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ABSTRAK 

GAMA MANDALA TAMA 17102010071 Skripsi: “Pemberitaan Konflik Front 
Pembela Islam (FPI) dengan Polisi pada Republika.co.id dan Detik.com Edisi 1 
Desember 2020 – 19 Desember 2020”. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran 
Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. 

Konflik Front Pembela Islam dengan polisi bermula dari penolakan panggilan 
polisi oleh Habib Rizieq Shihab atas kerumunan di Petamburan. Puncak dari 
konflik ini adanya baku tembak yang terjadi antara pengawal Habib Rizieq Shihab 
dengan polisi yang sedang melakukan pengintaian. Baku tembak yang terjadi pada 
7 Desember 2020 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, mengakibatkan enam 
pengawal Habib Rizieq yang disebut laskar FPI meninggal dunia. Muncul dua 
versi dari FPI dan polisi mengenai kronologi kejadian penembakan tersebut.  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan memakai 
analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Objek kajiannya 
adalah berita konflik FPI dengan Polisi, sedangkan subjek kajiannya adalah teks 
berita berjumlah 10 berita, 6 berita dari Republika.co.id dan 4 berita dari 
Detik.com edisi 1 Desember 2020 hingga 19 Desember 2020. 

Diambil kesimpulan bahwa Republika.co.id dengan ideologi Islamnya lebih 
memberikan frame konflik FPI dengan polisi dengan perspektif kemanusiaan. 
Republika.co.id menonjolkan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh 
pihak polisi terhadap keenam anggota laskar FPI yang menjadi korban 
penembakan. Sedangkan, Detik.com dengan ideologi nasionalismenya 
memberikan frame penegakan nilai-nilai demokrasi pada kasus konflik FPI 
dengan Polisi. Detik.com menonjolkan upaya-upaya demokrasi dari para 
narasumber untuk menjaga tegaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia. 

Kata Kunci: framing, Konflik FPI dengan Polisi, laskar FPI 
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ABSTRACT 

GAMA MANDALA TAMA 17102010071 Thesis: “Reporting on Conflict of the 
Islamic Defenders Front (FPI) with the Police on Republika.co.id and Detik.com 
Edition 1 December 2020 – 19 December 2020”. Islamic Communication and 
Broadcasting Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, State 
Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

The conflict between the Islamic Defenders Front and the police began with 
Habib Rizieq Shihab's rejection of the police call to the crowd in Petamburan. The 
culmination of this conflict was a shootout that occurred between Habib Rizieq 
Shihab's bodyguard and the police who were conducting reconnaissance. The 
shootout that occurred on December 7, 2020 on the KM 50 Jakarta-Cikampek Toll 
Road, resulted in the death of six of Habib Rizieq's bodyguards, known as FPI 
troops. There are two versions from the FPI and the police regarding the 
chronology of the shooting.  

This study uses a descriptive qualitative approach and uses analysis framing 
model by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki. The object of the study is news 
of the conflict between FPI and the Police, while the subject of the study is news 
texts totaling 10 news stories, 6 news stories from Republika.co.id and 4 news 
stories from Detik.com editions of December 1, 2020 to December 19, 2020 

It was concluded that Republika.co.id with its Islamic ideology, it provides more 
frames for the conflict between FPI and the police with a humanitarian 
perspective. Republika.co.id highlighted the human rights violations committed 
by the police against the six members of the FPI Laskar who were victims of the 
shooting. Meanwhile, Detik.com with its nationalist ideology provides a frame for 
upholding democratic values in the case of the FPI conflict with the Police. 
Detik.com highlights the democratic efforts of the speakers to maintain the 
upholding of democratic values in Indonesia. 

Keywords: framing, FPI Conflict with Police, FPI lascar 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era digital yang berkembang sangat pesat, media massa 

memegang peranan penting pada ruang lingkup bermasyarakat. Media 

massa dijadikan alat untuk menggali informasi dalam berbagai bidang 

keilmuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Media massa juga mampu 

menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan dan menentukan 

pembentukan realitas, pemikiran, dan pandangan tertentu tentang dunia 

serta realitas sosial.1  

Sejalan dengan itu, modernisasi dalam bidang teknologi dan 

informasi membawa perkembangan yang signifikan pada media massa. 

Digitalisasi ini disebut dengan new media atau media online. Kehadiran 

media online memungkinkan penyajian informasi dapat lebih cepat 

diterima oleh khalayak. Media online itu sendiri dinilai dapat 

menyebarluaskan dan menyampaikan berbagai jenis informasi dengan 

lebih up to date. Informasi yang diangkat dalam media online juga sangat 

beragam seperti permasalahan sosial, politik, ekonomi, budaya, gender 

dan seluruh aspek kehidupan manusia.2 

Media online dapat mempengaruhi masyarakat dalam berbagai 

macam aspek kehidupan seperti, aspek politik dan agama. Media online 

                                                
1Wahid Umaimah, Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan, (Jakarta: 

Prenada Media, 2013), hlm. 241. 
2Bungin Burhan, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Kencana Predana, 2013), hlm. 164. 
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tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, namun juga sebagai 

penyeimbang terhadap setiap peristiwa yang diberitakan. Hal ini terkait 

pada nilai kebebasan pers yang mengandung prinsip keberimbangan, nilai 

tanggung jawab, dan akurasi informasi. Kebebasan pers adalah milik 

publik yang harus diperoleh sebagai konsekuensi dari hak memperoleh 

informasi (right to know) dan hak menyampaikan pendapat (right to 

express).3 

Media online mengunggulkan aspek kecepatan aktualitas berita 

untuk sampai ke tangan pembaca dibandingkan media konvensional. 

Berita yang diproduksi secara cepat dan berkala kemudian diblowup secara 

massif, mampu membangun opini publik. Opini publik terbentuk karena 

adanya framing atau pembingkaian berita terhadap peristiwa tertentu oleh 

media. Pembingkaian suatu berita dapat dilihat dari penonjolan aspek-

aspek tertentu. Ningsih (2013) menyimpulkan bahwa media menggunakan 

penempatan headline, foto, teks sebagai bentuk penonjolan dan penekanan 

isu dalam membingkai beritanya.4 Hal tersebut terkadang membuat pelaku 

media menyampingkan kode etik jurnalistik dan reliabilitas peristiwa. 

Akibatnya, pemberitaan yang ada jauh dari esensi suci dan cenderung 

tidak berimbang. Terlebih media bukanlah sarana yang bebas, namun 

harus melalui jalur konstruksi dan pembingkaian sesuai dengan 

                                                
3Masduki, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 

hlm. 57. 
4Farikha Rachmawati, Rachmat Kriyantono, dan Antoni, Analisis Framing Kegiatan 

Keislaman Joko Widodo Melalui Berita Setkab.go.id dalam Menjawab Isu Jokowi Antiislam 
Periode Oktober 2014-Juli 2018 (Malang: Universitas Brawijaya, 2019), hlm 20. 
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kepentingan serta karakter masing-masing media. Terlebih berita yang 

diwartakan merupakan masalah politik dan agama, seperti konflik Front 

Pembela Islam (FPI) dengan Polisi, yang sedang ramai diberitakan. 

Dikutip dari Tempo.co, konflik yang terjadi antara Front Pembela 

Islam (FPI) dengan Polisi terjadi pada tanggal 7 Desember 2020. Bentrok 

yang terjadi di Tol Cikampek, Karawang, mengakibatkan enam laskar FPI 

meninggal dunia. Pada konflik ini, Front Pembela Islam (FPI) dan Polisi 

mempunyai pengakuan dengan versinya masing-masing. Polisi mengklaim 

para Laskar FPI ditembak karena menyerang petugas. Sedangkan versi 

dari FPI mengatakan, bahwa polisi yang melakukan provokasi terhadap 

Laskar FPI yang sedang melakukan pengawalan terhadap Rizieq Shihab.5 

Masalah antar pihak Front Pembela Islam (FPI) dan pihak 

Kepolisian menunjukan adanya konflik dan silang pendapat antara dua 

belah pihak. Konflik dapat berupa perselisihan (disagreement), ketegangan 

(presence of tension), atau muncul kesulitan di antara dua pihak atau lebih. 

Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, 

sampai kepada tahap dimana pihak-pihak yang terlibat memandang satu 

sama lain sebagai pengahalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan 

dan tujuan masing-masing.6 

Media massa baik cetak maupun elektronik ramai memberitakan 

konflik FPI dengan pihak Kepolisian dengan berbagai sudut pandang. 

                                                
5Egi Adyatama, “KontraS: Bentrok FPI - Polisi Berpotensi Jadi Masalah Besar”, 

https://nasional.tempo.co/read/1412925/kontras-bentrok-fpi-polisi-berpotensi-jadi-masalah-besar, 
diakses tanggal 4 Februari 2021. 

6Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2004) hlm. 10. 
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Media massa baik cetak maupun elektronik ramai memberitakan konflik 

FPI dengan pihak Kepolisian dengan berbagai sudut pandang. Beberapa 

diantara media yang memberitakan kasus ini yaitu media online 

Republika.co.id dan Detik.com. Kedua media ini memiliki tingkat ekspos 

tinggi dibandingkan media online yang lainnya.  

Republika.co.id dan Detik.com memiliki ideologi yang berbeda. 

Hal ini berdampak pada penentuan berita serta pemaknaan terhadap suatu 

peristiwa atau isu yang diberitakan. Berita yang ditampilkan bisa menjadi 

bias karena dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini 

dapat dipandang dari paradigm konstruksionis, berita adalah hasil dari 

konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, nilai-nilai 

dari wartawan atau media. Oleh karena itu, media memiliki kebijakan 

sendiri dalam, menciptakan, mengembangkan, membangun dan 

menyajikan berita kepada khalayak dengan sudut pandang berbeda. 

Sehingga, peristiwa yang sama memiliki sudut pandang berbeda.7 

Republika.co.id laman berita online yang sering menaruh perhatian 

lebih kepada berita dengan isu-isu keislaman. Republika.co.id memilki 

lima visi. Pertama, menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Kedua, 

membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat. Ketiga, 

mengkritisi tanpa menyakiti. Keempat, mencerdaskan, menyelidiki, dan 

mencerahkan. Kelima, berwawasan kebangsaan.8 

                                                
7 Eriyanto, Analisis Framing: konstruksi, ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: LkiS, 

2002), hlm.79. 
8 Profil, http://www.republika.co.id/page/about , diakses pada 2 Agustus 2021 
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Berbeda dengan Republika.co.id, media online Detik.com 

merupakan laman berita yang didirikan oleh CT Crop, perusahan milik 

Chairul Tanjung. Detik.com menekankan bahwa mereka menjunjung 

prinsip trusted, fastest, dan leading. Detik.com berusaha untuk terus 

menjadi mitra setia masyarakat dalam menghadapi perubahan.9 

Berdasarkan headline berita yang diunggah oleh Republika.co.id 

dan Detik.com terlihat keduanya memiliki pemaknaan dan pandangan 

yang berbeda terhadap kasus konflik FPI dengan polisi berdasarkan 

ideologi mereka. 

Dari pemberitaan yang dilakukan oleh Republika.co.id dan 

Detik.com edisi 1 Desember 2020 hingga 19 Desember 2020 di dapati 70 

berita dan lebih dari 100 berita. Dalam memberitakan tentang konflik FPI 

dengan Polisi kedua media ini memiliki pola yang berbeda, baik dari 

penonjolan aspek, penyeleksian isu, dan pertautan fakta. Hal ini didasari 

dari latar belakang dan ideologi kedua media tersebut yang berbeda satu 

sama lain. Oleh karena itu, dengan adanya silang pendapat antara FPI dan 

Polisi dengan ditambah perbedaan framing antara Republika.co.id dan 

Detik.com dalam pemberitaan konflik FPI dengan Polisi di kedua media 

tersebut, maka peneliti merasa layak untuk meneliti topik Pemberitaan 

Konflik Front Pembela Islam (FPI) dengan Polisi pada Republika.co.id 

dan Detik.com edisi 1 Desember 2020 hingga 19 Desember 2020.  

                                                
9 Rahmadi Dwi Putra, Analisis Framing Pemberitaan Jessica Kumala Wongso Pada 

Media Online Detik.com, Skripsi (Riau: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2017). 
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B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana framing pemberitaan Republika.co.id dan 

Detik.com pada konflik Front Pembela Islam (FPI) dengan Polisi? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana framing 

pemberitaan media online Republika.co.id dan Detik.com pada 

konflik Front Pembela Islam (FPI) dengan Polisi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperluas wawasan, serta pengetahuan tentang frame media 

dalam memberitakan suatu isu atau persitiwa kepada khalayak. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Bagi peneliti, sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi 

perkembangan di bidang komunikasi atau di bidang 

jurnalistik online dan sebagai pendorong bagi peneliti 

menganalisis serta memahami sudut pandang pemberitaan 

pada Republika.co.id dan Detik.com. 
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2. Bagi pembaca, melalui penelitian ini diharapkan dapat lebih 

bersikap kritis terhadap sebuah pemberitaan di media massa 

khususnya media online dan lebih bisa menyeleksi 

informasi mana yang benar dan yang salah. 

3. Bagi Republika.co.id dan Detik.com, penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan mengenai 

pemberitaan dan dijadikan sebagai standar jurnalisme yang 

netral dalam pemberitaannya. 

D. Kajian Pustaka  

Wisnu mengungkapkan konflik didefinisikan sebagai interaksi 

antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun 

terpisahkan oleh perbedaan tujuan. Wisnu juga menambahkan konflik 

sosial antar  “pemangku kekuasaan” dapat berlangsung dalam tiga bentuk, 

yaitu : (1) Warga masyarakat sipil berhadapan dengan negara dan 

sebaliknya; (2) Konflik sosial berlangsung antar warga masyarakat 

melawan swasta; (3) Konflik sosial yang berlangsung antara swasta 

melawan Negara dan sebaliknya.10    

Sholihul menjelaskan kelahiran Front Pembela Islam (FPI) 

merupakan reaksi sekelompok umat Islam yang tidak puas dengan 

persoalan sosial politik yang terjadi di era reformasi dan merupakan proses 

pergualatan sosial-politik yang bercorak keagamaan. Ketidakpuasan 

terhadap distribusi politik yang mendorong FPI melakukan gerakan 
                                                

10Wisnu Suhardono,  Konflik dan Resolusi, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, vol. 2:1 
(Juni, 2015). 
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radikalisme.11 Al-Zastrouw menambahkan bahwa FPI berasaskan Islam 

ala ahlussunnah wal jannah (aswaja). Namun, aswaja yang dipahami oleh 

FPI berbeda dengan aswaja yang dipahami oleh kalangan Nahdlotul 

Ulama dan Muhammadiyah. Aswaja dalam pandangan FPI adalah mereka 

yang telah sepakat untuk berpegang dengan kebenaran yang pasti 

sebagaimana tertera dalam al-Qur’an dan al-Hadits dan mereka itu adalah 

para sahabat dan tabi’in.12 

Dalam beberapa tahun ini FPI mengalami beberapa konflik dengan 

kelompok masyarakat lain yang bertentangan kepentingan dengan FPI. Hal 

ini diperkuat dengan penelitian dari Isma, Enjang dan Dang Eif, 

menjelaskan konflik yang muncul antara Front Pembela Islam dengan 

Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia bermula dari pemanggilan 

Muhammad Rizieq Shihab (Imam Besar FPI) atas kasus dugaan pelecehan 

Pancasila Bung Karno yang diadukan langsung oleh putri Presiden 

pertama RI, Sukmawati Soekarnoputri. Dalam gugatannya Sukmawati 

merasa keberatan dan tersinggung dengan video ceramah Rizieq Shihab 

yang sudah beredar sejak lima tahun lalu (2011). Dalam konflik FPI dan 

GMBI Republika, Tribun Jabar, dan Pikiran Rakyat mempunyai framing 

media yang berbeda. Republika condong kepada FPI dengan menyebut 

GMBI menjadi sumber terjadinya konflik dan menyatakan bahwa Pembina 

GMBI membiarkan massa GMBI untuk menyerang FPI. Tribun Jabar 

                                                
11Sholihul Huda,  FPI: Potret Gerakan Islam Radikal Di Indonesia, Al-Hikmah Jurnal 

Studi Agama-Agama, vol. 5:2 (2019). 
 
12Mahcfud Syaefudin, Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI), 

Jurnal Ilmu Dakwah, vol. 34:2 (Juli, 2014). 
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menyangkal Republika dengan menyebutkan konflik FPI dengan GMBI 

terjadi karena ketidakadaan mediasi antara kedua belah pihak. Sedangkan, 

Pikiran Rakyat memfokuskan diri pada penyelesaian kasus perusakan 

sekretariat GMBI oleh aparat kepolisian dan para pelaku perusakan.13  

Patrisa juga menambahkan, konflik Front Pembela Islam melawan 

warga Kendal menjadi bahan yang menarik untuk dibingkai oleh media. 

Disini Patrisia mengambil media Antaranews.com dan Republika.co.id. 

Patrisia menjelaskan konflik lokal ini diketahui publik secara nasional 

akibat pemberitaan media massa, baik di media cetak, elektronik ataupun 

media online. Pemberitaan mengenai aksi FPI di Indonesia ini menjadi 

sebuah opini publik. Opini yang berkembang bermacam-macam, ada yang 

mendukung aksi FPI dalam memberantas kemaksiatan, ada yang mencibir 

FPI karena aksi anarkis yang sering dilakukan anggotanya. Media massa 

cenderung memberitakan hal-hal negatif terkait FPI, jika dibiarkan terus-

menerus, kasus semacam ini bisa menimbulkan sikap ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia.14 

Berdasarkan penjelasan diatas berbagai tindakan yang dilakukan 

oleh FPI menjadi hal yang menarik untuk diolah oleh media untuk 

membentuk opini publik. Megi mengungkapkan, media Republika 

melakukan pembingkaian pada kasus dugaan penistaan Pancasila oleh 

Habib Rizieq Shihab dengan menempatkan kasus tersebut sebagai suatu 

                                                
13Isma Aniatsari, dkk., Pemberitaan Konflik FPI dan GMBI pada Pikiran Rakyat, 

Republika dan Tribun Jabar, Jurnal Ilmu Jurnalistik, vol. 3:1 (Maret, 2018). 
14Patrisia Arvino, Analisis Framing Pemberitaan Konflik Front Pembela Islam vs Warga 

di Kendal, Jawa Tengah, Pada Portal Berita Antaranews.Com dan Republika Online, Skripsi ( 
Padang: Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas, 2014). 
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upaya kriminalisasi terhadap ulama sehingga menempatkan Habib Rizieq 

sebagai korban yang perlu dibela dari upaya kriminalisasi tersebut.15 Isma, 

dkk, menambahkan framing yang dilakukan oleh Republika terhadap 

konflik Front Pembela Islam (FPI) dengan Gerakan Masyarakat Bawah 

(GMBI) menunjukan bahwa Republika condong kepada FPI dengan 

menyebut GMBI menjadi sumber terjadinya konflik di depan Mapolda 

Jabar dan menyebut Kapolda Jabar yang menjadi pembina GMBI diduga 

sengaja membiarkan massa GMBI untuk menyerang massa FPI di 

Mapolda Jabar sehingga Anton Charliyan harus diturunkan dari 

jabatannya.16 Anwar pada kasus perpanjang izin organisasi masyarkat 

(ormas) Front Pembela Islam (FPI) menyatakan, Republika.co.id 

menekankan Front Pembela Islam harus mengikuti aturan yang ada, FPI 

berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sehingga tidak semestinya 

FPI dilarang, pemberian ruang kepada pihak yang mendapat pertentangan 

dari masyarakat merupakan cara merawat demokrasi.17  

Pada media yang berbeda, Thibburruhany menjelaskan, media 

Detik.com dalam membingkai Rizieq Shihab (Ketua FPI) pada kasus 

penahanan Rizieq Shihab di Arab Saudi membangun citra positif. 

                                                
15Megi Primagara, Pembingkaian Berita Kasus Dugaan Penistaan Pancasila oleh Habib 

Rizieq Shihab pada Harian Kompas dan Republika, Nyimak Journal of Communication, vol. 2:1 
(April, 2018). 

16Isma Aniatsari, dkk., Pemberitaan Konflik FPI dan GMBI pada Pikiran Rakyat, 
Republika dan Tribun Jabar, Jurnal Ilmu Jurnalistik, vol. 3:1 (Maret, 2018). 

17 Ahmad Anwar, Analisis Framing Pemberitaan Perpanjangan Izin Organisasi 
Masyarakat Front Pembela Islam di Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Juni-Agustus 2019, 
Skripsi ( Yogyakarta: Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2019). 
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Detik.com menggambarkan bahwa Rizieq Shihab adalah sosok yang 

memiliki jiwa besar, pemberani, dan sangat dihormati di Arab Saudi.18 

Penelitian yang membahas tentang ideologi media dalam 

melakukan framing terhadap suatu berita yang terjadi di masyarakat sudah 

banyak dilakukan oleh para ahli. Sebagian besar hasil dari penelitian para 

ahli menyatakan bahwa ideologi pengguna media mempengaruhi dalam 

proses framing dan kontruksi realitas terhadap topik yang diangkat. 

Sehingga, akan selalu muncul perbandingan antara dua ideologi media 

yang dibandingkan oleh peneliti tersebut.  

Peneliti menggunakan metode analisis framing seperti yang 

digunakan oleh Anwar dan Megi. Penelitian ini juga mengangkat topik 

mengenai konflik seperti yang dilakukan oleh Patrisia dan Isma dkk. 

Penelitian ini juga memiliki persamaan dengan Patrisia, Isma dkk, Megi, 

Anwar dengan mengkat media Republika.co.id sebagai subjek 

penelitiannya.  

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini melibatkan 

dua subjek penelitian yaitu media online Republika.co.id dan Detik.com. 

Dimana seperti diketahui, melalui proses observasi bahwa penelitian yang 

melibatkan media online Detik.com dengan topik Front Pembela Islam 

masih sedikit dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih 

memfokuskan untuk mengkaji framing media online Republika.co.id dan 

                                                
18 Thibburruhany, Penahanan Rizieq Shihab dalam Bingkai Media Online Indonesia, 

Kalijaga Journal of Communication, vol. 1:1 (2019). 
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Detik.com pada aspek Hak Asasi Manusia yang terjadi pada kasus konflik 

antara FPI dengan Polisi.  

E. Kerangka Teori 

1. Media Online 

Media online adalah media massa yang tersaji secara daring di 

situs web atau internet. Kehadiran media online memudahkan 

informasi dapat diakses secara cepat dan fitur teknologi yang 

ditawarkan membuat media online banyak digunakan sebagai 

alternatif media yang mudah dalam memperoleh berita. 

Media massa memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai hal. 

Salah satunya dengan media online yang tergolong media baru atau 

new media. Media online tidak pernah menghilangkan media massa 

lama namun lebih mensubtitusinya. Media online merupakan tipe baru 

jurnalime karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik dari 

jurnalisme tradisional. Fitur-fitur uniknya terlihat dalam teknologinya, 

menawarkan kemudahan-kemudahan dalam memproses dan 

menyebarkan berita.19 

Septiawan Santana menyebutkan, terdapat lima perbedaan utama 

antara media massa online dan media massa tradisional yang sekaligus 

menjadi karakteristik media massa online yaitu : 

a. Kemampuan internet untuk mengkombinasikan sejumlah 

media. 
                                                

19 Septiawan Santana K, Jurnalisme Investigasi, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005) 
hlm.137. 
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b. Kurangnya tirani penulis atas pembaca. 

c. Tidak seorangpun dapat mengendalikan perhatian khalayak. 

d. Internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung 

sinambung. 

e. Interaktifitas web. 

f. Kecepatannya secara keseluruhan, yang menarik sekaligus 

menakutkan.20 

2. Kontruksi Realitas Media  

Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalakan oleh Peter L. 

Berger dan Thomas Luckman.21 Paradigma ini memandang realitas 

kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari 

konstruksi. Oleh karena itu, konsentrasi analisis pada paradigma 

konstruksi adalah menemukan cara bagaimana konstruksi itu 

dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionisme 

sering disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. 

Paradigma konstruksionisme sering dilawan dengan paradigma 

positivisme.22 

Sebuah teks berita harus dipandang sebagai kontruksi atas realita. 

Oleh karenanya, sangat potensial ketika peristiwa yang sama 

dikonstruksi secara berbeda. Wartawan bisa jadi mempunyai 

                                                
20 Ibid, Santana, hlm.137. 
 
21Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, ( Yogyakarta: 

LKiS, 2012), hlm. 15. 
 
22Ibid., hlm. 43. 
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pandangan dan konsepsi berbeda ketika melihat suatu peristiwa dan 

itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu 

yang kemudian diwujudkan dalam teks berita. Berita dalam 

pandangan konstruksi sosial bukan merupakan peristiwa atau fakta 

dalam arti yang riil atau sebenarnya. Realitas bukan hanya disulap saja 

menjadi berita. Realitas adalah produk interaksi antara wartawan dan 

fakta. Dalam proses internalisasi, realitas diamati oleh wartawan dan 

kemudian diserap dalam kesadaran wartawan. Dalam proses 

eksternalisasi, wartawan melibatkan dirinya untuk memaknai realitas. 

Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari 

berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut.23 

Paradigma konstruksionisme memiliki pandangan tersendiri 

bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. Penilaian itu sebagai 

berikut:  

a. Fakta atau Peristiwa adalah Hasil Konstruksi  

Bagi kaum konstruksionis, realitas bersifat subjektif. 

Realitas hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif 

wartawan. Realitas tercipta melalui konstruksi, sudut pandang 

tertentu dari wartawan. Dengan kata lain, tidak terdapat realitas 

yang bersifat objektif. Realitas dapat berbeda-beda tergantung 

bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami.  

b. Media adalah Agen Konstruksi  

                                                
 
23Ibid., hlm. 19. 
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Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, namun ia juga 

subjek yang mengkonstruksi realitas lengkap dengan 

pandangan, bias, dan keberpihakannya. Disini media dipandang 

sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. 

c. Berita adalah Konstruksi dari Realitas  

Dalam pandangan konstruksionis, berita adalah hasil dari 

konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan dan nilai-

nilai ideologi media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita 

sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dipahami dan 

dimaknai.24 

d. Berita Bersifat Subjektif atas Realita  

Para konstruksionis memiliki penilaian berbeda dalam 

menilai objektivitas jurnalistik. Hasil produksi jurnalistik tidak 

dapat diukur dengan standar yang rigid seperti halnya 

pandangan para positivis. Hal tersebut disebabkan berita adalah 

produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. 

Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda 

dengan orang lain yang tentunya menghasilkan realitas yang 

berbeda pula.25  

 

                                                
24Ibid., hlm. 28. 
25Ibid., hlm. 31. 
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e. Wartawan adalah Agen Konstruksi Realitas  

Dalam pandangan konstruksionis, wartawan dipandang 

sebagai aktor atau agen konstruksi. Wartawan bukan hanya 

melaporkan data, melainkan juga turut mendefinisikan 

peristiwa. Sebagai aktor sosial, wartawan turut mendefinisikan 

apa yang terjadi secara aktif membentuk peristiwa dalam 

pemahaman mereka.26 

f. Etika, Moral, dan Keberpihakan Wartawan adalah Poin Integral 

dalam Produksi Berita  

Pendekatan konstruksionisme melihat bahwa aspek etika, 

moral, dan nilai-nilai tidak mungkin dihilangkan dari 

pemberitaan media. Wartawan bukanlah robot yang meliput 

apa adanya dan apa yang dilihat. Etika dan moral yang dalam 

banyak hal berarti keberpihakan pada satu kelompok atau nilai 

tertentu umumnya dilandasi oleh keyakinan tertentu adalah 

bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk 

dan mengkonstruksi realitas.  

g. Nilai, Etika dan Moral Peneliti menjadi Bagian Integral dalam 

Penelitian  

Salah satu sifat dasar dari penelitian konstruksionis adalah 

pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subjek yang 

bebas nilai. Pilihan etika, moral, dan keberpihakan peneliti sulit 
                                                

26Ibid., hlm. 33. 
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dihilangkan. Peneliti bukanlah makhluk netral yang menilai 

realitas apa adanya. Sebaliknya, peneliti adalah entitas yang 

berbeda-beda. 

h. Khalayak Memiliki Penilaian Tersendiri atas Berita  

Dalam pandangan konstruksionis, khalayak dilihat bukan 

sebagai subjek yang pasif. Mereka merupakan subjek yang 

aktif dalam menafsirkan apa yang mereka baca.27 

Media massa online sebagai bagian dari komunikasi massa dengan 

fungsinya sebagai alat kontrol sosial hadir sebagai alat yang 

digunakan oleh masyarakat untuk menafsirkan berbagai realitas sosial 

yang dikonstruksi oleh pelaku media. Media massa mempunyai peran 

menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat dan 

mengkonstruksi berbagai realitas yang diwartakan. Media menyusun 

realitas dari berbagai peristiwa hingga menjadi wacana yang memiliki 

makna. Proses pembuatan berita pada dasarnya merupakan upaya 

penyusunan realitas-realitas menjadi wacana yang memiliki makna. 

Maka tidak wajar apabila isi media adalah realitas yang telah 

dikonstruksi.28  

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa merupakan unsur utama 

dan menjadi instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Pemilihan 

kata, angka, simbol, dan cara penyajiannya akan menghasilkan 

                                                
27Ibid., hlm. 40. 
28Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, (Jakarta: Granit, 2004), 

hlm. 55. 
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realitas. Namun juga berusaha menciptakan realitas itu sendiri.29 

Penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi 

tertentu. Sedangkan jika dicermati secara teliti seluruh isi media baik 

cetak maupun elektronik menggunakan bahasa, baik bahasa verbal 

maupun non-verbal.30 

Dalam media massa, keberadaan bahasa tidak lagi sebagai alat 

semata untuk menggambarkan sebuah realitas, melainkan dapat 

menentukan gambaran mengenai realitas media yang muncul dalam 

benak khalayak. Terdapat beberapa cara media massa mempengaruhi 

bahasa dan makna ini; mengembangkan kata-kata baru serta makna 

asosiatifnya; memperluas makna dari istilah-istilah yang ada; 

mengganti makna pada sebuah istilah pada makna yang baru; 

memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam suatu sistem 

bahasa.31 

Persoalan makna itulah, penggunaan bahasa berpengaruh terhadap 

konsruksi realitas. Sebabnya, bahasa mengandung makna. Sebenarnya 

ketika bercerita kepada orang lain, yang akan disampaikan sebenarnya 

adalah makna. Setiap angka, kata, dan simbol dalam bahasa yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain tentu 

                                                
29Ibid., hlm. 12. 
30Ibid., hlm. 12. 
31Ibid., hlm. 13. 
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mengandung makna. Penampilan secara keseluruhan sebuah wacana 

bahkan bisa menimbulkan makna tertentu.32 

F. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian adalah penjelasan terhadap suatu gejala 

objek permasalahan. Kerangka pikir yang dibuat dan disusun oleh peneliti 

adalah berdasarkan objek penelitian yaitu laman media online dengan 

kasus pemberitaan konflik FPI dengan polisi yang sesuai dengan judul 

penelitian yaitu Pemberitaan Konflik Front Pembela Islam (FPI) 

dengan Polisi pada Republika.co.id dan Detik.com Edisi 1 Desember – 

19 Desember 2020.  

Tabel 1. 1  

Kerangka Pikir Penelitian 

 

                                                
32Ibid., hlm. 14. 
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G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi-

kualitatif.  Penelitian kualitatif ini termasuk kedalam penelitian 

kualitatif non-interaktif, dimana penelitian ini dilakukan dengan 

menganalisis data sekunder atau data dalam bentuk  laporan, teks, atau 

artefak yang tidak melibatkan informan atau partisipan sebagai 

pemberi data langsung. Jenis penelitian non-interaktif diantaranya 

analisis teks, analisis sejarah.33 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

yaitu sebuah pendekatan yang di dalam peneletiannya, prosesnya, 

hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai 

dengan penulisannya menggunakan aspek-aspek kecenderungan, 

tanpa menggunakan angka, mendeskripsikan situasi, interview 

mendalam, analisis isi, bola salju dan story.34 

3. Teknik Penentuan Sampel 

Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

sampling purposive. Alasan pengambilan teknik sampling purposive 

pada penelitian ini, didasari oleh pemilihan berita sesuai dengan 

                                                
33Dr.Sugeng Pujileksono, M.Si, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Malang: 

Kelompok Intrans Publishing, 2016), hlm. 14. 
34 Ibid., hlm. 34. 
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kategori yang peneliti harapkan, serta adanya penggunaan 3M, yakni 

Mengetahui, Mengalami dan Memahami pada informan peneliti.35 

4. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah tempat kita memperoleh keterangan 

penelitian. Subjek penelitian dapat berupa seseorang atau sesuatu yang 

merupakan sumber penghasil keterangan. Adapun yang menjadi subjek 

dalam penelitian ini adalah Republika.co.id dan Detik.com yang berisi 

pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan konflik antara Front 

Pembela Islam dengan Polisi. Peneliti membatasi waktu pemuatan 

berita, yakni dalam kurun waktu 1 Desember 2020 – 19 Desember 

2020, karena pemberitaan tersebut terjadi pada kurun waktu tersebut. 

Pembatasan waktu juga bertujuan memudahkan peneliti dan pembaca 

memahami duduk permasalahannya. 

Objek penelitian adalah masalah apa yang ingin diteliti, atau 

masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu suatu masalah 

yang harus dipecahkan atau dibatasi melalui penelitian. Objek dalam 

penelitian ini adalah framing pemberitaan mengenai konflik FPI dan 

Polisi di Republika.co.id dan Detik.com edisi 1 Desember 2020 – 19 

Desember 2020. 

 

 

 

                                                
35 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.14. 
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5. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer diperoleh peneliti dari teks pemberitaan konflik 

Front Pembela Islam dan Polisi pada laman Republika.co.id dan 

Detik.com edisi 1 Desember 2020 – 19 Desember 2020. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data tambahan yang digunakan 

peneliti. Sumber data ini berkaitan dengan teori-teori seperti buku, 

artikel, jurnal, majalah, serta data pendukung analisis dalam 

penelitian. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sehingga teknik 

pengumpulan datanya sebagai berikut: 

a. Telaah Teks, yakni mencari data-data yang berkaitan dengan 

konflik Front Pembela Islam dengan polisi baik dalam bentuk 

berita, jurnal, skripsi, maupun transkrip-transkrip lainnya. 

b. Dokumentasi, yaitu salah satu metode penelitian yang 

dilakukan dengan melihat atau menganalisis dokumen-

dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diambil 

berasal dari berita-berita yang diunggah oleh Republika.co.id 

dan Detik.com. 
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7. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

Analisis ini terbagi dalam empat struktur besar sebagai berikut:36 

Tabel 1. 2  

Perangkat framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Struktur Perangkat Framing Unit yang Diamati 

Sintaksis 
Cara wartawan 
menyusun fakta 

1. Skema berita 

Headline, lead, latar 
informasi, kutipan, 
sumber, pernyataan, 
penutup 

Skrip  
Cara wartawan 

mengisahkan fakta 
2. Kelengkapan berita 5W+1H 

Tematik  
Cara wartawan 
menulis fakta 

3. Detail  
4. Koherensi  
5. Bentuk kalimat  
6. Kata ganti 

Paragraf, preposisi, 
kalimat, hubungan 
antarkalimat 

Retoris  
Cara wartawan 

menekankan fakta 

7. Leksikon  
8. Grafis  
9. Metafora 

Kata, idiom, gambar 
atau foto, grafik 

a. Sintaksis 

Struktur sintaksis dapat diamati dari bagan berita. Sintaksis 

berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa, 

pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam 

bentuk susunan kisah berita. Dengan demikian, struktur sintaksis 

dapat diamati dari bagan berita (headline yang digunakan, lead 

                                                
36Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, ( Yogyakarta: 

LKiS, 2012), hlm. 295. 



24 
 
 

 

 
 

yang dipakai, latar informasi yang dijadikan sandaran, sumber 

yang dikutip, dan sebagainya).37 

b. Skrip 

Skrip dimaksudkan untuk melihat bagaimana strategi 

bercerita. Struktur ini melihat gaya bertutur yang dipakai wartawan 

dalam mengemas peristiwa. Struktur skrip memfokuskan perangkat 

raming pada kelangkapan berita, yaitu what (apa), when (kapan), 

where (dimana), who (siapa), why (mengapa), dan how 

(bagaimana). Walaupun pola ini tidak selalu dapat dijumpai dalam 

setiap berita.38 

c. Tematik 

Tematik berhubungan dengan cara wartawan 

mengungkapkan pandangannya atas peristiwa kedalam preposisi, 

kalimat, atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara 

keseluruhan. Struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman isu 

itu diwujudkan ke dalam bentuk yang lebih kecil. Struktur tematik 

memiliki perangkat framing di antaranya koherensi sebab-akibat, 

penjelas, dan pembeda.39 

Koherensi sebab-akibat, proposisi atau kalimat satu 

dipandang sebagai akibat atau sebab proposisi kalimat lain. 

Koherensi penjelas proposisi kalimat satu dipandang sebagai 

                                                
37Ibid., hlm. 296. 
38Ibid., hlm. 299. 
39Ibid., hlm. 301. 
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penjelas proposisi kalimat lain. Sedangkan, koherensi pembeda 

proposisi kalimat satu dipandang lawan atau kebalikan dari 

proposisi kalimat lain. 

d. Retoris 

Retoris berkaitan dengan cara wartawan menekankan arti 

atau makna tertentu. Struktur retoris melihat pemakaian pilihan 

kata, idiom, grafik, dan gambar yang digunakan untuk memberi 

penekanan pada arti atau makna tertentu. Sruktur retoris memiliki 

beberapa elemen diantaranya adalah leksikon yang berarti 

pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai atau 

menggambarkan peristiwa atau fakta.40 Oleh karena itu, struktur 

retoris mampu menunjukkan frame media (dalam penelitian ini 

adalah Republika.co.id dan Detik.com) dan bagaimana kedua 

media tersebut membingkai pemberitaan konflik antara FPI dengan 

Polisi. 

H. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memberikan uraian gambaran umum penelitian bab demi bab. Berikut 

pembahasan dalam penelitian ini : 

Bab I memuat pendahuluan yang berkaitan dengan tema penelitian. 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

                                                
40 Ibid., hlm. 304. 



26 
 
 

 

 
 

penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II memuat tentang latar belakang dan perkembangan 

pemberitaan dari kedua media, model atau jenis pemberitaan, serta respon 

pembaca terhadap berita yang akan diteliti dalam Republika.co.id. dan 

Detik.com. 

Bab III memuat sajian data berita yang akan di analisis, 

pembahasan analisis framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki 

melalui struktur sintaksis, tematik, skrip, dan retorik, serta perbedaan 

framing dari kedua media. Dalam bab ini, akan dipaparkan perbedaan 

pemberitaan konflik Front Pembela Islam dan Polisi dari Republika.co.id 

dan Detik.com.  

Bab IV berisi penutup yang mencakup kesimpulan mengenai hasil 

penelitian yang terdapat pada bab ketiga. Serta, saran dan kritik yang 

membangun bagi seluruh pihak terkait yang memiliki relevansi dengan 

topik penelitian ini. 

  



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pemberitaan 

Republika.co.id dan Detik.com pada periode 1 Desember 2020 – 19 

Desember 2020, dengan menggunakan analisis framing model Zhongdang 

Pan dan Gerald M. Kosicki, mengenai pemberitaan konflik Front Pembela 

Islam (FPI) dengan polisi, didapati kesimpulan dari kedua media online 

sebagai berikut : 

1. Dilihat dari struktur sintaksis, Republika.co.id dalam 

memberitakan konflik FPI dengan polisi menonjolkan frame 

dengan mengangkat isu agama dan humanis pada pemberitaan 

mereka. Hal ini terlihat dari kelima judul beritanya, 

Republika.co.id menggambarkan polisi sebagai pihak yang 

dzalim dan pihak yang melanggar HAM. Beberapa judul yang 

memberi konstruksi tersebut diantaranya: (1) Pengadangan 

Rombongan HRS Pelanggaran Berat HAM; (2) FPI Sebut 

Kasus Penembakan Laskar Itu Extrajudicial Killing; (3) Din: 

Penembakan Enam Laskar FPI Kedzaliman Besar dan Nyata.  

2. Pada struktur skrip, Republika.co.id lebih sering mengangkat 

aspek how dan what. Republika.co.id juga terkesan berat 

sebelah dalam memberitakan kasus konflik FPI dengan polisi, 

karena lebih banyak memuat porsi kecaman terhadap pihak 
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polisi dan lebih membahas kasus dari sudut pandang FPI. Hal 

ini terlihat dari unsur berita yang ditonjolkan oleh 

Republika.co.id, dengan mengangkat aspirasi atau respon dari 

tokoh pro-FPI seperti Munarman, Din Syamsuddin dan 

keluarga dari enam anggota laskar FPI.  

3. Pada struktur tematik, tema yang yang ditonjolkan oleh 

Republik.co.id juga cenderung memberikan konstruksi kepada 

publik bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi merupakan 

tindakan yang melanggar HAM dan tidak sesuai dengan aturan 

hukum. Republika.co.id mengkonstruksi opini publik melalui 

pernyataan-pernyataan narasumber yang dititik beratkan 

kepada nilai kemanusiaan. 

4. Dilihat dari struktur sintaksis, Detik.com dalam memberitakan 

konflik FPI dengan polisi lebih menonjolkan frame mengenai 

nilai-nilai demokrasi. Hal ini terlihat dari keempat judul 

beritanya, Detik.com menggambarkan sikap FPI dan 

pendukung yang menjujung nilai demokrasi dalam 

penyelesaian kasus penembakan enam anggota laskar FPI. 

Beberapa judul yang memberi konstruksi tersebut diantara; (1) 

Habib Rizieq Minta Pendukung Sabar soal 6 Laskar Tewas: 

Tempuh Prosedur Hukum; (2) Emak-emak Berkaus HRS ke 

Komnas HAM, Dukung Pengusutan Penembakan Laskar FPI.  
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5. Dilihat dari struktur skrip, Detik.com menampilkan secara jelas 

jabatan strategis demokrasi dengan tidak mengurangi 

keprihatinan terhadap kondisi enam anggota laskar FPI yang 

menjadi korban pada unsur what dalam pemberitaannya. Hal 

ini dapat terlihat dari kutipan pernyataan-pernyataan 

narasumber yang dipilih oleh Detik.com.  

6. Secara struktur tematik, Detik.com mencoba untuk mem-frame 

bahwa pada kasus ini publik harus bersikap demokratis dan 

objektif dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal ini dapat 

dilihat dari pemilihan makna yang digunakan Detik.com di 

setiap pemberitannya.  

B. Saran  

1. Sebagai media massa khusunya media online, hendaknya memberikan 

informasi yang actual dan terpecaya kepada publik. Menjujung tingga 

nilai kode etik jurnalistik sangat diperlukan di era moderenisai ini.  

2. Media online hendaknya sebagai alat untuk pemersatu bangsa dengan 

informasi-informasi yang terbukti kebenarannya dan lebih 

mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan media itu 

sendiri. 

3. Masyarakat tidak menjadikan informasi yang disampaikan media 

massa sebagai sumber kebenaran tunggal. Artinya masyarakat harus 

bersikap objektif dan kritis terhadap suatu berita yang disampaikan 

oleh media agar tidak termakan oleh berita bohong atau hoax. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Daftar Berita Republika.co.id  

Berita 1 

Kronologi Bentrok Polisi Vs Pendukung HRS, Versi 
Polda Metro 
Senin 07 Dec 2020 13:52 WIB 

Rep: Ali Mansur/ Red: Bayu Hermawan 

 
Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran (kanan) dan Pangdam Jaya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman 
(tengah) menunjukkan barang bukti penyerangan anggota Polri oleh diduga simpatisan Habib Rizieq Shihab (HRS), di 
Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (7/12). 
Foto: Republika/Ali Mansur 

Enam orang pendukung HRS meninggal dunia dalam bentrok dengan 
polisi. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petugas Polda Metro Jaya dikabarkan 

terlibat bentrokan dengan pengikut Rizieq Shihab di Jalan Tol Jakarta-

Cikampek KM 50. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan polisi 

melakukan tindakan tegas terhadap pengikut Habib Rizieq dan sebanyak 

enam orang meninggal dunia. 

Fadil menjelaskan, peristiwa berawal dari beredarnya di media sosial 

bahwa pengikut HRS akan datang dalam jumlah besar, untuk mengawal 

proses pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Kemudian petugas pun 

melakukan penyelidikan terhadap identitas penyebar pesan kepada 

simpatisan HRS itu.  
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Namun, petugas mendapat serangan dalam proses penyidikan, yaitu 

penodongan senjata api (senpi) dan senjaya tajam (sajam) oleh pengikut 

MRS di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) sekitar pukul 00.30 WIB. 

"Ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga 

adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang 

dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagai yang rekan-

rekan lihat di depan ini," kata Fadil di Mapolda Metro Jaya, Senin (7/12). 

Fadil melanjutkan, jumlah pelaku yang melakukan penyerangan sebanyak 

10 orang. Petugas kemudian melakukan tindakan tegas terukur terhadap 

para pelaku yang melakukan penghadangan dan penyerangan. 

"Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian 

melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang 

diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, 6 orang meninggal 

dunia," ujarnya. 

Sementara terkait dengan kerugian yang dialami oleh petugas adalah 

sebuah kendaraan yang rusak karena dipepet. Serta terkena dari 

tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Adapun barang 

bukti yang disita diantaranya, dua senjata api dan satu buah celurit dan 

satu buah pedang.  

Sementara itu Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman 

menyatakan pada prinsipnya Kodam Jaya Jayakarta sesuai dengan 

undang-undang yang diatur akan memberikan bantuan kamtimbas dan 

penegakan hukum. Kemudian Kodam Jaya akan mendukung penuh 

tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.  

"Kami solid dan saya minta yang disebutkan tadi MRS segera mengikuti 

aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, kami akan tegakkam 

bersama-sama dengan Polda Metro Jaya," tutur Dudung.  
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Berita 2 

Munarman: Pengadangan Rombongan HRS 
Pelanggaran Berat HAM 
Senin 07 Dec 2020 17:46 WIB 

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Indira Rezkisari 

 

Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI), Munarman, meminta Komnas HAM menyelidiki pengadangan mobil 
rombongan HRS yang berujung pada meninggalnya enam laskar HRS akibat ditembak polisi. 
Foto: Republika/Raisan Al Farisi 

FPI menganggap insiden penembakan laskar HRS extra judiciall 
killing. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Front Pembela Islam (FPI) 

meminta Komnas HAM menyelidiki insiden pengadangan terhadap 

rombongan mobil Habib Rizieq Shihab (HRS) pada Senin (7/12) dini hari. 

Dalam insiden ini, pihak kepolisian menyebut enam laskar 

pengawal HRS meninggal setelah terjadi baku tembak. 

 

"Ini pelanggaran berat HAM. Ini mestinya diadali pengadilan HAM. Ini 

bergerak Komnas HAM harusnya. Kita (FPI) dan Komnas HAM yang 

melakukan penyidikan," kata Sekretaris Umum FPI, Munarman, dalam 

konferensi pers di markas FPI pada Senin (7/12). 
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Munarman menganggap insiden baku tembak pada dini hari tadi sebagai 

extra judicial killing. Istilah itu merujuk pada pembunuhan di luar hukum 

atau penghukuman mati di luar hukum yang dilancarkan oleh pemerintah 

tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu. 

 

"Tentu ini tidak boleh ada satupun warga negara ya penjahat sekalipun, itu 

dibenarkan untuk dilakukan apa yang disebut extra judicial killing," tegas 

Munarman. 

 

Munarman meragukan proses hukum di Indonesia jika aksi semacam itu 

dibenarkan. Ia merasa proses peradilan tak lagi pantas dijunjung jika extra 

judicial killing dibiarkan saja. 

 

"Berarti lembaga kejaksaan dibubarkan saja. Berarti tidak butuh 

pengadilan," ujar Munarman. 

 

FPI juga membantah pernyataan polisi yang menyebut laskar pengawal 

HRS dilengkapi senjata api senpi dan senjata tajam. FPI menegaskan 

pernyataan polisi itu sebagai fitnah belaka. 

 

Munarman menegaskan pengawal HRS tak dibekali senjata sebagaimana 

klaim kepolisian. Polda Metro Jaya mengungkap bahwa pengawal HRS 

yang terlibat baku tembak menbawa senjata api dan senjata tajam. 

 

"Patut diberitahukan bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut 

membawa senjata api dan tembak menembak. Laskar kami tidak pernah 

dibekali senjata api," kata Munarman. 

 

Munarman bahkan menantang kepolisian untuk mengecek senpi yang 

berhasil disita. Jika ada nomor registernya maka bisa diketahui siapa 

pemilik senpi itu. 
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"Kalau betul (punya laskar) cek nomor register ya. Pasti bukan punya 

kami. Karena kami tidak punya akses senjata api dan tidak mungkin 

membeli senjata gelap. Bohong itu. Tiap anggota FPI dilarang bawa 

senjata tajam, senjata api dan bahan peledak," tegas Munarman. 

 

Di sisi lain, Munarman membela tindakan yang dilakukan keenam anggota 

laskar sebagai upaya melindungi HRS. Menurutnya, wajar jika para 

pengawal sigap melindungi HRS ketika muncul ancaman. 

 

Insiden pengadangan terjadi pada Senin  (7/12) dini hari di dekat pintu tol 

Karawang Timur. FPI mengklaim mobil penguntit berusaha memotong laju 

rombongan mobil HRS. HRS dan keluarga disebut tengah menuju 

kegiatan pengajian internal keluarga. 

 

"Orang-orang tidak berseragam berusaha memotong rombongan dan 

memotong kendaraan. Pengawal beraksi melindungi. Itu normal karena 

mereka mengawal," ungkap Munarman. Ia menegaskan pihak yang 

terlibat bentrok dengan laskar FPI tidak mengenakan seragam apapun. 

 

Insiden bentrokan antara laskar Habib Rizieq dengan kepolisian membuat 

warga di sekitar markas FPI siaga. Warga pun memblokade akses ke 

Jalan Petamburan III. Ratusan warga yang sebagian menggunakan atribut 

FPI dan pakaian serba hitam berjaga-jaga sejak di pintu masuk jalan. 

 

Berdasarkan pantauan Republika di lokasi, warga telah memperketat 

penjagaan sejak Senin pagi. Setiap orang yang hendak memasuki Jalan 

Petamburan III dicek oleh warga yang berjaga. Jika tidak memiliki 

kepentingan atau bukan warga setempat maka tak diizinkan masuk. 

 

Awak media yang telah menunggu sempat diizinkan masuk ke markas FPI 

untuk mengikuti konferensi pers yang dihadiri oleh Sekretaris Umum 

FPI Munarman dan Ketum FPI KH Shabri Lubis. Setelah konferensi pers 
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selesai, awak media langsung diminta meninggalkan lokasi. Awak media 

yang berada di seberang Jalan Petamburan III juga dilarang mengambil 

gambar. 

Berita 3 

FPI Sebut Kasus Penembakan Laskar Itu Extrajudicial 
Killing 
Kamis 10 Dec 2020 00:28 WIB 

Rep: Febrian Fachri/ Red: Andi Nur Aminah 

 
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Ahmad Sobri Lubis (kanan). 
Foto: ROL/Fian Firatmaja 

Extrajudicial Killing atau pembunuhan di luar proses hukum 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Front Pembela Islam (FPI) menilai 

tindakan polisi yang menembak mati enam laskar FPI adalah 

pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing. Hal itu 

disebutkan FPI dalam siaran pers resminya, yang salah satu poinnya 

meminta Komnas HAM memperluas keterlibatan publik dalam proses 

investigasi. 
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"Kami mendorong pihak Komnas HAM untuk memperluas keterlibatan 

badan partisipasi publik dengan merekrut komisioner ad hoc dari kalangan 

masyarakat sipil yang profesional dan independen serta berintegritas 

untuk menjadi anggota tim pencari fakta dalam peristiwa extra judicial 

killing ini," demikian bunyi keterangan pers resmi FPI yang ditandatangani 

Ketua Umum FPI KH Ahmad Shabri Lubis dan Sekretaris Umum FPI 

Munarman di Jakarta, Rabu (9/12). 

FPI kembali menyebut frasa extrajudicial killing ketika memohon doa dan 

dukungan dari masyarakat. "Apalagi pembunuhan di luar proses hukum 

atau extra judicial killing ini terjadi bertepatan di momen hari HAM sedunia 

pada 10 Desember," kata Shabri. 

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri 

Bachmid menilai tindakan kepolisian terhadap anggota FPI berpotensi 

menjadi unlawful killing alias pembunuhan di luar hukum. Dia mengatakan, 

polisi seharusnya hanya dibolehkan untuk menggunakan kekuatan atau 

kekerasan, terutama dengan senjata api sebagai 'ultimum remedium' atau 

upaya terakhir. Ultimatum remdediun juga harus berdasarkan kondisi 

objektif serta situasi luar biasa untuk melindungi keselamatan dirinya atau 

orang lain. 

"Jika tidak, maka tindakan itu bisa tergolong unlawful killing yang sifatnya 

adalah melanggar hukum karena tindakan tersebut hakikatnya adalah 

kejahatan “crime” dan dapat diusut secara hukum," katanya, Rabu. 

Sedangkan menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, anak buahnya 

terpaksa melepaskan tembakan karena mereka diserang para laskar 

menggunakan senjata api dan senjata tajam. "Anggota yang terancam 

keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan 

tegas terukur (menembak)," kata Fadil di Mapolda Metro Jaya, Senin. 
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Sebelumnya, terjadi bentrokan antara polisi dan laskar pengawal pimpinan 

FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 

pada Senin (7/12) pukul 00.30 WIB. Dalam insiden itu, polisi menembak 

mati enam orang laskar FPI.   

Kronologi peristiwa ini simpang siur. Menurut keterangan polisi, aparat 

terpaksa menembak laskar FPI karena para laskar itu menyerang polisi 

dengan senjata api dan senjata tajam. Sedangkan menurut pihak FPI, 

keterangan polisi itu tidak benar. Sebab, para laskar lah yang diserang 

polisi. Selain itu laskar FPI diklaim tak pernah menggunakan senjata api 

maupun senjata tajam. 

Berita 4 

Keluarga Anggota Laskar FPI Terkejut dan Terpukul 
Kamis 10 Dec 2020 19:33 WIB 

Red: Teguh Firmansyah 

 

Anggota Front Pembela Islam (FPI) mengadakan unjuk rasa untuk memprotes penembakan anggota mereka oleh 
polisi di Banda Aceh, Indonesia, 08 Desember 2020. Enam tersangka pendukung ulama Indonesia Rizieq Shihab, 
pemimpin Front Pembela Islam , ditembak dan dibunuh dalam bentrokan dengan petugas polisi pada 07 Desember. 
2020. 
Foto: EPA-EFE/HOTLI SIMANJUNTAK 

Kelurga Kakdhavi justru tahu ada penembakan dari media. 
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REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para keluarga korban penembakan di 

Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM50 pada Senin (7/12) dini hari, meminta 

bantuan Komisi III DPR RI untuk mendapatkan keadilan. Mereka 

menyampaikan keluhan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) 

Komisi III DPR RI. 

 

Dalam RDPU itu, kakak Kadhavi, Anandra mengatakan pihak keluarga 

mengaku sedih atas peristiwa yang dialami adiknya tersebut karena tidak 

memiliki kesalahan. Namun ia ditembak hingga tewas. 

 

"Keluarga kami tidak memiliki kesalahan, namun kenapa seperti burung 

yang ditembak di udara," kata Anandra dalam RDPU Komisi III DPR RI di 

Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. 

 

Dia mengatakan keluarganya mendapatkan kabar terkait kondisi Kadhavi 

dari media massa dan pihak keluarga sangat terkejut dan terpukul. 

Anandra berharap Komisi III DPR RI dapat membantu dan meneruskan 

aspirasinya untuk mendapatkan keadilan terhadap apa yang dialami 

adiknya tersebut. 

 

Ayah dari Lutfil Hakim, Daynuri mengatakan berdasarkan fakta yang 

terjadi terhadap anaknya, ia meminta Komisi III DPR RI membantu 

mendapatkan keadilan atas peristiwa yang dialami Lutfil. "Mudah-

mudahan terungkap semua siapa yang membunuh anak kami, saya cuma 

minta keadilan," ujarnya. 

 

Paman dari Andi Oktiawan, Umar meminta kasus penembakan yang 

dialami keponakan-nya diusut tuntas dan berharap Komisi III DPR 

membantu proses pengungkapan kasus tersebut. 

 

Dia meminta semua pihak tidak memfitnah terhadap para korban 

penembakan di Tol Japek tersebut. Karena ia menyaksikan bagaimana 
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banyak luka tembakan dan adanya dugaan penyiksaan di tubuh Andi. 

 

"Senin (7/12) siang saya dapat kabar, sebenarnya saya tidak tanggapi 

karena belum dapat gambar atau foto. Lalu Selasa (8/12) terjadi 

penyerahan jenazah Andi, saya lihat kenapa kondisi-nya seperti itu, 

sadis," ucap-nya. 

 

Umar menjelaskan di tubuh Andi terdapat sekitar empat luka bekas 

tembakan dan ia menduga keponakan-nya mendapatkan tembakan dari 

jarak dekat, mata memar, dan kepala belakang bolong. 

 

Kakak M. Reza, Septi dalam RDPU mengatakan adiknya pergi untuk 

mengawal Rizieq Shihab tidak membawa senjata apapun karena niatnya 

baik bukan untuk berperang. 

 

Dia memohon kepada semua pihak untuk tidak memfitnah adiknya karena 

Reza sudah dibunuh dengan adanya luka bekas luka tembakan di bagian 

punggung. "Saya lihat jenazah setelah dimandikan, abang saya yang 

memandikan mengatakan ada bekas luka di belakang (punggung). Hanya 

cerita ada luka tembakan di punggung," ujarnya. 

 

RDPU tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J 

Mahesa dan Ahmad Sahroni, dihadiri para anggota Komisi III DPR secara 

fisik dan virtual. 
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Berita 5 

Din: Penembakan Enam Laskar FPI Kedzaliman Besar 
dan Nyata 

Ahad 13 Dec 2020 16:38 WIB 

Rep: Rossi Handayani/ Red: Andri Saubani 

 

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin. 
Foto: Republika/Putra M. Akbar 

Din Syamsuddin meminta kasus penembakan laskar FPI diusut 
tuntas. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015, Prof M Din 

Syamsuddin mengatakan, peristiwa penembakan terhadap laskar Front 

Pembela Islam (FPI) merupakan suatu kezaliman yang besar dan nyata. 

Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi daring Dewan Tafkir PP 

Persatuan Islam (Persis) bertemakan 'Insiden Penembakan Terhadap 

Laskar FPI' pada Ahad (13/12). 

 

"Saya ingin garis bawahi topik hari ini, 'Insiden Penembakan Laskar FPI', 
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apa yang terjadi itu bukan hanya insiden, tapi sudah sampai kepada 

tragedi atau ada yang lebih tinggi daripada itu, bukan hanya musibah, tapi 

kedzaliman yang besar dan nyata," kata dia pada Ahad. 

 

Dia mengatakan, peristiwa penembakan di kilometer 50 tol Jakarta-

Cikampek merupakan pembunuhan yang melampaui batas. Di samping 

itu, ia juga menilai peristiwa tersebut sebagai pelangggaran HAM berat. 

Din mengecam dengan keras kejadian itu, siapa pun yang menjadi 

korbannya. 

 

"Kita bersikap mengecam keras siapa pun korban, dari organisasi mana 

pun, dan bahkan jika korban adalah anak-anak manusia berbeda agama 

dengan kita, kelompok mana pun, dan pelaku siapa pun apa lagi aparat 

negara," ucapnya. 

 

Din mengatakan, peristiwa penembakan terhadap enam laskar FPI harus 

diusut dengan tuntas, dan tidak boleh dibiarkan dengan begitu saja. 

Sebab apabila dibiarkan, dikhawatirkan hal ini dapat terulang kembali. Dia 

mengatakan, kedzaliman harus dihentikan. 

 

"Harus ada pencegahan, koalisi orang bijak, orang waras terutama kita 

umat islam untuk tidak berhenti melakukan amar ma'ruf nahi munkar," 

kata dia, 

 

Sementara itu, Ketua Umum Persis, Aceng Zakaria mengatakan, terdapat 

empat pilar dalam ketahanan negara, salah satunya yakni menjaga para 

ulama. Dia mengatakan, dalam kesempatan ini ia tidak akan membahas 

mengenai masalah hukum, melainkan terkait dengan empat pilar 

ketahanan suatu negara. Menurut Aceng, empat pilar tersebut harus 

dijaga dalam suatu negara. 

 

"Empat pilar ketahanan negara menurut Nabi untuk dijadikan pedoman 
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bangsa Indonesia, khususnya para tokoh. Dalam hadits disebutkan, 

tegaknya dunia (negara) dengan empat unsur, pertama adalah dengan 

ilmunya ulama, yang kedua dengan sikap adilnya penguasa, ketiga 

kedermawanan para aghniya dan keempat kejujuran para pegawai, para 

pengusaha," kata Aceng. 

Berita 6 

Penembakan FPI, Perbandingan Rilis Kapolda dan 
Rekonstruksi 
Senin 14 Dec 2020 16:55 WIB 

Rep: Ali Mansur/Antara/ Red: Teguh Firmansyah 

 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran (kiri) bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) 
menjawab pertanyaan wartawan usai dimintai keterangan di Menteng, Jakarta, Senin (14/12/2020). Selain Kapolda 
Metro Jaya, Komnas HAM juga menggali keterangan Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur Imran terkait 
tewasnya enam orang Laskar FPI. 
Foto: Antara/Aditya Pradana Putra 

Hasil rekonstruksi sebut empat anggota FPI ditembak di mobil. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi telah menggelar rekonstruksi 

peristiwa penembakan yang menewaskan enam anggota laskar FPI. Dari 

rekonstruksi itu, polisi mengklaim empat orang ditembak di mobil polisi. 

Fakta ini tak terungkap ketika Kapolda Metro Jaya Fadil Imran 

memberikan keterangan pers pada 7 Desember lalu. 

Berikut perbandingan antara keterangan Kapolda Irjen Fadil Imran dan 

hasil rekonstruksi pada hari ini. 
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Keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran saat memberikan 

keterangan pers bersama Pangdam Jaya Mayjend Dudung 

Abdurachman pada 7 Desember 2020. 

 

- Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut M 

Rizieq Shihab. 

 

- Kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang dengan 

menggunakan senjata api dan senjata tajam. 

 

- Jumlah pelaku yang melakukan penyerangan sebanyak 10 orang. 

 

- Petugas kemudian melakukan tindakan tegas terukur terhadap para 

pelaku yang melakukan pengadangan dan penyerangan. Sehingga 

kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, 6 orang 

meninggal dunia. 

 

- Kerugian yang dialami oleh petugas adalah sebuah kendaraan rusak 

karena dipepet. Serta terkena dari tembakan dari kelompok yang 

melakukan penyerangan. 

 

- Barang bukti yang disita d iantaranya, dua senjata api dan satu buah 

celurit dan satu buah pedang. 

 

Hasil Rekonstruksi pada 14 Desember 

 

- Baku tembak terjadi sejak di jalan Interchange Karawang Barat sebelum 

memasuki jalan Tol Jakarta-Cikampek. 

 

- Tembak-tembakan ternyata menimbulkan korban jiwa, dua pelaku 

meninggal. Hal Itu diketahui saat petugas berhasil mengejar mobil pelaku 

dan membekuknya di rest area kilometer 50 jalan Tol Jakarta-Cikampek. 
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- Dua dari enam laskar ditembak ketika proses kejar-kejaran. Empat 

lainnya ditangkap hidup-hidup. 

 

- Mereka yang ditangkap hidup-hidup dimasukkan ke mobil polisi dan 

digelandang ke kantor polisi. 

 

- Namun, dalam perjalanan di kantor polisi, tepatnya di KM 51, keempat 

laskar  melakukan perlawanan dalam mobil sehingga ditembak hingga 

tewas. Polisi berdalih, keempat laskar itu bisa melakukan perlawanan 

karena tak diborgol. 

B. Daftar Berita Republika.co.id  

Berita 1 

Habib Rizieq Minta Pendukung Sabar soal 6 
Laskar Tewas: Tempuh Prosedur Hukum 

Tim detikcom - detikNews 

Rabu, 09 Des 2020 16:18 WIB 

0 komentar 

 

Habib Rizieq Shihab (Foto: AFP/ADEK BERRY) 
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Jakarta - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) 
meminta pendukung bersabar menghadapi insiden tewasnya enam 
anggota laskar FPI. Habib Rizieq menegaskan akan mengikuti prosedur 
hukum yang berlaku. 

Pernyataan itu disampaikan Habib Rizieq dalam sebuah rekaman audio 
yang diterima detikcom, Rabu (9/12/2020). Audio Habib Rizieq itu 
dibenarkan oleh Sekretaris Umum FPI Munarman. 

"Ya betul. Saat prosesi pemakaman enam orang syuhada, pagi tadi, 
Rabu, 9 Desember 2020, pagi tadi. Lokasi di Masjid Ponpes Agrokultural, 
Megamendung," kata Munarman kepada wartawan, Rabu (9/12/2020). 

Habib Rizieq meminta seluruh masyarakat menahan diri. Dia menyebut 
pihaknya akan menempuh prosedur hukum. 

"Maka itu, saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan 
diri, sabar, kita hadapi dengan elegan, kita tempuh prosedur hukum yang 
ada, karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insyaAllah 
semua akan terbongkar," kata Habib Rizieq dalam rekaman itu. 

Habib Rizieq meyakini pelaku penembakan terhadap enam anggota laskar 
FPI itu segera terungkap, juga pihak yang berada di balik insiden tersebut. 

"Siapa yang melakukan pembantaian di lapangan sampai siapa yang 
menjadi otak yang mengatur ini semua akan terungkap," jelasnya. 

Menurut Habib Rizieq, cara merespons penembakan terhadap enam 
pengawalnya itu tidak perlu dengan emosi. Dia meminta pendukungnya 
tidak berjuang sendiri-sendiri. 

"Tapi, kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini 
akan terkubur, tidak akan pernah terungkap. Maka itu, saya minta sekali 
lagi, sabar, sabar, ada saatnya kita akan melakukan perlawanan, ada 
saatnya kita akan melakukan jihad fisabilillah," tutur dia. 

Habib Rizieq mengatakan enam anggota laskar FPI yang meninggal telah 
menjalankan tugasnya untuk mengawal ulama. Dia berdoa agar enam 
anggota laskar itu diterima di sisi Allah. 

"Jangan lupa, syuhada kita yang 6 ini, Saudara, mereka sudah melakukan 
tugasnya, jihadnya menjaga ulama dan mereka sudah mendapatkan 
hadiah dari Allah mati sebagai syahid. Insyaallah syuhada mereka, 
diterima oleh Allah," sebut Habib Rizieq. 

Lebih lanjut Habib Rizieq mengatakan sejumlah ormas Islam telah 
menyatakan sikap terkait insiden penembakan ini. Ormas-ormas Islam, 
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sebut Rizieq, meminta agar dibentuk tim independen untuk mengusut 
penembakan tersebut. 

"Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, tapi sekali lagi bahwa DPP FPI 
sudah berkomitmen dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada, 
bagaimana ormas-ormas Islam sudah memberikan pernyataan sikap, 
berbagai kalangan di mana kita kompak semua satu kata bahwa harus 
dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan seluruh elemen, 
yang melibatkan Komnas HAM, Amnesty International, dan bahkan kami 
minta juga Komnas HAM anak untuk ikut berbuat, karena di dalam 
kejadian itu ada terlebih 3 bayi dan masih ada lagi, yaitu 4 balita, ditambah 
satu lagi balita dari salah seorang anak kerabat kami," jelasnya. 

Habib Rizieq berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh 
institusi kenegaraan mengungkap fakta tewasnya enam anggota laskar 
FPI itu. Sehingga akan diketahui fakta yang sebenarnya. 

"Maka itu, saya ajak semua elemen bangsa ini, dari mulai presidennya, 
DPR-nya, dan seluruh institusi kenegaraan secara bersama-sama untuk 
mengungkap fakta yang sebenarnya, apa yang terjadi di balik semua ini," 
katanya. 

Habib Rizieq juga membenarkan kronologi yang diberikan oleh FPI melalui 
siaran pers. Dia juga mengaku memberikan kesaksian pada rilis itu. 

"Keterangan pers yang resmi telah dikeluarkan Front Pembela Islam yang 
sah tentang kronologi penembakan yang terjadi isinya adalah benar. 
Sekali lagi saya sampaikan, kronologi yang sudah dibuat, yang 
disebarluaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, saya 
memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban ada dalam 
kejadian bahwa isi keterangan pers itu benar," sebutnya. 

Habib Rizieq kemudian menceritakan kejadian malam itu. Dia mengaku 
tak menduga ada pihak yang ingin menghalangi mobilnya saat menuju 
Karawang. 

"Pada saat kejadian, tidak ada satu pun di antara kami, baik saya dan 
keluarga maupun seluruh laskar yang pengawal, yang begitu setia yang 
ingin, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, memepat, 
mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak menduga, 
kami tidak pernah mengira, apalagi kami menunjuk. Yang kami tahu, 
mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami dan 
jumlah mereka bukan satu-dua tiga mobil, banyak sekali mobil saling silih 
berganti berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil 
Habib Hanif, yang persis ada di belakang saya, bahwa untuk bisa 
mencapai mobil saya yang ada di depan," katanya. 
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Habib Rizieq menyebut, saat ada mobil menghalangi, laskar mencoba 
melindungi mobilnya. Akhirnya Habib Rizieq dan keluarganya selamat 
hingga ke Karawang. 

"Tapi dengan gagah luar biasa, para syuhada kita, laskar-laskar pengawal 
yang ada di belakang ini, Saudara, ada dua mobil, luar biasa, mereka 
cerdas, mereka berani, mereka begitu luar biasa mengendalikan situasi 
dan kondisi sehingga para penjahat tadi tidak satu pun yang berhasil 
untuk mencapai kami. Bagaimana sigapnya mereka, cerdasnya mereka, 
beraninya mereka tanpa senjata," tutur dia. 

Habib Rizieq juga menjelaskan bahwa laskar tidak membawa senjata 
tajam. Laskar hanya mengawal rombongan Habib Rizieq dan keluarga. 

"Bahwa tuduhan para pengawal kami yang dipersenjantai adalah fitnah 
besar, bohong besar, tidak ada satu pun pengawal kami yang 
dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira, kalau kami akan 
diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar 
keluarga biasa, pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, 
semua isinya keluarga, anak mantu, saudara. Cucu-cucu kami semuanya 
ikut, ada tiga masih bayi, masih minum air susu ibu. Dan ada masih 4 di 
bawah 4 tahun, bahkan di bawah 3 tahun. Jadi benar iya, kami sekeluarga 
semua, Saudara," jelasnya. 

Polisi Tepis Pembantaian: Laskar Menyerang Lebih Dahulu 

Polisi sebelumnya menjelaskan insiden penembakan ini. Kapolda Metro 
Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan penembakan tersebut dilakukan 
lantaran pengikut Rizieq melakukan penyerangan terhadap polisi. 

"Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian 
melakukan tindakan tegas dan terukur, sehingga terhadap kelompok yang 
diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, meninggal sebanyak 6 
orang," kata Fadil Imran, di Mapolda Metro Jaya, Jl Jenderal Gatot 
Subroto, Jakarta, Senin (7/12) kemarin. 

Polisi memperlihatkan barang bukti yang didapat dari pengikut Rizieq, 
berupa dua pucuk pistol serta sejumlah senjata tajam. 

Berikut ini kronologi peristiwa itu menurut keterangan Fadil Imran: 

- Polisi mendapat informasi soal rencana sekelompok massa yang hendak 
mengawal Habib Rizieq yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda 
Metro Jaya. Polisi kemudian menyelidiki dan menurunkan pasukan untuk 
mengantisipasi potensi kerawanan keamanan. 
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- Polisi kemudian berhasil mengidentifikasi pergerakan massa pendukung 
Habib Rizieq. Pembuntutan pun dilakukan di Tol Jakarta-Cikampek. 

- Pada Senin (7/12) sekitar pukul 00.30 WIB di jalan Tol Jakarta-Cikampek 
Km 50, telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang 
melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan MRS yang 
dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB. 

- Pengikut Rizieq menyerang polisi menggunakan senjata api. 

- Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian 
melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap 10 orang pengikut Habib 
Rizieq, sebanyak 6 pengikut Rizieq di antaranya meninggal dunia. 

Berita 2 

FPI Bantah Laskar Pegang Senjata, Polri: 
Buktinya Ada, Kaliber 9 mm 

Yogi Ernes - detikNews 

Selasa, 08 Des 2020 17:33 WIB 

197 komentar 

 

Polisi saat menunjukkan barang bukti kasus bentrokan dengan pengikut Habib 
Rizieq. (Agung Pambudhy/detikcom) 

Jakarta -  
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Front Pembela Islam (FPI) membantah terkait kepemilikan senjata yang 
digunakan laskar pengawal Habib Rizieq Shihab saat menyerang polisi di 
Tol Jakarta-Cikampek dini hari kemarin. Polisi pun memastikan telah 
mengantongi sejumlah bukti terkait kepemilikan senjata api tersebut. 

"Saya pertegas di sini bahwa penyidik sudah mengumpulkan bahwa 
ditemukan bukti yang ada bahwa senpi itu pemiliknya adalah pelaku yang 
melakukan penyerangan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes 
Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (8/12/2020). 

Menurut Yusri, salah satu bukti yang ditemukan petugas terkait senjata api 
dari anggota FPI yang menyerang polisi adalah teridentifikasi peluru 
kaliber 9 mm yang digunakan pelaku. 

Dia menambahkan pihaknya kini akan melakukan uji balistik untuk 
memperkuat temuan tersebut. 

"(Peluru) 9 mm. Masih uji balistik, makanya kan perkembangan kasus 
masih kita dalami tiap alat bukti. Nanti kita gelar prarekonstruksi dan 
rekonstruksi. Pada saatnya akan kita sampaikan," ungkap Yusri. 

Sebelumnya, FPI membantah kabar bahwa anggotanya dibekali senjata, 
apalagi senjata api (senpi). FPI merasa difitnah terkait hal itu. 

"Fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-
menembak. Fitnah itu," ujar Sekretaris Umum Front Pembela Islam 
(Sekum FPI) Munarman dalam konferensi pers, Senin (7/12). 

Munarman melanjutkan FPI tak pernah membekali anggotanya dengan 
senjata tajam karena mereka terbiasa menggunakan tangan kosong untuk 
menyelesaikan masalah yang mengancam keselamatan. Munarman 
menyebut keterangan polisi soal adanya senjata yang dikuasai anggota 
FPI adalah upaya memutarbalikkan fakta. 

"Laskar kami tidak pernah dibekali senjata api, kami terbiasa tangan 
kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, 
memutarbalikkan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih 
dahulu menyerang dan melakukan penembakan," ucap Munarman. 

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade 
Hidayat sebelumnya juga menyampaikan akan menyelidiki terkait 
kepemilikan senjata api tersebut serta dari mana para anggota FPI 
mendapatkan senjata tersebut. 

"Tentang senjata api itu masih kita selidiki dan kita akan jelas sudah 
banyak senjata api, kita akan cari tahu siapa pemiliknya. Makanya yang 
terkait masalah ini, penyidikan tidak selesai sampai di sini. Kita akan 
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telusuri siapa pemilik senjata api, bagaimana cara memperolehnya, dan 
lain sebagainya dikaitkan yang terlibat di dalamnya dalam peristiwa 
tersebut," papar Tubagus. 

Berita 3 

FPI Sebut 18 Lebih Luka Tembak pada 6 
Laskar, Polri: Kami Berdasarkan Ahli 

Karin Nur Secha - detikNews 

Sabtu, 19 Des 2020 11:31 WIB 

132 komentar 

 

Foto: Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian 
Djajadi (dok. Istimewa) 

Jakarta -  

Bareskrim Polri menegaskan data terkait 18 luka tembak yang ada di 
jenazah 6 anggota Laskar FPI berasal dari keterangan dokter ahli 
forensik. Hal tersebut disampaikan polisi untuk menanggapi pernyataan 
FPI yang menyebut ada lebih dari 18 luka tembak di jenazah 6 anggota 
laskar. 

"Hasil otopsi yang disampaikan oleh penyidik adalah berdasarkan hasil 
pemeriksaan scientific oleh dokter ahli bedah mayat," ujar Direktur Tindak 
Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi saat dimintai 
konfirmasi oleh detikcom, Sabtu (19/12/2020). 
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Andi menyampaikan pernyataan pihaknya memiliki dasar, bukan sekadar 
pendapat atau asumsi. "Bukan pendapat atau asumsi," lanjutnya. 

Sebelumnya Juru Bicara FPI, Slamet Ma'arif menyatakan terdapat lebih 
dari 18 luka tembak di tubuh 6 laskar. Slamet mengaku telah melihat 
jenazah 6 anggota laskar FPI. 

"Dari jenazah yang kita lihat, (luka tembak) lebih dari 18 tembakan," ujar 
Jubir FPI Slamet Ma'arif kepada detikcom, Jumat (18/12). 

Meski menyebbut lebih dari 18 luka tembak, namun Slamet tidak 
menyebut jumlah luka yang ditemukan pihak FPI pada jenazah keenam 
laskar. 

Slamet mengaku pihaknya masih menunggu hasil investigasi Komnas 
HAM. "Kita lihat hasil Komnas HAM nanti ya," sebut Slamet. 

Sebelumnya, Bareskrim Polri sudah menerima hasil autopsi jenazah enam 
pengikut Habib Rizieq Shihab (HRS) yang tewas dalam peristiwa baku 
tembak di Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada 7 
Desember lalu. Dari hasil autopsi yang diterima penyidik, ada 18 bekas 
luka tembakan pada seluruh jenazah. 

"Secara umum ada 18 (delapan belas) luka tembak," kata Andi Rian 
kepada wartawan kemarin. 

Kontak tembak itu, seperti yang dijelaskan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil 
Imran, terjadi pada Senin (7/12) dini hari, sekitar pukul 00.30 WIB. 
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan keenam pengikut Habib 
Rizieq itu ditembak karena melakukan perlawanan. 

"Sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 telah 
terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan 
tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan 
berlangsung hari ini jam 10.00 WIB," jelas Fadil Imran. 
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Berita 4 

Emak-emak Berkaus HRS ke Komnas HAM, 
Dukung Pengusutan Penembakan Laskar FPI 

Afzal Nur Iman - detikNews 

Jumat, 18 Des 2020 15:08 WIB 

96 komentar 

 

Emak-emak berkaus gambar HRS ke Komnas HAM, mendukung 
pengusutan penembakan laskar FPI. (Afzal/detikcom) 

Jakarta -  

Sekelompok emak-emak mendatangi kantor Komnas HAM. Mereka 
memberikan dukungan kepada Komnas HAM untuk mengusut 
tuntas kasus penembakan yang menyebabkan enam orang laskar 
FPI meninggal dunia. 

"Kami yang tergabung dalam komunitas emak-emak dengan hal ini 
menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Komnas HAM dalam 
memimpin TGPF untuk mencari kebenaran yang seadil-adilnya bagi para 
enam syuhada yang terbunuh di KM 50 pada tanggal 7 Desember 2020," 
kata perwakilan komunitas emak-emak, Imhar, di kantor Komnas HAM 
Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Jumat, (18/12/2020). 

Ada 16 orang yang datang ke Komnas HAM siang ini. Mereka 
mengenakan baju bergambar Habib Rizieq Shihab (HRS) dengan tulisan 
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'revolusi akhlak'. Emak-emak tersebut mengaku perwakilan dari komunitas 
Aspirasi Empadi dan Perempuan Peduli Nusantara (PPN). 

Mereka meminta aktor yang menyebabkan enam orang pengikut Habib 
Rizieq meninggal dunia itu diusut. Mereka ingin kasus tersebut 
diinvestigasi secara adil dan terbuka. 

"Kami yang tergabung dalam komunitas emak-emak dengan ini 
menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pernyataan sikap bersama 
FPI, GNPF Ulama, PA 212, dan ormas Islam lainnya, antara lain menuntut 
diusutnya secara tuntas dan terbuka eksekutor dan aktor intelektual 
gugurnya enam syuhada," kata Imhar. 

Berikut pernyataan lengkap yang dibacakan emak-emak tersebut: 

Kami yang tergabung dalam komunitas emak-emak dengan hal ini 
menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Komnas HAM dalam 
memimpin TGPF untuk mencari kebenaran yang seadil-adilnya bagi para 
6 syuhada yang terbunuh di Km 50 pada tanggal 7 Desember 2020. 

Kami yang tergabung dalam komunitas emak-emak dengan ini 
menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pernyataan sikap bersama 
FPI, GNPF Ulama, PA 212, dan ormas Islam lainnya, antara lain menuntut 
diusutnya secara tuntas dan terbuka eksekutor dan aktor intelektual 
gugurnya enam syuhada. 

Menyerukan kepada tokoh dan umat Islam tetap bersatu dan berjuang 
sesuai dengan konstitusi yang ada dan jangan terpengaruh dengan pihak-
pihak mana pun yang berupaya mengadu domba dan melemahkan 
perjuangan umat dengan cara intimidasi serta pemberian dalam bentuk 
materi. 

Demikian pernyataan sikap kami. Semoga Allah SWT menjaga Komnas 
HAM tetap menjadi lembaga yang amanah dan tidak dapat diintervensi 
oleh pihak mana pun. 

Setelah membacakan pernyataan sikap, mereka mengaku akan mengikut 
aksi 1812. Mereka mengaku akan membantu dari sisi logistik. 

"Kita ini emak-emak di sini semua mengurus logistik dan kita cuma mau 
membantu memberikan logistik kepada mereka-mereka yang turun hari 
ini," ujar Imhar. 

Seperti diketahui, Komnas HAM tengah melakukan investigasi terkait 
kasus penembakan laskar FPI. Sejumlah saksi telah diperiksa, mulai 
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, tim dokter yang mengautopsi 
jenazah, hingga pihak Jasa Marga. 
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Komnas HAM juga sudah melakukan rekonstruksi terkait insiden tersebut. 
Komnas HAM mengaku sudah lebih dulu melakukan pengecekan ke 
lokasi dari Polri. 

"Yang kedua, memang kami lebih dulu, bahkan sebelum waktu digelar 
oleh pihak kepolisian, saya sudah ke sana mungkin empat atau lima kali, 
termasuk juga di jam yang sama," ujar komisioner Komnas HAM Choirul 
Anam dalam acara d'Rooftalk: 'Menyoal Tewasnya 6 Laskar FPI' yang 
ditayangkan detikcom, Rabu (16/12). 

Choirul Anam pun mengungkapkan cakupan lokasi untuk rekonstruksi 
lebih luas. Oleh sebab itu, akhirnya, Komnas HAM memutuskan tak ikut 
rekonstruksi yang digelar Polri. 

"Jadi terakhir itu saya ke sana itu, saya nyisir mulai jam 11 malam sampai 
jam 4 pagi, di situ. Jadi memang akhirnya kami putuskan nggak gabung 
dulu deh," imbuhnya. 
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