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MOTTO 

 
Advokasi perempuan tidak hanya dimiliki oleh Sebagian 

orang, melainkan seluruh pihak yang harus  memiliki 

respect lebih  dalam 

-Penulis- 

 

 

 
If u having a bad day, take  a  breath.  REMEMBER  

just a bad day not bad life 

-Anonymouse- 

 

 

 
Lari dan menangislah kepada semesta (Allah), dengan 

begitu semesta akan menunjukan jalan keluar. 

-Penulis- 
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ABSTRACT 

 
SITI RIZKA MAFTUHAH 17102010020 Skripsi : 

“Implementasi  Advokasi  Perempuan  Melalui  Jurnalistik di 

Mubadalahid”, Program Studi Komunikasi dan  Penyiaran 

Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Fenomena realitas sosial mengenai ketimpangan laki-

laki  dan  perempuan  bahkan  sudah  menjadi  stigma  di 

masyarakat karena sudah melalui proses konstruksi. 

Perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  sektor   publik. 

Tidak hanya itu media ikut berp 

eran andil dalam  menggaungkan  konstruksi  sosial mengenai 

perbedaan. Dalam ruang  redaksi  perempuan  dan laki-laki 

bisa dilihat yakni 1:3 atau 1:4 minimnya jurnalis perempuan 

membuat tulisan yang dipublikasikan terkesan maskulin. 

Jurnalisme Advokasi dapat menjadi solusi alternatif dalam  

menyadarkan  khalayak  ramai  untuk senantiasa membuka 

wawasan  mengenai ketimpangan yang terjadi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana 

realisasi/implementasi 6 unsur jurnalisme advokasi (Titik  

berat  berita,  Isu  yang  diangkat,  Pemilihan narasumber, 

Asas Legalitas, Prioritas  Kerja,  dan Harapan Pasca  

Pemuatan)  oleh  mubadalah.id. peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan  metode  analisis  

framing  teks  media   model Robert N.Entman. subjek 

penelitian berupa artikel isu perempuan selama 15-30 Maret 

2021 pada  menu  kolom  sub menu publik. 

Peneliti mendapatkaan artikel terkait perempuan, 

keadilan, diskriminasi gender,  kesetaraan,  dan perdamaian. 

Secara Teknik artikel yang  dipublikasikan  oleh mubadalah 

sangat berhati-hati dalam mencitrakan laki-laki, adaun hasil 

temuan bahwa mubadalah.id merealisasikan  4  unsur  dari  6  

unsur  jurnalisme   advokasi yakni (titik berta berita, isu yang 

diangkat, 
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pemilihan narsumber dan  harapan  pasca  pemuatan),  meski 

demikian pihak mubadalah.id mengklaim bahwa mereka tidak 

mengakui sebagai jurnalisme advokasi. 

 

 

 

Kata kunci : Jurnalisme Advokasi, Media Massa, Kontruksi 

Media, Analisis Framing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kenyataan bahwa stigma umum  di  masyarakat  selalu 

menempatan posisi perempuan hanya sebagai pekerjaan 

domestik,  sosok  yang  lemah,  bekerja  sampingan, bahkan  

dilekatkan  atribut  seks.  Berbeda dengan  laki-laki  

dipersepsikan  sebagai  sosok  yang  bekerja di  ruang  public,  

memiliki  kemandirian,  dan bekerja sebagai pimpinan dengan 

menduduki  jabatan- jabatan penting. Hal demikian 

berkembang luas di masyarakat umum dan secara tidak 

sengaja disampaikan turun-temurun dan membentuk 

kesadaran bahwa  laki-laki dan perempuan memiliki derajat 

yang berbeda.1 

Tidak hanya stigma masyarakat,  media  pun  memiliki 

kontribusi yang andil dalam mengkontruksi pemikiran,  

media  arus  utama  dalam  membentuk  opini di  khalayak  

masyarakat  meksi  dibangun   dengan beragam kepentingan. 

Isi media yang di sebarkan tdak terlepas dari pemilik modal, 

siapa orang dibalik layar  media sangat berpengaruh terhadap 

tulisan yang dipublikasikan. Dan melalui ruang inilah bias 

gender 

 

 

1 Alians Jurnalis Indonesia, 2015, Indikator Sensitif Gender Untuk 

Media, Jakarta 
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terjadi.2 Fenomena bias gender didalam ruang media 

disebabkan oleh sedikitnya peran perempuan untuk 

berkontribusi dalam ruang redaksi, hasil riset yang dilakukan 

oleh Aliansi Jurnalis  Independen memperlihatkan di tahun  

2012  jumlah  jurnalis  perempuan di Indonesia hanya 1:3 

atau 1:4 dibanding jurnalis laki-laki. Artinya dalam ruang 

redaksi  masih minim jurnalis perempuan  meski  menjadi  

minoritas  dalam ruang redaksi adanya jurnalis perempuan 

yang mengalami  kekerasan,  pelecehan  seksual   dari 

narasumber hingga rekan kerja. Namun dalam data AJI 

secara kualitatif mendapatkan data jurnalis perempuan 

memilih focus kepada karir, namun banyak jurnalis 

perempua yang diberikan ruang untuk menulis isu 

perempuan  di  media.  Perempuan  yang   bekerja   di depan 

layar hanya menjadi pemanis layar, harus tampil cantik dan 

berdandan saat harus tampil di depan  layar  kaca. 3 

Minimnya kesadaran gender di ruang redaksi 

menyebabkan pemuatan narasumber perempuan yang 

memiliki kemampuan, integritas  dan  kompetensi  yang  baik 

menjadi sangat terbatas. Pemberitaan mengenai isu 

 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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yang terkait perempuan sangat bias gender mengingat 

banyaknya pengelola dibalik  layar  yang  belum  mempunyai  

pemahaman  gender  sehingga  perspektif  dalam tulisan yang 

di publikasikan terkesan sangat maskulin.4 

Berbicara mengenai isu perempuan tentu memiliki 

dampak langsung terhadap perempuan, cakupan isu 

perempuan diantara lain adalah hak reproduki, persoalan 

perawatan anak, masalah ekonomi, penciptaan lapangan 

kerja, pengentasan kemisknan, HAM, pendidikan, 

penghapusan kekerasan terhadap  perempuan,  Kesehatan dan 

agama. Contoh tersebut memperlihatkan bahwa isu 

perempuan sangatlah beragam mulai dari persoalan yang 

berkaitan dengan kehidupan pribadi sebagai perempuan 

hingga persoalan yang lebih publik.5 

Keragaman isu perempuan bersumber dari kepentingan      

gender      ―praktis‖      yakni      berasal      dari kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi perempuan dalam menjalankan fungsi sebagai 

perempuan dan tidak mempermasalahkan konsruksi gender 

yang  tidak  adil  seperti masalah perawatan kesehatan, 

kebutuhan sanitasi 

 

4 Ibid. 
5 Dewi Machya A, 2009 Media Massa dan Penyebaran Isu 

Perempuan, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 7, Nomor 3, 

September- Desember 2009 
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lingkungan, air bersih dan pemenuhan kebutuhan pangan. 

sedangkan   kepentingan   gender   ―strategi‖   yakni   adanya 

subordinasi  perempuan dalam  khalayak  masyarakat 

dengan bertujuan  untuk  menjadikan  tatanan sosial  yang 

adil gender. Seperti penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga, pemberian ruang bagi perempuan di politik, dan 

kebebasan bagi perempuan untuk  memiliki   anak atau 

tidak. Molyneux (1986:284)6Data  catatan   tahunan 

Komnas Perempuan tahun 2020 memperlihatkan  lembar 

fakta mengenai kekerasan terhadap perempuan, 

diantaranya : 

Table 1 

Ragam catatan kekerasan perempuan tahun 2020 

 
No. Daftar Kekerasan Perempuan Jumlah 

1. Kekerasan terhadap perempuan 299.911 kasus 

2. Kekerasan terhadap istri 6.480 kasus 

3. Kekerasan dalam pacarana 1.309 kasus 

4. Kekerasan terhadap anak perempuan 954 kasus 

5. Kekerasan seksual 962 kasus 

6. Perkosaan 229 kasus 

7. Pencabulan 166 kasus 

8. Pelecehan seksual 181 kasus 

 

6 Ibid, hlm 3 
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9. Percobaan perkosaan 10 kasus 

10 Persetubuhan 5 kasus 

 
11 

Kekerasan terhadap perempuan 

dengan disabilitas dan 

perempuan disabilitas intelektual 

 
77 kasus 

Sumber : Diolah dari catatan 2020 

Komnas Perempuan 

Pada  dekade  2000  fenomena  isu   perempuan  marak 

terjadi tentu para aktivis  perempuan  kemudian gencar untuk 

memperjuangkan hak-hak nya dengan memberikan 

pemberdayaan langsung kepada perempuan atau pun melalui 

media massa.7 Teknologi baru menjadi bagian dari budaya 

dan masyarakat, disisi lain media  sebagai saluran efektif 

untuk menyebarkan budaya dan penggerak budaya global. 

Tidak  hanya  itu  media  pun dapat diformulasikan  sebagai  

aktor  sosial  dengan  pengaruh  dan  daya  dorong  yang   

dimliki   untuk perubahan sosial.8 Munculnya media  sosial  

membuka  akses informasi dan pengetahuan mengenai 

gender, sementara ketimpangan dan sterotip gender  tetap  ada  

dalam struktur sosial dan  khalayak  umum.  Meski  demikian 

media berpotensi menyebarkan bahkan 

7 Ibid, hlm 5 

8 Alians Jurnalis Indonesia, 2015, Indikator Sensitif Gender Untuk 

Media, Jakarta, hlm 25 
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melanggengkan atau sebaliknya yakni membongkar dan 

memperbaiki hal demikian.9 

Dalam media massa, proses advokasi lebih sering 

dikenal dengan nama Jurnalisme Advokasi. Menurut 

Komunikolog Amerika Serikat, Fred Fedler, jurnalisme 

advokasi adalah kegiatan jurnalistik yang berupaya 

menyuntikkan opini ke  dalam  berita.  Tiap  reportase,  tanpa 

mengingkari fakta, diarahkan  untuk  membentuk  opini 

publik.10 

Maka dari  itu  penulis  mengambil  kesimpulan bahwa 

jurnalisme advokasi lahir untuk menyeimbangkan media-

media agar berada pada kepentingan warga bukan menjadikan 

media sebagai sarana kepentingan bisnis. Adapun  salah  satu  

advokasi  dalam  media   diantaranya isu perempuan, media 

massa dan penyebaran  isu  perempuan seakan tidak pernah 

alpha dari pembicaraan karena Media massa memiliki peran 

besar dalam mengembangkan dan menyebarluaskan wacana 

dan  peristiwa internasional. Isu, wacana dan peristiwa yang 

berkembang atau terjadi di sebuah negara dengan  cepat  akan 

menyebar ke negara-negara lain berkat 

9 Ibid, hlm 26 

10 Fauzi Achmad, Implementasi Jurnalisme Advokasi Pada Sigi 

Investigasi SCTV Episode Mimpi Semu Teluk Jakarta, (Jakarta : 

Jurusan Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm 2. 
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pemberitaan media massa.11 Media online dengan segala 

kemudahan,  kecepatan,    dan  kesempatan  yang 

ditawarkannya juga telah menjadi ruang alternatif baru 

berlangsungnya praktik advokasi. Kaum perempuan yang 

masih membutuhkan  banyak  ruang   untuk  melakukan 

advokasi tentang cara pandang baru terhadap perempuan 

dapat melihat potensi  yang  dimiliki  oleh  media  online  

ini. Berbasis pada khalayak perempuan yang luas dan 

beragam, muncul dan berkembanglah media online yang 

secara umum lebih menyuarakan kaum perempuan dan 

menjadikan   simbol-simbol    perempuan    sebagai 

identitasnya. Salah satu media online tersebut adalah 

Mubadalah.id, salah   satu   website media islam yang 

selalu mengusung isu perempuan dengan  berlandaskan 

relasi kesalingan antar  individu  maupun   kelompok 

terutama laki-laki   dan perempuan12  Dalam  website 

resminya  pada  kolom     ―tentang   mubadalah‖ 

mendeskripsikan mubadalah sebagai berikut : 

Mubadalah adalah  media  Islam dan relasi 

kesalingan antar individu maupun  kelompok, 

 

11 Astuti Machya, ―Media Massa dan Penyebaran Isu Perempuan‖, 

Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 7, Nomor 3, September- 

Desember 2009, hlm. 229. 
12 Astuti Machya, ―Media Massa dan Penyebaran Isu Perempuan‖, 

Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 7, Nomor 3, September- 

Desember 2009, hlm. 229. 
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terutama antara laki-laki  dan  perempuan.  Terisnpirasi 

dari prinsip Islam yang rahmatan lil‘alamin.  

Mubadalah  hadir  untuk  meneguhkan   dan 

mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan 

dalam relasi  lakilaki  dan  perempuan  pada tataran 

praktek kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun 

bermasyarakat.13 

Dalam  pemaparan  diatas  bisa  melihat  bahwasannya  

mubadalah  sebagai  media  online  hadir untuk mengisi 

keadilan dan kesetaraan gender dengan berdasarkan rahmatan 

lil‘alamin. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti: 

Implementasi  Advoksi  Perempuan Melalui Jurnalistik di 

Mubadalah.id 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini terfokus kepada praktik jurnalisme 

advokasi dalam webste mubadalah.id pada isu perempuan 

yang dipublikasikan pada tanggal 15-30 Maret 2021 pada 

mneu kolom sub menu publik. 

1. Bagaimana praktik/implementasi  jurnalisme adcokasi yang 

erdiri dari 6 unsur yakni : titik berat berita, isiu yang 

diangkat, pemilihan narasumber, prioritas kerja, asas 

legalitas, dan harapan pasca pemuatan?. 

 
13 Dilansir dari website mubadalah mubaadalah.com diakses pada 

26 Maret 2021. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana 

praktik  dalam  mengimplementasikan  jurnalisme advokasi 

dengan merepresentasikan seputar  pesan isu perempuan pada 

website Mubadalah.id: 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan menambah 

pengetahuan referensi dalam bidang ilmu 

komunikasi. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran terkait jurnalisme advokasi seputar 

isu perempuan. 

2. Praktis 

Dengan adanya penelitian mengenai jurnalisme 

advokasi melalui  website mubadalah.id 

diharapkan mendapatkan gambaran mengenai 

jurnalisme advokasi dan di realisasikan dalam 

kehidupan bermasyarakat terutama untuk media 

yang menulis isu perempuan. Mengingat, persoalan 

tentang perempuan masih minoritas dalam media. 
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1.5 Kajian Pustaka 

Penelitian ini tidak lepas dari berbagai penelitian 

sebelumnya  dengan  memiliki  relevansi  pada  penelitian 

ini.  Adapun  tujuan  dilakukan  telaah  Pustaka adalah  

untuk  melihat  kebaruan  dan mengetahui  hal  hal  yang  

telah  diteliti   sebelumnya dan menguatkan dengan 

penelitian  terbaru.  Berikut hasil penelitian sebelumnya. 

Pertama, skripsi Implementasi Jurnalistik Advokasi 

pada Delik di RCTI yang ditulis oleh Arif Priyadi  

jurusan   Komunikasi   dan   Penyiaran Islam  Fakultas 

Dakwah dan Ilmu    Komunikasi  UIN   Syarif 

Hidayatullah  Jakarta.     Penelitian ini  menggunakan 

penelitian  kualitatif   dengan   pendekatan  penelitian 

kualitatif dan metode kualitatif menggunakan teori 

jurnalistik  advokasi  berupa  unsur-unsur  yang  ada 

didalamnya,   Adapun    objek penelitian  yang  diteliti 

oleh  Arif  Priyadi  adalah  program  Delik   edisi   10  

dan 17 November 2014 yang ditayangkan di RCTI. 

Perbedaan   diantara keduanya  terletak   pada   objek 

yang diteliti sedangkan persamaannya  adalah  sama 

sama meneliti terkait jurnalisme advokasi. Hasil dari 

penelitian Arif Priyadi menyebutkan dari enam unsur 

jurnalisme advokasi yang ada, hanya empat unsur 
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jurnalisme advokasi yang ditemukan dalam Delik ini 

yakni unsur pertama (menitikberatkan beritanya pada 

pengungkapan masalah serius), kedua (isu yang diangkat), 

ketiga (narasumber adalah korban), dan ke-enam (harapan 

pasca-pemuatan berita). Data yang ditemukan  dari  dua  

edisi  Delik  pada  November   2014 menunjukan bahwa 

selalu ada unsur-unsur jurnalisme advokasi dalam setiap  

tayangan  Delik  RCTI. Itu  berarti  pemahaman  

jurnalisme  advokasi yang diwakili oleh unsur-unsur 

jurnalisme advokasi sendiri, secara konsisten  digunakan  

dalam  Delik  RCTI. 

Kedua, skripsi Implementasi Jurnalisme Advokasi 

pada Sigi Investigasi SCTV Episode Mimpi  Semu  Teluk 

Jakarta karya Achmad Fauzi Program studi Jurnalistik 

Fakultas Ilmu Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta.  Paradigma penelitian ini 

menggunakan kontruktivis dengan  metode  penelitian  

menggunkan  teori  jurnalistik advokasi berupa unsur-

unsur yang ada didalamnya sedang objek penelitiannya 

adalah video Mimpi Semu Teluk Jakarta.  Terdapat  

perbedaan diantara peneliti  keduanya  yakni  dalam  objek 

penelitian sedangkan persamaan diantara keduanya 
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adalah  sama  sama  meneliti  terkait  jurnalisme advokasi. 

Hasil  dari  Implementasi  Jurnalisme  Advokasi  pada  Sigi  

Investigasi  SCTV  Episode  Mimpi Semu  Teluk  Jakarta  

yakni  Sigi  investigasi telah  menerapkan  apa  yang  

disebut   dengan  jurnalisme  advokasi  meski  dalam  

pemaparannya   tidak secara spesifik menyebut dirinya 

sebagai jurnalisme advokasi, Adapun implemantasi dari 

jurnalisme advokasi diantaranya isu yang diangkat 

mengenai  orang  kecil  yaitu  nelayan,  narasumber   yang  

utama  pun  dari  korban  yaitu  nelayan   ,   dan tim  Sigi  

Investigasi  menggunakan  ahli  dan  melakukan pnelitian 

investigasi untuk mencari fakta yang  tersembunyi,  

namun  tim  Sigi  Investigasi   dengan terang melakukan 

peliputan tanpa menyembunyikan identitas  dan  juga  

tidak menyamarkan identitas narasumber. 

Ketiga, Magdalene.co sebagai Media Advokasi 

Perempuan  yang  ditulis  oleh  Eni   Maryani   dan Justito 

Adiprasetio dalam jurnal Ilmu Komunikasi Volume 14, 

Nomor 1,  Juni  2017.  Metode  penelitian  ini bersifat  

deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif 

dan menggunakan  beberapa  Teknik pengumpulan data 

yakni analisis isi, 
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wawancara,  dan  studi  literatur.  Objek   penelitian yakni 

artikel Magdalene.co yang diunggah 15 September-30 

Desember 2016 perbedaan diantara keduanya  yakni  

didalam  objek   penelitian   yang diteliti dan 

persamaannya yakni sama sama meneliti jurnalisme 

advokasi. Hasil temuan dalam penelitian Magdalene.co 

sebagai media advokasi perempuan mengandung dua 

dimensi penting yaitu dimensi pengembangan akses 

informasi untuk perempuan dan dimensi penyadaran 

tentang beragam isu  perempuan  dan Magdalene.co 

sebagai media alternatif yang memperluas akses bagi 

perempuan dan memberikan wawasan isu yang beragam 

terkait perempuan. 

Keempat, Advokasi Anak dalam Media Penyiaran 

ditulis oleh  Winda  Rahma  Nelly  dan  Rita  Gani  dalam 

Jurnal  Jurnalistik  volume  4,  No  1,  Tahun  2018 dalam 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus,  dan  melakukan penelitian pada 

program acara Breakfast  Club sebagai objek. Hasil 

temuan dari penelitian bahwasanya advokasi Radio Mom 

& Kids agar anak-anak mendapatkan haknya dari segi 

Pendidikan dilakukan melalui konten media siaran dengan 

memberikan edukasi dari dongeng anak, ensiklopedia 



14 
 

 

 

anak  dan  juga  memutarkan  lagu  anak-anak  yang   kini 

sudah jarang diputar  di  radio-radio  tidak  hanya  itu 

dalam acara Breakfast Club tidak menyiarkan  ataupun 

menjabarkan hal-hal yang berbau kekerasaan karena 

menurut mereka anak-anak dengan target usia 

pendengarnya dianggap tidak layak diperdengarkan 

sesuatu  yang  terdengar  kejam  atau  sadis.  Hal   tersebut  

tercermin  ketika  penyiar  acara  Breakfast  Club siaran, 

dalam beberapa dongeng anak terkadang      ada      kata      

―memukul‖,      ―menampar‖, 

―berkelahi‖,    dll.    Hal    ini    mereka    revisi    terlebih 

dahulu sebelum dibacakan. Namun radio ini sesekali 

membahas  mengenai  kejahatan  anak,  tetapi  berupa tips 

bukan Langkah advokasi yang  dilakukan  dari materi  

siarannya  dan  itu  pun  diberikan   pada  program yang 

khusus untuk ibu dan dikemas dalam sebuah talkshow, 

yang mengundang psikolog atau mereka yang ahli dalam 

bidangnya. 

Kelima, Jurnalisme Advokasi Media Online 

Newsdifabel.Com  ditulis  Thia  Atifa  Salma  dan  Rita  Gani  

dalam  Jurnal   Prosiding   Jurnalistik   Volume.   6, No. 2, 

Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Perbedaan  diantara keduanya 

terdapat pada objek penelitian dan 
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persamaannya  yakni  samasama  meneliti  terkait  jurnalisme 

advokasi. Adapun  hasil  temuan  dalam  jurnal ini adalah 

beberapa unsur  jurnalisme  advokasi  dalam  berita ini, titik 

berat berita lebih terpacau pada kaum disabilitas. Tak lain isu-

isu yang berkaitan dengan  disabilitas merupakan hal utama 

yang dibahas dan narasumber terkait dari disabilitas. Kedua, 

Dalam websitenya, Newsdifabel.com memiliki rubrikasi 

Analisi  dan Opini, Karya Difabel, Kisah, Olahraga, Hukum, 

Pendidikan, Reportase, Seni&Budaya, dan Tokoh. Dalam 

website inilah, kegiatan jurnalistik dilakukan dengan  harapan 

dapat memberikan pandangan baru kepada masyarakat luas 

mengenai penyandang disabilitas. Newsdifabel.com  

mencoba  merepresentasikan  bahwa sanya penyandang 

disabilitas memiliki hal  yang  sama dalam  segala  hal.  Kritik  

pada  pemerintah  pun   turut  serta dibangun sehingga dapat 

merubah  kebijakan  yang  ada. Ketiga, Dalam 

kemunculannya, Newsdifabel hadir  guna mengubah stigma 

atau  cara  pandang  khalayak  umum. Dimana penyandang 

disabilitas yang selalu dimarjinalkan dalam setiap 

pemberitaan di media  mainstream dalam beritanya, 

Newsdifabel.com  menampilkan banyak hal sesuai fakta 

dilapangan (tidak dilebih-lebihkan, dan tidak dikurang-

kurangi). Adapun 
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penyandang disabilitas terdiri dari Tuna Netra,  Tuna  Rungu, 

Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tuna Laras, Tuna Grahita, dan 

Tuna Ganda.14 

Keenam, Advokasi Media dalam  Pemberitaan  Jurnalisme 

Lingkungan (Studi Kasus Mengenai Advokasi Media dalam 

Pemberitaan Jurnalisme  Lingkungan  Hidup  di Harian 

Umum  Pikiran  Rakyat  dan  Tribun  Jabar)  ditulis oleh 

Septiaan Santana, Yani Krishnamurti, Doddy Iskandar C 

dalam jurnal Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM 

Sosial, Ekonomi dan Humaniora. Penelitian ini menggunakan 

metode studi kasus, melalui purposive sampling subjek 

penelitian ini adalah berita mengenai isu lingkungan hidup 

yang hadir  di  Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar. 

Adapun hasil temuan dalam jurnal  tersebut  adalah  Menilik  

permasalahan isu lingkungan yang dikelola oleh Harian 

Umum Pikiran Rakyat dan Tribun  Jabar,  memiliki  isu  yang 

sama dalam  pemberitaannya  dan  mengusung  isu lokal Jawa 

Barat dalam kebijakan keredaksian mengenai persoalan 

lingkungan hidup di Harian Umum  Pikiran Rakyat dan 

Tribun Jabar  memiliki  skema  yang  sama, berita yang 

diturunkan rata-rata dikaitkan dengan isu 

14 Atifa salma, Gani Rani, Jurnalisme Advokasi Media Online 

Newsfifabel.com, Jurnal Prosiding Jurnalistik Volume. 6, No. 2, 

Tahun 2020. 
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lingkungan  yang  sedang  muncul  dan  pengupasan  isu yang 

muncul tidak terstruktur secara tematik  menjadi sebuah 

agenda  seting  yang  berkelanjutan.  Kerapkali  berita itu 

hadir, hilang lalu muncul lagi. lalu Mengenai  target 

pemberitaan isu lingkungan hidup antara Harian Umum  

Pikiran  Rakyat  dan  Tribun  Jabar  memiliki patokan yang 

memang dimana Pikiran Rakyat lebih menempatkan diri 

secara normatif sebagai media untuk menyampaikan 

informasi kemudian biarkan otoritas  penegak hukum yang 

menilai dan mengambil tindak lanjutnya.  Sementara  Tribun  

Jabar  lebih  menempatkan diri sebagai media advokasi yang 

memihak korban isu lingkungan hidup, serta memberi efek 

juga bagi  pelaku  yang selanjutnya biar penegak hukum yang 

mengambil langkah 

1.6 Kerangka Teori 

1. Konsep Kontruksi Sosial 

Dalam kontruksi sosial, setidaknya ada beberapa tokoh 

yang mengembangkan teori tersebut. Diantaranya Berger  dan  

Lukcman  kontruksi  media  tidak   akan terlepas dari realitas 

masyaratakat sehingga proses kontruksinya berpijak pada 

peristiwa yang kemudian menjadi realitas yang direkayasa 

media sebagai bentuk pemberitaan yang menarik. Inti 

gagasan kontruksi sosial 
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adalah pengetahuan merupakan  hasil  dari  interaksi simbolik 

diantara kelompok masyarakat tertentu. Realitas dikontruksi 

oleh  lingkungan  sosial,  produk  dari  kehidupan budaya dan 

kelompok.15 

McQuail dalam pembahasannya tentang media, 

mengungkapkan proposisi utama dari  teori  konstruksionisme 

sosial. Teori ini menganggap bahwa16 : 

a. Masyarakat merupakan sebuah konstruk, 

bukannya realitas yang pasti. 

b. Media  memberikan   bahan-bahan   bagi proses 

kontruksi sosial 

c. Makna ditawarkan oleh media massa dapat 

dinegosiasikan atau ditolak 

d. Media  tidak  bisa  memberikan  realitas   sosial 

yang objektif karena semua fakta  adalah 

interpretasi. 

Dalam teori kontruksi sosial terdapat 3 proses17  yakni 

: 

a. Proses sosial momen  Eksternalisasi 

Produk aktivitas manusia berupa 

produk-produk sosial terlahir  dari 
 

15 Karman, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasis dan 

Informatika, Volume 5 No 3 Maret 2015 
16 Ibid, Hlm 14 
17 Manuaba.B, Masyarakat Kebudayaan dan Politik, No 3 Juli- 

September 2008 
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ekternalisasi manusia. Eksternalisasi 

adalah suatu  pencurahan  kedirian manusia 

secara terus-menerus ke dalam dunia, baik 

aktivitas fisik maupun mentalnya. 

b. Proses  sosial  momen  Objektivasi 

Bagi Berger masyarakat  adalah  produk  

manusia,  berakar  pada  fenomena 

eksternalisasi. 

c. Proses sosial momen Internalisasi 

Masyarakat dipahami sebagai kenyataan subjektif, 

yang  dilakukan  melalui  internalisasi.   Adapun internalisasi 

yakni suatu pemahaman atau penafsiran individu secara 

langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan 

makna. 

Berger  dan  Luckman   mengungkapkan   bahwa dalam  

internalisasi  individu  mengidentifikasi   diri  dengan 

berbagai Lembaga sosial atau organisasi sosial dimana 

individu menjadi anggotanya. 

Dalam memahami teori kontruksi sosial, ada tiga 

momen penting yang  harus  dipahami.  Yakni eksternalisasi, 

objektivasi dan internalisasi,  yang  didalmnya memiliki 

hubungan satu sama lain. Melalui eksternalisasi masyarakat 

merupakan objek produk 
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manusia,  melalui  objektivasi  masyarakat   menjadi  realitas 

sui  generis  unik  dan  melalui  internalisasi manusia 

merupakan produk masyarakat. 

2. Konsep Jurnalisme Baru 

a. Jurnalisme Baru 

Berbicara mengenai munculnya jurnalisme baru 

berkembang di Amerika Serikat tahun 1960-an, istilah 

tersebut muncul disebabkan  standar  baku  dalam  melakukan 

tugas jurnalistik seperti peliputan berita, hal demikian 

menjadikan ruang gerak  wartawan  dibatasi18. Fred Fredler, 

seorang wartawan dan komukolog asal Amerika Serikat yang 

dalam bukunya berjudul An Introducing to the Mass Media 

merumuskan  jurnalisme  baru ke dalam empat fase, yakni : 

jurnalisme advokasi, jurnalisme alternatif, jurnalisme presisi, 

dan jurnalisme sastra. 

Munculnya jurnalisme baru akibat protes  para perintis 

jurnalisme baru kepada jurnalisme senior yang memimpin  

media  akan  tetapi  tidak   beranjak   dari ruang  redaktur  

eksekutif.  Tidak  hanya  itu  Jurnalis senior tidak melakukan 

inovasi dalam penyajian 

 

18 Fauzi Achmad, Implementasi Jurnalisme Advokasi Pada Sigi 

Investigasi SCTV Episode Mimpi Semu Teluk Jakarta, (Jakarta : 

Jurusan Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm.17. 
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realitas peristiwa-berita yang menampilkan persoalan 

kemanusiaan  secara  lebih  utuh.  Akibatnya  jurnalis   baru 

merasa dibatasi oleh metode laporan  news  story  yang telah 

tumpul, tidak kapabilitas lagi,  bahkan  sesat  dan  

meremehkan  fakta-fakta  yang  terjadi   di masyarakat.  

Gaya  pelaporan  jurnalisme   lama   oleh  para  perintis  

jurnalisme  baru  dinilai  mempunyai  banyak kemungkinan 

bias, cacat, bahkan bodoh dalam memetakan pandangan 

terhadap peristiwa.19 

Di sisi lain, jurnalisme baru juga lahir akibat 

perkembangan masyarakat yang menuntut para reporter 

untuk lebih banyak membingkai liputannya dalam  reportase 

yang lebih menyeluruh dan mendalam. Kompleksitas 

masyarakat tidak lagi bisa ditangkap oleh  tata  kerja  

reportase  lama  yang  hanya   mencatat  peristiwa sesuai fakta 

dan memuatnya  di  koran  setiap  pagi atau sore 

menampilkan headlines. Sejak inilah jurnalisme baru 

konsisten dengan gaya jurnalisme yang penuh pikiran 

terhadap persoalan  masyarakat  yang terjebak dalam 

birokrasi kapitalisme  industrial.  Karena  itu, para jurnalis 

baru berusaha memuaskan naluri  pelaporan jurnalisme 

mereka dengan  kerja  jurnalistik  yang tidak hanya berhenti 

pada wacana pemikiran 

 

19 Ibid, hlm. 19. 
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kelembagaan media massa yang menganggap struktur 

birokrasi  keredaksian  yang  angkuh.  Usaha  pembaruan itu 

akhirnya membuahkan hasil. 20 

b. Pengertian Jurnalisme 

Istilah jurnalistik berasal dari bahasa Belanda 

Journalistiek. Seperti  halnya  dengan  istilah  bahasa  Inggris 

Journalism yang  bersumber  pada  perkataan journal, ini 

merupakan terjemahan dari bahasa  Latin  diurma berarti 

harian atau setiap hari.  Dari  berbagai literatur dapat dikaji 

definisi jurnalistik yang jumlahnya begitu banyak, tetapi 

semuanya berkisar pada pengertian bahwa  jurnalistik  adalah  

suatu  pengelolaan  laporan  harian  yang  menarik  minat  

khalayak  mulai  dari  peliputan  sampai  penyebarannya  

kepada   masyarakat.  Apa saja yang terjadi  di  dunia,  apakah  

itu  peristiwa faktual (fact) atau pendapat seseorang 

(opinion),jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak, 

akan merupakan bahan dasar bagi jurnalistik ; akan menjadi  

bahan berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat.21 

Jurnalistik   atau   ―jurnalisme   (journalism)”   berasal 

dari   istilah   ―jurnal‖   yang   berarti   buku   catatan   tentang 

20 Ibid, hlm. 21. 
21 Fauzi Achmad, Implementasi Jurnalisme Advokasi Pada Sigi 

Investigasi SCTV Episode Mimpi Semu Teluk Jakarta, (Jakarta : 

Jurusan Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm.3. 
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kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya 

dalam  usaha  dagang  (jual  beli  barang  dan  jasa). Atau 

tentang  acara  rapat,  pertemuan-pertemuan  suatu organisasi 

atau kelompok orang yang mempunyai profesi tertentu. Asal 

mula jurnalisik ialah berasal dari bahasa Latin, Acta Diurna. 

Ketika Julio Caesar menjadi Konsul (Penasehat Kerajaan) 

dalam tahun 60 sebelum Masehi ia membuat peraturan yang 

mengharuskan pengumuman tentang kegiatan senat di dalam 

papan pengumuman  setiap  hari.  Itulah  yang  disebut  Acta 

Diurna atau catatan  harian.  Kata  diurnal  itu  sendiri  berarti 

hari atau sehari-hari.22 

Secara terminologi jurnalistik didefinisikan sebagai 

keterampilan  atau  kegiatan  mengelola  bahan   berita  mulai 

dari liputan kepada penyusunan yang layak disebarluaskan 

kepada masyarakat.  Apa  saja  yang  terjadi di dunia. Apakah 

itu fakta peristiwa atau pendapat yang diucapkan seseorang, 

jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak, akan 

merupakan bahan dasar bagi jurnalistik, akan melupakan 

bahan berita untuk dapat 

 

 
 

22 Alhakim Lukman, Jurnalisme Sastra , (Jakarta, Konsesntrasi 

Jurnalistik Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hiadayatullah, 2009), hlm. 

19. 
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disebarluaskan pada masyarakat. 23 Menurut MacDogall 

menyebutkan bahwa : 

“Journalisme adalah kegiatan menghimpun berita, 

mencari fakta, dan  melaporkan  peristiwa.  Jurnalisme  sangat 

penting di manapun dan kapan pun.  Jurnalisme  sangat di 

perlukan dalam suatu negara demokratis. Tak  peduli  apapun  

perubahan-perubahan   yang   terjadi   di masa depan baik 

sosial, ekonomi, politik maupun lain- lainnya.‖24. Kegiatan 

jurnalistik  sebagai  suatu  proses  harus dilihat sebagai proses 

komunikasi. Dalam hubungan   paradigma   Lasswell   yakni   

―Who   Says   What In Which Channel To Whom With What 

Effect”. 

c. Ciri-ciri bahasa Jurnalistik 

1. Sederhana 

Sederhana yakni mengutamakan dan memilih kata atau  

kalimat  yang  paling  banyak  diketahui  maknanya oleh 

khalayak pembaca.25 

2. Singkat 

Singkat yakni langsung kepada pokok  masalah  (to  the 

point), tidak bertele-tele, tidak memboroskan waktu pembaca 

yang sangat berharga.26 

23 Ibid,hlm. 21. 
24 Ibid,hlm. 22. 
25Rahmah, Analisis Penerapan Bahasa Jurnalistik terhadap Berita 

Kriminal Tribun Timur, (Makasar, Fakutas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alaudin Makassar, 2016), hlm. 27. 
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3. Padat 

Menurut Patmono SK,  redaktur  senior  sinar  harapan 

dalam buku Teknik jurnalistik (1996:45) mengatakan bahwa 

: 

Padat dalam bahasa jurnalistik berarti  sarat  informasi. 

Setiap kalimat atau paragraf  yang  ditulis  memuat banyak 

informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca. Ini 

berarti terdapat perbedaaan yang tegas antara kalimat singkat 

dan kalimat padat. Kalimat singkat tidak berarti memuat 

banyak informasi, tetapi kalimat  yang  padat,  kecuali  singkat  

itu  juga  mengandung banyak informasi. 27 

4. Lugas 

Lugas berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus 

menghindari eufisme atau penghalusan kata dan kalimat yang 

bisa membingungkan khalayak pembaca sehingga terjadi 

perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi. Kata yang lugas 

selalu menekankan pada satu arti serta menghindari adanya 

penafsiran lain terhadap  arti  dan  makna kata tersebut. 28 

 

 

 
 

26 Ibid,hlm. 28. 
27 Ibid, hlm. 28. 
28 Ibid, hm. 29. 
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5. Jelas 

Jelas berarti mudah ditangkap, tidak baur dan 

kabur.. 29 

6. Jernih 

Jernih yakni bening, tembus pandang, jujur, tulus, 

tidak menyembunyikan sesuatu yang lain yang bersifat 

negative seperti prasangka atau fitnah. Di dalam analisis 

wawancara,  kata  dan  kalimat  yang  jernih   bermaksud 

kata yang tidak memiliki agenda tersembunyi di balik 

penyusunan suatu berita atau laporan terkecuali fakta, 

kebenaran, kepentingan publik.30 

7. Menarik 

Bahasa jurnalistik harus menarik, artinya maupun 

membangkitkan minat perhatian khalayak  pembaca. Memicu 

selera baca. Bahasa Jurnalistik berpijak  pada prinsip : 

menarik, benar dan baku. Tidak semena-mena,  tidak pula 

bersikap durjana. Perlu ditegaskan, salah satu fungsi pers  

adalah  edukatif.  Nilai  dan  nuansa  edukatif  itu juga harus 

tampak pada bahasa jurnalistik pers. 31 

8. Demokratis 

Salah satu ciri yang paling menonjol dari bahasa 

jurnalistik adalah demokratis, yakni bahasa jurnalistik 

29 Ibid, hlm. 30. 
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32 Ibid. 
33 Ibid, hlm. 32. 

 

 

 

tidak mengenal tingkatan, pangkat, kasta, atau  perbedaa  dari 

pihak yang menyapa dan pihak yang disapa. Kalau dalam  

berita  disebutkan  presiden  mengatakan,   maka  kata 

mengatakan tidak  bisa  atau  harus  diganti  dengan  kata 

bersabda. Presiden dan pengemis, keduanya harus ditulis 

mengatakan.  Bahasa  jurnalistik  menolak  pendekatan 

diskriminatif dalam penulisan berita, laporan, gambar, 

karikatur, atau bahkan teks foto sekalipun.32 

9. Mengutamakan kalimat aktif 

Kalimat  aktif  akan  lebih  mudah  difahami  dan lebih 

disukai oleh khalayak pembaca daripada  kalimat  pasif. 

Sebagi contoh pencuri mengambil perhiasan dari dalam 

lemari pakaian,  dan  bukan  diambilnya  perhiasan  itu dari 

dalam lemari  pakaian  oleh  pencuri..  Kalimat  aktif lebih  

memudahkan  pengertian  dan  memperjlas tingkat 

pemahaman. Kalimat pasif lebih  sering  menyesatkan 

pengertian dan membingungkan tingkat pemahaman. 33 

10. Menghindari kata atau istilah teknis 

Karena ditujukan untuk umum maka bahasa jurnalistik 

harus sederhana, mudah  dipahami,  ringan  dibaca, tidak 

membuat kening berkerut apalagi sampai 
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34 Ibid.. 
35 Ibid, hlm. 34. 

 

 

 

membuat kepala berdenyut. Salah  satu  cara  untuk  itu  ialah 

dengan menghindari penggunaan kata atau istilah- istilah 

teknis.34 

11. Tunduk kepada kaidah  dan  etika  bahasa  baku 

Salah satu fungsi utama pers adalah edukasi, mendidik 

(to educate).  Bahasa  pers  merujuk  kepada bahasa baku. 

Bahasa baku adalah Bahasa resmi sesuai dengan kaidah tata 

Bahasa serta pedoman. Bahasa  pers  tentu harus baku, benar 

dan  baik.  Dalam  etika  Bahasa  pers  tidak  boleh  menuliskan  

kata-kata  yang   tidak   sopan, vulgar,kata-kata berisi sumpah 

serapah, kata-kata hujatan dan makian yang sangat jauh dari 

norma sosial budaya agama. 35 

3. Konsep Advokasi 

a. Pengertian  Advokasi 

Dalam bahasa Inggris advokasi yakni to advocate tidak 

hanya memiliki  arti  to  defend  (membela),  tetapi  juga to 

promote (mengajukan atau mengemukakan) yang juga      

memiliki      arti      untuk      berusaha      to     create 
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38 Ibid,hlm.17. 

 

 

 

(menciptakan) dan to change (sesuatu yang baru atau 

melakukan perubahan).36 

Advokasi  dianggap  sebagai  salah  satu  strategi  yang 

ampuh untuk menyelesaiakan permasalahan sosial.  Ada 

banyak definisi advokasi dan sering sekali definisi tersebut 

mempunyai arti yang berbeda. Advokasi bagi pengacara 

misalnya adalah mewakili individu atau sekelompok orang 

untuk beracara di pengadilan. Ezell mendefinisikan   advokasi   

sebagai   ―serangkaian   kegiatan yang terencana untuk 

mengubah kebijakan, praktek dan kondisi yang  menindas  

yang  dilakukan  oleh  pekerja  sosial mewakili individu atau 

sekelompok orang‖37 

Menurut Mansoer Faqih Advokasi yakni  usaha  sistem 

dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan  

terjadinya  perubahan  dalam  kebijakan publik secara 

tertahap-maju (incremental).38 

 

 

 

 
 

36 Fauzi Achmad, Implementasi Jurnalisme Advokasi Pada Sigi 

Investigasi SCTV Episode Mimpi Semu Teluk Jakarta, (Jakarta : 

Jurusan Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm.22. 
37 Abshorr Ulil, Advokasi Penanganan Korban Trafficking 

Perempuan dan Anak : Lesson Learnt dalam Advokasi Kebijakan di 

Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, WELFARE, Jurnal Ilmu 

Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 2, Desember 2012. 
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b. Unsur-unsur Advokasi 

Teknik  dan  strategi  advokasi  yang  spesifik memang 

beragam berikut unsur-unsur yang merupakan bagian dari 

advokasi yang efektif..39 

1. Memilih tujuan advokasi 

Masalah advokasi tentu sangat  kompleks,  agar  usaha 

advokasi terstruktur  dan  berhasil  maka  tujuan  utama harus 

di persempit sampai pada tujuan advokasi. 

2. Menggunakan data dan penelitian untuk 

advokasi 

Data  dan  penelitian  merupakan   satu   kesatuan yang  

sangat  penting  untuk  membuat  keputusan  yang tepat ketika 

menghadapi masalah yang akan ditangani, mengidentifikasi 

solusi bagi masalah tersebut, dan menentukan tujuan yang 

realistis. 

3. Mengidentifikasi  sasaran  advokasi 

Jika masalah dan tujuannya telah dipilih, usaha 

advokasi  itu  harus  diarahkan  kepada  orang  –  orang   yang 

memiliki kewenangan untuk  mengambil  keputusan dan 

idealnya. 
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4. Mengembangkan dan menyampaikan 

pesan advokasi 

Berbagai macam sasaran advokasi memberikan 

tanggapan terhadap pesan yang berbeda – beda pula. 

5. Membentuk koalisi 

Seringkali kekuatan advokasi  terdapat  pada  beberapa 

orang yang  mendukung  tujuan  umum.  Khususnya dimana 

demokrasi dan advokasi merupakan fenomena yang baru, 

yang  melibatkan  sejumlah  besar orang yang mewakili  

kepentingan  yang  berbeda  –  beda itu dapat memberikan 

jaminan keamanan bagi advokasi maupun untuk membentuk 

dukungan politik. 

6. Membuat presentasi yang persuasif 

Kesempatan untuk mempengaruhi sasaran 

advokasi  yang  merupakan  tokoh  kunci  seringkali  terbatas. 

Persiapan yang cermat dan mendalam untuk membuat 

argumentasi yang meyakinkan  dan  gaya  penyajian mungkin 

dapat mengubah kesempatan yang  sempit itu menjadi 

advokasi yang berhasil. 

7. Mengumpulkan dana untuk kegiatan 

advokasi 

Sebagian besar kegiatan, termasuk advokasi, 

memerlukan sumber dana. Usaha untuk  melakukan  advokasi 

secara keberlanjutan dalam waktu yang 
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panjang berarti menyediakan waktu dan energi dalam 

mengumpulkan  dana  atau  sumber  daya   yang   lain sebagai 

dukungan. 

8. Mengevaluasi usaha advokasi 

Evaluasi ini sangat penting sekali, karena semua 

kegiatan tentunya ada beberapa kendala ataupun kurang  tepat 

yang tak terduga di sebelumnya. Maka dari itu mengevaluasi 

juga harus benar sesuai dan sangat rinci. 

c. Proses Advokasi 
 

Sumber : Edi Suharto, Filosofi dan Peran 

Advokasi dalam mendukung program 

pemberdayaan masyarakat. 

4. Konsep Jurnalisme Advokasi 

a. Pengertian Jurnalisme Advokasi 

Salah satu jenis jurnalisme baru ialah jurnalisme 

advokasi. Jurnalisme advokasi adalah kegiatan jurnalistik 

yang  dilakukan  oleh  wartawan  dengan  cara  menyuntikkan 

opini kedalam berita, tanpa mengingkari 
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fakta.  Berdasarkan  hasil  reportase,   wartawan mengarahkan 

fakta untuk membentuk opini publik.40 

Jurnalisme advokatif sebagai kegiatan jurnalistik 

berdasar pembelaan untuk mendukung perjuangan pihak- 

pihak yang dilemahkan, sehingga menuntut aktivis 

menjalankan dukungan  berdasarkan  subjektivitas. 41Kegiatan 

jurnalistik  ini  diarahkan  untuk  membentuk opini  publik  

dengan  mengedepankan  fakta  yang  terjadi   di masyarakat. 

Jurnalisme advokatif berlawanan dengan model  jurnalistik  

―gatekeeper,”  di  mana  jurnalisme  yang ideal dipandang 

harus berpedoman pada objektivitas dan pelayanan publik. 

Aturan pemisahan berita dengan opini  yang menjadi  ciri  

jurnalisme  konvensional  dirombak  dalam jurnalisme 

advokatif. Objektivitas bukan menjadi pedoman utama 

jurnalisme advokatif. Namun demikian, akurasi tetap menjadi 

prioritas.42 

Jurnalisme advokatif menempatkan jurnalis 

sebagai  penafsir  atau  interpreter  dan  partisipan  aktif 

untuk menyuarakan kelompok  tertentu yang  tidak 

40 Fauzi Achmad, Implementasi Jurnalisme Advokasi Pada Sigi 

Investigasi SCTV Episode Mimpi Semu Teluk Jakarta, (Jakarta : 

Jurusan Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm.26. 
41 Yuniar, Rakhmawati Fariza, Jurnalisme Advokatif; Solusi 

Pemberitaan Anak Korban Kekerasan Seksual, Jurnal ANNIDA, 

Vol. 7 No. 1, 2015, hlm. 12. 
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memiliki  kesempatan  bersuara  di   media.   Jurnalis menjadi 

representasi kepentingan spesifik publik dan dimotivasi oleh 

ketidakadilan dalam masyarakat. Jurnalis dengan   ―reformist   

impulse”   mempromosikan   perspektif yang 

direpresentasikan secara tidak benar di media. Jurnalisme 

advokatif dapat memperluas cakupan pemberitaan dengan 

menyuarakan pihak-pihak yang biasanya    ―dibungkam‖    di    

media    mainstream.43Berikut peneliti memaparkan perbedaan 

antara Jurnalisme Umum dan Advokasi : 

Table 2 

Perbedaan jurnalisme umum dan jurnalisme advokasi 
 

 
No. 

Unsur 

Advokasi 

Perbedaan 

Jurnalisme 

Umum 

Jurnalisme 

Advokasi 

 

 

 

 
1. 

 

 

 
Titik Berat 

Berita 

 

 
Menekankan unsur 

sensasional dan 

permasalahan orang 

banyak 

Mengungkapkan 

masalah serius, 

ancaman 

terhadap 

kelompok 

minoritas dan 

penduduk asli 
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2. 

 

 

 

 
 

Isu yang 

diangkat 

Masalah nasional 

yang genting, 

peran, peristiwa 

yang terjadi di 

masyarakat, 

selebritis, wabah 

penyakit, hiburan, 

dan lain-lain. 

Permasalahan 

orang kecil, 

rakyat, 

pelanggaran 

HAM, 

keberanian, dan 

perlawanan 

rakyat kecil. 

 

 

 
3. 

 

 

Narasumber 

utama 

Tokoh yang 

mempunyai nama 

besar, tokoh yang 

mengaku punya 

massa, pejabat dan 

selebritis 

Para  ―korban‖, 

rakyat kecil, 

kelompok 

minoritas dan 

saksi mata. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 
 

Asas 

legalitas 

Menekankan pada 

tampilan formal 

wartawan dengan 

menunjukkan 

identitas seperti 

kartu pers, surat 

tugas, kekuatan 

lobi dsb. 

Bila perlu 

menyamar seperti 

―intel‖  dan 

bahkan 

menyamarkan 

narasumber yang 

rawan terhadap 

ancaman  represi 

dan penghilangan 
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   secara paksa. 

 

 

 

 
5. 

 

 

 
Prioritas 

kerja 

 

 
Membuat tulisan 

mampu berbicara 

seperti layaknya 

video klip 

Memunculkan 

masalah pe- 

langgaran negara 

terhadap elemen 

masyarakat yang 

tidak mampu 

bersuara 

  
Masyarakat/ 

Muncul 

perdebatan dan 

polemik pada 

masyarakat yang 

berujung pada 

penguatan hak- 

hak rakyat dan 

tuntutan agar 

pemerintah 

memperbaiki 

kebijakan. 

  pembaca menjadi 

  terhibur, 

 Harapan masyarakat 

 

6. 
pasca 

pemuatan 

mengetahui  berita 

mutakhir  tren  isu 

 berita atau gossip (mode, 

  Kesehatan, 

  teknologi, dan lain- 

  lain) 

 
 

Sumber  :  Implementasi  Jurnalisme  Advokasi  Pada  Sigi 

Investigasi  SCTV  Episode  Mimpi  Semu  Teluk  Jakarta 
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Di Indonesia, jurnalisme advokasi telah  di  praktekkan  

ketika  wacana  pers  dipenuhi  diskusi  mengenai pers 

partisan. Di masa orde baru, idealism perjuangan politik 

tertentu yang disajikan melalui  penerbitan underground 

newspapers terangkut dalam berita-berita yang menekankan 

opini tertentu. Gaya pemberitaan demikian membingkai fakta 

berita yang ditunjukan untuk menciptakan  isu-isu  hangat  di 

masyarakat, misalnya berita tentang pengucilan atau 

pembuangan ke tempat lain, bahkan penahan sejumlah 

wartawan secara sistematis oleh aparat kekuasaan. 44 

Meski demikian jurnalisme advokasi menolong 

jurnalisme untuk lebih bertanggung-jawab dalam menentukan  

posisi  dalam  kaitannya   dengan   isu-isu  kritis.  Menurut  

kalangan  yang  melakukan   kerja  advokasi, pembaca 

memerlukan banyak interpretasi, penjelasan dan arahan 

informasi yang signifikan dan berkaitan dengan berbagai 

fakta yang telah diberitakan. 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 Ibid, hlm. 32. 
45 Ibid, hlm. 33 
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5. Konsep Jurnalisme Berspektif Gender 

Gender menurut Nasarudin Umar yaitu : 

Konsep kultural yang digunakan untuk memberi 

identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan  lain-lain  

antara  laki-laki  dan  perempuan  yang berkembang di dalam 

masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.46.Berikut 

Peneliti memaparkan perbedaan seks dan Gender. 

Table 3 

Perbedaan Seks dan Gender 
 

 
No. 

 
Variabel 

Perbedaan 

Seks (Jenis 

Kelamin) 
Gender 

1. Sumber/asal Tuhan Manusia 

 

 

2. 

 

 
Mulai 

berlaku 

Sejak lahir 

(bahkan sejak 

dalam 

kandungan) 

Sejak lahir 

dan mulai 

diberi peran 

oleh orang 

terdekat 

 
3. 

 
Sifat 

Alamiah, 

biologis, 

kodrati 

Tidak alamiah, 

kontruksi 

soisal, 

 

46 PPT Isti PurwiTyasUtami,, Keberpihakan pada Publik, 

Kesetaraan Gender, Hak Minoritas dalam Jurnalistik, hlm. 13 
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  (pemberian 

tuhan) 

kontruksi 

budaya 

 

 

4. 

 

 
Bentuk dan 

praktek 

 

 
Sama pada 

semua manusia 

Berbeda, 

bergantung 

pada kondisi 

budaya dan 

sosial 

 

 
5. 

 

 
Kepemilikan 

Permanen, 

tidak dapat 

dipertukarkan 

Tidak 

permanen, 

dapat 

dipertukarkan 

 
6. 

Masa 

berlaku 

 
Tidak berubah 

Berubah dari 

waktu ke 

waktu 

 

 

7. 

 

 

Dampak 

Kesempurnaan, 

kenikmatan, 

menguntungkan 

kedua belah 

pihak 

Ada yang 

tidak pantas, 

merugikan 

satu pihak. 

Sumber : Keberpihakan pada Publik, Kesetaraan Gender, 

Hak Minoritas dalam Jurnalistik 
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Jurnalisme Berprespektif Gender menurut Nur 

ImanSubono adalah : 

kegiatan atau praktek jurnalistik yang selalu 

menginformasikan atau bahkan mem-permasalahkan dan 

menggugat terus menerus, baik  dalam  media  cetak  (seperti  

dalam  majalah,  surat  kabar,  dan  tabloid)   maupun media 

elektronik (seperti  dalam  televisi  dan  radio) adanya 

hubungan yang tidak  setara  atau  ketimpangan relasi antara 

laki-laki dan perempuan, keyakinan jender yang 

menyudutkan perempuan atau representasi perempuan yang 

sangat bias gender.47 

Dengan mengutip May Lan, Subono mencoba 

menambahkan  pemahaman  tentang  jurnalisme berperspektif 

gender yaitu : 

praktik jurnalisme yang  berupaya  untuk menyebarkan 

ide-ide mengenai kesetaraan dan keadilan gender 

antara laki-laki dan perempuan melalui  media.  Dalam  

tulisannya,  Subono  berusaha lebih jauh mencoba 

menunjukkan dua pendekatan  kerja  jurnalisme,  yaitu  

jurnalisme  yang memiliki sensitivitas gender dan 

jurnalisme yang tidak memiliki sensitivitas gender 

atau yang disebut sebagai jurnalisme netral gender. Ia 

 

47 Ibid, hlm. 17. 
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memodifikasi  sebuah  model  dari   bukunya Eriyanto 

dimana model tersebut menyebutkan 4  tolok ukur 

untuk melihat apakah sebuah media melakukan kerja  

jurnalistik  yang  netral  gender  atau 

berperspektif48Berikut penulis paparkan perbedaan  

jurnalisme  netral  gender  dan   jurnalisme  

berperspketif   gender   menurut Subono.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

48 Santi, Sarah, JURNALISME BERPERSPEKTIF GENDER, Jurnal 

Komunikologi Vol. 4 No. 2, September 2007, hlm 2 
49 Ibid, hlm 3. 
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Table 4 

Perbedaan jurnalisme netral gender dan jurnalisme 

berperspketif gender 

 

 
No. 

FAKTA 

Jurnalisme 

“Netral/Objektif” 

Gender 

Jurnalisme 

Berperspektif 

Gender 

  Fakta yang ada pada 

  dasarnya merupakan 

  hasil dari 

 Terdapat fakta yang ketidaksetaraan dan 

 nyata dan ini diatur ketidakadilan 

 oleh hukum- gender, dan ini 

 hukum/kaidah- kaidah berkaitan dengan 

 tertentu yang berlaku dominasi kekuatan 

1. universal. ekonomi-politik dan 

  sosial-budaya yang 

  ada dalam 

  masyarakat. 

 Berita adalah refleksi Berita yang 

 dari realitas 42ocial terbentuk merupakan 

 yang ada. Karenanya, refleksi dari 

 berita harus bisa kepentingan 
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 mencerminkan realitas 

yang diberitakan 

kekuatan dominan 

yang telah 

menciptakan 

ketidaksetaraan  dan 

ketidakadilan  gender 

 POSISI  MEDIA 

 Jurnalisme Jurnalisme 

 “Netral/Objektif” Berperspektif 

 Gender Gender 

  Mengingat media 

  umumnya hanya 

  dikuasai kepentingan 

  dominan (baca: 

2. 
Media adalah sarana di patriarki), maka 

 mana semua anggota media seharusnya 

 masyarakat dapat menjadi sarana 

 berkomunikasi dan untuk membebaskan 

 berdiskusi dengan bebas, dan memberdayakan 

 netral, dan setara kelompok-kelompok 

  yang marjinal 

  (khususnya 

  perempuan) 
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Media adalah  sarana 

yang  menampilkan 

semua pembicaraan dan 

kejadian yang ada dalam 

masyarakat secara apa 

adanya 

Media adalah alat 

yang harus 

dimanfaatkan oleh 

kelompok-kelompok 

marjinal (terutama 

perempuan) untuk 

memperjuangkan 

kesetaraan dan 

keadilan gender 

 

 

 
No. 

POSISI JURNALIS 

Jurnalisme 

“Netral/Objektif” 

Gender 

Jurnalisme 

Berperspektif 

Gender 

 

 

 

 
3. 

Nilai atau ideologi jurnalis  

berada  di  ―luar‖ proses 

peliputan atau pelaporan  

berita/ peristiwa 

Nilai atau idelogi 

jurnalis tidak dapat 

dipisahkan dari 

proses  peliputan 

atau pelaporan 

berita/peristiwa 
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Jurnalis memiliki peran 

sebagai pelapor yang 

non-partisan dari 

kelompok-kelompok yang 

ada dalam masyarakat 

Jurnalis memiliki 

peran  sebagai  

aktivis atau partisan 

dari kelompok- 

kelompok marjinal 

(khususnya 

perempuan)  yang  

ada dalam 

masyarakat 

Landasan moral (etis) Landasan ideologis 

Profesionalisme sebagai 

keuntungan 

Profesionalisme 

sebagaia kontrol 

 

 
Tujuan peliputan dan 

penulisan: pemaparan 

dan penjelasan apa 

adanya 

Tujuan peliputan dan 

penulisan: 

pemihakan dan 

pemberdayaan 

kepada kelompok- 

kelompok marjinal, 

terutama perempuan 

Jurnalis sebagai bagian Jurnalis sebagai 
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 dari tim untuk mencari 

kebenaran 

pekerja yang 

memiliki posisi 

berbeda dalam 

kelas- kelas sosial. 

4. HASIL PELIPUTAN/ PEMBERITAAN 

 Jurnalisme Jurnalisme 

“Netral/Objektif” Berperspektif 

Gender Gender 

Hasil liputan bersifat dua 

sisi atau dua pihak 

(seimbang) –  gender 

netral 

Hasil liputan 

merefleksikan 

ideologi jurnalis 

yang berperspektif 

gender 

 ―Subyektif‖  karena 

―Obyektif‖  –  netral,  tidak merupakan bagian 

memasukkan opini atau dari kelompok- 

pandangan subyektif kelompok marjinal 

 yang diperjuangkan 

Memakai  bahasa  ―baku‖ Memakai bahasa 

yang tidak menimbulkan yang sensitif gender 

banyak penafsiran dengan pemihakan 

 yang jelas 
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Hasil peliputan bersifat 

eksplanasi, prediksi, dan 

kontrol 

Hasil peliputan 

bersifat kritis, 

transformatif, 

emansipatif dan 

pemberdayaan sosial 

Sumber : Jurnalisme Berperspektif Gender, 

Jurnal Komunikologi Vol. 4 No. 2, 

September  2007 

6. Konsep Analisis Framing 

A. Analisis Framing 

Analisis framing model  Robert  Entman  adalah  suatu 

metode  penelitian  untuk  menginterpretasikan persepsi media 

atas suatu peristiwa atau isu tertentu. Interpretasi tersebut  

dilakukan  terhadap  narasi  dan  gambar di dalam berita 

media. Berita memuat narasi peristiwa dan fakta-fakta  yang  

terstruktur.  Narasi  dan fakta tersebut dibangun melalui 

pemilihan narasumber, keberpihakan (standpoint) narasumber 

atas peristiwa atau  isu yang diangkat,  keterkaitan  

narasumber  dengan  isu yang diberitakan, dan sebagainya. 

Framing menekankan pada  dua  aspek  yaitu  seleksi  isu  dan  

salience.   Penelitian ini menggunakan analisis framing yang 

diformulasikan oleh Robert Entman. 
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Peneliti memulai pembahasan melalui konsep Framing 

Robert N Entman dan  Jurnalisme  Advokasi, seperti yang  

dijelaskan  pada  bab  sebelumnya bahwasannya Konsep  

Framing  memiliki  dua  dimensi besar : seleksi isu dan 

penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari 

realitas/isu. 

Table 5 

Perangkat Framing Entman 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seleksi Isu 

Aspek ini berhubungan dengan 

pemilihan fakta. Dari realitas 

yang  kompleks  dan  beragam 

itu, aspek mana yang diseleksi 

untuk ditampilkan? Dari proses 

ini selalu terkandung  di 

dalamnya  ada  bagian  berita 

yang dimasukkan,  tetapi  ada 

juga berita yang dikeluarkan. 

Tidak semua aspek atau bagian 

dari isu ditampilkan, wartawan 

memilih aspek tertentu dari 

suatu  isu. 

 
Penonjolan Aspek 

Aspek ini berhubungan dengan 

penulisan fakta. Ketika aspek 

tertentu dari suatu peristiwa/ 
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 isu tersebut dipilih bagaimana 

aspek tersebut ditulis? Hal ini 

sangat berkaitan dengan 

pemakain kata, kalimat, gambar 

dan citra tertentu untuk 

ditampilkan kepada khalayak. 

Sumber : Eriyanto. Analisis Framing, 

Konstruksi,Ideologi, dan Politik Media. 

Lebih lanjut dalam konsep framing Robert  N.  Entman  

merujuk  pada  pendefinisian  masalah (definisi), sumber 

masalah (penjelasan),  keputusan moral (evaluasi) dan 

terakhir adalah menekankan penyelesaian (Rekomendasi) 

dalam suatu wacana. Berikut adalah penjelasan tiap 

elemen : 

(a) Pendefinisian masalah (Define Problem); 

Elemen  ini  merupakan  master  frame  atau   bingkai  

yang  paling  utama.  Ia   menekankan bagaimana peristiwa 

dipahami oleh wartawan. Ketika ada  masalah  atau  

peristiwa,  bagaimana  peristiwa   atau isu  tersebut  

dipahami.  Peristiwa  yang  sama  dapat dipahami secara 

berbeda. 
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(b) Memperkirakan masalah atau sumber masalah 

(Diagnose Causes); 

Elemen framing untuk membingkai siapa yang 

dianggap  sebagai  aktor  dari  suatu  peristiwa.  Penyebab 

di sini bisa berarti apa  (what),  tetapi  bisa  juga berarti 

siapa (who). Bagaimana  peristiwa  dipahami, tentu saja 

menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber 

masalah. 

(c) Membuat keputusan moral (Make  Moral  Judgement); 

Elemen framing yang dipakai untuk 

membenarkan/memberi argumentasi pada 

pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika  masalah  

sudah  didefinisikan,  penyebab  masalah   sudah  

ditentukan,  dibutuhkan  sebuah   argumentasi yang kuat  

untuk  mendukung  gagasan  tersebut. Gagasan yang 

dikutip berhubungan  dengan  sesuatu yang familiar dan 

dikenal oleh khalayak. 

(d) Menekankan penyelesaian (Treatment 

Recommendation); 

Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki 

wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan 

masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung 

pada bagaimana peristiwa itu 
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dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab 

masalah. 

Table 6 

Perangkat Framing Robert N. Entman 
 

Pendefinisian masalah 

(Define Problem) 

Bagaimana suatu peristiwa/ 

isu dilihat? Sebagai apa? 

Atau sebagai masalah apa? 

Memperkirakan 

masalah atau sumber 

masalah (Diagnose 

Causes) 

Peristiwa itu dilihat 

disebabkan oleh apa? Apa  yang 

dianggap sebagai penyebab   

dari   suatu masalah? Siapa 

aktor yang dianggap sebagai 

penyebab 

masalah? 

Membuat keputusan 

moral (Make Moral 

Judgement) 

Nilai  moral  apa  yang disajikan 

untuk menjelaskan masalah? 

Nilai  moral  apa yang

 dipakai untuk 

melegitimasi atau 

mendelegitimasikan suatu 

tindakan? 

Menekankan 

penyelesaian 

(Treatment 

Penyelesaian  apa  yang 

ditawarkan untuk mengatasi 

masalah/ isu? Jalan apa 
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Recommendation) yang ditawarkan dan harus 

ditempuh untuk mengatasi 

masalah? 

Sumber : Eriyanto. Analisis Framing, 

Konstruksi,Ideologi, dan Politik Media. 

1.7 Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kualitatif dan bersifat 

deskripstif.  Penelitian  ini  menggunakan   analisis   teks pada 

media dengan tujuan untuk mengungkap maksud tersembunyi 

dari sebuah teks. Adapun menurut John W. Creswell 

pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan 

untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia 

berdasarkan kepada penciptaan gambar holistic yang dibentuk 

dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 

terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.50 Sedangkan 

penulis menggunakan pendekatan deskriptif karena tidak 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tetapi hanya 

menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara 

apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta, kejadian 

secara sistematis dan akurat. 

 

 

50 Azizah Ai, Self Awarness Pada Agen Pemulihan Pasca Konseling 

Adiksi Desa Bersinar Garut, Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2021) 
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2. Paradigma Penelitian 

Dalam penelitian ini memakai paradigma 

kontruksionis, Pandangan konstruksionis melihat media, 

wartawan dan  berita  dengan  cara  pandang  tersendiri.  Pada 

dasarnya studi media massa merupakan proses pencarian 

pesan dan  makna.  Media  massa  semakin  banyak  dijadikan  

sebagai  objek   studi   disebabkan semakin meningkatkanya 

peran media massa itu sendiri sebagai  intitusi  yang  tergolong   

penting   dalam masyarakat saat ini. Media massa  

memproduksi  pesan  yang merupakan hasil konstruksi 

realitas 51 

Paradigma konstruksionis ini diperkenalkan oleh  Peter 

L. Berger yang menyatakan bahwa sebuah realitas hadir di 

hadapan pembaca setelah melalui sebuah proses konstruksi 

Hal ini menyebabkan setiap orang memiliki konstruksi  yang  

berbeda  terhadap  realitas   yang  muncul di hadapannya. 

Menurut Eriyanto, berita yang muncul merupakan sebuah 

proses konstruksi dengan suatu  peristiwa, karena  adanya  

interaksi  antara  wartawan  dengan fakta yang muncul di 

lapangan.52 

 
 

51 Sudirman.Iman. Pemberitaan Cicak Versus Buaya Jilid II Pada 

Harian Umum Pikiran Rakyat (Analisis Framing Kasus Korupsi 

Simulator SIM Pada Harian Umum Pikiran Rakyat.) (Garut : 

Jurusan Ilmu Komunikasi, UNIGA, 2009) hlm 25 
52 Ibid 
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3. Subjek Penelitian 

Subjek  penelitian  peneliti  yaitu  terkait   pemberitaan 

isu perempuan yang diterbitkan oleh media online  

mubadalah.id  pada  tanggal  15-30  maret  2021  pada kolom 

sub menu publik. Penetapan kurun waktu tersebut  

dikarenakan  bulan  maret  bersamaan  dengan   Hari 

Perempuan Internasional. 

4. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah jurnalisme  advokasi  dalam 

artikel isu perempuan yang dilakukan oleh media online 

mubadalah.id. 

5. Sumber Data 

Dalam penelitian ini diperlukan dua jenis sumber data, 

berikut penjelasan masing-masing sumber : 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh  dari  artikel  mubadalah.id yang 

diunggah  tanggal  15-20  Maret  2021,  data  primer  ini  

termasuk  data  mentah  yang  harus  di   proses   sehingga 

menjadi informasi 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder diperoleh dari data primer penelitian 

sebelumnya yang telah diolah lebih lanjut, karena pada 

hakikatnya data sekunder bersifat melengkapi data 
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primer  seperti artikel jurnal, artikel pemberitaan media 

lain, website, skripsi, dan yang lainnya. 

1.8 Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Penelitian ini   menggunakan  Teknik  dokumentasi 

untuk mengumpulkan data. Dokumentasi bisa berbentuk 

dokumen publik atau dokumen privat. Dokumen publik 

misalnya  laporan   polisi, berita-berita   surat kabar, 

transkrip acara  TV, dan  lainnya. Dokumen  privat 

misalnya memo,   surat-surat, catatan  telepon,  buku, 

individu, dan lainnya.53 Jadi, peneliti mengambil data 

dokumentasi melalui artikel yang memiliki isu seputar 

perempuan,  kesalingan,  keadilan  pada menu kolom dan 

submenu publik  yang  dipublikasikan   tanggal 15-30 

Maret 2021 pada menu kolom submenu publik 

Dalam mengumpulkan data diperlukan  pula  buku  buku 

ilmiah atau karya-karya  ilmiah  terkait  tema  penelitian 

peneliti. 

b. Wawancara 

Peneliti juga melakukan  wawancara  dengan  penanggung 

jawab dalam  keredaksian  website Mubadalah.id untuk 

memberikan argumentasi atau 

 

 
 

53 Ibid,hlm. 13. 
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klarifikasi  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  menganalisis 

data dan menguatkan data. 

Adapun metode wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur atau wawancara sistematis dan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah direncanakan 

secara rinci dan  jelas  dan  dijadikan  sebagai  patokan  dalam 

wawancara. 

Teknik sampling merupakan Teknik pengambilan sampel, 

menurut Sugiyono untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian terdapat beberapa Teknik 

sampling yang digunakan, diantaranya : 

1. Probability Sampling merupakan Teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi dipilih menjadi 

anggota sampel. 

2. Non-Probability Sampling merupakan pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang sama bagi setiap 

unsur anggota untuk dipilih menjadi sampel. 

Penulis menggunakan Teknik Non-Probability Sampling 

dengan menggunakan metode purposive sampling 

pengambilan sampel berdasarkan penentuan sampel yang 

didasarkan pada pertimbangan peneliti  mengenai 

sampling mana yang paling sesuai, Adapun alasan peneliti 

menggunakan  purposive sampling karena tidak semua 
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sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis 

tentukan. 

Menurut Jogiyanto (2007:79) menyatakan bahwa : 

“Purposive sampling dilakukan dengan mengambil 

sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. 

Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan 

tertentu atau jatah tertentu. Judgement sampling adalah 

Purposive Sampling dengan kriteria berupa suatu 

pertimbangan tertentu. Sedangkan quota sampling berdalih 

bahwa sampel harus mempunyai karakteristik yang 

dimiliki oleh populasinya‖ 

Peneliti juga telah merumuskan sejumlah kriteria untuk 

menentukan sampel isu perempuan . Kriteria yang dimaksud 

antara lain yaitu artikel mengandung 

pembahasan Perempuan, Keadilan, diskriminasi gender, 

kesetaraan, perdamaian. Maka dipilih artikel yang 

sesuai.   

1.9 Teknik Analisis Data 

Proses penelitian kualitatif akan melibatkan data verbal 

yang banyak, yang harus  ditranskripkan,  objek- objek, situasi, 

ataupun peristiwa dengan actor yang sama  atau bahkan sama 

sekali berbeda. 54 teknik  analisis  data  yang terkumpul dan 

tertata dianalisis dengan 

 

54 Ibid, hlm 13. 
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menggunakan teori jurnalisme advokasi dengan berujuk 

kepada enam unsur yang dipaparkan berikut : 

1. Titik berat berita : Apakah website 

Mubadalah.id mengungkapkan 

masalah serius, ancaman terhadap 

kelompok  minoritas   dan   penduduk asli? 

2.  Isu  yang  diangkat  :  Apa   saja   isu yang 

diangkat dalam website Mubadalah.id dan 

bagaimana kebijakan redaksi dalam 

memilih isu  yang diangkat? 

3.  Pemilihan narasumber : bagaimana 

website mubadalah.id dalam pemilihan 

narasumber? 

4. Prioritas kerja jurnalis : apa dan  bagaimana  

prioritas   kerja   jurnalis dalam penulisan 

artikel di website Mubadalah.id? 

5. Asas legalitas dalam peliputan berita : 

bagaimana  asas  legalitas  dalam peliputan 

artikel di website Mubadalah.id? 
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6. Harapan pasca pemuatan tulisan : 

bagaimana  efek  dari  tulisan  tulisan yang 

dipublikasikan oleh website mubadalah.id, 

adakah polemik yang berujung pada 

penguatan hak-hak. 

Adapun  hasil  dari  pada  itu  akan  memberikan  makna 

(making sense of) terhadap data, menafsirkan (interpreting),  

atau  mentranformasikan  (transforming)  data ke dalam 

bentuk narasi yang menghasilkan temuan bernuansakan  

proposisi  –  proposisi   ilmiah   yang  berujung pada 

kesimpulan final. 55 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

55 Ibid.



 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan  hasil  analisis   secara   seksama terhadap 

artikel yang di publikasikan pada tanggal 15- 

19 Maret 2021 oleh Mubadalah.id melalui jurnalisme 

advokasi dan analisis framing, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

4.1 Kesimpulan 

1. Mubadalah  memang  tidak  secara  spesifik  menyebut 

dirinya sendiri menerapkan jurnalisme advokasi, 

namun jika dilihat  dari  narasi  artikel  telah 

menerapkan apa yang disebut dengan jurnalisme 

advokasi. 

2. Dapat dilihat bahwa mubadalah memiliki empat 

elemen jurnalisme advokasi dari enam elemen, 

diantaranya  adalah  :  Titik  Berat  Berita,   Isu yang 

diangkat,  Narasumber  utama  dan  Harapan pasca 

pemuatan berita. Website mubadalah terang-

terangan memberikan  ruang  tanpa melihat latar 

belakang kepada kaum  perempuan  yang  

menginginkan  eksistensi  atas dasar kesadaran kritis  

bukan  karena  tuntutan sistem. 

3. Adapun  Titik  berat  berita  yang  diangkat   mengenai 

masalah serius, ancaman terhadap 

115 
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kelompok perempuan. Adapun isu yang diangkat tentu 

isu perempuan yang melingkupi keadilan, 

kemanusiaan, kesetaraan, perdamaian. Narasumber 

utama dari korban yakni perempuan. Diakhir 

mubadalah memberikan harapan pasca pemuatan 

dengan memberikan solusi  yang  ditawarkan terhadap 

permasalahan isu perempuan. 

4.2 Saran 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka 

saran yang peneliti berikan kepada : 

1. Peneliti  selanjutnya   : Peneliti 

mengharapkan  setelah   adanya   penelitian ini 

mampu untuk melakukan penelitian mengenai  

artikel  mubadalah   melalui metode analisis 

yang berbeda, sehngga memperoleh 

keragaman hasil analisis atas penelitian 

mengenai artikel mubadalah. 

2. Pembaca : Peneliti 

mengharapkan khalayak ramai (pembaca) 

lebih kritis dalam melihat, memahami dan 

menyikapi sebuah tulisan. lakukan saring 

sebelum sharing. 

3. Mubadalah : Peneliti 

mengharapkan mubadalah tetap konsisten 
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mengangkat isu perempuan yang jarang 

diangkat oleh media online lain. Dengan 

adanya tulisan mengenai isu perempuan  dapat 

menjadi acuan bagi tim mubadalah dalam 

memegang teguh isu-isu yang menimpa 

korban yang tidak bersuara atau kaum

 minoritas. 
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