematik Detail 
koherensi, 
bentuk 
kalimat 

Enam wanita yang terpaksa 
dipapah usai dicambuk yakni 
Nurlaili binti Alainsyah, dihukum 
23 kali cambukan, Rita Zahara 
binti Alm Bakhtiar dihukum 20 
kali cambukan. 
Kemudian, Netty Herawati binti 
Mukhtar dihukum 25 kali 
cambukan, Erlina binti Sipui 
dengan hukuman 25 kali hukuman 
cambuk.  
Serta Nutidawati binti M Yusuf 
dan Yayang Maulida binti 
Zuwaini Oscar dengan hukuman 
masing-masing 10 kali cambukan. 

4 Retoris Leksikon 1. Terpaksa dipapah 
2. Disaksikan seratusan orang 
3. Pasangan non mahram 
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Grafis Tampak seorang terpidana wanita 
sedang menjalani hukum cambuk 
yang dieksekusi oleh seorang 
algojo dengan sudut pengambilan 
gambar dari arah depan dengan 
latar masyarakat yang sedang 
menonton jalannya eksekusi 
tersebut. 

 
  Dari sudut sinteksis pada bagian headline yang ditampilkan 
Republika.co.id adalah “Jalani hukum cambuk, 6 wanita pelanggar 
syari’at dipapah.” Pada aspek headline Republika.co.id 
menonjolkan keadaan efek dari eksekusi hukum cambuk secara 
tersirat dengan menyebutkan terpidana “dipapah” tanpa 
menyebutkan apa penyebab mereka harus dipapah, kemudian 
Republika.co.id juga menekan fakta dengan menggunakan istilah 
“pelanggar syari’at” yang dilabelkan kepada terpidana yang 
mendapatkan vonis hukum cambuk tersebut. 
  Kemuadian dilanjutkan dengan lead yaitu “Enam wanita 
yang terbukti bersalah melanggar syari’at Islam berdasarkan 
putusan Mahkamah Syari’ah terpaksa dipapah usai menjalani 
hukuman cambuk.” Dari lead yang ditampilkan jenis punch lead 
sangat mendukung untuk menganalisis berita ini, karena di awali 
dengan fakta dan latar belakang kenapa terpidana hukum jinayat 
tersebut dijatuhi vonis hukum cambuk, pada paragraf tersebut juga 
ditekan kembali fakta pertama dengan menyebutkan kalimat 
“terbukti bersalah melanggar syari’at Islam.”  
  Latar informasi yang ditampilkan Republika.co.id menyoroti 
gambaran pelaksanaan proses pelaksanaan hukum cambuk yang 
dilaksanakan di tempat umum yaitu di halaman Masjid Syuhada, 
Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 
dalam latar Republika.co.id juga mengemukakan kepada pembaca 
bahwa pelaksanaan hukum cambuk tersebut disaksikan secara 
umum oleh kisaran seratusan orang yang terdiri dari masyaarakat 
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umum dan aparat yang ada. 
  Republika.co.id mengambil narasumber yang terkait dalam 
pemberitaan ini yaitu dengan mewawancarai Marwan yang 
merupakan Kabid. Penegakan Perundang-undangan Satpol PP-WH 
Aceh. Republika mengungkapkan pernyataan dari Marwan sebagai 
berikut. 
  “Mereka dihukum cambuk karena melanggar Qanun Nomor 
6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Mereka terbukti bersalah 
melakukan ikhtilat maupun khalwat atau berduaan dengan bukan 
pasangan sah.” 
  Dari kutipan “Mereka dihukum karena melanggar qanun” 
Republika.co.id menonjolkan bahwa terpidana merupakan pelaku 
pelanggaran yang berhak mendapat hukuman sesuai dengan undang-
undang yang berlaku, nomor qanun yang dilanggar ikut dicantumkan 
oleh Republika.co.id untuk menekan fakta bahwa para terpidana 
memang benar-benar melanggar hukum. 
 Pada sisi skrip dapat dilihat unsur kelengkapan berita yaitu: 
5W+1H. (Who) Marwan (Kabid. Penegakan Perundang-undangan 
Satpol PP-WH Aceh), Nurlaili binti Alainsyah, Rita Zahara binti 
Alm. Bakhtiar, Netty Herawati binti Mukhtar, Erlina binti Sipui, 
Nutidawati binti M. Yusuf, Yayang Maulida binti Zuwaini, Edianto 
bin Abdul Hamid, Rizki Kurniawan bin Alm. Rusli Abdullah, Ria 
Zuelmi bin Zulkifi, Julfikar bin M.Yusuf, Surya bin Hamdani dan 
Tarmizi bin Amiruddin (terpidana yang mendapatkan eksekusi 
hukum cambuk). 
 Dari cara penyajian nama terpidana tampak bahwa 
Republika.co.id menulis secara sangat lengkap identitas terpidana 
hukum cambuk, bahkan Republika.co.id juga mencantumkan wali 
terpidana (ayah) dengan penghubung “bin” untuk terpidana pria dan 
“binti” untuk terpidana wanita, yang merupakan kata dalam Bahasa 
Arab yang berarti “anak laki-laki/perempuan dari” yang lazim 
digunakan ketika menulis nama dalam kaidah islam. 
 Cara penulisan nama terpidana yang dilakukan oleh 
Republika.co.id dalam memberitakan hukum cambuk di Aceh 
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tidaklah dituntut berat dalam penulisan berita sampai selengkap yang 
dilakukan tersebut, bahkan jika melihat kepada teks-teks berita lain 
dalam label hukum yang dimuat oleh Republika.co.id tidak ada yang 
selengkap penulisan identitas yang dimuat pada pemberitaan hukum 
cambuk di Aceh. 
 Hal ini mengisyaratkan bahwa penulisan identitas pelaku 
yang dimuat oleh Republika.co.id dalam penulisan nama pelanggar 
hukum syari’at yang dijatuhi hukum cambuk tersebut disesuaikan 
dengan data yang ada dalam protokoler pemanggilan nama terpidana 
dalam agenda hukum cambuk yang dimuat sempurna oleh 
Republika.co.id dalam penukilan beritanya. 
 (What) Pelaksanaan eksekusi hukum cambuk di Banda Aceh, 
(Why) Enam wanita beserta pasangan non mahram dicambuk karena 
tertangkap berbuat ikhtilat dan khalwat atau mesum, (When) Senin, 
4 Maret 2019, (Where) Halaman Masjid Syuhada, Gampong 
Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, (How) Para 
terpidana tampak lunglai dan tidak bisa berjalan ketika menuruni 
tangga panggung setelah di eksekusi hukum cambuk. Sejumlah 
petugas Wilayatul Hisbah (WH) dan aparat kepolisian memapah 
mereka masuk ke sebuah bangunan, tempat para terhukum 
dikumpulkan. 
 Dari analisis tematik ada beberapa tema yang dibangun oleh 
Republika.co.id dalam memuat berita ini yaitu yang pertama 
Republika.co.id menonjolkan kondisi di saat setelah para terpidana 
selesai dieksekusi mereka harus dipapah dengan turut disebutkan 
nama dari keenam wanita yang harus dipapah tersebut secara detail 
disertakan dengan nama ayah masing-masing dari mereka. 
 Dalam tema selanjutnya Republika.co.id juga menekan fakta 
berita dengan kembali menyebutkan nama terpidana satu persatu 
yang disertai dengan informasi jumlah cambukan yang divonis bagi 
masing-masing mereka. 
 Pada retoris Republika.co.id menunjukkan perangkat 
leksikon untuk menonjolkan berita yakni berupa kata-kata untuk 
menekan pesan berita yang hendak disampaikan yaitu terpaksa 
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dipapah, pelanggar syari’at, pasangan nonmahram. Pada kata 
“terpaksa dipapah” Republika.co.id menggambarkan keadaan 
terpidana pada awalnya setelah dicambuk tidak dirangkul untuk 
diantar ke tempat duduknya, melainkan dibiarkan berjalan sendiri, 
namun karena keadaan terpidana yang sudah tidak memungkinkan 
berjalan sendiri makanya dengan terpaksa dipapah oleh petugas yang 
ada. 
 Kata terpaksa berarti mau tak mau harus; tidak boleh tidak; 
berbuat diluar kemauannya sendiri krn terdesak oleh keadaan,95 dan 
dipapah berarti menolong orang berjaIan dengan menyangga 
tangannya.96 Kemudian Republika.co.id juga menekan fakta dengan 
melabelkan para terpidana dengan gelar pelanggar syari’at yang 
dicantumkan berulangkali dalam berita tersebut mengisyaratkan 
Republika.co.id secara halus memiliki keberpihakan mendukung 
keberadaan hukum syari’at Islam di Aceh. 
 Kata “pelanggar” sendiri memiliki arti menyalahi; 
melawan97 dan “syari’at” berarti hukum agama yang menetapkan 
peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, 
hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan 
Alquran dan hadis.98 
 Pada kata “Pasangan nonmahram” Republika.co.id kembali 
menggunakan istlah Islam dalam penekanan fakta berita, kata 
“Pasangan” berarti seorang perempuan bagi seorang laki-Iaki atau 
seekor betina bagi jantan atau sebaliknya,99 dan nonmahram adalah 
istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan 
hubungan seorang pria dan wanita dalam Islam, “non” diartikan 
bukan dan “mahram” berarti orang (perempuan, laki-laki) yang 
masih termasuk sanak dekat sehingga tidak boleh menikah di 
antaranya.100 Jadi kata “nonmahram” dalam teks berita ini 

 
 95 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia,…, hlm. 1106 
 96 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia,…, hlm. 1122 
 97 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia,…, hlm. 873 
 98 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia,…, hlm. 1578 
 99 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia,…, hlm. 1128 
 100 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia,…, hlm. 966 
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bermaksud menjelaskan bahwa pasangan terpidana tersebut adalah 
pasangan pria dengan wanita yang bukan keluarga dan boleh 
menikah antara keduanya namun berdua-duaan tanpa status sudah 
menikah.  
 Pada perangkat grafis tampak seorang terpidana wanita yang 
menutup wajah dengan salah satu tangannya saat sedang menjalani 
hukum cambuk yang dieksekusi oleh seorang algojo yang tampak 
jelas sedang menebas rotan ke punggung terpidana hukum jinayat 
tersebut. 
 Sudut gambar dari sisi depan terpidana hukum cambuk yang 
wajahnya mengarah ke kamera, tampak juga ratusan penonton yang 
hadir menyaksikan agenda hukum cambuk tersebut, dari sisi grafis 
dapat disimpulkan Republika.co.id secara berani mengambil arah 
dari depan terpidana yang menjalani eksekusi hukum cambuk tanpa 
ada usaha-usaha halus untuk menutupi identitas pelaku pelanggar 
hukum jinayat tersebut. 
 Pada berita online yang dirilis pada 4 Maret 2019 
Republika.co.id menampilkan berita dengan judul “Jalani hukuman 
cambuk, 6 wanita pelanggar syari’at dipapah.” Pada konstruksi 
realitas berita in Republika.co.id menonjolkan pemberitaan dengan 
mengemukakan terpidana hukum cambuk yang berulangkali disebut 
dengan istilah pelanggar syari’at dan Republika.co.id juga 
munggunakan kaidah Islam untuk menyatakan hubungan antar 
pasangan dengan istilah nonmaharam, selain itu Republika.co.id 
juga mencantumkan identitas nama para terpidana secara lengkap 
yang disertai dengan nama ayah tiap terpidana tersebut. 
 Dapat dilihat dari pemberitaan-pemberitaan lain dari 
Republika.co.id yang tidak mencantumkan identitas nama orang 
selengkap itu. Begitu juga dari sisi grafis, untuk mendukung fakta 
Republika.co.id secara berani tanpa ragu menonjolkan foto yang 
sangat jelas mengekspresikan wajah terpidana yang sedang 
menjalani hukuman cambuk, algojo dan juga terlihat ekspresi wajah 
masyarakat yang menonton. 
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 Republika.co.id secara analisis framing penulis berpihak 
kepada penegakan hukum syari’at Islam di Aceh dengan ikut 
mengemukakan  pemberitaan secara terang-terangan sesuai kaidah 
jurnalistik yang berlaku. 
 

Tabel 4. 
Berita “Tiga pelanggar syari’at Islam di Aceh Besar dihukum 

cambuk” Media Online Republika.co.id Rilis Jum’at, 5 Juni 2020 
NO ELEMEN UNIT STRATEGI PENULISAN 
1 Sintaksis Headline Tiga pelanggar syari'at Islam di 

Aceh Besar dihukum cambuk 

Lead 

Tiga pelanggar syariat Islam, dua 
laki-laki dan seorang wanita, di 
Kabupaten Aceh Besar menjalani 
hukuman cambuk atau uqubat. 
Hukuman cambuk ini berlangsung 
di halaman Masjid Agung Al 
Munawwarah, Kota Jantho, Aceh 
Besar, Jumat (5/6). 

Episode   
Latar Ketiga terhukum yakni 

Hendriansyah Putra dihukum 100 
kali cambuk, Irmasyah Putri juga 
dihukum 100 kali cambuk serta 
Jasrin Lamkaruna bin Ismail 
dihukum 40 kali cambuk. 
Hendriansyah Putra dan Irmasyah 
Putri terbukti bersalah setelah 
mengaku berbuat zina pada 
persidangan di Mahkamah 
Syariah Jantho, Aceh Besar. 

Kutipan Kepala Seksi Pidana Umum 
Kejaksaan Negeri Aceh Besar 
Agus Kelana Putra  
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  "Untuk pasangan Jasrin, 
dikembalikan kepada orang 
tuanya agar dibina karena berusia 
17 tahun,"  

  "Terhukum dan petugas juga 
menjalani pemeriksaan suhu 
tubuh. Setelah semua protokol 
kesehatan pencegahan penyebaran 
Covid-19 diterapkan, barulah 
kami melaksanakan hukuman 
cambuk tersebut,"  

Penutup Agus Kelana menyebutkan 
pelaksanaan hukuman 
menerapkan protokol kesehatan 
pencegahan penyebaran Covid-19. 
Terhukum maupun petugas yang 
terlibat adalah pelaksanaan 
hukuman cambuk menggunakan 
masker. 

2 Skrip Who Hendriansyah Putra, Irmasyah 
Putri, Jasrin Lamkaruna bin 
Ismail, pasangan Jasrin 
Lamkaruna dan Agus Kelana 
putra. 

What 
Pelaksanaan eksekusi hukuman 
cambuk 
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Why 

Pasangan yang ditangkap warga di 
sebuah bengkel di Kecamatan 
Simpang Tiga, Aceh Besar, ini 
dihukum 100 kalo cambuk karena 
terbukti melanggar Pasal 33 Ayat 
(1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 
2104 tentang hukum jinayat. 
Sedangkan Jasrin Lamkaruna bin 
Ismail dihukum karena terbukti 
ikutilah atau mesum. Namun, 
pasangan mesum Jasrin 
Lamkaruna tidak dihukum karena 
masih di bawah umur. Terhukum 
Jasril Lamkaruna divonis bersalah 
melanggar Pasal 26 Ayat (1) 
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 
2014. 

When 5 Juni 2020 

Where 
Halaman Masjid Agung Al 
Munawwarah, Kota Jantho, Aceh 
Besar 

How Pelaksanaan hukuman cambuk 
sempat terhenti berulang kali 
ketika Hendriansyah Putra 
menjalani eksekusi. Pasangan 
terhukum Irmasyah Putri tersebut 
meringis berulang kali saat 
dicambuk. Sedangkan eksekusi 
terhadap Jasril Lamkaruna dan 
Irmasyah Putri berlangsung tanpa 
hambatan. Keduanya mampu 
menahan cambukan masing-
masing 40 kali dan 100 kali. 
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3 Tematik 

Detail 
koherensi, 
bentuk 
kalimat 

Pelaksanaan hukuman cambuk 
sempat terhenti berulang kali 
ketika Hendriansyah Putra 
menjalani eksekusi. Pasangan 
terhukum Irmasyah Putri tersebut 
meringis berulang kali saat 
dicambuk. Sedangkan eksekusi 
terhadap Jasril Lamkaruna dan 
Irmasyah Putri berlangsung tanpa 
hambatan. Keduanya mampu 
menahan cambukan masing-
masing 40 kali dan 100 kali. 

4 Retoris Leksikon 1. Mengaku berbuat zina 
  2. Meringis berulang kali 
  3. Sempat berhenti berulang kali 

Grafis 

Tampak dalam foto yang diambil 
dari arah belakang hanya seorang 
terpidana wanita dan seorang 
algojo yang mengarahkan rotan 
cambuk ke punggung terpidana 
wanita 

 
  Dari sudut sintaksis pada bagian headline yang ditampilkan 
Republika.co.id “Tiga pelanggar syari’at Islam di Aceh Besar 
dihukum cambuk.” Pada judul headline yang diangkat 
Republika.co.id mengangkat fakta yang menjelaskan pelaksanaan 
eksekusi hukuman cambuk bagi pelaku pelanggar syari’at Islam 
yang diberlakukan di Aceh. 
  Kemudian dilanjutkan dengan lead yang ditampilkan 
Republika.co.id yaitu, “Tiga pelanggar syari’at Islam, dua laki-laki 
dan seorang wanita, di Kabupaten Aceh Besar menjalani hukuman 
cambuk atau ‘uqubat. Hukuman cambuk ini berlangsung di halaman 
Masjid Agung Al Munawwarah, Kota Jantho, Aceh Besar, Jum’at 
(5/6).” Kalimat tersebut merincikan bahwa yang dicambuk dalam 
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kegiatan tersebut adalah dua orang laki-laki dan seorang wanita yang 
telah melanggar hukum syari’at yang berlaku. 
  Dari lead tersebut Republika.co.id kembali menekan fakta 
bahwa yang dicambuk adalah pelaku pelanggaran hukum syari’at 
Islam bahkan Republika.co.id ikut menambahkan istilah ‘uqubat 
yang lazim digunakan dalam literasi-litarasi islam untuk 
menyebutkan hukuman dalam qanun jinayat. 
  Latar informasi yang ditampilkan Republikaco.id “Ketiga 
terhukum yakni Hendriansyah Putra dihukum 100 kali cambuk, 
Irmasyah Putri jugadihukum 100 kali cambuk serta Jasrin 
Lamkaruna bin Ismail dihukum 40 kali cambuk. Hendriansyah Putra 
dan Irmasyah Putri terbukti bersalah setelah mengaku berbuat zina 
pada persidangan di Mahkamah Syariah Jantho, Aceh Besar.” 
  Dari latar di atas dapat dilihat bahwa Republika.co.id 
memberikan informasi kepada pembaca dengan mencantumkan 
nama masing-masing terpidan dan diikuti dengan jumlah cambukan 
yang didera serta menekan fakta dengan meyakinkan pembaca 
melalui ungkapan terbukti bersalah setelah mengaku berbuat zina. 
  Republika.co.id juga mengutip pernyataan terkait dalam 
pemberitaan ini yaitu dari Agus Kelana Putra yang menjabat sebagai 
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh besar, adapun 
pernyataan yang dikutip adalah sebagai berikut” 
   “Untuk pasangan Jasrin, dikembalikan kepada orang tuanya 
karena berusia 17 tahun.” Dari penggalan kutipan pernyataan yang 
dimuat oleh Republika.co.id tampak media online tersebut 
menyesuaikan kode etik pemberitaan dengan ketetapan yang berlaku 
pada ketentuan pelaksanaan Qanun Syari’at Islam di Aceh, yaitu 
tidak menyebutkan identitas pelaku pelanggaran yang berusia 17 
tahun. 
  Dalam kode edik jurnalistik sebagaimana tertuang dalam 
buku saku wartawan menyatakan bahwa yang disebut “anak” adalah 
yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.101 Di sini 

 
 101Dewan Pers, Buku Saku Wartawan, (Jakarta: Dewan Pers, 
2007), Hlm. 39. 
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jelas terlihat bahwa Republika.co.id menyesuaikan diri dengan 
ketentuan pelaksanaan hukuman cambuk dengan tidak 
mempublikasikan identitas pelanggar yang berusia 17 tahun, padahal 
jika merujuk kepada Kode Etik Jurnalistik hal itu tidak dilarang dan 
diperbolehkan. 
  Kemudian Republika.co.id juga mengutip pernyataan lain 
dari narasumber yang sama yaitu sebagai berikut:  
  “Terhukum dan petugas juga menjalani pemeriksaan suhu 
tubuh. Setelah semua protokol kesehatan pencegahan penyebaran 
Covid-19 diterpkan, barulah kami melaksanakan hukuman cambuk 
tersebut.” Dari penonjolan pernyataan tersebut yang dimuat oleh 
Republika.co.id dapat dipahami bahwa secara tidak langsung 
Republika .co.id mendukung dan melindungi pelaksanaan hukum 
cambuk di aceh dari kemungkinan kontroversi yang terjadi dalam 
masyarakat karena dilaksanaan dalam masa pandemi Covid-19. 
 Pada sisi skrip dapat dilihat unsur kelengkapan berita yakni: 
5W+1H. (Who) Hendriansyah Putra, Irmasyah Putri, Jasrin 
Lamkaruna bin Ismail dan Agus Kelana Putra (Kepala Seksi Pidana 
Umum Kejaksaan Negeri Aceh besar). Dari cara Republika.co.id 
memuat identitas pelanggar nampak secara lengkap media online 
tersebut memuat nama para pelanggar bahkan ada yang ikut disertai 
dengan nama wali yang terhukum. (What) Pelaksanaan eksekusi 
hukuman cambuk di Aceh. 
 (Why) Pasangan yang ditangkap warga di sebuah bengkel di 
Kecamatan Simpang Tiga, Aceh Besar, ini dihukum 100 kalo 
cambuk karena terbukti melanggar Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh 
Nomor 6 Tahun 2104 tentang hukum jinayat. Sedangkan Jasrin 
Lamkaruna bin Ismail dihukum karena terbukti ikhtilat atau mesum. 
Namun, pasangan mesum Jasrin Lamkaruna tidak dihukum karena 
masih di bawah umur. Terhukum Jasril Lamkaruna divonis bersalah 
melanggar Pasal 26 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. 
 (When) 5 Juni 2020, (Where) Halaman Masjid Agung Al 
Munawwarah, Kota Jantho, Aceh Besar. (How) Pelaksanaan 
hukuman cambuk sempat terhenti berulang kali ketika Hendriansyah 
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Putra menjalani eksekusi. Pasangan terhukum Irmasyah Putri 
tersebut meringis berulang kali saat dicambuk. Sedangkan eksekusi 
terhadap Jasril Lamkaruna dan Irmasyah Putri berlangsung tanpa 
hambatan. Keduanya mampu menahan cambukan masing-masing 40 
kali dan 100 kali. 
 Dari analisis Tematik dapat dilihat bahwa Republika.co.id 
dalam penulisan beritanya menggambarkan secara umum rentetan 
pelaksanaan hukuman cambuk yaitu dengan mengemukakan seperti 
berikut: Pelaksanaan hukuman cambuk sempat terhenti berulang kali 
ketika Hendriansyah Putra menjalani eksekusi. Pasangan terhukum 
Irmasyah Putri tersebut meringis berulang kali saat dicambuk. 
Sedangkan eksekusi terhadap Jasril Lamkaruna dan Irmasyah Putri 
berlangsung tanpa hambatan. Keduanya mampu menahan cambukan 
masing-masing 40 kali dan 100 kali. 
 Pada retoris Republika.co.id menunjukkan perangkat 
leksikon “Mengaku, ‘uqubat, pelanggar,” pada kata “Mengaku” 
Republika.co.id mencoba membangun latar pemberitaan bahwa para 
pelanggar mengakui perbuatannya dan secara tidak langsung harus 
menerima hukuman dari perbuatannya, kata mengaku diartikan 
membenarkan, menerima dan menyatakan, menanggung dan 
menyanggupi.102 
 Kemudian pada kata “Uqubat” Republika.co.id 
menonjolkan kata hukuman dengan istilah Bahasa Arab yaitu 
‘uqubat, hal ini menunjukkan bahwa media tersebut menyesuaikan 
dengan berita dengan latar peristiwa secara mendalam untuk 
mendaptkan kesan berita yang cocok untuk pemberitaan syari’at 
Islam. 
 Dalam berita ini Republika.co.id juga menonjolkan kata 
pelanggar dengan maksud melabel para terpidana. Kata “pelanggar” 
bermakna orang yang menyalahi atau melawan.103  
 Pada perangkat grafis tampak grafis yang menjelaskan 
tentang foto yang ditampilkan Republika.co.id tampak dalam 

 
 102 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia,…, hlm. 31 
 103 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia,…, hlm. 873 
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gambar yang diambil dari arah belakang berfokus pada seorang 
terpidana wanita yang sedang menjalani hukuman cambuk dan 
seorang algojo yang sedang menebas rotan ke punggung wanita 
tersebut. 
 Pada tanggal 5 Juni 2020 Republika.co.id mengangkat berita 
tentang “Tiga pelaku pelanggar syari’at Islam di Aceh Besar 
dihukum cambuk.” Konstruksi realitas pemberitaan Republika.co.id 
pada berita ini menunjukkan peristiwa pelaksanaan hukum cambuk 
di Aceh dengan menonjolkan para terpidana sebagai pelanggar 
hukum Syari’at Islam juga menggunakan istilah-istilah qaidah islam 
dalam penyajian beritanya. 
 Republika.co.id terlihat condong mendukung pelaksanaan 
hukum cambuk di Aceh bahkan ikut menekan fakta dengan 
mengutip pernyataan narasumber terkait pelaksanaan hukum 
cambuk yang dilakukan secara protokol kesehatan di masa pandemi 
Covid-19. 
   
4.3. Perbedaan Framing Berita Hukum Cambuk di Aceh pada 
Media Online Kompas.com dan Republika.co.id 

Berdasarkan hasil analisis peneliti pada Berita Hukum 
Cambuk di Aceh pada Media Online Kompas.com yang dirilis pada 
4 Maret 2019 dan 6 Juni 2020 dan Republika.co.id yang dirilis pada 
4 Maret 2019 dan 5 Juni 2020, peneliti menemukan arah frame yang 
berbeda antara kedua media tersebut. Obyek kajian terdiri dari 4 
berita, yakni 2 berita di Kompas.com dan 2 berita di Republika.co.id. 

Dari hasil penelitian penulis, Kompas.com dan 
Republika.co.id memiliki cara yang berbeda dalam mengemas berita 
hukum cambuk di Aceh. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 
perbedaan dari kedua media online tersebut 

 
4.3.1. Framing Media Online Kompas.com 

Tabel 5. 
Framing Media Online Kompas.com Berita Hukum Cambuk yang 

Rilis pada 4 Maret 2019 dan 6 Juni 2020 
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No Judul Berita Analisis Framing 
1 “Usai dihukum cambuk 

25 kali, 3 terpidana 
wanita pingsan” Rilis 
Senin, 4 Maret 2019. 

Konstruksi Kompas.com pada 
berita ini mengungkapkan fakta 
sebenarnya mengenai 
pelaksanaan hukum cambuk di 
halaman Masjid Syuhada, 
Lamgugop, Banda Aceh. Dalam 
hal ini ada beberapa hal yang 
menonjol dalam konstruksi 
berita tersebut: 

    1. Pada struktur sintaksis di 
unit headline Kompas.com 
menunjukkan caranya dalam 
menyusun fakta mencantumkan 
angka jumlah cambukan kepada 
pembaca dan melaporkan 
langsung akibat cambukan 
tersebut kepada terpidana yang 
berstatus wanita. 

  
 
 
 
  

  2. Pada struktur skrip di unit 
who Kompas.com 
mencatumkan identitas nama 
terpidana dengan singkatan 
inisial yaitu: NL, Ed, RZ, RK, 
RZ, NT, ER, Juf, NR, SY, Tar 
dan YM yang secara tidak 
langsung menutup identitas 
pelaku hukum cambuk tersebut. 
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    3. Pada struktur retoris pada 
unit grafis menekan fakta 
dengan menunjukkan gambaran 
visual kepada pembaca dengan 
menampakkan gambar seorang 
wanita yang terlihat sangat 
lemah dan dipapah oleh 
beberapa petugas WH setelah 
menjalani hukum cambuk. Pada 
unit leksikon untuk menekan 
fakta menggunakan kata-kata 
yang erat kaitannya dengan 
prosesi hukum cambuk, seperti: 
rotan, algojo dan pingsan 

2 “Dicambuk 100 kali 
karena berzina, pria di 
Aceh tumbang pada 
cambukan ke-74” Rilis 
Sabtu, 6 Juni 2020  

Pada berita "Dicambuk 100 kali 
karena berzina, pria di Aceh 
tumbang pada cambukan ke-
74” Kompas.com 
mengkonstruksikan proses 
hukum cambuk yang dilaksakan 
di Halaman Masjid Agung Al-
Munawwarah, Kota Jantho, 
Kabupaten Aceh besar. Ada 
beberapa hal yang menonjol 
dalam konstruksi berita ini 
yaitu: 

  
 
 
 
 
  

  1. Pada struktur sintaksis di 
unit headline Kompas.com 
menunjukkan caranya yang 
konsisten dalam membuat judul 
berita hukum cambuk yang 
menonjolkan jumlah cambukan 
dan akibat yang dirasakan oleh 
terpidana hukum cambuk. 
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2. Pada struktur skrip di unit 
who Kompas.com mengisahkan 
fakta dengan cara mencatumkan 
identitas nama terpidana dengan 
singkatan inisial yaitu: HP dan 
IP yang secara tidak langsung 
menutup identitas pelaku 
hukum cambuk tersebut. 

    

3. Pada struktur retoris pada 
unit grafis menekan fakta 
dengan menunjukkan sudut 
pengambilan gambar yang 
menampilkan seorang pria yang 
sedang dicambuk, foto diambil 
dari arah belakang terhukum 
dan menampilkan wajah-wajah 
masyarakat yang sedang 
menonton di arah depan. Pada 
unit leksikon Kompas.com 
menekan fakta dengan 
menggunakan kata; tumbang, 
sebetan dan cambuk tanpa jeda 

 
Media online Kompas.com dalam menyampaikan berita-

beritanya mengenai pelaksanaan hukum cambuk di Aceh cenderung 
lebih menonjolkan akibat-akibat dari pelaksanaan hukum cambuk 
yang dirasakan oleh para terpidana pelanggaran hukum jinayat, 
dapat dilihat dari headline masing-masing berita yang peneliti 
analisis yaitu berita yang dirilis 4 Maret 2019 yang berjudul ““Usai 
dihukum cambuk 25 kali, 3 terpidana wanita pingsan” dan berita 
yang dirilis pada 6 Juni 2020 yang berjudul “Dicambuk 100 kali 
karena berzina, pria di Aceh tumbang pada cambukan ke-74” 

Pada headline pemberitaan Kompas.com dapat dengan jelas 
diketahui bahwa penyusunan fakta pemberitaan media online 
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Kompas.com diawali dengan menekan pada efek-efek berat yang 
menimpa terpidana hukum cambuk yang bisa membuat masyarakat 
membayangkan adegan pemukulan yang pada dasarnya bukan hal 
tersebut yang ingin ditonjolkan dari pelaksanaan hukum cambuk di 
Aceh. 

Pada bagian skrip media online Kompas.com juga menutup 
identitas para terpidana yang merupakan pelanggar Undang-undang 
Qanun Aceh dengan cara menyingkat nama mereka dengan inisial. 
Jika merujuk pada kode etik jurnalistik maka nama-nama terpidana 
hukum cambuk tidak perlu diberi inisial, karena mereka bukanlah 
korban susila dan bukan juga pelaku kejahatan yang masih di bawah 
umur. 

Sebagaimana nama terpidana hukum cambuk yang 
dicantumkan dalam berita yang dirilis pada 4 Maret 2019 sebagai 
berikut “NL, Ed, RZ, RK, RZ, NT, ER, Juf, NR, SY, Tar, YM” dan 
juga yang dicantumkan pada berita yang dirilis pada 6 Juni 2020 “HP 
dan IP”. 

Penyamaran identitas hanya dilakukan bagi orang yang 
dianggap sebagai pelaku kejahatan namun belum ditetapkan sebagai 
tersangka, dan juga bagi korban tindakan asusila dan anak yang 
berusia di bawah 16 tahun. 

Pada bagian grafis Kompas.com juga mengambil sudut 
pengambilan gambar yang secara tidak langsung menyembunyikan 
wajah terpidana hukum cambuk dan menonjolkan kerumunan 
masyarakat yang menyaksikan, seperti pada rilis berita 6 Juni 2020 
yang tampak seorang terpidana pria sedang menjalani hukuman 
cambuk yang dilakukan oleh algojo disaksikan oleh aparat terkait 
dan ditonton langsung oleh masyarakat, foto diambil dari arah 
belakang. 

Pada grafis berita yang dirilis pada 4 Maret 2019, 
Kompas.com menonjolkan foto jurnalistik yang menggambarkan 
tentang keadaan wanita terhukum hukuman cambuk setelah 
menjalani eksekusi, yaitu tampak aparat satu orang polisi wanita dan 
tiga orang aparat polisi wilayatul hisbah yang mencoba memapah 
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seorang wanita terpidana hukum cambuk yang terlihat lemah dengan 
wajah sedih sesudah menjalani hukuman cambuk. 

 
4.3.2. Framing Media Online Republika.co.id 

Tabel 6. 
Framing Media Online Republika.co.id Berita Hukum Cambuk 

yang Rilis pada 4 Maret 2019 dan 5 Juni 2020 
No Judul Berita Analisis Framing 
1 “Jalani hukuman 

cambuk, 6 wanita 
pelanggar syari’at 
dipapah” Rilis Senin, 
4 Maret 2019 

Pada konstruksi berita 
Republika.co.id tentang hukum 
cambuk yang berlangsung di 
halaman Masjid Syuhada 
Lamgugop ini menonjolkan 
beberapa hal yaitu: 

  

 

1. Pada struktur sintaksis di unit 
headline tampak Republika.co.id 
memulai menyusun fakta dengan 
menonjolkan pesan tentang 
hukuman bagi bagi pelanggar 
hukum syari'ay yang berefek 
harus dipapah setelah eksekusi 
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2. Pada struktur skrip di unit who 
Republika.co.id menunjukkan hal 
yang tidak biasa yang dilakukan 
dalam dunia jurnalistik yaitu 
mencantumkan identitas 
terpidana dengan nama yang 
sangat lengkap yang disertai 
nama orang tua lelaki terpidana 
yaitu sebagai berikut: Nurlaili 
binti Alainsyah, Rita Zahara binti 
Alm. Bakhtiar, Netty Herawati 
binti Mukhtar, Erlina binti Sipui, 
Nutidawati binti M. Yusuf, 
Yayang Maulida binti Zuwaini, 
Edianto bin Abdul Hamid, Rizki 
Kurniawan bin Alm. Rusli 
Abdullah, Ria Zuelmi bin Zulkifi, 
Julfikar bin M.Yusuf, Surya bin 
Hamdani, Tarmizi bin 
Amiruddin. 

  

 

3. Pada struktur Retoris 
Republika.co.id menekan fakta 
dengan menunjukkan grafis 
pengambilan foto proses saat 
pelaksanaan hukum cambuk dari 
arah depan dengan sangat berani. 
Di bagian leksikon 
Republika.co.id terlihat banyak 
menggunakan kata-kata istilah 
dalam hukum islam, seperti 
pelanggar syari'at, non mahram, 
ikhtilat dan khalwat. 
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2 “Tiga pelanggar 
syari’at Islam di Aceh 
Besar dihukum 
cambuk”  Rilis Jum'at 
5 Juni 2020 

Pada berita “Tiga pelanggar 
syari’at Islam di Aceh Besar 
dihukum cambuk” 
Republika.co.id 
mengkonstruksikan pemberitaan 
peristiwa pelaksanaan hukum 
cambuk di halaman Masjid 
Agung Al-Munawwarah, Kota 
Jantho, Kabupaten Aceh Besar. 
Ada beberapa hal yang menonjol 
dalam framing yaitu: 

   

1. Pada bagian sintaksis di unit 
headline Republika.co.id masih 
konsisten menyusun fakta 
dimulai dari memberi informasi 
awal yang mengabarkan dengan 
redaksi bahasa; pelanggar syari'at 
Islam yang dihukum cambuk. 

   

2. Pada bagian skrip 
Republika.co.id kembali 
menunjukkan konsistensinya 
dengan mencantumkan nama 
terpidana secara lengkap dan juga 
ada satu nama yang dilengkapi 
dengan nama orang tua terpidana, 
yaitu Hendriansyah Putra, 
Irmasyah Putri, Jasrin Lamkaruna 
bin Ismail. 
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3. Pada struktur Retoris 
Republika.co.id menekan fakta 
pada berita tersebut dengan 
menggunakan unit leksikon 
dengan pilihan kata-kata yang 
erat kaitannya dengan hukum 
Islam, seperti: 'uqubat, ikhtilat, 
pelanggar syari'at Islam. Pada 
unit grafis Republika.co.id 
memperkuat fakta dengan 
menunjukkan foto yang diambil 
dari arah belakang terhukum 
yang berfokus hanya pada dua 
tokoh, yaitu seorang terhukum 
dan seorang algojo yang 
mengarahkan rotan ke punggung 
terpidana 

Dari penyajian berita Republika.co.id mengenai pemberitaan 
hukum cambuk di Aceh terlihat Republika.co.id cukup intens dalam 
menyampaikan beritanya, dimulai dari Headline yang selalu 
menyusun fakta dengan menyebut para terpidana hukum jinayat 
tersebut sebagai penggar syari’at Islam yang ditulis berulang kali, 
hingga penggunaan kata-kata istilah yang lazim dipakai dalam 
literasi hukum Islam. 

Pada bagian skrip Republika.co.id juga selalu 
mencantumkan pasal-pasal hukum qanun jinayat dengan terperinci 
dalam menyajikan beritanya, selain itu Republika.co.id secara 
lengkap mencantumkan identitas para terhukum hukuman cambuk 
dengan cukup jelas yang disertai dengan nama ayah dari masing-
masing pelaku pelanggaran syari’at tersebut. 

Sebagai contoh bagian pada berita yang dirilis 4 Maret 2019, 
Republika.co.id mencantumkan nama-nama pelanggar hukum 
syari’at sebagai berikut: Nurlaili binti Alainsyah, Rita Zahara binti 
Alm. Bakhtiar, Netty Herawati binti Mukhtar, Erlina binti Sipui, 
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Nutidawati binti M. Yusuf, Yayang Maulida binti Zuwaini, Edianto 
bin Abdul Hamid, Rizki Kurniawan bin Alm. Rusli Abdullah, Ria 
Zuelmi bin Zulkifi, Julfikar bin M.Yusuf, Surya bin Hamdani, 
Tarmizi bin Amiruddin. 

Cara penulisan nama tokoh pada skrip berita seperti yang 
dilakukan oleh Republika.co.id di atas sangat jarang ditemukan 
dalam pemberitaan-pemberitaan yang lain selain pemberitaan 
tentang hukum cambuk di Aceh  

 Pada bagian sintaksis berita yang dirilis pada 5 Juni 2020, 
Republika.co.id juga menambah unsur pendukung pelaksanaan 
hukuman cambuk di Aceh pada masa pandemi Covid-19 dengan ikut 
mengutip pernyataan narasumber yang menyatakan bahwa 
pelaksanaan hukum cambuk di Aceh pada masa Pandemi Covid-19 
dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. 

 Pada bagian grafis Republika.co.id lebih condong 
mengambil gambar eksekusi hukuman cambuk dari arah depan, 
seperti yang terlihat pada berita yang dirilis pada 4 Maret 2019, yaitu 
tampak seorang terpidana wanita sedang menjalani hukum cambuk 
yang dieksekusi oleh seorang algojo dengan sudut pengambilan 
gambar dari arah depan dengan latar masyarakat yang sedang 
menonton jalannya eksekusi tersebut. 
 Pada berita yang dirilis pada 5 Juni 2020, grafis 
Republika.co.id hanya berfokus mengambil gambar terpidana dan 
algojo, yaitu Tampak dalam foto yang diambil dari arah belakang 
hanya seorang terpidana wanita dan seorang algojo yang 
mengarahkan rotan cambuk ke punggung terpidana wanita
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BAB V 
PENUTUP 

 
 

5.1. Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan hasil analisis 

konstruksi realitas pemberitaan serta analisis perbedaan framing 
yang digunakan pada media online Kompas.com dan 
Republika.co.id. Pada hasil analisis Konstruksi realitas pemberitaan 
hukum cambuk di Aceh pada Media Online Kompas.com yang 
dirilis pada 4 Maret 2019 dan 6 Juni 2020 dan Republika.co.id yang 
dirilis pada 4 Maret 2019 dan 5 Juni 2020, menjelaskan bahwa pada 
media online Kompas.com konstruksi realitas pemberitaan 
mengarah kepada pemberitaan sosial, yang memberitakan kepada 
pembaca kejadian hukum cambuk di Aceh secara efek yang terjadi 
bagi terhukum dan dengan menutupi identitas mereka secara tidak 
langsung Kompas.com mengisyaratkan bahwa yang terhukum 
bukanlah terpidana seperti pada kasus-kasus kejahatan lainnya tetapi 
adalah korban yang dicambuk oleh pelaku yang dikenal dengan 
istilah algojo. 

Sedangkan pada konstruksi realitas pemberitaan pada media 
online Republika.co.id mengarah pada pemberitaan agama, hal ini 
dapat dilihat dari penulisan istilah-istilah hukum dalam islam juga 
secara menonjol selalu menekan fakta dengan menyebut para 
terhukum dengan sebutan pelanggar Syari’at Islam. Republika.co.id 
juga selalu secara lengkap mencantumkan identitas para terhukum 
hukuman cambuk dengan cukup jelas yang disertai dengan nama 
orang tua (ayah) dari masing-masing pelaku pelanggaran syari’at 
tersebut. 

 Republika.co.id juga menambah unsur pendukung terhadap 
lepelaksanaan hukuman cambuk di Aceh pada masa pandemi Covid-
19 dengan ikut mengutip pernyataan narasumber yang menyatakan 
bahwa pelaksanaan hukum cambuk di Aceh pada masa Pandemi 
Covid-19 dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang 
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ada pada bagian penutup berita edisi 5 Juni 2020. 
 

5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran-saran yang 

dapat penulis sampaikan kepada semua pihak yang terkait dalam 
Analisis Framing Pemberitaan Hukum Cambuk di Aceh pada Media 
Online Kompas.com dan Republika.co.id adalah sebagai berikut: 

1. Secara etika jurnalistik, kepada redaksi Media Online 
Kompas.com dan Republika.co.id sebagai perusahaan yang 
menjalankan fungsi jurnalistik untuk mengontrol sosial, 
maka diharapkan dari penemuan penelitian ini agar kedua 
media bisa memberitakan berita pelaksanaan hukum cambuk 
di Aceh dengan menjunjung netralitas jurnalistik sesuai 
dengan kode-kode etik yang berlaku dengan tidak 
memaksakan diri untuk memuat berita-berita yang 
bermuatan pesan-pesan yang condong untuk kepentingan 
pribadi masing-masing media. 

2. Secara teoritis, kepada redaksi Media Online Kompas.com 
dan Republika.co.id sebagai perusahaan yang prodaknya 
informasi, sudah seharusnya menjadikan media sebagai 
sarana informasi yang bermanfaat bagi pembaca untuk 
menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya ilmu komunikasi dan masyarakat Indonesia pada 
umumnya. Bukan sekedar agent of propaganda bagi 
pembaca. 

3. Secara Praktis, diharapkan dalam penelitian mengenai 
Analisis Framing Berita Hukum Cambuk di Aceh pada 
Media Online Kompas.com dan Republika.co.id dapat 
dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat sebagai 
pembaca, praktisi humas pemerintahan dan organisasi-
organisasi media khususnya media online. Serta sebagai 
bahan perbandingan bagi peneliti lainnya untuk melakukan 
penelitian yang lebih mendalam sehingga dapat 
mendapatkan temuan yang lebih sempurna.
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