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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Republika Online 

1. Profil Republika Online 

Lahirnya Republika merupakan gagasan dari 

organisasi cendekiawan muslim yang tergabung dalam 

ICMI (ikatan cendekiawan muslim Indonesia), 

sehingga Republika mengusung ideology Islam dan 

membidik orang-orang Islam sebagai pangsa 

pasarnya. ICMI bukanlah sekedar organisasi 

perkumpulan cendekiawan Muslim tetapi juga sebagai 

perhimpunan kekuatan politik Islam yang pada masa 

70-an dan 80-an banyak di pinggirkan oleh rezim 

Golkar dan militer. Republika merupakan milik PT 

Abadi Bangsa, ideologi Republika yaitu kebangsaan, 

kerakyatan dan keIslaman, dengan tujuan 

mempercepat terbentuknya civil society yaitu 

masyarakat yang beradab dalam membangun, 

menjalani, dan memaknai kehidupan. Orientasi inilah 

yang sehari-hari yang dituangkan Republika dalam 

bentuk informasi dan sajian lainnya, sehingga 

Republika menampilkan Islam dalam wajah moder 

at.
1
 

Republika Online di didirikan  pada 17 

Agustus 1995, Republika Online ada setelah dua tahun 

harian republika terbit. Pada Awal di dirikannya 

Republika Online, berita-berita  yang di muat di portal 

Republika Online, sama seperti berita terbitan koran 

harian republika, akan tetapi saat ini berbeda, 

Republika Online dapat memuat berita-berita kapan 

saja karena dengan kemajuan teknologi saat ini 

peristiwa yang baru saja terjadi bisa langsung di muat 

dan di nikmati pembaca. Keungggulan jurnalisme 

online di banding dengan jurnalisme cetak, salah 

satunya bisa terlihat dari segi informasi tambahannya, 

                                                           
1
 Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa : 

Sebuah Studi Critica Discours Analysis Terhadap Berita-Berita Politik  

(Jakarta: Graint, 2004), 122. 
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pada jurnalisme cetak, informasi tambahannya hanya 

berupa foto, dan info grafik, akan tetapi pada 

jurnalisme online bisa di disispkan informasi lain, 

Republika Online mengemas beritanya dengan 

menyisipkan informasi tambahan lain seperti audio, 

dan video.  

Kemajuan informasi dan perkembangan sosial 

media, Republika Online kini hadir dengan berbagai 

fitur baru yang merupakan perampuran komunikasi 

media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui 

secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah 

kanal, menjadinkannyasebuah portal berita yang bisa 

di percaya. Selain menyajikan informasi, Republika 

Online juga menjadi rumah komunitas. Republika 

Online kini juga tersedia versi bahasa Inggris.
2
 

Sebagai media online yang telah ada selama 

belasan tahun, Republika Online memiliki tagline 

“jendela umat”. Taglan Republika Online di sini 

memiliki makna yaitu media ini di khususkan untuk 

komunitas muslim agar memiliki pegangan  kebenaran 

seputar berita keislaman dan umum. Hal ini 

menjadikan Republika Online sebagai media umat 

yang terpercaya dengan mengedepankan nilai-nilai 

toleran, cerdas, sejuk, damai, universal dan 

professional.  

2. Logo Republika Online 

Gambar 4. 1 Logo Republika Online 

 
 

3. Kanal Republika Online 

Republika.co.id menyediakan beragam informasi 

yang mana informa-informasi tersebut di 

kelompokkan menjadi beberapa kanal, dengan 

pengelompokan informasi menjadi beberapa kanal hal 

ini dapat memudahkan pembaca untuk medapatkan 

                                                           
2
 Republika Online. 2018,  

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

https://www.republika.co.id/page/about
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informasi yang di butuhkan. Adapun kanal-kanal yang 

terdapat di Republika Online yaitu : 

Tabel 4. 1 Jenis Kanal Republika Online 

Kanal news (berita) : 

 

Adalah kanal yang berisikan 

informasi seputar hukum, 

pendidikan, umum, politik, 

jabodetabek, ubsi, telko highlight,  

nusantara, pora, Indonesia 

berdaya,  

Kanal Khazanah : Adalah kanal yang berisikan 

informasi seputar fatwa, mualaf, 

rumah zakat, sang pencerah, 

ilham, Indonesia, dunia, filantropi, 

Islam digest,  hikmah, mozaik.   

Kanal internasional : Adalah kanal yang berisi 

informasi seputar jejak waktu, 

DW, Asia, Afrika, Timur Tengah, 

Palestina, Australia Plus, Eropa, 

Amerika,  

Kanal ekonomi : Adalah kanal yang berisi 

informasi seputar pertanian, 

global, digital, desa bangkit, 

syariah, property, finansial, 

energi, migas digital. 

Kanal Republika bola : Adalah kanal yang berisi 

informasi seputar liga dunia, liga 

Italia, freekick, liga Spanyol, arena 

klasmen bola Nasional, liga 

Inggris. 

Kanal leisure : Adalah kanal yang berisi 

informasi seputar perenting, 

traveling, gaya hidup, senggang, 

ototek, health.   

Kanal kolom : Adalah kanal yang berisi 

informasi seputar resonasi, anlisis, 

fokus, selarung, kalam 

Kanal infografis : Adalah kanal yang berisi 

informasi seputar breaking, sport, 

tips, meme, karikatur 



 

56 

Kanal Republika tv : Adalah kanal yang berisi 

informasi seputar Berita, stokshot, 

bincang, ROLExpolre, ototekno, 

republikustik, impresi 

Kanal Konsultasi : Adalah kanal yang berisi 

informasi seputar Kuangan, fikih 

muamalah, siaga bencana  

Kanal indeks : Adalah kanal yang menyajikan 

kumpulan informasi-informasi  

yang sudah di muat portal 

republika.co.id 

Kanal Lainnya : Adalah kanal yang berisi 

informasi lain seperti In pictures, 

English, infografis, sastra, retizen 

    

4. Struktur Keorganisasian Republika Online 

 Berikut ini adalah struktur keorganisasian pada 

Republika Online: 
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a.  Jajaran Redaksi Republika Online 

 Pemimpin redaksi : Irfan Junaidi 

 Wakil pemimpin redaksi : Nur Hasan murtiaji    

 Redaktur pelaksana ROL 

  

: Elba Damhuri 

 Wakil redaktur pelaksana 

  

: Joko SadewoAsisten 

 Redaktur Pelaksanaan ROL : Muhammad Subarkah, Budi 

Rahardjo, Didi Purwadi.  

 Tim redaksi : Hermawan, Esti, Nidia Zuraya, 

Indira Rezkisari, Bayu 

Hermawan, Nur Aminah, Raharja 

Ucu, Israr Itah, Yudha Manggala 

Putra, Dwi Murdaningsih, Teguh 

Firmansyah, fakhtar Khairon 

Lubis, Andri Saubani, Firatmaja, 

Reiny Dwinanda, Nashih 

Nasrullah, Hasanul Risqa, Friska 

Yolanda, Ratna Puspita, Ani 

Nursalikh, Christyaningsih, 

Hafied Al Vizki, Endro Yuwanto, 

Gita Amanda, Surya Dinata 

Irawan, Nur Aini, Andi, Nur 

Aminah, Teguh Firmansyah, 

Agung Sasongko, Maharani, Israr 

itah. 

 Tim sosmed : Dian Alifah, Fanny Damaynti, 

Said, Asti Yulia Sundari. 

 Tim IT dan desain : Kurnia fakhirin, Nandra Maulana 

Irawan, Muhammad Afif, Mariz, 

Abdul Gadir. 

 Kepala Support dan GA : Slamet Riyanto 

 Tim Support : Abidin, Nuruddin Toto, Rehedi 

Haryadi, Romadon, Rizky, 

Firmansyah,  

 Sekred : Erna Indriyanti 
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5. Alamat redaksi dan kontak Republika Online  

Alamat redaksi 

Republika 

Online 

: Jl. Warung Buncit raya no 37 

Jakarta selatan 1250 ext 308 

Nomor telefon : 021 7803747 ext 308 

Fax : +6221 7997903 

e-mail : newsroom@rol.republika.co.id 

Kontak untuk 

iklan : 

  

Nomor telefon : 021 7803747 ext 231 232 

Fax : +62217997903 

e-mail : marketing@rol.republika.co.id  

Republika 

Online shop 

: Riky romadon 

Nomor telefon : 021 7803747 

Fax : 021 7997903
3
 

 

B. Headline Berita Tentang Aksi Reuni 212 Periode 30 

November- 4 Desember Pada Republika Online 

Berikut ini adalah daftar headline atau judul berita 

aksi reuni 212 tahun 2018, yang di himpun penulis mulai 

tanggal 30 November 2018 sampai dengan 4 Desember 

2018 di Republika Online. 

                                                           
3
 Republika Onlie. “About Us”.2018,  

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

b.  Jajaran petinggi PT Republika Media Mandiri 

 Komisaris Utama  

  

: Erick Thohir 

 Wakil Komisaris Utama   : Muhammad Lutfi 

 Direktur Operasional  : Arys Hilman Nugraha 

 Manager senior keuangan, SDM, 

umum 

: Ruwito Brotowidjoyo 

 Manager senior pengembangan 

klien 

: Yulianingsih Yamin. 

 Manager pengembangan daerah  : Indra Wisnu Wardhana 

 Manager Promosi Even  : HR Kurniawan 

mailto:newsroom@rol.republika.co.id
mailto:marketing@rol.republika.co.id
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Tabel 4. 2 Headline Berita Aksi Reuni 212 Tahu 2018 di 

Republika Online 

No Headline berita Tanggal 

1.  Polda kerahkan 20 ribu personel  kawal 

reuni 212 

Jum’at, 30 November 2018 

2.  Anies tak bedakan status reuni dengan 

acara lain 

Jum’at, 30 November 2018 

3.  Ini persiapan dinas LH DKI untuk 

reuni 212 

Jum’at, 30 November 2018 

4.  Jazuli: reuni 212 positif untuk 

mengokohkan keIndonesiaan 

Jum’at, 30 November 2018 

5.  Fahri: hadiri reuni 212, Jokowi bisa 

untung banyak 

Jum’at, 30 November 2018 

6.  MUI jabar imbau warga tak ikut reuni 

212 

Jum’at, 30 November 2018 

7.  PBNU minta reuni 212 dapat tahan diri Jum’at, 30 November 2018 

8.  Yusril tak larang kadernya ikut reuni 

212 

Jum’at, 30 November 2018 

9.  Pengamat: jokowi diimbau hadiri reuni 

212 

Jum’at, 30 November 2018 

10.  PBNU: reuni netral jika dua kubu hadir Jum’at, 30 November 2018 

11.  Pengamat: tidak perlu ada aksi 

tandingan reuni 212 

Jum’at, 30 November 2018 

12.  Ada aksi tandingan reuni 212? Ini 

langkah polisi 

Jum’at, 30 November 2018 

13.  Polda sarankan aksi “reuni 212 

tandingan” kapitera ditunda 

Jum’at, 30 November 2018 

14.  Aksi kontemplasi 212 di minta di tunda Sabtu, 01 Desember 2018 

15.  HNW: aksi 212 bagian perjuangan 

keumatan 

Sabtu, 01 Desember 2018 

16.  Persiapan beberapa masjid di jakpus 

jelang reuni 212 

Sabtu, 01 Desember 2018 

17.  Sekjen MUI minta hormati orang yang 

ingin ikut “reuni 212” 

Sabtu, 01 Desember 2018 

18.  Persis izinkan anggotanya ikuti reuni 

akbar 212 

Sabtu, 01 Desember 2018 

19.  IPW: reuni 212 diikut 20 ribu orang, 

polda tak perlu heboh 

Sabtu, 01 Desember 2018 

20.  Ribuan umat Islam tasik siap hadir Sabtu, 01 Desember 2018 
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reuni 212 

21.  TKN: umat Islam harus kritisi urgensi 

reuni 212 

Sabtu, 01 Desember 2018 

22.  Istiqlal siap menampung peserta reuni 

212 

Sabtu, 01 Desember 2018 

23.  Masjid terdeket siap jadi tempat 

singgah 

Sabtu, 01 Desember 2018 

24.  Reuni 212 sebaiknya diisi ceramah 

menyejukkan 

Sabtu, 01 Desember 2018 

25.  BSMI siagakan posko kesehatan 

relawan reuni 212 

Sabtu, 01 Desember 2018 

26.  3 panggung dan sound system ribuan 

watt siap dukung aksi 212 

Sabtu, 01 Desember 2018 

27.  Masjid tanah abang siap tampung 

2.500 mujahid 212 

Sabtu, 01 Desember 2018 

28.  Polisi siap amankan zona parkir massa 

reuni 212 

Sabtu, 01 Desember 2018 

29.  Aksi 212, penumpang KA jarak jauh 

dapat naik jati negara 

Sabtu, 01 Desember 2018 

30.  Alasan kader PKS dilarang bawa 

atribut partai 

Sabtu, 01 Desember 2018 

31.  Ikatan Gus-Gus soroti rencana reuni 

212 di Jakarta 

Sabtu, 01 Desember 2018 

32.  Ini rekayasa lalu lintas saat reuni 212 Sabtu, 01 Desember 2018 

33.  Kapitera Ampera ikuti saran kepolisian 

tunda kontemplasi 212 

Sabtu, 01 Desember 2018 

34.  Relawan aksi reuni 212 pungut sampah 

yang tercecer 

Minggu, 02 Desember 2018 

35.  Anies takziyah ke rumah peserta aksi 

yang wafat 

Minggu, 2 Desember 2018 

36.  Khotbah habib rizieq saat aksi bela 

islam 2016 diputar ulang 

Minggu, 02 Desember 2018 

37.  Massa reuni 212 dibantu anggota TNI 

menyebrang jalan 

Minggu, 02 Desember 2018 

38.  Reuni 212 selesai, massa berdesakan di 

stasiun commuter line 

Minggu, 02 Desember 2018 

39.  Peserta reuni 212: lebih banyak dari 

dua tahun lalu 

Minggu, 02 Desember 2018 

40.  PAN ingin reuni 212 jadi pelopor Minggu, 02 Desember 2018 
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pemilu damai 

41.  Ketua MPR ajak massa reuni 212 

jadikan pemilu “friendly” 

Minggu, 02 Desember 2018 

42.  Teriakan “hidup Prabowo” bergema di 

reuni 212 

Minggu, 2 Desember 2018 

43.  Massa aksi reuni 212 shalat subuh di 

lapangan monas 

Minggu, 02 Desember 2018 

44.  Panitia: tak boleh ada atribut parpol di 

reuni 212 

Minggu, 02 Desember 2018 

45.  HRS sarankan pilih pemimpin 

rekomendasi ijtimak ulama 

Minggu, 02 Desember 2018 

46.  Panggilan hati dan silaturrahami di 

reuni 212 

Minggu, 02 Desember 2018 

47.  Reuni alumni 212 akan kibarkan sejuta 

bendera tauhid 

Minggu, 02 Desember 2018 

48.  Polisi puji reuni 212 yang berjalan 

tertib 

Minggu, 02 Desember 2018 

49.  Reuni 212 jaga kebersihan, kadinas: 

saya ucaapkan terima kasih 

Minggu, 02 Desember 2018 

50.  Atribut kalimat tauhid laris terjual di 

reuni 212 

Minggu, 02 Desember 2018 

51.  Reuni 212 dalam prespektif pariwisata 

dan ekonomi rakyat 

Minggu, 02 Desember 2018 

52.  Massa reuni 212 pulang melalui stasiun 

Gondangdia 

Minggu, 02 Desember 2018 

53.  Anies: reuni 212 memberikan manfaaat 

ekonomi luar biasa 

Minggu, 02 Desember 2018 

54.  Anggota TNI bantu massa reuni 212 

menyebrang di juanda 

Minggu, 02 Desember 2018 

55.  Anies ucapkan terima kasih ke peserta 

reuni 212 

Minggu, 02 Desember 2018 

56.  Panitia: reuni 212 di hadiri tiga juta 

orang 

Minggu, 02 Desember 2018 

57.  HNW: tidak benar kalau reuni 212 

bahayak NKRI 

Minggu, 02 Desember 2018 

58.  Ini identitas peserta reuni yang wafat  Minggu, 02 Desember 2018 

59.  Potret lautan massa reuni 212 di 

lapangan monas 

Minggu, 02 Desember 2018 

60.  Orasi di reuni 212, prabowo: kalian Minggu, 02 Desember 2018 
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luar biasa 

61.  Prabowo janji tak sampaikan pidato 

politik di reuni 212 

Minggu, 02 Desember 2018 

62.  Ketua MPR ajak alumni 212 jadi 

pelopor pemilu damai 

Minggu, 02 Desember 2018 

63.  Fahira idris sebut reuni 212 sebagai 

pengingat dan pengokoh 

Minggu, 02 Desember 2018 

64.  PGI berharap reuni 212 perkuat 

demokrasi 

Minggu, 02 Desember 2018 

65.  Tidak ikut reuni 212, ini kegiatan kiai 

ma’ruf dan sandiaga 

Minggu, 02 Desember 2018 

66.  Imbas reuni 212, lalu lintas sekitar tugu 

tani macet 

Minggu, 02 Desember 2018 

67.  Soal 212, Karding: ada perubuhan 

tujuan gerakan 

Minggu, 02 Desember 2018 

68.  Soal dukungan alumni 212, HNW: 

bebas dukung siapa saja 

Minggu, 02 Desember 2018 

69.  HRS serukan ganti presiden, Fadlizon: 

Apa salahnya? 

Minggu, 02 Desember 2018 

70.  Toilet stasiun Gambir diserbu peserta 

reuni akbar 212 

Minggu, 02 Desember 2018 

71.  Peserta reuni pulang ke daerah Minggu, 02 Desember 2018 

72.  Tim medis: banyak yang kesurupan Minggu, 2 Desember 2018 

73.  Usai reuni 212, Anis: 200 ton sampah 

berhasil di bersihakan 

Minggu, 2 Desember 2018 

74.  Peserta reuni 212 berdoa untuk 

pemimpin amanah 

Minggu, 02 Desember 2018 

75.  Aktivis asal Palestina ikut orasi di 

reuni 212 

Minggu, 02 Desember 2018 

76.  Tim medis benarkan ada peserta reuni 

212 yang wafat 

Minggu, 02 Desember 2018 

77.  Layani peserta reuni 212, dokter ini 

buka posko kesehatan 

Minggu, 02 Desember 2018 

78.  Kata Ketua pemuda muhammadiyah 

soal reuni 212 

Minggu, 02 Desember 2018 

79.  Reuni 212, misa di greja katedral 

berlangsung khidmat 

Minggu, 02 Desember 2018 

80.  Ceramah via livestreaming, HRS Minggu, 02 Desember 2018 
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ingatkan alsan aksi 212 

81.  Massa reuni 212 berangsur tinggalkan 

masjid Istiqlal 

Minggu, 02 Desember 2018 

82.  Reuni 212 di Monas, Penumpang KRL 

melonjak drastic 

Minggu, 02 Desember 2018 

83.  Banyak barang dan anak hilang usai 

reuni 212 

Minggu, 02 Desember 2018 

84.  Ikut reuni 212, Anies ungkap janji 

kampanye yang terealisasi 

Minggu, 02 Desember 2018 

85.  Prabowo: 

takbir...takbir...takbir...merdeka...merd

eka...merdeka 

Minggu, 02 Desember 2018 

86.  Tak di undang reuni 212, Jokowi 

bersepeda 

Minggu, 02 Desember 2018 

87.  Jutaan massa reuni 212 yang cukup 

diamankan polsek saja 

Minggu, 02 Desember 2018 

88.  Lepas tengah malam, massa reuni 212 

terus ke monas 

Minggu, 02 Desember 2018 

89.  Peserta reuni 212 wafat, Anies:dia 

pemimpin di kampungnya 

Minggu, 02 Desember 2018 

90.  Habib Bahar: umat Islam harus setia 

pada NKRI 

Minggu, 02 Desember 2018 

91.  Pemprov DKI kerahkan 650 personil 

bersihkan lapangan Monas 

Minggu, 02 Desember 2018 

92.  Rombongan dari Kebumen tak mau di 

sebut peserta reuni 212 

Minggu, 02 Desember 2018 

93.  Datang ke reuni 212, Habib Bahar 

enggan minta maaf ke Jokowi 

Minggu, 02 Desember 2018 

94.  Sikap resmi pemuda Muhammadiyah 

terkait reuni 212 

Minggu, 02 Desember 2018 

95.  Monas dan simbol kebesaran bangsa Minggu, 02 Desember 2018 

96.  Penjelasan medis soal “kesurupan” saat 

aksi damai reuni 212 

Senin, 03 Desember 2018 

97.  Berlangsung damai reuni 212 jadi role 

model 

Senin, 03 Desember 2018 

98.  Zulkifli hasan: reuni 212 murni 

gerakan hati 

Senin, 03 Desember 2018 

99.  Pengamat: massa reuni 212 tak dukung 

prabowo, tapi anti-ahok 

Senin, 03 Desember 2018 
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100.  PA: beri santunan untuk Nico yang 

wafat usai hadiri reuni 212 

Senin, 03 Desember 2018 

101.  PKS: reuni 212 positif mengukuhkan 

keIndonesiaan 

Senin, 03 Desember 2018 

102.  DDII apresiasi partisipasi tokoh lintas 

agama di reuni 212 

Senin, 03 Desember 2018 

103.  Gus Irfan meneteskan air mata ikut 

reuni 212 

Senin, 03 Desember 2018 

104.  KNPI: 212 merupakan gerakan 

masyarakat tapi…  

Senin, 03 Desember 2018 

105.  Sandi: reuni 212 membawa berkah 

buat semua 

Senin, 03 Desember 2018 

106.  Fahira: reuni 212 memperkukuh umat 

dan NKRI 

Senin, 03 Desember 2018 

107.  Bawaslu ungkap sejumlah dugaan 

pelanggaran di reuni 212  

Senin, 03 Desember 2018 

108.  Reuni 212 jadi sorotan berbagai media 

asing  

Senin, 03 Desember 2018 

109.  Mereka yang memuji dan mengkritik 

reuni 212 

Senin, 03 Desember 2018 

110.  Zulkifli Hasan: reuni 212 bukan 

gerakan politik 

Senin, 03 Desember 2018 

111.  Usai reuni 212, menkopolhukam 

adakan rapat terbatas 

Senin, 03 Desember 2018 

112.  Akses jalan menuju monas jadi 

parkiran massal reuni 212 

Senin, 03 Desember 2018 

113.  Gus Irfan: reuni 212 cerminan gairah 

persatuan umat Islam 

Senin, 03 Desember 2018 

114.  Tetap khidmat beribadah di Katerdral 

saat reuni 212 

Senin, 03 Desember 2018 

115.  Ada pnyambutan reuni 212 di London Senin, 03 Desember 2018 

116.  Akadmisi: kelancara reuni 212 bukti 

Jokowi pro Islam 

Senin, 03 Desember 2018 

117.  Prabowo sampaikan ucapan duka atas 

meninggalnya Nico idri 

Senin, 03 Desember 2018 

118.  Kisah reuni 212: dari difabel hingga 

dokter gratis 

Senin, 03 Desember 2018 

119.  Keluarga merasa kepergian ayah usai 

reuni 212 penuh hikmah 

Senin, 03 Desember 2018 
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120.  Peserta ini tinggalkan urusan bisnis 

demi hadir di Monas 

Senin, 03 Desember 2018 

121.  Kapitera Ampera yang membantah 

imbauan habib rizieq 

Senin, 03 Desember 2018 

122.  Semua gegap gempita menyambut 

reuni 212  

Senin, 03 Desember 2018 

123.  Bawaslu-polisi periksa pidato Rizie 

Shihab saat reuni 212  

Senin, 03 Desember 2018 

124.  TKN beberkan dugaan pelanggaran 

kampanye di acara reuni 212 

Senin, 03 Desember 2018 

125.  Makna dan pesan reuni akbar 212 Senin, 03 Desember 2018 

126.  Bachtiar Nasir santuni dan berdoa 

untuk keluarga nico 

Senin, 03 Desember 2018 

127.  Cerita pemulung mengais rupiah pasca 

reuni akbar 212 

Senin, 03 Desember 2018 

128.  Bawaslu DKI: tak ada pelanggaran 

pidato rizieq di reuni 212 

Senin, 03 Desember 2018 

129.  Pemuda Muhammadiyah: reuni 212 

kedepankan akhak Islam 

Senin, 03 Desember 2018 

130.  Kapolda metro perintahkan jajarannya 

siaga amankan pemilu 

Senin, 03 Desember 2018 

131.  Gubernur Anies me layat ke rumah 

almarhum Idris 

Senin, 03 Desember 2018 

132.  Reuni 212 dan perubahan sosial rakyat 

Indonesia 

Senin, 03 Desember 2018 

133.  Dua hal ini yang picu PBNU protes 

dubes Arab Saudi 

Senin, 03 Desember 2018 

134.  BPN: pengkritik reuni 212 tak suka 

umat Islam bersatu 

Selasa, 04 Desember 2018 

135.  Gerindra sayangkan framing media di 

pemberitaan reuni 212 

Selasa, 04 Desember 2018 

136.  Bawaslu DKI belum temukan 

pelanggaran kampanye  di reuni 212 

Selasa, 04 Desember 2018 

137.  Politikus PAN heran soal ribut, jumlah 

peserta aksi reuni 212 

Selasa, 04 Desember 2018 

138.  Merasa difitnah, PKS ancam laporkan 

Kapitera Ampera ke Polisi 

Selasa, 04 Desember 2018 

139.  TKN tunggu keputusan Bawaslu soal 

orasi rizieq di reuni 212  

Selasa, 04 Desember 2018 
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140.  Bawaslu beri waktu 7 hari laporan 

pelanggaran reuni 212 

Selasa, 04 desember 2018 

141.  Apa makna reuni 212? Selasa, 04 desember 2018 

142.  Komisi I DPR minta dubes Saudi 

jelaskan soal reuni 212 

Selasa, 04 desember 2018
4
 

 

C. Analisis Framing Pemberitaan Aksi Reuni 212 Periode 

30 November- 4 Desember  2018 Pada Republika 

Online 

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui 

bagaimana prespektif atau cara pandang yang di gunakan 

oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. 

Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya 

menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang 

ditonjolkan dan di hilangkan, dan hendak di bawa kemana 

berita tersebut. Robert N. Entman melihat framing dalam 

dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau 

penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau fakta. 

Penonjolan adalah suatu proses membuat informasi 

menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarrti, dan lebih 

di ingat oleh khalayak.  

Pada praktiknya, framing di jalankan oleh media 

dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang 

lain, dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan 

menggunakan berbagai strategi wacana seperti 

menempatkan di headline depan atau belakang, 

pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan 

memperkuat penonjolan, pemakain label tertentu ketika 

menggambarkan orang atau peristiwa yang di beritakan, 

asosiai terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, 

dan lain-lain. Semua aspek tersebut di gunakan untuk 

membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi 

bermakna dan diingat oleh khalayak.  

 Untuk proses mendefinisikan suatu peristiwa atau 

isu, Entman memaparkan ada empat cara yang sering di 

lakukan oleh media yaitu define problems atau 

pendefinisian masalah, diagnose cause atau 

                                                           
4
 Republika online, “Aksi REuni 212”, 2018, 

https://republika.co.id/search/aksi%20reuni%212 
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memperkirakan masalah, make moral judgment atau 

memberi penilaian moral, dan treatment recommendation 

atau penyelesaian masalah. Cara-cara tersebut adalah 

bentuk strategi media, dan membawa konsekuensi tertentu 

atas realitas yang terbentuk oleh media.
5
 

Pemberitaan mengenai Aksi Reuni 212 tahun 

2018 yang di muat di Republika Online dalm kurun waktu 

30 November-4 Desember setelah di teliti terdapat 142 

judul atau headline berita. Selanjutnya penulis menyeleksi 

berita-berita tersebut untuk dianalisis dengan  model 

framing Robert N. Entman. Adapun berita-berita yang 

sudah di pilih peneliti yaitu:  

1. Judul berita : Fahri Hamzah: Hadiri Reuni 212 Jokwi 

Bisa Untung Banyak 

Tanggal  : 30 November 2018 

Redaksi  : Bayu Hermawan 

Reporter  : Febrianto Adi Saputro 

Tabel 4. 3 Sampel Berita 1 

Define 

problems 

Fahri Hamzah selaku wakil ketua DPR Ri 

mengajak Presiden Joko Widodo untuk 

mengadiri aksi reuni 212, yang akan digelar 

pada Ahad tanggal dua Desember  di 

lapangan Monas, Jakarta. 

Diagnose 

causes 

Fahri Hamzah yang juga politikus PKS 

justru menyayangkan jika pada akhirnya 

Jokowi malah bersikap menghindari. Fahri 

menyarankan Jokowi untuk datang dan 

tidak membuat seolah-olah Aksi Reuni 212 

menjadi suasana yang tegang dengan 

membuat acara tandingan 

Make moral 

judgment 

Menurut Fahri Hamzah jika Jokowi turut 

serta hadir pada Aksi Reuni 212 maka 

artinya dia menolak asumsi bahwa acara itu 

untuk salah satu calon. 

                                                           
5
 Eriyanto, Analsisi Framing, 220-221. 
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Treatment 

recomendation 

Jika menghadiri kegiatan itu, Fahri berharap 

Jokowi bisa berbicara dan menjawab 

keresahan dan kegelisahan umat. 

 Define problem: pada pemberitaan Republika 

Online tentang hal tersebut pendefinisian masalahnya 

yaitu tentang pernyataan wakil ketua DPR RI yaitu  

Fahri Hamzah untuk mengajak Presiden RI yaitu Joko 

Widodo turut serta dalam acara Aksi Reuni 212 yang 

di selenggarakan pada 2 Desember 2018. Adapun 

ungkapan yang dipaparkan oleh Fahri Hamzah 

mengharapkan dengan kehadiran Presiden RI dapat 

bicara dan menjawab semua keresahan dan 

kegelisahan umat. Sehingga penyampainnya terkait 

hal tersebut diharapakan Presiden RI akan 

mendapatkan keuntungan Pernyataan tersebut dengan 

tegas menjamin keuntungan yang didapatkan saat 

hadir di acara tersebut. 

Diagnose cause: pada pemberitaan Republika 

Online tentang hal tersebut perikraan penyebab 

masalah pada berita ini yaitu di selenggarakannya 

kembali Aksi Reuni 212 memang menjadi pro dan 

kontra di karenakan aksi ini diadakan berdekatan 

dengan adanya pemilu. Fahri Hamzah menyatakan 

dengan kedatangan Joko Widodo pada Aksi Reuni 

212 dapat memberi kesan bahwa aksi tersebut tidak 

diselenggarakan untuk kepentingan salah  satu calon. 

Adapun mengenai hal ini dibuktikan dengan 

pernyataan Fahri Hamzah yaitu, “Dia dapat 

keuntungan. Dia pasti dapat keuntungan karena 

artinya dia menolak asumsi bahwa acara itu untuk 

salah satu calon”. 

Make moral judgment: pada pemberitaan 

Republika Online mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada berita ini yaitu menurut 

pendapat Fahri Hamzah kehadiran Joko Widodo pada 

Aksi Reuni 212 dapat menghasilkan keuntungan yang 

banyak. Adapun mengenai hal ini dibuktikan dengan 
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pernyataan Fahri Hamzah yaitu "Dia dapat 

keuntungan. Dia pasti dapat keuntungan karena 

artinya dia menolak asumsi bahwa acara itu untuk 

salah satu calon". Pada berita ini Fahri Hamzah tidak 

hanya menyebutkan sekali mengenai keuntungan Joko 

Widodo jika menghadiri acara ini akan tetapi Fahri 

Hamzah menegaskan lagi dengan pernyataan yaitu 

"Wah dia dapat banyak tuh, buat dia ya. Karena dia 

kan masih presiden kan”. 

Treatment recommendation: pada pemberitaan 

Republik Online mengenai hal tersebut, rekomendasi 

penyelesaian masalah yang di sarankan dalam 

pemberitaan ini yaitu dengan adanya pernyataan dari 

jubir TKN yang belum memastikan kehadiran 

Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut.  Hal 

tersebut dikarenakan adanya urusan kenegaraan yang 

akan dilakukan bertepatan pada tanggal tersebut. 

Seperti pernyataan yang didokumentasikan oleh 

republika Abdul Kadir Karding sebagai “Juru bicara 

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin 

yaitu “ belum bisa memastikan apakah Joko Widodo 

(Jokowi) akan menghadiri acara Reuni 212 di 

Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad (29/11) 

mendatang”. Disisi lain mantan pengacara Habib 

Rizieq Shihab yaitu Kapitra Ampera merencanakan 

menggelar "Kontemplasi 212", untuk menyaingi 

kegiatan Reuni 212 yang akan digelar Ahad 2 

Desember 2018  di Monumen Nasional (Monas), 

Jakarta untuk menunjukkan keberatan terhadap aksi 

Reuni Akbar 212. “Aksi akan dimulai Sabtu (1/12) 

setelah shalat Isya hingga Ahad (2/12) pukul 15.00 

WIB dihadiri sejumlah pimpinan dan pemilik pondok 

pesantren untuk memberikan pencerahan kepada umat 

Islam. Ia melanjutkan, aksi Forum Silaturahmi itu 

untuk menunjukkan keberatan terhadap aksi Reuni 

Akbar 212. "Kami ingin  mengatakan bahwa kami 

keberatan aksi (Reuni Akbar 212) itu 

diselenggarakan," kata Kapitra 
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2. Judul berita : Pengamat: Tidak Perlu Ada Aksi 

Tandingan Reuni 212 

Tanggal  : 30 November 2018 

Redaksi  : Bayu Hermawan 

Reporter  : Febrianto Adi Saputro 

Tabel 4. 4 Sampel Berita 2 

Define problems Muradi yang merupakan Pengamat 

politik dari Universitas Padjadjaran 

(Unpad)menilai, hilangnya esensi tujuan 

dari gerakan 212 menjadi salah satu 

alasan gerakan tersebut tidak lagi sekuat 

2017 silam. Sebab, ruh perjuangan dan 

esensi tujuan tersebut telah berhasil 

dicapai. 

Diagnose causes Adanya aksi tandingan karena arah 

perjuangan aksi reuni 212 saat ini sudah 

berbeda dengan saat aksi bela Islam 

tahun 2017 lalu. 

Make moral 

judgment 

Aksi Reuni 212 dianggap jualan politik, 

dan di selenggarakan untuk memberikan 

dukungan politik pada salah satu capres. 

Treatment 

recommendation 

Menurut murad yang harus di lakukan 

umat Islam adalah mengembalikan 

esensi gerakan politik Islam kepada 

khittahnya daripada hanya untuk 

kepentingan politik. 

 

Define problem: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut pendefinisian 

masalahnya yaitu dari hasil wawancara kepada 

pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) 

Muradi yang menilai, hilangnya esensi tujuan dari 

gerakan 212. Pernyataan tersebut diutarakan Muradi  

"Katakanlah memenjarakan Ahok. Itu kan salah satu 

esensi yang mereka mau, mau apalagi yang dicari? 
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saya kira itu juga jadi pertimbangan serius," ujar 

Muradi saat dihubungi Republika. Berdasarkan 

pernyataan tersebut narasumber tersebut dapat di 

ketahui bahwa menurutnya Aksi 212 sudah tidak 

memiliki tujuan utama untuk diadakan karena tujuan 

utamanya sudah tercapai yaitu putusan pengadilan 

terhadap kasus Ahok.   

Diagnose cause: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, perkiraan penyebab 

masalah pada berita tersebut yaitu berdasarkan 

pernyataaan Muradi, “aksi tandangan tidak perlu 

dilakukan. Ia menilai, yang penting yang harus 

dillakukan oleh umat Islam adalah bagaiamana 

mengembalikan esesnsi gerakan politik Islam kepada 

khitahnya daripada hanya untuk kepentingan politik”.  

Make moral judgment: pada pemberitaan 

Republika Online mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada berita ini yaitu dengan 

menyoroti sejumlah ponggawa PA 212 satu persatu 

diketahui menarik diri. Setelah pengacara Rizieq 

Shihab dan Usamah Hisyam Kapitra Ampera, kini 

giliran Dewan Pengarah PA 212 yang memutuskan 

untuk mundur dari Persaudaraan Alumni (PA) 212. 

Treatment recommendation: pada pemberitaan 

Republika Online mengenai hal tersebut, rekomendasi 

penyelesaian masalah yang di sarankan pada 

pemberitaan  ini yaitu, Dalam wawancara yang 

dilakukan oleh Republika Online Usamah 

menyebutkan alasan dirinya undur diri lantaran arah 

perjuangan PA 212 berbeda dengan arah perjuangan 

pada saat aksi bela Islam 2017 lalu. "Semangat 

sekarang ini menjelang reuni 212 ini semangat yang 

dibangun adalah dalam rangka untuk memberikan 

dukungan politik kepada salah satu capres," sehingga 

ini dapat menguatkan pernyataan dari pengamat 

politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi 

yang menjadi headline atau judul dari Republika 

Online. 
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3. Judul berita : Sekjen MUI Minta Hormati Orang Yang 

Ikut 

Tanggal  : 01 Desember 2018 

Redaksi  : Didi Purwadi 

Reporter  : - 

 

Tabel 4. 5 Sampel Berita 3 

Diagnose causes Sekertaris Jendral Majelis Ulama’ (MUI) 

yaitu  Anwar, memberi imbauan kepada 

pihak yang tidak turut serta pada Aksi 

Reuni 212 untuk menghormati peserta 

aksi karena hal itu merupakan perwujudan 

ekspresi dari para peserta 'Reuni 212' 

Define problems MUI mengajak pihak yang mengikuti 

Aksi Reuni dan yang tidak mengikuti agar 

saling menjaga diri, dan saling 

menghormati agar tidak terjadi kegaduhan 

yang tidak berkesudahan. 

Make moral 

judugment 

Sebagai negara demokrasi yang 

menghargai perbedaan pendapat, oleh 

karena itu Aksi Reuni 212 merupakan 

sebuah bentuk kebebasan bekspresi setiap 

warga Indonesia karna sudah diatur di 

Undang-Undang.  

Treatment 

recomendation 

Selaku sekertaris jendral MUI, Anwar 

mengharapkan supaya Aksi Reuni 212 

tetaap patuh terhadap aturan undang-

undang dan menjaga keamanan. Serta 

tidak menyuarakan kata-kata kebencian 

yang menghina dan merendahkan pihak 

lain  

 

Define problem: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, pendefinisian 

masalahnya yaitu, pihak MUI(majelis ulama’ 

Indonesia) menyampaikan pendapatanya terkait 

dengan diadakannya kembali Aksi Reuni 212. melalui 

sekretaris jendral MUI yaitu Anwar, memberikan 

imbauan bagi pihak yang tidak mengikuti Aksi Reuni 
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212 agar tetap menghormati berlangsungnya Aksi 212 

dan peserta Aksi 212. Hal ini sesuai dengan judul 

berita yaitu “Sekjen MUI minta hormati orang yang 

ikut reuni 212”. 

Diagnose cause: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, perkiraan penyebab 

masalahnya pada berita ini yaitu, antara pihak yang 

mengikuti Aksi Reuni 212 dan yang tidak mengikuti 

agar saling menjaga diri, saling menghormati agar 

tidak terjadi kegaduhan atau permusuhan, 

pertentangan yang tiada habisnya. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Anwar yaitu ''Dengan begitu, tidak 

terjadi kegaduhan yang tidak berkesudahan,'' 

Make moral judgment: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, keputusan moral yang 

terdapat pada berita ini yaitu, Aksi 212 merupakan 

suatu bentuk kebebasan ekspresi yang sudah diatur 

dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan narasumber yaitu “Menurut Anwar, aksi 

semacam Reuni 212 diperbolehkan oleh undang-

undang. Hal tersebut terkait dengan kebebasan 

berekspresi bagi setiap warga negara atau kelompok 

tertentu”. 

Treatment recomendation: pada pemberitaan 

Republika Online mengenai hal tersebut, rekomendasi 

penyelesaian masalah yang di sarankan pada 

pemberitaan ini yaitu yaitu dengan di 

selenggarakannya Aksi Reuni 212 yang biasanya di 

ikuti oleh banyak peserta, di harapakan agar tetap 

mematuhi peraturan Undang-Undang dan jangan 

mengeluarkan ucapan berunsur kebencian, mencela 

dan mengejek pihak lain. Hal ini berdasarkan 

pernyataan narasumber yaitu, “Anwar berharap 'Reuni 

212' mematuhi aturan undang-undang dan menjaga 

keamanan. Reuni akbar di lapangan Monas yang 

kemungkinan akan dihadiri banyak massa itu 

diharapkan tidak mengeluarkan ujaran kebencian yang 

mencela atau mengejek pihak lain”. 
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4. Judul berita : Ikatan Gus-Gus Soroti Rencana Reuni 

212 di Jakarta 

Tanggal   : 01 Desember 2018 

Redaksi  : Ratna Puspita 

Reporter  : - 

Tabel 4. 6 Sampel Berita 4 

Define problems Ikatan Gus-Gus Indonesia (IGGI) 

menyoroti rencana kegiatan Reuni 212 

yang dijadwalkan diadakan Monumen 

Monas Jakarta pada Ahad 2 Desember 

2018. 

Diagnose causes Gubernur Jawa Timur Soekarwo juka 

menyorot rencana terselenggaranya aksi 

ini dan tidak menyarakan 

masyarakatnya untuk turut serta pada 

kegiatan Aksi Reuni 212. 

KH Abdul Manan Ghani selaku ketua 

PBNU berharap agar kegiatan Aksi 212 

tidak dipolitisasi dan dimanfaatken oleh 

kepentingan golongan tertentu sehingga 

mengakibatkan pertentangan antar 

sesama. 

Make moral 

judgment 

Agar rencana diadakannya Aksi Reuni 

212 tidak di politisasi dan di manfaatkan 

oelh kepentingan golongan tertentu. Dan 

apabila Aksi reuni 212 tetap diadakan, 

hal tersebut dapat diisi dengan materi-

materi menyejukkan yang 

mengedepankan persatuan bangsa.  

Treatment 

recomendation 

Ketua IGGI tidak menganjukan massa 

untuk datang ke Jakarta untuk mengikuti 

Aksi Reuni 212 dan lebih menyarankan 

untuk menyelenggarakan Maulid Nabi 

di daerah masing-masing. 

 

Define problem:pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, pendefinisian 

masalahnya yaitu Ikatan Gus-Gus Indonesia yang 

tergabung dalam IGGI ikiut menyoroti rencana di 
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selenggarakannya Aksi Reuni 212 pada 2 Desember 

2018 di Monas Jakarta. IGGI merupakan jaringan 

pytera kiai dan kiai-kiai muda yang tersebar di 

berbagai pesantren di seluruh daerah Indonesia. IGGI 

menyatakan bahwa tidak menyarakan bagi anggotanya 

maupun masyarakat untuk berpartisipasi pada Aksi 

Reuni 212. Artinya IGGI tidak merekomendasikan 

acara tersebut untuk di hadiri dan di ikuti. 

Diagnose cause:pada peemberitaan Republika Online 

mengenai hal tersebut, perkiraan penyebab masalah 

pada berita ini yaitu, soratan mengenai rencana 

diadakannya kembali aksi ini juga berasal dari 

Gubernur Jawa Timur yaitu Soekarwo. Soekarwo 

menghimbau pada masyaraktnya agar tidak ikut serta 

pada Aksi Reuni 212, dan menyarankan tetap bisa 

menyampaiakn suatu aspirasi tanpa harus hadir pada 

kegiatan tersebut. Hal ini berdaarkan pernyataanya 

yaitu, “Sementara itu, sorotan juga diberikan 

Gubernur Jatim Soekarwo yang mengimbau kepada 

warganya tidak perlu berangkat ke Jakarta dan 

menyarankan aspirasinya yang disampaikan tanpa 

harus datang. Jadi, demokrasi yang sangat kualitatif 

itu kontennya, bukan fisiknya yang kemudian tidak 

ada konten," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, 

ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi di 

Surabaya” 

Make moral judgment: pada pemberitaan 

Republika Online mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada berita ini yaitu, Agar 

rencana diadakannya Aksi Reuni 212 tidak di 

politisasi dan di manfaatkan oelh kepentingan 

golongan tertentu. Dan apabila Aksi reuni 212 tetap 

diadakan, hal tersebut dapat diisi dengan materi-

materi menyejukkan yang mengedepankan persatuan 

bangsa. Hal ini dibuktikan dengan pernyataannya 

“Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH 

Abdul Manan Ghani berharap gerakan semacam itu 

tidak dipolitisasi dan menimbulkan permusuhan antar 

sesama. "Umat merindukan momen-momen religius 

yang menyejukkan, tidak ditungganggi kepentingan 
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politik dan tidak menanamkan sikap membenci orang 

lain," katanya. Akan tetapi, ia berharap, jika reuni ini 

tetap diselenggarakan, diisi dengan materi-materi 

menyejukkan yang mengedepankan persatuan bangsa. 

Ia menambahkan reuni tidak memancing gesekan 

antar kelompok masyarakat” 

Treatment recommendation: pada pemberitaan 

Republika Online mengenai hal tersebut, rekomendasi 

penyelesaian masalah pada berita ini yaitu Ketua IGGI 

yaitu Dr KH Ahmad Fahrur Rozi tidak menganjurkan 

massa untuk hadir pada kegiatan Aksi Reuni 212. Dan 

lebih menyarakan untuk menyelenggarakan Maulid 

Nabi di daerah-daerah setemapat. Hal ini dibuktikan 

dengan pernyataannya yaitu, "Kami tak menganjurkan 

(datang ke Monas), sebab lebih bagus membuat 

kegiatan memperingati Maulud Nabi Muhammad 

SAW di kampung masing-masing”. 

 

5. Judul berita : HNW: Tidak Benar Kalau Aksi Reuni 

212 Bahayakan NKRI 

Tanggal  : 02 Desember 2018 

Redaksi  : Ratna Puspita 

Reporter  : Arif Satrio Nugroho 

Tabel 4. 7 Sampel Berita 5 

Define problems Sanggahan Hidayat Nur Wahid tentang 

anggapan aksi reuni 212 bahayakan 

NKRI 

Diagnose causes Diadakannya Aksi Reuni 212 ini 

kembali pada tahun 2018 di khawatirkan 

dapat membahayakan NKRI 

Make moral 

judgment 

Mereka tetap dengan NKRI. Oleh 

karenanya, tidak benar kalau ini 

memhayakann NKRI, ini justru 

mengiatkan NKRI, menghormati 

bhineka tunggal ika dan terjadi di 212 

Treatment 

recomendation 

Menurut Hidayat Nur Wahid peserta 

aksi reuni 212 yang hadir, Tetap 

menghormati hukum, tetap aman, tertib 

dan damai menegedepankan prisnsip-
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prinsip penghormatan terhadap sesama 

bahkan kali ini nonmuslim pun juga 

hadir dalam jumlah yang sangat 

memadai 

 

Define problem: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, pendefinisian 

masalahnya yaitu, Hidayat Nur Wahid menyampaikan 

sanggahannya terhadap isu yang beredar tentang aksi 

reuni 212 yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. 

Menurut beliau aksi ini di gelar dengan tetap mentaati 

peraturan, tetap tertib, dan damai, serta tetap 

mengedepankan prinsip-prinsip penghormatan 

terhadap sesama. Aksi ini bahkan di hadiri tokoh dari 

lintas agama dengan jumlah yang memadai. Hal ini 

dibuktikan dengan pernyataannya yaitu, “Hidayat 

mengatakan aksi ini menunjukan penghormataan 

terhadap persatuan. Hal ini terlihat dari kehadiran 

masyarakat dalam jumlah besar, mulai dari tokoh 

islam, lintas agama, lintas profesi hingga kehadiran 

penyandang disabilitas. Tetap menghormati hukum, 

tetap aman, tertib dan damai menegedepanlam prinsip 

prinsip penghormatan terhadap sesama bahkan kali ini 

nonmuslim pun juga hadir dalam jumlah yang sangat 

memadai," ucap Hidayat”. 

Diagnose cause: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut perkiraan penyebab 

masalah pada pemberitaan ini yaitu, terdapat 

anggapan tentang diadakannya kembali Aksi Reuni 

212 dikhawatirkan dapat membahayan NKRI. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya sanggahan dari Hidayat 

Nur Wahid tentang pernyataan tersebut yaitu. Hidayat 

pun membantah anggapan bahwa aksi massa ini 

membahayakan persatuan NKRI.  

Make moral judgment: pada pemberitaan 

Republika Online mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, 

peserta Aksi Reuni 212 tetap bagian dari NKRI. Dan 

mereka tetap menghormati Bhineka Tunggal Ika. Hal 

ini dibuktikan dengan pernyataan Hidayat Nur wahid 
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yaitu, "Mereka tetap dengan NKRI. Oleh karenanya, 

tidak benar kalau ini memhayakann NKRI, ini justru 

mengiatkan NKRI, menghormati bhineka tunggal ika 

dan terjadi di 212," 

Treatment recommendation: pada pemberitaan 

Republika Onine mengenai hak tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, 

peserta aksi reuni 212 yang hadir, Tetap menghormati 

hukum, tetap aman, tertib dan damai menegedepankan 

prisnsip-prinsip penghormatan terhadap sesama 

bahkan kali ini nonmuslim pun juga hadir dalam 

jumlah yang sangat memadai. Hal ini dibuktikan 

dengan pernyataan Hidayat Nur Wahid yaitu, Menurut 

Hidayat Nur Wahid peserta aksi reuni 212 yang hadir, 

Tetap menghormati hukum, tetap aman, tertib dan 

damai menegedepankan prisnsip-prinsip 

penghormatan terhadap sesama bahkan kali ini 

nonmuslim pun juga hadir dalam jumlah yang sangat 

memadai  

 

6. Judul berita : HRS sarankan pilih pemimpin 

rekomendasi ijtimak ulama 

Tanggal  : 02 Desember 2018 

Redaksi  : Karta Raharja Ucu 

Reporter  : Febrian Fachri 

 

Tabel 4. 8 Sampel Berita 6 

Define problems Aksi reuni 212 tahun 2018 di tuntut 

berkontribusi dalam memilih pemimpin 

yang akan di laksanakan pada pemilihan 

legislatif dan pemilihan presiden tahun 

2019. 

Diagnose causes Dalam ceramah Habib Rizieq pada acara 

Aksi Reuni 212 beliau menyampaikan 

ceramah “pilihlah pemimpin hasil ijtima’ 

ulama” 

Make moral 

Judgment 

Habib Rizieq menolak jika Aksi Reuni 

Akbar 212 merupakan aksi yang sudah di 

politisasi untuk kepentingan tertentu  



 

79 

Treatment 

recommendation 

HRS memperingatkan umat Islam 

khususnya peserta aksi reuni 212 supaya 

pintar-pintar menentukan pilihan di 

pilpres dan pileg 2019. Menurut dia, umat 

Islam jangan sampai memilih calon 

pemimpin dan wakil rakyat yang diusung 

partai yang mendukung penista agama. 

 

Define problem: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, pendefinisian 

masalahnya yaitu Habib Rizieq memperingatkan umat 

Islam khususnya peserta aksi reuni 212 supaya pintar-

pintar menentukan pilihan di pilpres dan pileg 2019. 

Dan Aksi peserta reuni 212 tahun 2018 di tuntut 

berkontribusi dalam memilih pemimpin yang akan di 

laksanakan pada pemilihan legislativf dan pemilihan 

presiden tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan 

pernyataan Habieb Rizieq yaitu, ” Imam besar Front 

Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab 

menyerukan kepada peserta aksi reuni akbar 212 dan 

umat Islam Indonesia pada umumnya, agar turut 

berkontribusi dalam perjuangan perubahan. Secara 

spesifik, HRS mengimbau peserta aksi reuni 212 

memilih pemimpin yang direkomendasikan ulama 

dalam Forum Ijtima Ulama” 

Diagnose cause: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut perkiraan penyebab 

masalah pada pemberitaan ini yaitu, Secara spesifik, 

HRS mengimbau peserta aksi reuni 212 memilih 

pemimpin yang direkomendasikan ulama dalam 

Forum Ijtima Ulama. Hal ini dibuktikan dengan 

pernyataanya yaitu, "Pilihlah pemimpin hasil ijtima 

ulama," kata HRS yang memberikan ceramah melalui 

tayangan langsung dari Makkah, Arab Saudi, 

Make moral judgment: pada pemberitaan 

Republika Online mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, Habib 

Rizieq menolak jika Aksi Reuni Akbar 212 

merupakan aksi yang sudah di politisasi untuk 

kepentingan tertentu. Hal ini dibuktikan dengan 
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pernyataanya yaitu, “HRS menolak kalau aksi reuni 

akbar 212 ini merupakan gerakan yang telah 

dipolitisasi untuk kepentingan kelompok politik 

tertentu. Menurut dia, aksi reuni 212 merupakan reuni 

untuk memperingati perjuangan menegakkan ayat suci 

Alquran” 

Treatment recommendation: pada pemberitaan 

Republika Onine mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, HRS 

memperingatkan umat Islam khususnya peserta aksi 

reuni 212 supaya pintar-pintar menentukan pilihan di 

pilpres dan pileg 2019. Menurut dia, umat Islam 

jangan sampai memilih calon pemimpin dan wakil 

rakyat yang diusung partai yang mendukung penista 

agama. 

 

7. Judul berita : Ikut Reuni 212, Anies Ungkap Janji 

Kampanye          yang Terealisasi 

Tanggal  : 02 Desember 2018 

Redaksi  : Bayu Hermawan 

Reporter  : Sri Handayani 

Tabel 4. 9 Sampel Berita 7 

Define problems Anies Rasyid Baswedan yang merupakan 

Gubernur DKI Jakarta turut memberikan 

pidato pada kegiatan bertajuk Reuni 212. 

Diagnose 

causes 

Anies mengungkapkan  bahwa  Program 

Rumah dengan Uang Muka (down-payment 

atau DP) Nol Rupiah dianggap tidak 

mungkin terwujud. Namun program yang 

awal September mulai dibuka 

pendaftarannya itu akhirnya terlaksana. 

Program lain yang dinilai telah terlaksana 

adalah penutupan tempat-tempat hiburan 

malam. Anies juga menyebut janjinya 

untuk menghentikan reklamasi.  

Make moral 

judgment 

Anies Baswedan mengklaim bahwa janji-

janji itu ditunaikan tanpa kekerasan. 

Menurutnya program-program itu 

dilaksanakan melalui pendekatan regulasi 

dan politik. Ia menganalogikan bahwa 
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dirinya hanya membutuhkan lembaran 

kertas dan tanda tangan. 

Treatment 

recommendation 

Beberapa tokoh Nasional turut serta pada 

kegiatan Aksi Reuni 212.  

 

Define problem: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, pendefinisian 

masalahnya yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid 

Baswedan turut menghadiri kegiatan Aksi Reuni 212 

di Monas Jakarta pada 02 Desember 2018. Pada acara 

itu Anies turut diberi kesempatan untuk 

menyampaikan pidatonya dihadapan pesrta Aksi 

Reuni 212. 

Diagnose cause: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut perkiraan penyebab 

masalah pada pemberitaan ini yaitu, Anies 

menyampaikan bahwa janji-janjinya saat kampanye 

dulu satu per satu mulai terealisasikan.  Anies 

Baswedan mengklaim bahwa janji-janji itu ditunaikan 

tanpa kekerasan. Anies mengungkapkan  bahwa  

Program Rumah dengan Uang Muka (down-payment 

atau DP) Nol Rupiah dianggap tidak mungkin 

terwujud. Namun program yang awal September 

mulai dibuka pendaftarannya itu akhirnya terlaksana. 

Program lain yang dinilai telah terlaksana adalah 

penutupan tempat-tempat hiburan malam. Anies juga 

menyebut janjinya untuk menghentikan reklamasi. Hal 

itu dibuktikan dengan pernyataanya yaitu, 

"Alhamdulillah satu tahun perjalanan di Jakarta satu 

demi satu janji kita insya Allah ditunaikan," 

Make moral judgment: pada pemberitaan 

Republika Online mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, Anies 

Baswedan mengklaim bahwa janji-janji itu ditunaikan 
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tanpa kekerasan. Menurutnya program-program itu 

dilaksanakan melalui pendekatan regulasi dan politik. 

Ia menganalogikan bahwa dirinya hanya 

membutuhkan lembaran kertas dan tanda tangan.  

Treatment recommendation: pada pemberitaan 

Republika Onine mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, 

Sejumlah tokoh nasional juga telah memastikan hadir 

dalam aksi tersebut 

 

8. Judul berita : Teriakan “Hidup Prabowo”, Bergema di 

Reuni 212 

Tanggal  : 02 Desember 2018 

Redaksi  : Bayu Hermawan 

Reporter  : - 

Pada tanggal, , adapun isi beritanya yaitu: 

Tabel 4. 10 Sampel Berita 8 

Define problems Peserta Aksi Reuni 212 serempak 

meneriakkan “hidup Prabowo” dan 

mengacungkan jari membentuk angka 

dua saat Prabowo hadir di tengah-tengah 

Aksi Reuni 212. 

Diagnose causes Kehadiran Prabowo pada Aksi Reuni 

212 untuk memenuhi undangan dari 

panitia penyelenggara Aksi Reuni 212. 

Prabowo menolak untuk melakukan 

kampanye pada aksi ini. 

Make moral 

judgment 

Aksi Reuni 212 memberi kesempatan 

pada Prabowo untuk hadir dan 

menyampaikan pidato. Akan tetapi tidak 

memberi ksempatan juga pada calon 

Presiden yang lain yaitu Jokowi.  

Treatment 

recommendation 

Sebaiknya Aksi Reuni 212 tidak 

memberi kesempatan bagi calon anggota 

pemerintahan untuk hadir pada acara ini, 

agar acara ini tidak melenceng dari acara 

keagamaan menjadi acara politik. 
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Define problem: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, pendefinisian 

masalahnya yaitu, Calon Presiden nomor urut dua 

Pabowo Subianto turut hadir dalam acara Aksi Reuni 

212 yang di selenggarakan di lapangan Monas Jakarta 

pada tanggal dua Desember 2018. Peserta Aksi Reuni 

212 serempak meneriakkan “hidup Prabowo” dan 

mengacungkan jari membentuk angka dua saat 

Prabowo hadir di tengah-tengah Aksi Reuni 212 yang 

seakan-akan ingin menunjukkan dukungan politiknya 

terhadap calon Presiden nomor urut dua.. 

Diagnose cause: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut perkiraan penyebab 

masalah pada pemberitaan ini yaitu, Kehadiran 

Prabowo pada Aksi Reuni 212 untuk memenuhi 

undangan dari panitia penyelenggara Aksi Reuni 212. 

Prabowo menolak untuk melakukan kampanye pada 

aksi ini. hal ini dibuktikan dengan pernyataanya yaitu, 

"Sebagaimana kalian ketahui, saya sekarang telah 

mendapat tugas dan amanah sebagai calon presiden 

RI, dan karena itu saya harus patuh dan mengikuti 

semua ketentuan, saya tidak boleh bicara politik pada 

kesempatan ini, saya tidak boleh kampanye. Jadi saya 

hanya ingin mengucapkan terima kasih bahwa saya 

diundang hari ini oleh panitia," 

Make moral judgment: pada pemberitaan 

Republika Online mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, 

"Sebagaimana kalian ketahui, saya sekarang telah 

mendapat tugas dan amanah sebagai calon presiden 

RI, dan karena itu saya harus patuh dan mengikuti 

semua ketentuan, saya tidak boleh bicara politik pada 

kesempatan ini, saya tidak boleh kampanye. Jadi saya 

hanya ingin mengucapkan terima kasih bahwa saya 

diundang hari ini oleh panitia," 

Treatment recommendation: pada pemberitaan 

Republika Onine mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, 

Sebaiknya Aksi Reuni 212 tidak memberi kesempatan 

bagi calon anggota pemerintahan untuk hadir pada 
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acara ini, agar acara ini tidak melenceng dari acara 

keagamaan menjadi acara politik. 

 

9. Judul berita : Ketua MPR Ajak Alumni 212 Jadi 

Pelopor Pemilu Damai 

Tanggal  : 02 Desember 2018 

Redaksi  : Bilal Ramadhan 

Reporter  : - 

Tabel 4. 11 Sampel Berita 9 

Identification Cause Ketua MPR Zulkifli Hasan turut hadir 

dalam acara Reuni Akbar Alumni 212 di 

Monas, Ahad 02 Desember 2018. 

Diagnose Cause Pada sambutannya Zulkifli Hasan 

mengajak Alumni 212 untuk menjadi 

pelopor pemilu damai, bersih, aman.  

pemilu yang menggembirakan dan pemilu 

yang membawa kemajuan untuk 

Indonesia. 

Make moral 

judgment 

Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa 

Pemilu 2019 nanti adalah kompetisi yang 

bersahabat atau friendly competition. " 

Treatment 

recommendation 

Zulkifli Hasan memberikan peasa supaya 

ketertiban peserta aksi reuni 212 bisa 

mempelopori ketertiban pada pemilihan 

presiden pada 2019 mendatang. 

 

Define problem: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, pendefinisian 

masalahnya yaitu, Ketua MPR Zulkifli Hasan turut 

serta dalam kegiatan Aksi Reuni 212 yang di 

selenggarakan di Monas Jakarta pada 02 Desember 

2018. Zulkifli hasan mengikuti rangkaian kegiatan 

Aksi Reuni 212 dari awal acara. Zulkifli Hasan di beri 

kesempatan untuk menyampaikan sambutannya di 

hadapan peserta Aksi Reuni 212. 

Diagnose cause: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut perkiraan penyebab 

masalah pada pemberitaan ini yaitu, Pada 
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sambutannya Zulkifli Hasan mengajak Alumni 212 

untuk menjadi pelopor pemilu damai, bersih, aman.  

pemilu yang menggembirakan dan pemilu yang 

membawa kemajuan untuk Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan pernyataannya yaitu, "Aksi 212 ini 

aksi yang selalu damai, bersih, aman. Karena itu saya 

mengajak di alumni 212 untuk menjadi pelopor 

pemilu yang damai, pemilu yang menggembirakan 

dan pemilu yang membawa kemajuan untuk 

Indonesia”. 

Make moral judgment: pada pemberitaan 

Republika Online mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, 

Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa Pemilu 

2019 nanti adalah kompetisi yang bersahabat atau 

friendly competition. " hal ini dibuktikan dengan 

pernytaanya yaitu, "Pemilihan presiden itu agar kita 

bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Karena itu 

semoga Alumni 212 sekali lagi bisa menjadi pelopor 

friendly competition. Pemilu yang hasilnya 

bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia," 

Treatment recommendation: pada pemberitaan 

Republika Onine mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, 

Zulkifli berpesan agar ketertiban peserta aksi reuni 

212 bisa mempelopori ketertiban pada pemilihan 

presiden pada 2019 mendatang. Hal ini dibuktikan 

dengan pernyataanya yaitu, “Zulkifli berpesan agar 

ketertiban peserta aksi reuni 212 bisa mempelopori 

ketertiban pada pemilihan presiden pada 2019 

mendatang”. 
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10. Judul berita : HRS serukan ganti presiden, Fadlizon: 

Apa salahnya? 

Tanggal  : 02 Desember 2018 

Redaksi  : Ratna Puspita 

Reporter  : Ali Mansur 

 

Tabel 4. 12 Sampel Berita 10 

Identification Cause Fadlizon mengatakan bahwa seruan ganti 

presiden tidaklah hal yang patut di 

permasalahkan atau bukan sebuah 

kampanye. 

Diagnose Cause Pada sambungan Teleconfrence dari Arab 

Saudi pada acara reuni akbar 212, Habib 

Rizieq mengajak peserta Aksi Reuni 

untuk, memperjuangkan perubahan 

terutama di pilpres 2019 dengan 

menyatakan tahun 2019 kita harus ganti 

presiden! Ganti presiden! Ganti presiden! 

Make moral 

judgment 

HRS juga menyerukan agar peserta aksi 

mengikuti hasil ijtima' ulama. Meski HRS 

tidak menyebut nama, calon presiden dan 

wakil presiden hasil ijtima' ulama adalah 

Prabowo Subianto-Sandiaga. 

Treatment 

recommendation 

Prabowo enggan berbicara politik di acara 

aksi reuni 212, menurut Prabowo dia 

harus mentaati peraturan yang telah di 

tetapkan termasuk untuk tidak ber 

kampanye di acara aksi reuni 212. 

 

Define problem: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, pendefinisian 

masalahnya yaitu, Pada tanggal 02 Desember 2018, 

Fadli Zon mengatakan seruan Habib Rizieq Shihab 

(HRS) kepada peserta reuni akbar 212 untuk ganti 

presiden bukan merupakan sebuah kampanye. Ia 

mengatakan pernyataan tersebut hanya aspirasi. Hal 

ini dibuktikan dengan pernyataanya yaitu, “Wakil 

Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan 

seruan Habib Rizieq Shihab (HRS) kepada peserta 
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reuni akbar 212 untuk ganti presiden bukan 

kampanye. Ia mengatakan pernyataan tersebut hanya 

aspirasi HRS”. 

Diagnose cause: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut perkiraan penyebab 

masalah pada pemberitaan ini yaitu, Pada sambungan 

Teleconfrence dari Arab Saudi pada acara reuni akbar 

212, Habib Rizieq mengajak peserta Aksi Reuni 

untuk, memperjuangkan perubahan terutama di pilpres 

2019 dengan menyatakan tahun 2019 kita harus ganti 

presiden! Ganti presiden! Ganti presiden!. Hal ini 

dibuktikan dengan pernyataannya yaitu, "Tahun 2019 

kita harus ganti Presiden! 2019 Ganti Presiden! 2019 

Ganti Presiden!". 

Make moral judgment: pada pemberitaan 

Republika Online mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, HRS 

juga menyerukan agar peserta aksi mengikuti hasil 

ijtima' ulama. Meski HRS tidak menyebut nama, calon 

presiden dan wakil presiden hasil ijtima' ulama adalah 

Prabowo Subianto-Sandiaga. 

Treatment recommendation: pada pemberitaan 

Republika Onine mengenai hak tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, 

Prabowo yang turut hadir pada acara tersebut  enggan 

berbicara politik di acara aksi reuni 212, menurut 

Prabowo dia harus mentaati peraturan yang telah di 

tetapkan termasuk untuk tidak ber kampanye di acara 

aksi reuni 212. Hal ini dibuktikan dengan 

pernyataannya, "Terima kasih saya diundang hari ini, 

terima kasih penitia. Saya bangga, kalian luar biasa," 
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11. Judul berita : Fahira:Reuni 212 Memperkukuh Umat 

dan NKRI 

Tanggal  : 03 Desember 2018 

Redaksi  : Bayu Hermawan 

Reporter  : Mahburoh   

 

Tabel 4. 13 Sampel Berita 11 

Define problems Anggota DPD RI Fahira Idris, 

mengatakan Reuni Akbar 212 dapat 

memperkukuh umat dan peneguh 

NKRI. Fahira mengatakan, aksi 212 

merupakan sejarah besar bagi umat 

Islam Indonesia. 

Diagnose causes Menurut Fahira Aksi Reuni 212 ini 

akan digelar setiap tahun. Maka setiap 

tahun juga sebanyak tujuh juta orang 

ini akan berkumpul dan bersilaturahmi 

tanpa memandang kelompok, 

golongan, madzhab, dan agama. 

Make moral 

judgment 

Fahira meminta aksi tersebut tidak 

dipandang sebelah mata atau hanya 

dianggap sebagai kerumunan semata. 

Karena menurutnya, 212 kini mulai 

bertransformasi menjadi barisan dan 

gerakan yang menyebar kabaikan dan 

manfaat. 

Treatment 

recommendation 

Aksi Reuni Akbar 212 ini menurut 

Fahira harus terus dilaksanakan setiap 

tahun sebagai pengingat, peneguh dan 

pengokoh 

 

Define problem: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, pendefinisian 

masalahnya yaitu Reuni Akbar 212 dapat 

memperkukuh umat dan peneguh NKRI serta  sejarah 

besar untuk  umat Islam Indonesia. Pernyataan 

tersebut dikemukakan oleh Anggota DPD RI Fahira 
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Idris dalam keterangan tertulis kepada Republika 

Online. 

Diagnose cause: pada pemberitaan Republika Online 

mengenai hal tersebut perkiraan penyebab masalah 

pada pemberitaan ini yaitu, Anggota DPD RI Fahira 

Idris menambahkan pendapat lagi mengenai adanya 

Aksi Reuni 212 yaitu ,  “Aksi ini menurut Fahira akan 

digelar setiap tahun. Maka setiap tahun juga sebanyak 

tujuh juta orang ini akan berkumpul dan 

bersilaturahmi tanpa memandang kelompok, 

golongan, madzhab, dan agama”. Dari pernyataan 

anggota DPD RI Fahira Idris mempertegas mengapa 

akasi reuni 212 merupakanaksi yang bersejarah bagi 

umat islam khususnya di negara Indonesia. 

Make moral judgment: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, keputusan moral yang 

terdapat pada pemberitaan ini yaitu menurutnya, 212 

kini mulai bertransformasi menjadi barisan dan 

gerakan yang menyebar kabaikan dan manfaat. Hal 

tersebut dikarenakan adanya pengembangan dari aksi 

menjadi  pemberdayaan masyarakat. Hal ini 

dibuktikan dengan pernyataan anggota DPR RI Fahira 

Idris yaitu, "Terutama pasca 212, berbagai inisiatif 

pemberdayaan umat lahir dan berkembang, salah 

satunya Koperasi 212,". 

Treatment recommendation: pada pemberitaan 

Republika Onine mengenai hak tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu aksi 

212 dilaksanakan setiap tahun sebagai pengingat, 

peneguh dan pengokoh. Hal ini dibuktikan dengan 

pernytaan Fahira yaitu,  "Pengingat bahwa ukhuwah 

adalah kekuatan untuk menyatukan hati, merapatkan 

barisan, peneguh hati, bahwa saat ini umat Islam 

Indonesia sedang berjuang mengubah energi 

kerumunan menuju energi kekuatan untuk kemuliaan 

umat dan bangsa, Pengokoh hati, bahwa kita umat 

Islam adalah barisan yang menyebar manfaat bagi 

bangsa,"  
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12. Judul berita : Berlangsung Damai, Reuni 212 Dinilai 

Jadi Role Model”, 

Tanggal  : 03 Desember 2018 

Redaksi  : Karta Raharja Ucu 

Reporter  : Mahburoh 

Tabel 4. 14 Sampel Berita 12 

Define problems Aksi Reuni 212 yang berjalan dengan tertib 

dan damai mendapatkan apresiasi dari 

Direktur Eksekutif  Lembaga Emrus Corner, 

yaitu Emrus Sihombing. 

Diagnose cause Menurut Emrus Sihombing keberhasilan  

terselenggaranya Aksi Reuni 212 secara 

tertib dan damai melibatkan banyak pihak 

yang dapat bekerjasama dengan baik yaitu, 

panitia, pemerintah daerah, kepolisian, media 

massa, serta peserta Aksi Reuni 212. 

Make moral 

judgment 

Pelaksanaa Aksi Reuni 212 yang berjalan 

dengan baik pantas menjadi role model untuk 

Indonesia kedepannya, tentang bagaimana 

sekolompok masayrakat yang  

menyampaikan aspirasi kepada pemerinta 

maupun lembaga legislatif di ruang terbuka 

secara tertib dan damai seperti Aksi Reuni 

212. 

 

Treatment 

recommendation 

Perlu pengkajian secara mendalam terhdap  

keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan  

Aksi Reuni 212, yang nantinya hasil kajian 

tersebut dapat menjadi role model bagi 

Indonesia bahkan dunia.  

 

Define problem: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut, pendefinisian 

masalahnya yaitu, Keberhasilan di gelarnya Aksi 

Reuni 212 dengan tertib, dan damai memunculkan 

apresiasi dari Direktur Eksekutif Lembaga Emrus 

Corner, yaitu Emrus Sihombing Emrus Sihombing 

berpendapat bahwa Menurutnya, reuni yang berjalan 
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damai dan tertib itu bisa menjadi role model bagi 

Indonesia, bahkan dunia.” Hal ini sesuai dengan 

headline berita di atas yaitu “berlangsung damai, reuni 

212 dinilai jadi role model”. 

Diagnose cause: pada pemberitaan Republika 

Online mengenai hal tersebut perkiraan penyebab 

masalah pada pemberitaan ini yaitu, Menurut Emrus 

Sihombing keberhasilan  terselenggaranya Aksi Reuni 

212 secara tertib dan damai melibatkan banyak pihak 

yang dapat bekerjasama dengan baik yaitu, panitia, 

pemerintah daerah, kepolisian, media massa, serta 

peserta Aksi Reuni 212. Hal ini dibuktikan dengan 

pernyataanya yaitu, “Jadi menurut saya, keempat 

unsur tersebut telah melakukan relasi kesetaraaan, 

kebersamaan, saling memahami serta saling 

menghormati tugas pokok dan fungsi antara satu 

dengan lain, sehingga tidak terjadi semacam ego 

sektoral yang tidak penting di antara mereka,” 

Make moral judgment: pada pemberitaan 

Republika Online mengenai hal tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, 

Pelaksanaa Aksi Reuni 212 yang berjalan dengan baik 

pantas menjadi role model untuk Indonesia 

kedepannya, tentang bagaimana sekolompok 

masayrakat yang  menyampaikan aspirasi kepada 

pemerinta maupun lembaga legislatif di ruang terbuka 

secara tertib dan damai seperti Aksi Reuni 212. 

Treatment recommendation: pada pemberitaan 

Republika Onine mengenai hak tersebut, keputusan 

moral yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu, Perlu 

pengkajian secara mendalam terhdap  keberhasilan 

perencanaan dan pelaksanaan  Aksi Reuni 212, yang 

nantinya hasil kajian tersebut dapat menjadi role 

model bagi Indonesia bahkan dunia. Hal ini 

dibukttikan dengan pernyataanya yaitu, “Untuk itu, 

saya juga menyarankan kepada KPU, Bawaslu, para 

aktor politik, partai politik, panitia Reuni 212 dan 

pemerintah secara bersama-sama membentuk tim 

pengkajian untuk mempelajari secara mendalam dan 
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holistik terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan 

Reuni 212 ini,” 

Berdasarkan dari sampel berita Republika Online 

yang dipilih penulis dan dianalisis menggunakan 

analisis framing model Robert N. Enmant mulai dari 

identification cause, diagnose cause, make moral 

judgment, treatment recommendation. Identification 

cause dalam Republika Online mengenai Aksi Reuni 

212 tahun 2018 yakni. Penelitian ini menemukan 

bahwa, define problems dari Republika Online yaitu, 

Republika Online mendefinisikan aksi reuni 212 

sebagai aksi keagamaan dan ajanag silaturahmi yang 

dimanfaatkan oleh sebagaian golongan  untuk 

kepentingan politik, karena pada diadakannya aksi 

tersebut berdekatan dengan pemilihan umum 

pemerintah daerah, Legislatif dan Presiden. 

Selanjutnya Diagnose Causes dari Republika Online 

menyoroti aksi reuni yang di hadiri para tokoh politik, 

serta panitia Aksi Reuni 212 yang mengundang calon 

presiden yaitu Prabowo subianto untuk hadir serta 

menyampaikan pidatonya dihadapan peserta reuni. 

Make Moral Judgment atau pilihan moral Republika 

Online pada paeristiwa ini ada dua, yang pertama Aksi  

Reuni 212 yang didasari oleh aksi keagamaan dan 

silaturahmi antar peserta 212 akan tetapi pada 

praktiknya  Republika  Online  menyoroti sebagai 

bentuk dukungan politik terhadap calon presiden dan 

juga sebagai bentuk aksi dukungan terhadap pilihan 

politik dari seluruh peserta reuni. Yang kedua yaitu 

keberhasilan penyelenggraan Aksi Reuni 212 dengan 

tertib dan damai. Treatment Recommendation 

Republika Online, menyarankan bahwa sebaiknya aksi 

tersebut tidak mengundang tokoh politik dan calon 

Presiden agar tidak terjadi kesalahpahaman pada 

masyarakat atas di gelarnya Aksi Reuni 212. 

Aksi 212 awalnya merupakan aksi unjuk rasa 

sejumlah umat Islam Indonesia terkait dengan dugaan 

penistaan agama oleh Gubernur Jakarta Saat itu yaitu 

Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dalam pidato 

kampanyenya di kepulauan serinu Jakarta yang 
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mengutip surat Al-Maidah ayat 31. Serangkaian aksi 

di adakan untuk mengawal jalannya proses hukum 

terhadap ahok, puncaknya adalah aksi yang diadakan 

pada tanggal 2 Desember 2018 di Lapangan 

Monumen Nasional Jakarta, dengan jumlah peserta 

atau massa mencapai tiga juta orang berkumpul. Pada 

aksi tersebut juga di hadiri oleh Presiden saat itu yaitu 

Joko Widodo, aksi tersebut di kenal dengan Aksi 212. 

Aksi tersebut menjadi makna dan sejarah tersendiri 

bagi para peserta yang saat itu hadir sehingga aksi 

tersebut menjadi agenda tahunan untuk diadakan 

kembali pada tanggal yang sama yaitu 2 Desember. 

Aksi tersebut saat ini bertransformasi menjadi sebuah 

organisasi yang mana didalamnya terdapat susunan 

kepengurusan yang dinamakan Persaudaraan Alumni  

(PA) 212 yang beranggotakan peserta Alumni 212. 

 Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap Aksi 

Reuni 212 yaitu, dari segi positifnya dengan 

diadakannya kembali aksi ini dapat mempererat 

talisilaturrahmi dan ukuwah Islamiyah sesama umat 

Islam Indonesia maupun umat non Islam karena Aksi 

Reuni 212 juga diikuti sejumlah masyarakat non 

muslim . Diadakannya kembali aksi ini dengan damai, 

tertib serta munjunjung tinggi toleransi antar umat 

beragama juga dapat di jadikan refensi bahwa suatu 

aksi dengan berkumpulnya massa yang banyak yang 

hadir dar berbagai daerah di Indonesia tidak 

menjadikan  aksi tersebut berlangsung ricuh dan tidak 

aman. Pada Aksi tersebut juga di isi dengan ceramah 

keagamaan, zikir, shalwat bersama, hal ini 

menunjukkan bahwa Aksi tersebut juga terdapat pesan 

dakwah yang ingin disampaikan kepada seluruh 

peserta yang hadir. Dari segi negatifnya dengan 

diadakannya kembali aksi ini yaitu, dengan digelarnya 

aksi ini kembali yang juga berdekatan dengan pemilu 

membuat aksi ini dapat di manfaatkan untuk 

kepentingan politk pribadi seseorang maupun 

golongan tertentu. Serta diadakannya kembali aksi ini 

dengan mengundang tokoh-tokoh politik yang 

berkepentingan untuk Pemilu mendatang juga dapat 
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membuat penialian masyarakat terhadap aksi ini yaitu 

bukan merupakan aksi keagamaan akan tetepi sebagai 

aksi yang diadakan untuk kepentingan politik. 

Kecenderungan pemberitaan Republika Online 

terkait dengan diadakannya kembali Aksi Reuni 212 

tahun 2018 yaitu, Republika Online cenderung 

melihat peristiwa ini sebagai kegiatan yang di adakan 

untuk kepentingan politik dan sebagai ajang untuk 

mencari simpati serta suara peserta yang hadir. Hal ini 

di buktikan dengan kehadiran tokoh-tokoh politik 

yang mencalonkan diri pada ajang pemilu mendatang. 

Tidak hanya hadir tokoh-tokoh politik tersebut juga di 

beri kesempatan  untuk memberikan pidatonya di 

hadapan para peserta Aksi Reuni 212. Republika 

Online juga cenderung memberitakan bahwa 

organisasi-organisasi Islam seperti Majelis Ulama’ 

Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama’ (NU), dan 

Muhammadiyah tidak menganjurkan untuk 

diadakannya kembali aksi ini karena berdekatan 

dengan diadakannya Pemilu. Karena di khawatirkan 

aksi ini dapat di manfaatkan untuk kepentingan politik 

pribadi mauapun golongonan tertentu. 

 


