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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah suatu hak asasi 

manusia yang dapat berlaku secara universal yang terkodifikasi dalam 

instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam tataran 

normatif, telah jelas sejak permulaan era hak asasi manusia modern bahwa 

kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah sebuah hak fundamental, dan 

sesungguhnya satu dari hak-hak fundamental yang paling penting (Bosko, 

2010: 19). 

Indonesia adalah negara yang sangat menghargai kebebasan 

beragama para warganya. Secara konstitusional sangat jelas bahwa negara 

menjamin kemerdekaan (kebebasan) beragama setiap warga Indonesia yang 

dikemukakan dalam Pasal 29 UUD 1945. Negara bukan saja menjamin hak 

beragama (yang bisa dilakukan secara senyap), tetapi juga hak untuk 

beribadah (Yewangoe, 2009: 48).  

Berdasarkan Pasal 28E UUD 1945, Indonesia adalah negara yang 

menjunjung tinggi kebebasan setiap warganya untuk menganut dan 

menjalankan ajaran keyakinan masing-masing, sepanjang tidak menyalahi 

prinsip Pancasila serta konstitusi negara. Namun, sebagai negara dengan 

mayoritas Muslim terbanyak di dunia, Indonesia justru masih 
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mempermasalahkan perizinan penggunaan jilbab, sesuatu hal yang 

diwajibkan dalam agama Islam. 

Pelarangan penggunan jilbab bukanlah hal baru di Indonesia, 

menurut data Komnas HAM melalui Harian Republika pada artikel berjudul 

“Tak Perlu Tunda Jilbab” edisi Kamis, 12 Desember 2013, rezim orde baru 

menganggap jilbab sebagai bentuk perlawanan, khususnya pelajar dan 

pegawai. Rezim represif saat itu menilai penggunaan jilbab sebagai 

indikator kebangkitan politik islam di Indonesia.  

Organisasi The Center for Gender Studies (CGS) dalam suatu artikel 

di situsnya yang berjudul “Jilbab: Dari ‘Haram’ hingga Mode Pakaian”, 

menyatakan pada tahun 1970-1980an, jilbab menjadi sesuatu yang haram 

keberadaannya di ruang publik, terutama di sekolah-sekolah. Pemerintah 

Orde Baru pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D/82 

yang mengatur bentuk dan pemakaian seragam bagi siswa di sekolah-

sekolah negeri. Setelah melalui konsultasi dengan banyak pihak, pada 1991 

SK seragam sekolah diperbaharui menjadi SK 100/C/Kep/D/1991. Lewat 

SK baru ini, keinginan para siswi berjilbab sudah diakomodir, lengkap 

dengan contoh gambar pakaiannya.  

Diperbaharuinya Surat Keputusan ini sayangnya tidak menjamin 

penuh izin penggunan jilbab. Kasus serupa yang belum lama ini menjadi 

sorotan media ialah pelarangan jilbab pada seorang pelajar SMA 2 Denpasar 

yang diminta untuk pindah ketika meminta izin mengenakan jilbab. 

Menurut Republika.co.id lewat artikelnya yang berjudul “Komnas HAM: 
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Pelarangan Jilbab Terjadi Hampir di Seluruh Bali”, kasus pelarangan 

pengenaan jilbab di sekolah di Bali bukan hanya dilakukan SMAN 2 

Denpasar, tapi hampir di seluruh Bali. 

Tidak hanya pada pelajar, kasus yang sama juga dialami beberapa 

pegawai di Indonesia, peraturan yang tidak memperkenankan penggunaan 

jilbab saat bekerja banyak diterapkan di sejumlah rumah sakit swasta. 

Menurut artikel berjudul “RS Pantai Indah Kapuk Melarang Muslimah 

Berkerudung” yang dilansir mediaumat.com, Rumah Sakit swasta seperti 

RS Pantai Indah Kapuk, RS Mitra Internasional, RS Mitra Keluarga, dan RS 

Kebon Jati pernah melarang karyawannya berkerudung. Namun, setelah 

mendapat desakan dari berbagai pihak, peraturan tersebut akhirnya dicabut.  

Di antara kasus izin penggunaan jilbab yang hingga kini belum 

mendapatkan titik temu ialah izin penggunaan jilbab di kepolisian, instansi 

penegak hukum negara. Pada Juni 2013, Divisi Humas Polri menekankan 

tidak ada pelarangan berjilbab, namun ada aturan harus berseragam dalam 

Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005. Setelah menuai 

pro dan kontra dari masyarakat, Kapolri Sutarman akhirnya memberi 

kelonggaran kepada polisi wanita yang ingin menggunakan jilbab pada saat 

bertugas, karena menyangkut hak pribadi masing-masing.  

Setelah memberikan izin lisan dan disambut baik oleh sejumlah 

polwan,  dengan alasan aturan tentang penggunakan jilbab yang belum ada, 

Kapolri Sutarman memutuskan untuk kembali menundanya. Seperti 

dilaporkan Kompas.com tanggal 2 Desember pada artikelnya yang bejudul 
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“Kapolri: Penggunaan Jilbab bagi Polwan Ditunda”, Ihwal penundaan jilbab 

dikeluarkan Polri dalam bentuk telegram rahasia pada tanggal 28 November 

2013 yang telah disebar ke seluruh kepolisian daerah. Melalui telegram 

rahasia, Kapolri Sutarman meminta para polwan menunggu adanya 

kebijakan baru terkait penggunaan jilbab. Telegram rahasia tersebut 

ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Pol Oegroseno. Oegroseno pun 

menyarankan kepada para polwan yang tetap ingin menggunakan jilbab 

pada saat bertugas, dipersilahkan untuk pindah ke divisi yang 

memungkinkan untuk dapat menggunakan seragam yang jauh lebih bebas.  

Kebijakan Polri menunda jilbab polwan ini mendapat penolakan dari 

beberapa pihak. Sejumlah! organisasi! pemuda! Islam! di! Indonesia! ikut 

menyuarakan penolakan terhadap penundaan jilbab ini. Seperti yang dilansir 

republika.co.id tanggal 12 April 2014 pada artikelnya yang berjudul 

“Organisasi Islam Satukan Langkah”, Pelajar Islam Indonesia (PII), Forum 

Silaturahim Lembaga  Dakwah Kampus (FSLDK), dan Kesatuan Aksi 

Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sepakat untuk bersama-sama 

menyerukan kebebasan berjilbab dengan mengumpulkan puluhan ribu petisi 

yang akan disampaikan ke presiden dan sejumlah menteri. 

Ada sebuah pedoman umum yang hidup dalam pemahaman media 

dalam memilih dan memilah peristiwa yang layak diangkat sebagai sebuah 

berita, yang dikenal dengan istilah nilai berita. Pemberitaan penundaan 

jilbab pada polwan membuat media gencar memberitakannya karena 

memenuhi syarat nilai berita sebagai berikut: 
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1. Proximity (kedekatan) 

 News has nearby. Berita adalah kedekatan, yang 

mengandung dua arti. Kedekatan geografis dan kedekatan 

psikologis. Kedekatan geografis menunjuk pada suatu peristiwa 

atau berita yang terjadi di sekitar tempat tinggal seseorang. 

Semakin dekat suatu peristiwa yang terjadi dengan domisili 

seseorang, maka semakin terusik untuk menyimak dan 

mengikutinya. Sementara kedekatan psikologis lebih banyak 

ditentukan oleh tingkat ketertarikan pikiran, perasaan, atau 

kejiwaan seseorang dengan suatu objek peristiwa atau berita 

(Sumadiria, 2005: 84). 

Berita mengenai penundaan pengenaan jilbab pada 

polwan ini mencakup kedekatan keduanya. Pertama, kedekatan 

geografis, karena permasalahan jilbab adalah permasalahan 

institusi penegak hukum di Indonesia. Kedua, kedekatan 

psikologis, khususnya bagi umat muslim yang merupakan 

mayoritas di Indonesia. 

2. Impact (akibat) 

News has impact. Berita adalah segala sesuatu yang 

berdampak luas. Suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan 

dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Apa saja yang 

menimbulkan akibat sangat berarti bagi masyarakat, itulah 

berita. Dampak suatu pemberitaan bergantung pada beberapa 
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hal: seberapa banyak khalayak atau tidak, dan segera tidaknya 

efek berita itu menyentuh khalayak media surat kabar, radio, 

atau televisi yang melaporkannya (Sumadiria, 2005: 82). 

Pemberitaan media mengenai penundaan pengenaan 

jilbab memberikan dampak yang luas, khusunya bagi 

masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai polwan dan ingin 

mengenakan jilbab. 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

pembingkaian media terhadap pemberitaan penundaan penggunaan jilbab 

ini. Permasalahan pelanggaran hak asasi manusia menjadi marak dan 

menarik diangkat oleh media masa yang kemudian mengundang pro dan 

kontra dari masyarakat. 

Salah satu media nasional yang banyak menyoroti isu ini adalah 

Harian Republika. Media ini berupaya menyajikan Islam sebagai agama 

yang dapat memberi inspirasi terhadap kesadaran sosial selaras dengan 

aspirasi kontemporer. Republika mendefinisikan misinya “berbasis 

komunitas”, dan sangat rajin mengagendakan kepentingan umat Islam  

(Hamad, 2004: 122).  

Pada permasalahan penundaan penggunaan jilbab polwan ini pun 

Republika melihatnya sebagai masalah penting sehingga sangat intens 

dalam memuat berita ini. Terlihat dari dijadikannya berita ini sebagai 

pemberitaan utama selama beberapa hari setelah TR turun. Oleh sebab itu, 

penulis tertarik melihat pembingkaian berita penundaan penggunaan jilbab 
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pada polisi wanita di Harian Republika.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk diteliti lebih lanjut adalah 

sebagai berikut:  

“Bagaimana Harian Republika mengkonstruksi pemberitaan 

penundaan penggunaan jilbab pada polisi wanita?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konstruksi 

pemberitaan penundaan penggunaan jilbab pada polisi wanita. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

dalam rangka pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya di bidang 

kajian framing. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi tentang pembingkaian atau konstruksi berita yang 

dilakukan media dalam mengangkat isu yang tengah berkembang, di 

sini terkait penundaan pengenaan jilbab pada polisi wanita. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat 

untuk mahasiswa dan praktisi media massa, terutama media cetak 

Konstruksi Pemberitaan..., Casilda Amilah, FIKOM UMN, 2014



! 8!

dalam membingkai sebuah berita. Selain itu juga dapat memberi 

gambaran umum tentang bagaimana sebuah berita dikemas kepada 

masyarakat. 
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