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 Nobody should be blamed for doing something until it is proved. When 

people say we did a bad thing, we have the right to show it is not true. 

(Amnesty International) 

 Hiduplah dengan pengetahuan maka kau akan menemukan kedamaian. 

(Fullah Jumaynah) 

 Berdiri dengan ilmu dan kemandirian adalah kunci untuk menjadi 

perempuan yang berdiri di kaki sendiri. (Fullah Jumaynah) 

 Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi seberapa banyak kita 

melakukan dosa atas nama agama. (Kartini) 

 Kehidupan lebih nyata dari pendapat siapapun tentang kenyataan. 

(Pramoedya Ananta Toer) 

 Kita mungkin adalah korban kekerasan, baik seksual, ekonomi, dan 

mental. Namun, kita tetaplah manusia yang memiliki hak hidup dengan 

layak dan tidak untuk dipermalukan. (Fullah Jumaynah) 
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ABSTRAK 

Fullah Jumaynah (12210038). Skripsi ini berjudul Wacana Perempuan Dalam 

Jaringan Terorisme (Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Pelaku Terorisme 

Perempuan Jaringan Bahrun Naim Oleh Majalah Tempo edisi 19-25 Desember 

2016). Studi pada wacana perempuan dalam pemberitaan sudah banyak dilakukan 

khususnya pada pemberitaan kasus kekerasan seksual, namun untuk kasus 

perempuan dan terorisme masih minim dilakukan. Penelitian ini mengambil 

sample pemberitaan Dian Yulia Novi calon pelaku bom bunuh diri dalam majalah 

Tempo edisi jaringan kulak tahu. Dalam penelitian ini, peneliti menunjukan 

bagaimana media melihat konflik wacana dominan dan terpinggirkan dalam 

persoalan perempuan yang terlibat dalam jaringan terorisme. Melalui model 

analisis Sara Mills, peneliti menemukan posisi subjek-objek dan posisi pembaca 

dalam pemberitaan. Selain itu juga terlihat sejauh mana ideologi yang berkuasa 

memengaruhi pemberitaan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa Tempo masih terbawa pada wacana dominan patriarki yang berkembang 

dalam kehidupan sosial. Tempo mengangkat pemberitaan perempuan yang 

hendak menjadi martir bom bunuh diri sebagai jalan untuk mengkritik 

pemerintah. Namun, pada ahirnya Tempo melakukan blaming victim dan terbawa 

pada wacana dominan mengenai tabunya perempuan yang terlibat dalam aktivitas 

politik. Pseudo feminism dalam media Tempo dan juga pada jaringan ISIS 

menjadi kunci utama dalam hasil penelitian ini.  

 

Kata Kunci: Wacana, Perempuan, Terorisme, Dominan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aksi terorisme di Indonesia masih menjadi ancaman kedamaian. Sejak 

memasuki tahun 2000 teror di Indonesia mulai aktif dimulai dari bom Bursa Efek 

Jakarta. Tahun 2002 bom Bali I menjadi terror dengan korban mencapai kurang 

lebih 200 jiwa. Di tahun 2016 teror masih aktif bahkan cenderung meningkat. 

Catatan kepolisian RI tahun 2016 menunjukan terdapat 170 kasus terorisme, naik 

drastis dari tahun sebelumnya 82 kasus.1 Desember 2016, polisi berhasil 

menggagalkan rencana “bom panci” yang direncanakan untuk mengebom 

kawasan Istana Negara. 

Peningkatan terorisme di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik di 

Suriah dan Irak yang tidak stabil akibat serangan ISIS, termasuk aksi teror bom 

panci yang berhasil digagalkan di Bekasi. Dian Yulia Novi salah seorang 

perempuan yang turut dibekuk kepolisian dalam teror tersebut. Perempuan 

tersebut tertangkap di Bekasi, Jawa Barat di sebuah rumah kost bersama barang 

bukti berupa bom seberat tiga kilogram yang siap meledak.2 Ini menjadi fenomena 

pertama di Indonesia dalam dunia terorisme bahwa ada perempuan yang menjadi 

martir bom bunuh diri. 

                                                           
1http://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta/156900-daftar-aksi-rencana-teror-indonesia-

2016, diakses pada 26/1/2017 pkl 14.12 wib. 
2Wayan Agus dan Danang Firmanto, “Teror Jaringan Kulak Tahu”, Majalah Tempo edisi 19-25 

Desember 2016. 

http://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta/156900-daftar-aksi-rencana-teror-indonesia-2016
http://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta/156900-daftar-aksi-rencana-teror-indonesia-2016
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Seorang penulis buku dan pemerhati isu terorisme Noor Huda Ismail 

dalam sebuah penelitiannya menunjukkan bahwa ada sekitar 500 jihadis pergi 

untuk mendukung ISIS di Syria, termasuk perempuan dan anak-anak. Perempuan 

dan anak sebagai kelompok rentan menjadi sasaran bagi kalangan fundamentalis 

Islam dalam perekrutan teror. Hal ini menjadi sorotan dari berbagai pihak dari 

pemerintah, ulama, hingga media. Salah satu contohnya ketua umum PBNU Said 

Aqil Siraj memberikan perhatian terhadap fenomena ini melalui opininya dalam 

Harian Kompas edisi 5 januari 2017 dengan judul “Perempuan dan Terorisme.”  

Dalam melihat perempuan yang menjadi aktor teror, jika melihat culture 

masyarakat Indonesia saat ini masih cukup lekat dengan konstruk patriarki. 

Perempuan lemah, keibuan, emosional, irasional dan tidak punya hak atas 

keputusannya sendiri. Perempuan menjadi konco wingking, manut katut dengan 

laki-laki sebagai pemimpin. Namun, disaat itu pula revolusi mindset gender mulai 

didengungkan khususnya oleh kalangan feminis. Salah satu contohnya Amina 

Wadud dengan gagasannya “Jihad Gender” dikenal sebagai feminis Muslim.3 

Dalam kasus keterlibatan perempuan dalam jaringan terorisme, media juga 

sangat berperan aktif untuk memberikan informasi kepada khalayak terkait 

perkembangan ISIS dan jaringannya sebagai kepala terorisme saat ini. Seperti 

halnya teror bom panci dimana perempuan sebagai bakal pengantin dan 

penyimpan bom. Sementara, berita sendiri merupakan hasil dari pertarungan 

wacana antara berbagai kekuatan dalam masyarakat yang melibatkan pandangan 

dan ideologi wartawan atau media. 

                                                           
3Farichatul Maftuchah, “Jihad Gender: Sebuah Pembicaraan Hermeneutika”, Jurnal Studi Gender 

dan Anak, Vol. 5 No.1 (Jan-Jun 2010), hlm. 3. 
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Media merupakan realitas yang telah dikonstruksikan dalam bentuk yang 

bermakna, dimana bahasa merupakan unsur utama dalam proses realitas. Dalam 

media massa atau surat kabar, keberadaan bahasa sudah tidak lagi hanya sebagai 

alat untuk menggambarkan sebuah realitas, tetapi dapat menentukan gambaran 

mengenai suatu realitas media yang muncul di benak khalayak.4 Artinya 

penggunaan bahasa media mengandung makna, yang tidak hanya mencerminkan 

realitas melainkan juga membentuk realitas itu sendiri. 

Selama ini sudah cukup banyak penelitian, artikel, buku dan karya literasi 

yang mengangkat persoalan media yang masih bias gender khususnya pada 

pemberitaan kasus kekerasan seksual. Perempuan dalam media massa selama ini 

masih kerap digambarkan sangat tipikal yang tempatnya ada di rumah, tidak 

mampu membuat keputusan penting, sebagai objek atau simbol seks, objek 

pelecehan dan kekerasan, selalu disalahkan dan bersikap pasif serta berbagai 

stigma negative lainnya. 

Peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana Tempo sebagai industri 

media nasional mewacanakan dan memosisikan perempuan dalam pemberitaan 

jaringan teroris Bahrun Naim. Peneliti memilih tempo sebagai objek penelitian 

karena peneliti menemukan majalah Tempo satu-satunya media cetak mainstream 

bertaraf  nasional bahkan tersedia dalam bahasa Inggris yang memberitakan kasus 

ini secara khusus dalam edisi majalah. Dalam edisi majalah level investigasi kasus 

lebih dalam dibandingkan dengan berita harian.  

                                                           
4 Melvin DeFleur dan Sandra Ball-Rokeah, Theoris of Mass Communication, ed. 5 cet.1 (London: 

Longman, 1989) hlm. 256. 
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Dalam Thesis karya Ahmad Junaidi yang telah dibukukan “Media Massa 

dan Pornografi: Pro Kontra Pemberitaan Inul Daratista Dalam Media Cetak 

Nasional”, Tempo merupakan salah satu media yang cukup sensitif gender dengan 

tidak mengkategorikan Inul dalam kategori pornografi. Alasan yang terahir, 

Tempo pernah menerbitkan majalah edisi khusus perempuan pada majalah edisi 

Senin, 18 April 2016 dengan tema “Perempuan-perempuan Penembus Batas” 

yang menceritakan empat puluh lima perempuan pilihan yang menunjukan 

perjuangan disejumlah bidang yang sering kali patriarkis dengan mengambil jalan 

berisiko. Tempo memberitakan perempuan yang terlibat dalam gerakan terorisme 

masih minim dilakukan penelitian. Selain itu, pandangan Tempo yang kerap kritis 

terhadap kebijakan pemerintah Sehingga, pandangan Tempo terkait perempuan 

dalam jaringan terorisme ini bisa dilihat dari bagaimana pemberitaannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana wacana perempuan yang dibangun dalam berita perempuan 

dalam jaringan terorisme oleh majalah Tempo? 

2. Bagaimana Tempo memosisikan perempuan dalam terorisme? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana majalah 

Tempo mewacanakan perempuan dalam jaringan terorisme. Serta untuk 

mengetahui posisi perempuan dalam jaringan Terorisme dilihat dari perspektif 

berita yang dimuat oleh Tempo dalam edisi Majalah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu 

komunikasi dan media khususnya wacana media yang berbasis gender. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif rujukan bagi para 

pembaca dan para penggagas media. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang bertemakan wacana dalam media khususnya wacana tentang 

perempuan dalam media sudah cukup banyak. Namun, peneliti melihat masih 

sedikit penelitian yang spesifik pada wacana media terhadap perempuan dalam 

jaringan terorisme. Ada lima hasil penelitian yang peneliti ambil sebagai tinjauan 

pustaka dalam penelitian ini, yaitu: 

Pertama, skripsi dari Folly Akbar dengan judul Analisis Wacana 

Pemberitaan Penutupan Lokasi Dolly di Harian Republika dan Kompas. Skripsi 

Folly Akbar memiliki kesamaan dalam subjek penelitian sama-sama meneliti 

wacana media dan menggunakan analisis wacana Sara Mills dalam menganalisa 

subjek objek dan posisi penulis-pembaca. Perbedaannya terletak pada objek 

penelitian dan isu yang diangkat. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Folly Akbar ditemukan bahwa 

media yang dijadikan sebagai objek penelitian sama-sama memosisikan korban dari 

kekerasan negara (pekerja Dolly) sebagai objek yang direpresentasikan pemerintah. 
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Hanya saja Kompas salah satu media yang diteliti lebih cenderung hati-hati dan 

melihat permasalahan Dolly lebih luas. 

Kedua, Jurnal Review Politik Vol. 05, No. 1, Juni 2015 dengan judul 

Dekonstruksi Feminitas Dalam Gerakan Teroris Di Dunia Islam. Judul tersebut 

ditulis oleh Aniek Nurhayati dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal tersebut 

sama-sama mengankat isu perempuan dan terorisme. Hanya saja pada penelitian 

terseut focus pada dekonstruksi bukan discourse atau wacana. 

Jurnal tersebut sama-sama menggunakan riset perpustakaan sebagai salah 

satu metodolgi yang digunakan. Hasil dari riset tersebut melihat kenyataan 

perempuan dan terorisme sebagai bagian mendekonstruksi wacana mapan yang 

telah ditetapkan, yakni dekonstuksi konservatisme yang dilakukan oleh terorism. 

Ketiga, skripsi Arif Rakhmat Agus Kurniawan tahun 2015 dengan judul 

Pemberitaan Gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) Di Media Online. 

Mahasiswa program sudi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut memiliki persamaan dalam 

mengambil analisisis wacana kritis untuk menganalisa sebuah pemberitaan. Namun 

berbeda analisa wacana yang digunakan. 

Selain itu juga ada kedekatan isu, yakni isu terorisme dan ISIS sebagai 

organisasi politik yang banyak diduga sebagai dalang terorisme dari gerakan islam 

fundamentalis. Hasil penelitiannya adalah, kompas.com lebih dominan 

menggunakan proses Inklusi dalam bentuk kategorisasi terhadap kelompok ISIS. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Institute for Policiy Analysis of 

Conflict (IPAC) berjudul Mothers to Bombers: The Evolution of Indonesia Women 
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Exremist. Penelitian tersebut dilaporkan pada 31 January 2017 dengan nomor 

laporan 35.5 Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa evolusi perempuan 

Indonesia dalam jaringan ekstimisme mencari peran yang lebih aktif. Bahkan 

jaringan ekstrimisme sendiri sudah melihat peran taktis perempuan menjadi 

penting. 

IPAC melakukan penelitian langsung dengan wawancara kesaksian mantan 

teroris, pengamatan dan studi pustaka. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

IPAC dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan 

memiliki kedekatan isu. Hanya saja, IPAC berfocus pada evolusi perempuan dari 

mulai gerakan ekstimis awal pada 1990an sampai sekarang. Sementara penelitian 

ini berfocus pada wacana perempuan dalam jaringan terorisme dengan melibatkan 

Tempo sebagai media yang dianalisa. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Paradigma Penelitian Teks Media 

Penelitian mengenai analisis wacana berkaitan dengan studi mengenai 

bahasa atau pemakaian bahasa. Maka dalam analisa wacana terdapat tiga 

paradigma yang kerap dijadikan sebagai pendekatan penelitian. Sebagaimana 

ditulis oleh A.S. Hikam6 paradigma-paradigma dalam analisis wacana ada tiga. 

Pandangan pertama diwakili oleh kaum positivism-empiris yang melihat bahasa 

                                                           
5 Intitute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Mothers to Bombers: The Evolution of Indonesia 

Women Extremist, IPAC Report No. 35: 31 January 2017. 
6 Mohammad A.S. Hikam, “Bahasa dan Politik: Penghampiran Discursive Practice”, dalam Yudi 

Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed), Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde 

Baru, Bandung, Mizan, 1996, terutama hlm. 78-86. 
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sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya.7 Paradigma 

tersebut memisahkan antara pemikiran dan realitas. Titik kunci dari paradigma ini 

hanya melihat kebenaran dari kaidah sintaksis dan semantik. Peneliti berposisi 

netral dan tidak perlu melihat subjektif bagaimana bahasa dituliskan. 

Paradigma kedua adalah konstruktivisme. Konstruktivisme banyak 

dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi, sehingga dalam melihat bahasa tidak 

hanya dilihat sebagai realitas objektif belaka. Subjek dianggap sebagai faktor 

sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya8. Sehingga, 

pandangan konstruktivisme dalam melihat analisis wacana adalah alat yang 

digunakan untuk membongkar maksud dan makna-makna tertentu dari subjek 

yang menggunakan bahasa. Jadi dalam analisanya menempatkan diri sebagai 

posisi sang pembicara.  

Paradigma ketiga adalah pandangan krtitis. Pandangan kritis lebih detail 

dalam melihat bahasa atau pernyataan dibandingkan dengan konstruktivisme. 

Pandangan kritis menilai dalam analisis wacana tidak hanya sekadar melihat 

kebenaran atau kesalahan bahasa. Konstelasi kekuataan atau kekuasaan dinilai 

berpengaruh terhadap proses produksi dan reproduksi makna.9 Netral adalah hal 

yang tidak ada jika dilihat melalui paradigma kritis, karena pandangan individu 

dipengaruhi oleh kekuataan yang paling dominan di masyarakat. 

Sehingga, dalam pandangan kritis analisis wacana digunakan dengan 

tujuan membongkar kuasa yang ada dalam proses produksi dan reproduksi makna. 

                                                           
7 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LKiS, 2001) hlm 4. 
8 Ibid, hlm. 5. 
9 Ibid, hlm. 6. 
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Dalam hal inilah pandangan yang ke tiga ini disebut sebagai analisis wacana kritis 

(Critical Discourse Analysis/CDA). Analisis wacana kritis berbeda dengan 

paradigma positivism dan konstruktivisme yang masuk dalam kategori Analisis 

Wacana (Discourse Analysis). 

Wacana dilihat dalam penggunaan bahasa dalam tuturan dan tulisan 

sebagai bentuk dari praktik sosial. Dengan analisis wacana kritis, keadaan yang 

rasis, seksis, keadaan sosial yang timpang dilihat dari adanya ketimpangan 

kekuasaan di dalam masyarakat. Bahasa digunakan sebagai pertarungan wacana 

yang dipengaruhi oleh kekuasaan. 

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis sebagai pendekatan analisa. 

Tentu dengan mengambil posisi ini akan melihat bagaimana teks berita tidak 

dapat dilepaskan dari relasi-relasi kuasa. Kuasa merupakan aspek yang pokok 

dalam teks berita untuk mendefinisikan dan merepresentasikan sesuatu. Ada dua 

pandangan wacana yang menggunakan paradigm kritis yakni Michael Foucault 

dan Althusser. Namun ke dua teori tersebut masih melihat dari pandangan teori 

secara umum. Sehingga dalam analisis teks kritis ada lima pemikir penting yang 

terlibat, yakni: Roger Flower dkk, Theo Van Leeuwen, Sara Mills, Teun A. Van 

Dijk, dan Norman Fairchlough. 10 

Penelitian yang menggunakan paradigm kritis maka akan 

mempertanyakan siapa yang mengontrol media, alasan kenapa ada yang 

mengontrol, keuntungan yang bisa diambil dari control terhadap media, kelompok 

dominan dan tidak dominan, dan lain sebagainya. Utamanya paradigm kritis 

                                                           
10 Ibid, hlm. 20. 
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menilai media sebagai sarana control kelompok dominan terhadap kelompok non 

dominan hingga melebihi batas memarjinalkan. 

Dengan meyakini bahwa kekuatan ekonomi, politik, dan social, adalah 

yang memengaruhi kehidupan, pun dengan berita menjadi hal yang tidak bersifat 

netral. Maka ada beberapa hal yang harus diamati yang menjadi karakteristik 

utama sebuah penelitian menggunakan pendekatan kritis. Pertama, dilihat dari 

tujuan penelitiannya adalah untuk mengkritik dan transformasi hubungan yang 

timpang.11 

Kedua, dalam melihat realitas yang diteliti dengan melihat realitas yang 

telah dibentuk oleh sejarah dan kekuatan social, budaya, dan ekonomi politik. 

Ketiga, posisi peneliti menempatkan diri sebagai aktivis, advokat, dan 

transformative intelectuall. Keberpihakan, nilai hingga etika moral menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan. Keempat, cara penelitian dengan subjektif partisipatif 

yakni menafsirkan dengan subjektif atas teks, dengan mengutamakan 

komprehensifitas, konstektual, dan multi level analisis yang bisa dilakukan 

melalui pemosisian keberpihakan. Kelima, penelitian melihat kualitas penelitian 

dengan melihat sejauh mana konteks, historis, social, budaya, ekonomi, dan 

politik dari teks diperhatikan. 

2. Teori Wacana Kritis 

Wacana menurut Foucault adalah suatu upaya pengungkapan maksud 

tersembunyi dari subjek yang mengemukakan suatu pernyataan.12 Apa yang 

                                                           
11 Ibid, hlm. 50. 
12 Eriyanto, hlm. 5. 
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disebut wacana kerap berkaitan dengan bahasa, tetapi bahasa ini merupakan 

jendela yang tidak transparan dimana kenyataan yang ingin dijelaskan telah 

melalui konstruksi. Bahasa adalah alat kekuasaan, tetapi sekaligus juga produk 

kekuasaan, jadi bahasa dan kekuasaan ini menyatu.13 

Wacana tidaklah dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam 

teks saja, tetapi merupakan sesuatu yang mereproduksi sebuah gagasan atau 

konsep. Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide atau konsep 

tersebut dibentuk dalam suatu konteks tertentu. Sehingga, wacana dapat 

memengaruhi cara berfikir dan bertindak tertentu.14 

Pandangan Foucault ini tak lepas dari konsep pengetahuan dan kekuasaan. 

Kekuasaan bukan hanya terminologi kepemilikan ataupun negara, melainkan ada 

pada individu subjek yang kecil. Kuasa adalah yang memiliki kekuatan dalam 

menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubungan-hubungan itu sendiri seperti 

hubungan sosial ekonomi, keluarga, seksualitas, media komunikasi dan lain 

sebagainya. Setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri 

melalui mana khalayak digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah 

ditetapkan.15 

Kekuasaan teraktualisasikan melalui ilmu pengetahuan. Kuasa tidak 

bekerja melalui represi dan penindasan, tetapi melalui normalisasi dan regulasi. 

Kekuasaan berdiri berdasarkan kondisi ekonomi politik. Setiap kekuasaan 

menghasilkan kebenaran yang disebarkan melalui wacana yang dibentuk. Wacana 

                                                           
13Budi Rajab, “Perempuan Dalam Modernisme dan Postmodernisme”, Jurnal Sosiohumaniora 

Universitas Padjadjaran, Vol. 11:3 (November, 2009), hlm. 9. 
14Eriyanto, Analisis Wacana, hlm. 65. 
15ibid, hlm. 67. 
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hadir ke masyarakat melalui teks. Makna dan tafsir dari wacana ada dalam teks 

secara intrisik. Seperti seseorang yang membaca suatu teks berita tidak 

menemukan makna dalam teks, sebab yang dia temukan dan hadapi secara 

langsung adalah pesan dalam teks. 

Makna itu diproduksi lewat proses yang aktif dan dinamis, baik dari sisi 

pembuat maupun khalayak pembaca. Proses dari pembaca dan teks inilah yang 

mempunyai andil dalam produksi makna. Dalam hubungan inilah menempatkan 

seseorang menjadi satu bagian dalam system tata nilai yang lebih besar dimana 

dia hidup dalam masyarakat. Sehingga, pada titik ini pula ideologi bekerja. 

Ideologi adalah hasil rumusan dari individu-individu tertentu. Ideologi 

membutuhkan subjek juga menciptakan subjek.16 Apparatus ideologis sebagai 

salah satu dari dua dimensi negara menurut Althusser, bekerja memanipulasi 

kesadaran masyarakat bahkan sebagai alat legitimasi atas tindakan apparatus 

represif dalam menekan secara fisik. Salah satu yang menjadi agen dari apparatus 

ideologis adalah media. Media meligitimasi wacana, pesan, bahkan penindasan. 

Namun, bukan berati media adalah kekuatan yang jahat secara sengaja. 

Sebagaimana kembali pada konsep kuasa Foucault, ada ide yang terbentuk secara 

sistematis. 

a. Berita Sebagai Produksi Wacana 

Proses produksi dan distribusi wacana melalui media salah satunya adalah 

melaui berita. Berita sebagai salah satu wacana memiliki karakteristik tersendiri 

yang relative memenuhi surat kabar. Menurut pandangan kontruksi sosial, berita 

                                                           
16 Lihat konsep Althusser tentang Ideologi pada Eriyanto, Analisis Wacana…. hlm: 98-100. 
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bukan merupakan cerminan peristiwa atau fakta riil dalam arti nyata. Ia adalah 

produk dari dialektika antara wartawan dengan fakta yang dilihatnya. Realitas 

diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan, kemudian realitas 

tersebut dimaknai. Konsep fakta diekspresikan untuk melihat realitas. 

Bagi para kaum konstruksionis, realitas menjadi bersifat subjektif. Karena 

realitas itu dihadirkan oleh konsep subjektifitas wartawan. Dalam hal ini realitas 

dalam berita tercipta melalui konstruksi dan pandangan tertentu dari wartawan. 

Maka, di sini semakin jelas bahwa media menjadi subjek yang mengkonstruksi 

realitas. Pembuatan berita di media pada dasarnya tak lebih dari penyusunan 

realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita.17 

Sebelum melakukan peliputan, ada hal yang disebut sebagai eksternalisasi 

yang setiap wartawan memiliki perspektif yang beragam. Adalah pandangan 

wartawan atau konstruksi terhadap apa yang akan diberitakan. Konsep ini akan 

memengaruhi proses produksi berita selain fakta yang ada dalam suatu peristiwa.  

Dapat disimpulkan fakta, peristiwa, atau realitas dari sebuah berita adalah 

konstruksi makna. Di sinilah menjadi titik temu dengan konsep wacana dan 

ideologi. Fakta adalah subjektifitas berupa konstruksi dan pandangan wartawan 

dalam peristiwa dan fakta tertentu. Peristiwa dipahami bukanlah sebagai taken for 

garated. Karena, wartawan dan medialah yang secara aktif membentuk realitas. 

Fakta diproduksi dalam bentuk simbolik: kata-kata dalam sebuah berita.18 

Sehingga, penyajian fakta bergantung pada bagaimana wartawan mengemas 

dalam sebuah kata-kata dalam berita. Beberapa fakta dikumpulkan dan dirangkai 

                                                           
17Alex Sobur, Analisis Teks Media, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88. 
18Folly Akbar, Analisis Wacana Pemberitaan Penutupan Lokalisasi Dolly Di Harian Republika dan 

Harian Kompas, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 17.  
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sehingga mempunyai makna tertentu. Penyajian fakta yang hendak ditonjolkan 

diletakan pada lead atau headine berita. 

Dalam proses konstruksi realitas inilah bahasa menjadi unsur penting. 

Penggunaan bahasa berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang 

dikandungnya. Saat media massa membuat berita, maka wartawan (komunikator) 

yang menentukan pilihan kata (symbol). Simbol yang digunakan memengaruhi 

makna, dan makna adalah bagaimana produksi wacana. 

Produksi wacana yang dihasilkan oleh berita melalui konsesus 

menghasilkan bagaimana suatu peristiwa dimaknai dan dipahami bersama. 

Melalui konsesus terjadi proses homogenisasi bahwa masyarakat normalnya 

adalah satu, mempunyai ketertarikan dan minat serta kekuasaan yang sama. Maka, 

nilai konsesus ini akan mengkatekorisasikan perilaku atau peristiwa normal dan 

tidak normal, tidak rasional, menyimpang dan lain sebagainya.  

b. Wacana Perempuan Dalam Media Massa 

Media menjadi salah satu alat produksi wacana. Patriarki muncul dalam 

penguasaan negara, penguasaan media massa dan lain sebagainya.19 Salah seorang 

tokoh feminism yang juga memiliki gagasan pada wacana media yakni Sara Mills, 

mencoba membongkar konstruk wacana dalam media massa. Titik perhatian dari 

perspektif Sara Mills adalah menunjukan bagaimana teks bias dalam 

menampilkan perempuan. Perempuan cenderung ditampilkan sebagai pihak yang 

salah dan marjinal dibandingkan laki-laki. Penggambaran yang buruk dan 

                                                           
19Priyo Soemandoyo. Wacana Gender & Layar Televisi, (Yogyakarta: LP3Y dan Fort Foundation, 

1999), hlm. 109. 
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diskriminasi dalam teks inilah yang menjadi sasaran utama Sara Mills, serta 

bagaimana bentuk dan pola pemarjinalan perempuan dalam teks. 

Sara Mills dalam melihat teks adalah bagaimana posisi aktor di dalam 

teks. Siapa yang menjadi subjek pencitraan dan siapa yang menjadi objek 

pencitraan akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna 

diperlakukan dalam teks secara keseluruhan.20 Selain itu, Sara Mills juga 

memusatkan perhatian pada bagaimana posisi penulis dan pembaca berada dalam 

teks.  

Menurut Mills, teks hadir dalam bangunan konstruksi wacana tidak 

menempatkan pembaca sebagai seorang yang pasif. Pembaca juga akan 

menghadirkan interpretasi makna. Karena menurutnya, teks adalah suatu hasil 

negosiasi antara penulis dan pembaca.21 Maka, sebuah media juga penting dalam 

memosisikan pembaca dalam teks. 

Sehingga, konstruk wacana yang hendak dibangun, mampu berdialektika 

dengan fikiran pembaca. Jika konsepsi ini diterjemahkan dalam bentuk berita, 

maka analoginya berita bukanlah semata sebagai hasil produksi dari awak media 

atau wartawan. Karena berita adalah hasil negosiasi antara wartawan dengan 

kalayak pembaca. 

 

 

 

 

                                                           
20Eriyanto, Analisis Wacana, hlm. 200. 
21ibid, hlm. 203. 
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Tabel 1 

Konsep Produksi Wacana Sara Mills 

 

 

Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana, (Yogyakarta: LKiS, 2008) hlm 205 

 

3. Wacana Dominan Perempuan 

a. Ketidakadilan Gender 

Mansour Fakih menjelaskan bahwa perbedaan gender khususnya dalam 

pembangunan telah melahirkan ketidakadilan. Perbedaan gender adalah perbedaan 

sifat antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun 

kultural.22 Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik laki-

laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. 

Ketidakadilan gender menurut Mansoer Fakih termanifestasikan dalam 

berbagai bentuk. Dari berbagi bentuk ketidakadilan gender tersebut perempuan 

menjadi kelompok yang rentan menjadi korban dari ketidakadilan gender. 

Manifestasi ketidakadilan gender yang spesifik perempuan sebagai kelompok 

dominan sebagai korban adalah: 

Pertama, Marginalisasi perempuan atau proses pemiskinan perempuan. 

Sumber dari marginalisasi perempuan adalah seperti kebijakan pemerintah, 

keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, kebiasaan, atau bahkan asumsi ilmu 

pengetahuan. Misalnya dalam ranah pekerjaan adalah adanya tingkatan upah 

                                                           
22 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial. (Yogyakarta: INSIST Press, 2008) 

hlm. 8. 

Konteks 

Penulis 

Teks Konteks 

Pembaca 
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buruh dari sektor otomotif sampai garmen tekstil. Pada sektor garmen mayoritas 

buruh adalah perempuan, sementara di sektor tersebut upah buruhnya terendah. 

Marginalisasi perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja, namun juga terjadi 

dalam rumah tangga, masyarakat, dan bahkan negara. 

Kedua, Subordinasi perempuan atau penempatan perempuan pada posisi 

yang tidak penting atau second class. Hal ini disebabkan konstruk perempuan 

digambarkan seperti irrasional, emosional, tidak bisa menjadi pemimpin dan lain 

sebagainya. Contohnya dalam rumah tangga, jika memiliki keuangan terbatas dan 

harus mengambil keputusan menyekolahkan anaknya. Jika terdapat anak laki-laki 

dan perempuan, maka prioritas diberikan ke anak laki-laki. 

Ketiga, Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap perempuan. 

Contohnya adalah bahwa tugas perempuan adalah melayani suami. Stereotype 

terjadi dimana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, culture 

dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotype tersebut. 

Keempat, violence atau kekerasan terhadap perempuan. Adalah serangan 

atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang 

hingga ekonomi. Hal ini disebabkan ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam 

masyarakat. Ada banyak macam dan bentuk kekerasan berdasarkan jenis kelamin: 

Pertama ada pemerkosaan, yakni bentuk paksaan terhadap seseorang untuk 

mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Kedua 

kekerasan fisik seperti pemukulan dan serangan fisik lainnya. Ketiga bentuk 

penyiksaan yang mengarah ke organ alat kelamin. Keempat kekerasan dalam 

bentuk pelacuran (prostitution). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap 
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perempuan yang diselenggarakan oleh suatu sistem ekonomi yang merugikan 

perempuan. Kelima kekerasan dalam bentuk pornografi, dalam hal ini tubuh 

perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang. 

Keenam, ada kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam 

Keluarga Berencana (KB). Ketujuh jenis kekerasan terselubung, adalah 

memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai 

cara dan kesempatan tanpa kerelaan dari si pemilik tubuh. Kedelapan yakni 

pelecehan seksual. 

Sebagai tambahan, melihat dari aspek ekonomi politik modus kekerasan 

ada dalam bentuk bermacam-macam seperti kekerasan langsung (direct violence), 

kekerasan tidak langsung (indirect violence), kekerasan represif (repressive 

violence), dan kekerasan alienatif (alienating violence). Kekerasan yang paling 

dekat dengan eksistensi kaum perempuan adalah kekerasan alienatif. Kekerasan 

ini berhubungan dengan pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, seperti 

hak perkembangan emosional; kekerasan yang berhubungan dengan budaya dan 

intelektual. 

Bentuk ketidakadilan gender yang selanjutnya kelima ada beban kerja. 

Beban kerja ini adalah akibat dari anggapan bahwa semua pekerjaan domestic 

adalah tanggung jawab perempuan. Sehingga perempuan harus bekerja keras 

untuk mengurus kerjaan domestik, belum lagi jika perempuan harus bekerja di 

luar maka ia memikul beban kerja ganda. 
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b. Wacana Perempuan Dalam Islam 

Lahirnya ideologi patriarki kerap didukung oleh dogma agama seperti 

mitos tentang penciptaan perempuan dalam penafsiran suatu teks suci al-quran. 

Mitos tersebut melahirkan pandangan negative terhadap perempuan, yaitu 

perempuan adalah bagian dari laki-laki.23 Hal tersebut kerap menjadi legitimasi 

bahwa apapun keputusan laki-laki, perempuan harus mengikuti. Kebebasan 

perempuan dibatasi oleh kaum laki-laki. Hal tersebut bisa dilihat dari dua hal:24 

Pertama, potensi dan kemampuan kaum perempuan sampai hari ini belum 

berwujud melembaga. Sumber daya kaum perempuan masih relatif kurang. Untuk 

memperoleh pendidikan yang hari ini sudah dibebaskan, kaum perempuan masih 

mengisolasi diri dengan pemikiran sempit. Seperti halnya pandangan bahwa 

perempuan tidak bisa dilepaskan dari dimensi kehidupan dapur, sumur, dan kasur.  

Kedua, sikap inferior kaum perempuan untuk menghadapi kemajuan, 

dimanfaatkan secara berlebihan oleh kaum laki-laki. Dengan mencaplok fiqh-fiqh 

sosial atau politik, tidak sedikit laki-laki yang menganggap rendah kaum 

perempuan. Perempuan dijadikan sebagai objek upah murah tanpa melihat 

kemampuan dan profesinya.  

Berkaitan dengan laki-laki dan maskulinitas, sifat heterogen maskulinitas 

muslim, dimulai dengan apa yang bisa disebut sebagai "hegemonik" maskulinitas 

yang dominan. Ini tercermin dalam wacana di seluruh dunia muslim kontemporer 

tentang agama, politik dalam kehidupan sehari-hari. Syeh Abdul A'la Maududi 

                                                           
23 Fadhilah Suralaga, dkk, Pengantar Kajian Gender, (Jakarta: PSW Syarif Hidayatullah, 2003), 

hlm. 2. 
24 Dadang S. Anshori, dkk, Membincangkan Feminisme, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 

52-53. 
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seorang Teolog Pakistan abad ke-20 yang berpengaruh, membangun 

pemikirannya tentang pola dasar manusia dalam struktur sosial keluarga, bahwa 

tugas satu-satunya perempuan adalah sebagai ibu rumah keluarga. Ini merupakan 

bentuk pemisahan jenis kelamin dan hubungan gender secara tradisional. 

Gagasan yang seperti itulah yang telah ditekankan dan disebarluaskan di 

semua masyarakat muslim di tingkat yang lebih besar atau yang lebih kecil. 

Dengan demikian, penafiran teks-teks Islam dan masyarakat, telah memberikan 

pengetahuan yang mapan tentang feminitas dan maskulinitas.  

Al-Qur’an sebagai rujukan prinsip masyarakat islam pada dasarnya 

mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama.25 Persamaan 

kedudukan laki-laki dan perempuan selain dalam hal pengambilan keputusan, juga 

dalam hak ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaan dan tidaklah suami 

ataupun bapaknya boleh mencampuri hartanya. 

Mansoer Fakih menjelaskan asal datangnya pemikiran yang menjadi tafsir 

dan tradisi keagamaan yang meletakan posisi perempuan lebih rendah dari laki-

laki antara lain:  

Pertama, adanya pengaruh culture Timur Tengah pada abad pertengahan. 

Seperti halnya Sheikh Nefzawi seorang pernulis Muslim yang mewakili culture 

pada zamannya menjelaskan tipe ideal kaum perempuan di masa itu. Sebagai 

contoh dia mengidealkan perempuan adalah perempuan yang jarang bicara atau 

tertawa, yang tak pernah meninggalkan rumah, tidak memiliki teman perempuan 

                                                           
25Muhammad Assa, The Massage of the Qur’an, (Gibraltar: 1980), hlm. 933, tp. 
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dan tidak percaya terhadap siapapun kecuali suaminya. Dalam hal ini culture 

patriarki benar-benar turut dalam andil melanggengkan ketidakadilan gender. 

Kedua, adalah peran dari tafsir agama. Mansoer Faqih mengutip dari Ali 

Engineer mengusulkan dalam memahami ayat yang berbunyi “laki-laki adalah 

pengelola atas perempuan” hendaknya dipahami sebagai deskripsi keadaan 

struktur dan norma sosial masyarakat pada masa itu, dan bukan suatu norma 

ajaran.26 Sehingga, untuk memahami konteks ayat harus benar memahami kondisi 

perkembangan zaman dan keadaan. 

Perlu ditegaskan bahwa tafsir atas interpretasi terhadap ajaran agama 

sangat dipengaruhi oleh pandangan yang digunakan oleh penafsirnya. Sering kali 

juga berkaitan dengan seberapa jauh keuntungan spiritual dan material yang 

diperoleh. Artinya tafsir agama, erat kaitannya dengan aspek ekonomi, politik, 

kultural, dan juga ideologi.27 Posisi perempuan yang tersubordinasi merupakan 

hasil praktek diskursif pada berbagai bidang, seperti seksualitas, agama, politik, 

sosial kebudayaan, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kesemua 

bidang itu “dikuasai” wacana maskulin.28 

Dalam konteks pandangan ini, wacana umum adalah wacana yang 

maskulin. Maka, untuk menyetarakannya perempuan harus memiliki keinginan 

untuk skeptis atas segala bentuk kepercayaan pada kebenaran mutlak, 

pengetahuan, kekuasaan, dan bahasa. Serta melihat bahwa itu semua sifatnya 

hanyalah representatif dan politis bagi kepentingan laki-laki sebagai kelompok 

                                                           
26Dikutip dari Asghar Ali Enggineer dalam “The Rights of Women in Islam”, dari Mansour Fakih, 

Analisis Gender, hlm. 138. 
27ibid, hlm. 141. 
28Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial. (Jakarta: Grafiti 

Pers, 1996), hlm. 78-82. 
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dominan. Secara umum, perempuan harus tidak mengakui dan menolak wacana 

serta hubungan kekuasaan yang berlangsung dalam masyarakat. 

Perempuan harus memungkinkan untuk membangun relasi kuasa yang 

didalamnya melibatkan produksi wacana yang diproduksi sendiri. Seperti yang 

disampaikan oleh Foucault bahwa kekuasaan itu ada dimana-mana dan dimiliki 

siapapun individu atau sekecil apapun kelompok masyarakat termasuk 

perempuan. Sehingga, ketika perempuan memiliki kekuasaan harus dimanfaatkan 

untuk mendekonstruksi wacana. 

 

G. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung-jawabkan secara 

ilmiah, dalam melacak, mengumpulkan, serta menganalisis data dan menjadi 

sebuah kesimpulan jawaban atas pertanyaan rumusan masalah, penulis 

memerhatikan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Sedangkan jika 

ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam model deskriptif. Artinya, 

penelitian ini lebih berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran 

penyajian laporan tersebut. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive 

sampling, yakni pemilihan sumber data dengan dipilih oleh peneliti. Subjek yang 
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dipilih dalam penelitian ini adalah berita dalam majalah Tempo edisi 19-25 

Desember 2017.  

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah suatu masalah yang dijadikan kajian penelitian 

dan menjadi sasaran utama. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi objek 

penelitian adalah wacana perempuan dalam jaringan Terorisme. 

3. Sumber Data 

Sumber data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berita 

dalam majalah Tempo edisi 19-25 Desember yang berisikan kasus perempuan 

dalam jaringan terorisme. Sementara sumber data sekunder adalah berita yang 

dituliskan Tempo dalam edisi koran harian ataupun online, buku-buku, artikel, 

paper, jurnal nasional dan internasional. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Dokumen ini berupa majalah Tempo dan berbagai pengumpulan 

sumber data yang mendukung. Sebagai pendukung, digunakan pula metode 

wawancara. 

5. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis Wacana model Sara Mills. Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam 

menganalisis wacana menggunakan model Sara Mills: 
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Pertama, Posisi: Subjek – Objek. Sebagaimana Sara Mills, representasi 

ditempatkan sebagai bagian yang terpenting dalam analisa wacana ini. Bagaimana 

satu pihak, kelompok, orang, gagasan, atau peristiwa ditampilkan dengan cara 

tertentu dalam wacana berita yang memengaruhi makna yang diterima oleh 

khalayak. Dalam analisa ini yang ditekankan bukan pada struktur kata atau 

kalimat, melainkan bagaimana posisi dari berbagai aktor sosial, posisi gagasan, 

atau peristiwa itu ditempatkan dalam teks. 

Posisi Subjek-Objek berarti siapa aktor yang dijadikan sebagai subjek 

yang mendefinisikan dan melakukan penceritaan dan siapa yang dijadikan sebagai 

objek, pihak yang didefinisikan dan digambarkan kehadirannya oleh orang lain. 

Sara Mills memberi contoh pada kasus pemerkosaan, laki-laki kerap sebagai 

subjek dan perempuan sebagai objek dari representasi. Alhasil karena sebagai 

objek representasi, maka perempuan posisinya selalu didefinisikan dan dijadikan 

bahan penceritaan dan dia tidak bisa menampilkan dirinya sendiri. 

Begitu juga dalam berita perempuan dalam jaringan terorisme. Dengan 

posisi subjek-objek ini akan dicari tahu aktor yang dijadikan subjek dan objek 

representasi. Serta bagaimana representasi itu dibangun. Karena, posisi sebagai 

subjek-objek dalam representasi ini mengandung muatan ideologis tertentu. 

Kedua, Posisi Pembaca. Sara Mills berpendapat bahwa dalam suatu teks 

posisi pembaca sangatlah penting dan harus diperhitungkan dalam teks. Mills 

membangun dua model yang menghubungkan antara teks dan penulis di satu sisi 

dengan teks dan pembaca di sisi lain. Pertama, teks bukan hanya berhubungan 

dengan faktor produksi melainkan juga faktor resepsi. Kedua, posis pembaca 
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menjadi bagian dalam posisi yang penting. Sehingga, berita bukanlah semata-

mata hasil produksi dari persepsi wartawan, melainkan hasil negosiasi antara 

wartawan dengan pembaca.  

Dari kedua perspektif tersebut, kita akan memunyai dua alat untuk 

melakukan sebuah analisis terhadap suatu teks. Pertama, bagaimana aktor sosial 

dalam berita diposisikan dalam pemberitaan. Kedua, bagaimana pembaca 

diposisikan dalam teks. 

Tabel 2 

Kerangka Analisis 

TINGKAT YANG INGIN DILIHAT 

Posisi Subjek-Objek 1. Bagaimana peristiwa dilihat, dari 

kacamata siapa peristiwa itu dilihat. Siapa 

yang diposisikan sebagai subjek dan siapa 

sebagai obyek yang diceritakan. 

2. Apakah masing-masing aktor sosial 

memunyai kesempatan untuk 

menampilkan dirinya sendiri, gagasannya 

ataukah kehadirannya. 

Posisi Penulis – 

Pembaca  

1. Bagaimana posisi pembaca ditampilkan 

dalam teks 

2. Bagaimana pembaca memosisikan dirinya 

dalam teks yang ditampilkan. 

3. Kepada kelompok manakah pembaca 

mengidentifikasi dirinya. 

Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana (Yogyakarta: LKiS, 2008) hlm 

211 

 

Posisi pemberitaan semacam itu, tidak hanya sekadar berurusan dengan 

teknik jurnalistik, tetapi juga politik pemberitaan. Posisi aktor dalam pemberitaan 

terbagi atas dua klasifikasi di atas, melalui politik pemberitaan teks menyuguhkan 

kesenjangan dua kelompok. Mills mengatakan pilihan kelompok mana yang 
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dipososikan sebagai pencitraan menyebabkan peristiwa yang dihadirkan kepada 

khalayak muncul dalam perspektif dan kepentingan pencerita.29 

Ahirnya, pemosisian tersebut membuat posisi satua aktor menjadi lebih 

dominan disbanding aktor lain dalam pemberitaan. Aktor dominan akhirnya 

menguasai wacana yang hendak dibangun oleh berita, dan aktor yang diposisikan 

sebagai objek marjinal dalam pemberitaan. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari keseluruhan isi dari 

skripsi ini. Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori yang terdiri dari 

beberapa teori yang melandasi pemikiran dalam penelitian ini dan metodologi 

penelitian. 

Bab II berisi tentang gambaran umum mengenai kasus dan berita-berita 

yang akan diteliti pada Majalah Tempo. Serta disinggung mengenai profil, 

sejarah, latar belakang, visi misi dari majalah Tempo, serta hal lain yang relevan.  

Bab III memaparkan bagaimana wacana perempuan yang dibangun oleh 

Tempo dalam persoalan perempuan dalam jaringan terorisme. Serta bagaimana 

posisi perempuan dalam jaringan terorisme pemberitaan majalah Tempo. 

Bab IV berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merujuk pada hasil dari 

analisa di bab III dalam penelitian ini. Serta saran yang ditujukan peneliti kepada 

elemen jurnalisme yang memegang peranan penting dalam membentuk konstruk 

wacana. Selain itu juga saran kepada elemen aktivis perempuan hari ini. 

                                                           
29ibid, hlm. 211. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Riset ini dilakukan untuk mengetahui wacana perempuan dalam jaringan 

terorisme melihat dari pemberitaan yang disajikan Tempo dalam edisi 

majalahnya. Salah satu tujuannya adalah melihat bagaimana cara kerja Tempo 

dalam menyajikan narasi pemberitaan yang akan membangun wacana. Proses 

kerja tersebut berlangsung dalam tahapan hubungan produksi di dalam industry 

media yang tidak bisa dilepaskan dari kuasa ideologi yang bekerja secara 

sistematis. 

Setelah membaca dan menganalisa empat laporan atau berita mendalam 

yang disajikan Tempo dalam majalah edisi jaingan kulak tahu (19-25 Desember 

2016) peneliti menemukan poin utamanya adalah perempuan dalam jaringan 

terorisme masih diwacanakan sebagai sesuatu hal yang tabu. Hal tersebut 

tercemin dari Tempo sebagai media yang memiliki kuasa dalam menyebarluaskan 

wacana masih mengkuti wacana dominan. Indikatornya bisa dilihat berdasarkan 

indikator dari Analisis Sara Mills. Mills sendiri berfokus pada posisi subjek dan 

objek dan posisi pembaca. 

a. Posisi Subjek-Objek 

Dalam pemberitaan yang disajikan oleh Tempo dalam edisi majalah 

Jaringan Kulak Tahu, Tempo memiliki perpsektif yang cukup setara dalam 

menampilkan posisi subjek-objek cerita. Hanya saja belum sepenuhnya Tempo 
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menjadi media yang sensitive gender dalam menampilkan posisi subjek-objek. 

Tempo mengangkat pemberitaan keterlibatan perempuan dalam jaringan terorisme 

khususnya dalam kasus bom panci. Tapi, dari pihak perempuan hanya Dian yang 

dilibatkan sebagai subjek pencerita. Keterlibatan Ummu Absa dan Arinda tidak 

dijadikan subjek, melainkan hanya objek cerita dari Solihin dan Polisi. 

Selain itu, Tempo juga masih belum berimbang dalam menyajikan alur 

cerita. Seperti dalam mengambil bahan wawancara ataupun penggunaan Bahasa, 

masih ada bias gender dalam mengambil alur pemberitaan. Sehingga, jika diamati 

dari aspek posisi subjek dan objek Tempo relative membangun kerangka 

beritanya dari perspektif wacana dominan. 

Tempo menggambarkan Dian, Arinda, dan Ummu Absa hanya sebatas 

sebagai kelompok yang pasif dari jaringan Bahrun Naim yang siap meledakan 

bom. Namun, tidak menggambarkan situasi-situasi hingga keyakinan Dian dan 

kedua perempuan lainnya untuk terlibat dalam jaringan tersebut dan bersedia 

menjadi martir bom panci serta kerja-kerja lainnya tidak diindahkan. Secara 

sederhana bisa disimpulkan pada adanya bias gender wartawan dalam 

mewawancarai Dian dan hanya Dian sebagai subjek cerita dari perempuan. Serta 

pada narasi yang disajikan, seperti ISIS yang seolah memberi ruang kepada 

perempuan namun ternyata kembali mempertahankan culture patriarki yang 

menjadi wacana dominan di dalam masyarakat dan media. 

Begitu juga Tempo, berusaha untuk mengambil perspektif Dian seorang 

perempuan yang terlibat dalam jaringan terorisme dan hendak menjadi martir bom 
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bunuh diri untuk tujuan politik. Tapi pada ahirnya Tempo kembali kepada wacana 

dominan yakni konstruk ruang laki-laki dan ruang perempuan di dalam realita 

kondisi sosial saat ini.  

b. Posisi Pembaca 

Hal yang sama juga terjadi pada aspek posisi pembaca. Posisi wartawan 

yang terhegomoni dengan wacana dominan dalam konteks sosial pembagian 

peran laki-laki dan perempuan memengaruhi kepada posisi pembaca. Pembaca 

ahirnya tidak menempatkan dirinya pada posisi yang lebih kritis dalam memahami 

keterlibatan perempuan dalam jaringan terorisme. Melainkan semakin terbawa 

pada posisi yang menganggap tabu perempuan yang terlibat dalam aktivisme 

politik. Apalagi isu terorisme yang sedang berkembang dan berhasil menjadi teror 

didalam kehidupan bermasayarakat. Pembaca dibawa juga pada arahan blaming 

victim terhadap perempuan yang terlibat dalam aksi-aksi teror.  

Hanya saja memang dari dua indikator Sara Mills tersebut, dalam 

penelitian ini digunakan juga analisa teori dari Foucault untuk lebih memahami 

duduk perkaranya. Karena menganalisa wacana tidak akan lepas dari kekuasaan 

dominan dan ideoogi yang berpengaruh. Peran wartawan yang masih bermain 

blaming victim atau mengobjektifikasi Dian bukanlah murni kesalahan wartawan 

secara personal. Melainkan situasi dimana Tempo sebagai industry media 

memiliki rule mode kerja yang mana wartawan tidak memiliki kuasa tersebut. 

Yang selanjutnya juga karena ideologi yang berkembang dalam situasi hari ini 

adalah patriarki dalam persoalan peran gender, maka perspektif wartawan yang 
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patriarki merupakan hasil dari konstruksi atas realitas yang ada. Termasuk 

bagaimana wartawan memandang Dian sebagai bagian dari jaringan terorisme. 

Artinya, bagaimana posisi subjek objek dan alur pemberitaan disajikan 

berpengaruh terhadap arahan yang dibawa Tempo mengenai posisi pembaca 

didalamnya. Tempo membawa pembaca pada posisi real wacana dominan yang 

berkembang di dalam masyarakat. Sehingga pembaca dibawa “mengaminkan” 

objektifikasi perempuan dalam jaringan terorisme. Seolah-olah ketika perempuan 

terlibat dalam aktivitas politik (terorisme merupakan aktivitas politik) adalah hal 

yang tabu. Sekalipun kritik Tempo adalah untuk pemerintah, namun Tempo 

menjadi blaming victim terhadap perempuan yang terlibat. 

B. SARAN 

Setelah proses penelitian ini, peneliti bermaksud memberikan saran-saran 

sebagai sarana belajar bersama sebagai berikut: 

a. Untuk Media 

Isu-isu konflik hingga teror di masyarakat sejatinya memiliki akar utama 

dalam permasalahannya. Dian ataupun perempuan-perempuan yang terlibat dalam 

jaringan terorisme tentu memiliki relasi yang tidak setara dengan jaringan di 

dalamnya hingga ke pemerintah yang berkuasa. Wacana dominan yang digulirkan 

oleh kekuasaan mampu menjadi kerak didalam perspektif media hingga para 

wartawan. 

Namun, sebagai pilar keempat demokrasi dan sesuai khitah berdirinya 

media sebagai media perlawanan, semestinya media mulai jeli dalam melihat 
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persoalan-persoalan di masyarakat. Misalkan dalam isu terorisme, media 

semestinya mampu mengkritisi duduk perkara dari adanya teror bukan menjadi 

teror baru dengan melanggengkan wacana dominan. 

b. Untuk para aktifis perempuan 

Permasalahan perempuan adalah permasalah yang komplek bukan hanya 

persoalan eksistensi keperempuanan semata. Melainkan ada berbagai hal yang 

butuh kajian secara mandalam, salah satunya keterlibatan perempuan dalam 

jaringan terorisme ini. Menjadi hal yang perlu diperhatikan juga bagi para 

kalangan feminis untuk melakukan penyelesaian-penyelesaian dalam kasus teror 

ini. Karena bagaimanapun perempuan dan anak menjadi korban terbanyak 

sekalipun terdapat perempuan yang bersedia mengangkat senjata untuk 

melakukan teror. Justru itulah alasan kenapa kalangan feminism perlu bergerak 

maju mewujudkan perdamaian yang setara dan adil. 

c. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Terorisme dan permasalahan perempuan adalah permasalahan yang 

kompleks ditambah pada penelitian media. Penelitian menggunakan analisis Sara 

Mills yang hanya focus pada posisi subjek-objek dan posisi pembaca membuat 

peneliti kurang melihat secara mendalam karena lebih bersifat tekstual. Jika 

meneliti media ke depan Van Dijk mungkin bisa menjadi alternative agar bisa 

melihat lebih dalam dari situasi sosial. Proses penelitian ini juga menjadi awal 

dari penelitian ke depan yang lebih mendalam lagi dalam persoalan perempuan 

dalam studi konflik, perdamaian dan keamanan serta terorisme. 
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d. Untuk Pembaca 

Pembaca harus mulai sadar bahwa berita yang disajikan oleh media 

bukanlah cerminan peristiwa yang utuh dan mengakar. Sudah banyak sekali 

sentuhan dan proses produksinya hingga sampai pada pembaca. 
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