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Abstract 
Citizen Journalism is new phenomenon in Production-Consumption of News.  
Influenced by internet technology, Citizen Journalism widely spreads in in all 
country as counterpart to Conventional Journalism.  It also raised new issues in 
mass communication approach, particularly in social relation and credibility 
issues. 
This study examined the articles are written in kompasiana, Citizen Journalism 
site maintained by Kompas.com ranging from July to September 2014. Using a 
purposive sampling technique, this research obtained seven articles that deserve 
to be studied according to researchers in accordance with the formulation of the 
problem to be addressed. This study used the constructionist approach as framing 
analysis method introduced by Van Dijk. 
The research concluded that the ideological structures in the realm of 
consciousness of each author beyond the written text and superstructure and 
social cognition is more influenced than any principles in conventional journalism 
such as credibility, honesty and impartiality. 
Keywords: Citizen Journalism, Framing, Kompasiana, Credibility and Social 

Relations. 
 
 
 

Pendahuluan 

Pemanfaatan media komunitas bagi khalayak adalah sebuah fenomena 

baru di tengah perkembangan new media yang difasilitasi oleh internet. Facebook, 

Youtube, Twitter,  Tumblr dan lain sebagainya adalah media sosial yang acap kali 

dipilih oleh sebagian banyak orang untuk saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya.  
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Media online yang dianggap sebagai bentuk media baru (new media) yang 

sarat teknologi dan mengalami perkembangan luar biasa ternyata juga memiliki 

masalah yang hampir sama, yakni masalah kualitas, kredibilitas serta krisis 

keuangan.  Pada sisi kualitas dan kredibilitas, tradisi jurnalistik di media online 

dikritik tidak mempunyai basis praksis yang kuat, sehingga kredibilitas dan 

kualitas lembaga informasi siber acap kali masih dipandang sebelah mata. Bagi 

lembaga yang sudah mendapat tempat di publik, permasalahan datang dari 

mekanisme organisasi dan sifat adaptif yang sulit dirumuskan secara holistik.   

Perubahan perilaku konsumen juga berasal dari kencenderungan untuk 

mencari berita diluar mainstream dari media besar, dimana mereka lebih tertarik 

pada ‘berita-berita kecil dan remeh-temeh’ dalam konteks jurnalistik konvensioal 

dibandingkan dengan berita-berita politik, keuangan, atau berita-berita 

internasional lainnya. Seperti kasus terakhir dimana menjadi trending informasi 

yang cukup kuat dari seseorang yang memutilasi seekor binatang di dunia maya, 

namun tidak banyak berita-berita terkait di media massa konvensional. 

Disisi lain, fenomena jurnalistik warga (citizen journalism) 

memungkinkan audien menjadi produser. Khalayak dapat mempublikasikan 

informasi, opini dan data dengan mudah melalui weblog  atau website mereka 

sendiri. Fenomena media komunitas juga mengalihkan ruang publik pada praktik 

ruang publik maya, seseorang dapat menyebarkan beragam informasi, 

mengkonsolidasi jaringan sosial dan membentuk kelompok-kelompok sosial lintas 

batas. 

Pembaca sebagai komunikator, hal ini merupakan ciri dari keberadaan 

media komunitas di era internet. Sebagai komunikator, permasalahan yang 

pertama dihadapi oleh para pembaca ini adalah meraih kredibilitas dan 

membangun relasi sosial. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji bagaimana cara 

komunikator-komunikator dalam media komunitas blog membingkai tulisannya 

guna meraih kredibilitas dan membangun relasi sosial diantara pembaca dan 

penulis lainnya. 

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah kajian model 

pembingkaian informasi dari para penulis non profesional di media komunitas di 



3 
 

situs jejaring kompasiana. Kajian ini diharapkan mampu memberikan khazanah 

pengembangan keilmuan di bidang komunikasi terutama yang terkait dengan 

kajian tentang fenomena new media di Indonesia.  

 

Tinjauan Pustaka 

a. Kredibilitas di Media Online 

Kajian tentang kredibilitas media komunitas online lebih sulit 

dilaksanakan dibanding dengan media sosial/komunitas konvensional oleh karena 

kemampuan “melekatkan” berbagai sumber dan keberagaman lapisan dalam 

menyebarluaskan isi (Sundar, 2008). Satu isi blog dapat dirujuk berberbagi 

sumber, dan kemampuan hyperlink media online adalah salah satu contoh tingkat 

kesulitan dalam mengkaji kredibilitas media online. 

Dalam kajian komunikasi, kredibilitas dapat dilihat dalam tiga prespektif 

yakni kredibilitas media, kredibilitas isi/pesan dan kredibilitas 

sumber/komunikatornya. Kredibilitas media dapat dilihat dari bagaimana 

pengguna menggunakan berbagai ragam media mulai dari radio, koran, televisi, 

internet dan lain sebagainya, sementara kredibilitas pesan/isi adalah terkait dengan 

kualitas isi media, akurasi dan update dari informasi yang ditulis tersebut. 

(Metzger, 2003). 

Banning and Sweetser (2007) menggunakan alat ukur umum untuk 

melihat unsur kredibilitas dari sebuah blog berupa: unsur faktualitas yang tersaji, 

terkait dengan profit oriented; menghargai privasi orang lain, menekankan pada 

kebutuhan komunitas dan dapat dipercaya. Sementara itu pada tahun 2009,  

Johnson and Kaye (2009)  juga menggunakan alat ukur kredibilitas media 

tradisional untuk mengkaji blog berupa tingkat kepercayaan, kejujuran akurasi 

dan kedalaman.  Sementara Thorson dkk (2010) mengkaji kredibilitas media blog 

dapat dilihat pada tingkat kejujuran/ketidakjujuran, bias/tidak bias, akurat/tidak 

akurat dan penyampian fakta sesungguhnya/ tidak menyampaikan fakta 

sesungguhnya, keseimbangan/ketidakseimbangan dan dapat dipercaya/tidak 

dipercaya.  
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b. Interaktivitas di Media Online 

Terkait dengan kredibilitas sumber terdapat penelitian yang dilakukan oleh 

Yang and Lim (2009) yang memberikan impresi bahwa pengguna individu 

cenderung percaya pada organisasi ketika mereka memperoleh level yang lebih 

besar dari interaktivitas dalam media sosial. Kredibitas media sosial menjadi kritis 

ketika berhadapan dengan bentuk interaktivitas media. Interaktivitas sangat kuat 

berasosisasi dengan kredibilitas. Yang menjadi temuan penelitian tersebut  adalah  

tidak terdapat signifikasi yang kuat antara kredibilitas penulis blog dengan 

pengguna.  

Mahfud Anshori dkk (2010) juga menemukan kesimpulan bahwa, 

interaktivitas dalam fitur berita online mendorong pengguna untuk lebih banyak 

memilih membaca artikel dalam berita tersebut, dibanding dengan berita di portal 

yang tanpa disertai dengan fitur interaktivitas.  

Minjeong Kang (Kang, 2010) dalam artikel ilmiah berjudul  Measuring 

Social Media Credibility: A Study on a Measure of Blog Credibility melakukan 

kajian terkait dengan kredibilitas media sosial dengan membatasi kajian pada 

kredibiltas pada isi dan penulis blog. Hasil kajian tersebut menghasilkan dan 

menvalidasi 14 alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kredibilitas blog 

dengan menggunakan metode FGD dan survey. FGD digunakan untuk mencari 

kriteria kredibilitas yang diinginkan dengan melibatkan 5 kelompok FGD yang 

terdiri dari 7 sampai dengan 10 partisipan. Selanjutnya penelitian tersebut 

menggunakan uji statistik untuk mencari kriteria model yang bagus untuk 

mengukur alat uji tentang reliabilitas blog dalam dua dimensi yakni kredibilitas isi 

blog dan kredibilitas penulis blog (blogger).  

 

c. Kompasiana 

Kompasiana adalah blog jurnalis Kompas yang bertransformasi menjadi 

sebuah media warga (citizen media). Di sini, setiap orang dapat mewartakan 

peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam 

bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. Kompasiana 

menampung beragam konten dari semua lapisan masyarakat dari beragam latar 
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belakang budaya, hobi, profesi dan kompetensi. Kompasiana juga melibatkan 

kalangan jurnalis Kompas Gramedia dan para tokoh masyarakat, pengamat serta 

pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin ilmu untuk ikut berbagi 

informasi, pendapat dan gagasan (http://id.wikipedia.org/wiki/Kompasiana). 

Di Kompasiana, setiap orang didorong menjadi seorang pewarta warga 

yang, atas nama dirinya sendiri, melaporkan peristiwa yang dialami atau terjadi di 

sekitarnya. Keterlibatan aktif warga ini diharapkan dapat mempercepat arus 

informasi dan memperkuat pondasi demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Tren jurnalisme warga seperti ini sudah mewabah di banyak negara 

maju sebagai konsekuensi dari lahirnya web 2.0 yang memungkinkan masyarakat 

pengguna internet (netizen) menempatkan dan menayangkan konten dalam bentuk 

teks, foto dan video (Ibid.) 

Kompasianer (sebutan untuk orang-orang yang beraktifitas di 

Kompasiana) juga dapat menyampaikan gagasan, pendapat, ulasan maupun 

tanggapan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Setiap konten yang 

tayang di Kompasiana menjadi tanggungjawab Kompasianer yang 

menempatkannya. Selain itu, Kompasiana menyediakan ruang interaksi dan 

komunikasi antar-anggota. Setiap Kompasianer bisa menjalin pertemanan dengan 

Kompasianer lain. Mereka juga dapat berkomunikasi lewat email, komentar dan 

fitur interaktif lainnya. Fasilitas dan fitur Kompasiana hanya bisa digunakan oleh 

pengguna internet yang telah melakukan registrasi di 

www.kompasiana.com/registrasi. Begitu proses registrasi selesai, pengguna akan 

mendapatkan blog pribadi. Tanpa registrasi, pengguna hanya bisa membaca 

konten Kompasiana. Dengan beragam fitur dan fasilitas interaktif tersebut, 

Kompasiana yang mengusung semangat berbagi dan saling terhubung (sharing. 

connecting) telah menjadi sebuah Media Sosial (Ibid.) 

 

Desain dan Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Framing yang sebagaimana yang 

dipopulerkan oleh Van Dijk. Van Dijk (1991: 108) menyatakan seperti halnya 

dalam proses berargumentasi atau menyusun topik pembicaraan, berita juga 
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mengikuti skema yang berbentuk hirearkis yang terdiri dari beberapa komponen 

seperti a). Summary yang terdiri dari headline dan lead, b). Background yang 

terdiri dari  Main Events, Context dan  History,  c). Verbal  Reactions serta d). 

Comment (Dijk, 1991: 115). Wartawan menggunakan komponen-komponen 

frame tersebut untuk menyusun sebuah berita. Skema berita tidak saja 

berhubungan dengan skema naratif (cara berkisah) yang umum tetapi juga 

berhubungan dengan rutinitas produksi berita yang ditujukan oleh cara dari 

kategori-kategori tersebut muncul dalam skema berita. 

Sementara untuk artikel non jurnalistik seperti editorial atau opini, Van 

Dijk menyarankan pendekatan yang sedikit berbeda. Oleh karena sifat artikel 

editorial atau opini bersifat informal dan merupakan buah karya pemikiran yang 

tidak memiliki skema yang tetap maka menganalisis framing dua jenis artikel 

tersebut menggunakan pendekatan skema berita akan menjadi sulit. Van Dijk ( 

1989) menyarankan suatu metode analisis yang lebih ekletis, dimana artikel 

dibedah berdasarkan beberapa kaidah kategori yakni : a) Defining Situation b) 

Explanation, c) Moral d) The actors  dan  e). The ideological value structure. 

Defining Situation; dalam rangka memberikan gambaran tetang pokok 

permasalahan, penulis artikel opini/editorial pada awalnya akan membuat 

ringkasan atas pokok permasalahan yang hendak dibahas. Meski demikian, dalam 

konteks menjelaskan dan mengevaluasi pokok permasalahan tersebut, penulis 

biasanya meringkas dan mengihtisarkan peristiwa, memilih dimensi-dimensi yang 

relevan dan fokus pada peristiwa atau aktor tertentu. Peringkasan, pemilihan dan 

fokus dimensi-dimensi tertentu ini mencerminkan kerangka idiologis dari sang 

penulis 

Explanation; penjelasan  atas peristiwa/topik yang dibahas. Cara penulis 

artikel menjelaskan peristiwa/topik yang dibahas, sudut pandang dan pemilihan-

pemilihan fakta tertentu merupakan latar idologi penulis. 

Moral; saran atau prediksi dari berbagai definisi situasi dan penjelasan-

penjelasan yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini menunjukan keberpihakan 

dan cara pandang mendepan dari sang penulis artikel. 
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The actors; pemilihan pelaku-pelaku dan peristiwa-peristiwa dalam artikel 

yang tulis merupakan seleksi yang dilakukan oleh penulis opini/editorial. Guna 

memahami susunan argumentasi dari editoral/penulis artikel, siapa yang pro atau 

yang kontra serta latar idiologi yang ada dibelakang media,  peneliti perlu untuk 

memahami para pelaku yang dibahas dalam artikel tersebut. 

The ideological value structure. Penyusunan sebuah artikel opini/editorial 

merefleksikan cara pandang penulis artikel/editorial atau yang lebih fundamental 

mencerminkan stuktur idiologis, nilai dan norma yang dimiliki oleh penulis 

artikel/editorial atau media tersebut. 

Penelitian ini meneliti artikel-artikel yang ditulis di kompasiana, situs 

Citizen Journalism yang dikelola oleh Kompas.com mulai dari bulan Juli sampai 

dengan September 2014 dengan fokus tema artkel tentang pakar hukum Yusril 

Ihza Mahendra dengan penulis aktif di blog Kompasiana, Mawalu. Dipilihnya 

kicauan sebagai obyek penelitian mengingat kicauan terkait dinilai sebagai salah 

satu kicauan yang hangat diperbincangkan di media sosial saat Pilpres 2014. 

Sementara dipilihnya blog Kompasiana sebagai obyek penelitian mengingat blog 

terkait merupakan salah satu blog media sosial terkemuka di Indonesia.  

 

Pembahasan 

1) Yusril Ihza Mahendra vs Mawalu: Konstruksi dan Framing Penulis 

Artikel yang terkait dengan kajian konstuksi dan framing dari penulis 

berjudul “OMG! Diam-diam Ternyata Jokowi Minta Tolong Yusril Jadi 

Pengacaranya Gugat Hasil Pilpres 2014 di MK, Tapi ditolak Yusril Mentah-

mentah” (Mawalu, 2014). Dalam artikelnya tersebut, Mawalu mengulas tentang 

bagaimana Yusril Ihza Mahendara menolak tawaran dari Tim Sukses Jokowi JK 

guna menjadi penasehat hukum, jikalau hasil Pilpres 2014 harus diselesaikan di 

tingkat Mahkamah Konstitusi.  

Mawalu sendiri adalah seorang penulis di Kompasiana yang cukup aktif 

menulis dan mengulas tetang Pilpres 2014 dengan sudut pandang sebagai seorang 

pendukung Prabowo.  Meski demikian, sang penulis menuturkan dalam artikelnya 
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bahwa sebelum mendukung Prabowo menjadi Calon Presiden Pada pemilu 2014, 

ia adalah seorang pendukung Jokowi (Mawalu, 2014). 

Mengutip kicauan twitter dari Yusril Ihza Mahendra di @yusrilihza_Mhd, 

Mawalu menyusun argumentasi tentang tanda-tanda kekalahan Jokowi-JK pasca 

Pilpres 2014. Artikel tanggal 12 Juli 2014 dibuka dengan kutipan screen-shoot 

dari twitter Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan tidak memihak kepada salah 

satu dari kubu Capres 2014. Sikap ini diapresiasi oleh penulis artikel sebagai 

suatu sikap yang baik dan mencerminkan kenegarawanan. 

Merasa  bahwa pernyataannya perlu diklarifikasi lebih lanjut, supaya tidak 

disalahartikan, Yusril Ihza Mahendra merasa perlu menulis artikel klarifikasi yang 

berjudul “Pemihakan Saya Hanya kepada Bangsa dan Negara” (Mahendra, 

2014). 

a) Defining Situation  

Artikel “OMG! Diam-diam Ternyata Jokowi Minta Tolong Yusril Jadi 

Pengacaranya Gugat Hasil Pilpres 2014 di MK, Tapi ditolak Yusril Mentah-

mentah” yang ditulis oleh Mawalu dilatarbelakangi oleh kicauan seorang tokoh 

nasional di bidang hukum dan mantan menteri, Yusril Ihza Mahendra yang 

menolak untuk menjadi konsultan hukum jikalau ada sengketa hasil Pilpres 2014 

dari pihak Jokowi JK. 

Mawalu mendefinisikan suatu situasi dari looser psycology yang melanda 

tim Jokowi JK, dimana sebelum KPU mengumumkan hasil penghitungan, tim 

tersebut telah berupaya mencari bantuan hukum. Hal ini didefinsikan oleh 

Mawalu sebagai suatu kekalahan kubu Jokowi JK, dengan menyatakan bahwa 

Yusril menolak mentah-mentah permohonan mereka. 

Situasi ini sebenarnya dipicu oleh karena perbedaan penghitungan Quick 

Count dari berbagai lembaga survey pasca pencoblosan Pilpres 2014, dimana ada 

lembaga survey yang memenangkan pihak Prabowo Hatta dan sebagian yain 

memenangkan Jokowi JK. Perbedaan penghitungan Quick Count ini yang 

menyebabkan euforia pemenang Pilpres 2014 menjadi tertunda. 

Rupanya indikasi aura kekalahan perolehan suara Jokowi pada pilpres 
2014 ini sudah disadari oleh Jokowi sejak dini. Jokowi menyadari 
sepenuhnya bahwa lembaga-lembaga Quick Count yang memenangkan 
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suara baginya hanya akal-akalan saja alias ansor (angin sorga) karena 
Jokowi sadar hasil perhitungan real count suara terbanyak memang 
diperoleh Prabowo-Hatta. 

 
 

Lead artikel tersebut secara langsung mendefinisikan situasi yang hendak 

disampaikan, dimana Jokowi JK telah menyadari sepenuhnya bahwa hasil Quick 

Count yang dirilis di berbagai media yang menyatakan pasangan tersebut sebagai 

pemenang pemilu adalah tidak benar. Secara eksplisit pula Mawalu menyatakan 

bahwa pemenang sebenarnya adalah Prabowo Hatta. 

Sementara itu Yusril Ihza Mahendra memiliki cara pandang yang berbeda 

dan merasa untuk mengklarifikasi atas tulisan Mawalu tersebut (Mahendra, 2014). 

Dalam paragraf leadnya Yusril menyebut bahwa ada sebagian besar tulisan dari 

Mawalu tersebut hanya berdasarkan pendapatnya pribadi dan cenderung bias. 

i. Kemarin, Sabtu (12/07/2014), Saudara Mawalu menulis artikel di laman 
Kompasiana.com tentang sikap saya terhadap Pilpres, dengan judul 
yang provokatif, “OMG! Diam-diam Ternyata Jokowi Minta Tolong 
Yusril Jadi Pengacaranya Gugat Hasil Pilpres 2014 di MK, Tapi ditolak 
Yusril Mentah-mentah”. [http://komp.as/A4kpo].  
 

ii. Beberapa materi yang diungkapkan dalam artikel itu, merupakan opini 
Mawalu sendiri yang mendasarkan atas beberapa tuits yang saya 
publikasi pada akun twitter saya,https://twitter.com/Yusrilihza_Mhd, 
dan mengganggu bahkan cenderung untuk disalahpahami oleh 
pembaca. Untuk meluruskan beberapa poin dalam artikel yang 
cenderung bias itu, berikut saya tampilkan utuh pendapat yang saya 
tulis pada Rabu (09/Juli/2014) malam itu. Mudah-mudahan menjadi 
informasi yang utuh. 

 
Pertama kali, Yusril menyebut bahwa judul artikel yang ditulis oleh 

Mawalu adalah provokatif dan dianggap sarat dengan opini pribadi dari Mawalu. 

Yusril merasa bahwa judul dan artikel Mawalu tersebut menggangu dirinya dan 

cenderung untuk terjadi salah tafsir dari pembaca Kompasiana. Salah tafsir yang 

dimaksud adalah bahwa Yusril Ihza Mahendra memiliki tendesi khusus dalam 

kasus penolakan permintaan dari tim sukses Jokowi JK. 
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b) Explanation 

Mawalu menulis bahwa Yusril Ihza Mahendra menolak permohonan tim 

sukses Jokowi JK untuk menjadi penasehat hukumnya dengan alasan-alasan 

tertentu. 

1) Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Menteri Kehakiman itu 
menolak mentah-mentah permohonan Jokowi yang memintanya 
dengan sangat agar ia jadi Pengacaranya. Penolakan itu terpaksa 
dilakukan Yusril karena ia mengendus niat kurang baik dari pasangan 
capres dan cawapres nomor dua itu. 

 
Mawalu menyebutkan bahwa penolakan dari Yusril Ihza Mahendra 

berdasarkan adanya iktikad yang tidak baik dari pasangan Jokowi-JK. Namun 

Mawalu tidak menyertakan penjelasan lebih lanjut tentang maksud iktikad tidak 

baik tersebut. 

Mawalu justru menjelaskan alasan normatif yang dikemukakan oleh Yusril 

ketika menolak permohonan Tim Jokowi JK, bahwa dengan pertimbangan tidak 

enak hati, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa ia netral dalam Pilpres 2014. 

2) Yusril menuturkan di akun Twitternya pada hari Rabu tanggal 9 Juli 
2014, setelah usai Pilpres kubu Jokowi malam itu langsung menelepon 
dirinya minta agar ia bela mereka. Karena tak enak hati sama Jokowi 
dan JK, Yusril pun beralasan bahwa ia hanya ingin netral saja dalam 
Pilpres 2014 ini tak mau bela siapa-siapa. 
 

Pertimbangan Yusril yang ingin netral dalam Pilpres 2014 dan tidak mau 

membela siapa-siapa ini dipuji oleh Mawalu sebagai sikap negarawan yang baik, 

dimana kepentingan pribadi dan golongan dibawah kepentingan negara dan 

bangsa. 

3) Salut aku kepada bang Yusril yang tetap komitmen dalam koridor 
kebenaran. Kita patut bersyukur kepada Tuhan YME bahwasannya di 
negara ini masih banyak tokoh-tokoh bangsa yang tetap berpegang 
teguh pada prinsip kebenaran demi kepentingan nusa dan bangsa, 
bukan untuk kepentingan golongan atau kepentingan pribadi semata. 
 
 

Sebagai pendukung Prabowo Hatta, secara eksplisit Mawalu juga 

menegaskan bahawa sikap Prabowo yang siap menerima setiap keputusan KPU 
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atas hasil Pilpres 2014 tanpa ada rencana menggungatnya di Mahkamah 

Konstitusi, adalah jiwa besar serang pemimpin. 

4) Menilik dari manuver yang memalukkan ini, Jokowi sejatinya harus 
belajar kepada Prabowo yang telah berbesar hati siap menerima 
kekalahan kalau memang pada saat real count pada tanggal 22 Juli 
2014 nantinya ia kalah perolehan suara. 
 

5) Prabowo saja tak pernah berniat akan melakukan gugatan hasil pilpres 
2014 ke Mahkamah Konstitusi, tapi kok bisa-bisanya kubu Jokowi 
nego Yusril untuk gugat hasil pilpres ke Mahkamah Institusi. Indikasi 
ini sudah jelas, artinya mereka sudah tahu bahwasanya perolehan 
suara Jokowi memang di bawah Prabowo. Buktinya Prabowo tenang-
tenang saja, tapi kubu Jokowi sudah kalang kabut duluan. Tanya 
kenapa? 
 
 

Struktur retoris yang disusun oleh Mawalu meneguhkan kembali posisinya 

sebagai seorang pendukung Prabowo Hatta, seraya mengajak pembaca berfikir 

tentang apa yang terjadi sebenarnya atas permintaaan tersebut. Penolakan Yusril 

menjadi pengacara Jokowi JK dinarasikan sebagai titik point sudut pandangnya 

dalam pembahasan di artikelnya tersebut. 

Disisi lain, Yusril menegaskan arti netralitas dalam Pilpres 2014 dalam arti 

konsisteni sikap. Hal itu yang dinyatakan sebagai berikut: 

i. Sampai malam ini dan Insya Allah seterusnya, saya tetap 
mempertahankan sikap netral saya dalam Pilpres 2014 ini. Malam ini 
tvone mengundang saya, katanya ada acara dialog menghadirkan saya 
dan Mahfud MD. Saya diposisikan sebagai pengamat dalam acara ini.  

ii. Saya sudah datang ke gedung Bidakara, tapi saya minta maaf 
kepada crew tvone, saya tidak bisa ikut dalam acara tersebut. Saya 
katakan, kehadiran saya dalam acara Presiden Pilihan Rakyat di tvone, 
bisa menimbulkan anggapan saya memihak kubu Prabowo. Saya ingin 
tetap netral, tidak mendukung apalagi memihak kepada salah satu 
pasangan, tidak Prabowo-Hatta, tidak juga Jokowi-JK. 
 

iii. Dari zaman Presiden Suharto sikap saya selalu seperti itu dan sampai 
sekarang tidak berubah. Saya rela diberhentikan dari suatu jabatan, 
karena saya berbeda pendapat dengan Presiden, apalagi jika saya 
anggap Presiden melanggar UUD 1945.  
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Yusril menyatakan bahwa netralitas yang ia maksud adalah tidak memihak 

kepada salah satu kubu Capres dan Cawapres, baik Prabowo Hatta maupun 

Jokowi JK. Yusril menekankan bahwa ia menolak setiap acara atau permintaan 

dari masing-masing kandidat Presiden-Wakil Presiden, jika sekiranya hal tersebut 

akan menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa ia mendukung salah satu 

kandidat. Dengan menyebutkan penolakannya sebagai pengamat di acara TV One, 

Yusril hendak menyatakan bahwa dirinya bersikap adil. Bahwa yang ditolak 

bukan saya permintaan dari pihak Jokowi JK namun juga dari pihak Prabowo 

Hatta. 

Yusril juga menyatakan bahwa ia memiliki sikap konsisten atas pilihannya 

tersebut, bukan saja pada Pilpres 2014 saja, namun jauh sebelumnya.Penegasan 

ini dibuat Yusril, bahwa dirinya adalah sosok yang memegang teguh atas prinsip, 

konsisten dan berani. 

c) Moral  

Saran dari Mawalu dalam artikelnya adalah bahwa Jokowi JK beserta 

timnya untuk memiliki jiwa besar sebagaimana ditunjukan oleh Prabowo. Siap 

menerima hasil keputusan KPU. Perbedaan penghitungan Quick Count tidaklah 

menjadi dasar keabsahan hukum atas pemenang Pilpres 2014. 

Jika KPU telah memutuskan pemenang dalam Pilpres 2014, semua pihak 

harus menerimanya dengan baik dan legowo. Menempuh jalur hukum untuk 

menggungat hasil Pilpres 2014 adalah suatu tindakan yang tidak terpuji. 

Terkait dengan penolakan Yusril Ihza Mahendra sebagai penasehat 

hukum, Mawalu secara sarkasme menulis: 

6) Kembali lagi ke permohonan Jokowi ke Yusril yang ditolak mentah-
mentah itu, saran aku buat Jokowi dan JK, sebaiknya kalian sewa 
Pengacara Farhat Abbas saja. Siapa tahu bisa menang. 
 
 

Mawalu mengandaikan pembaca kompasiana mengetahui siapa yang 

disebut dengan Farhat Abbas. Seorang pengacara yang sering membuat 

kontroversi dan bagi sebagian orang dianggap aneh. 

Sementara moral yang hendak disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra 

adalah bahwa persoalan nilai uregensi dari netralitas dalam pilpres 2014, bahwa 
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pilpres 2014 sarat dengan kepentingan kelompok dan golongan, sementara 

kepentingan nusa dan bangsa terlupakan. 

 

d) The actors 

Mawalu mendeskripsikan para pelaku dalam artikelnya Mawalu, Prabowo 

Hata dan Yusril Ihza Mahendra sebagai bagian dari kami, sementara Jokowi JK 

dan Farhat Abbas sebagai bagian dari mereka. Salah satunya adalah dengan 

menggunakan kata ganti “aku” dan “bung Yusril” Mawalu berusaha untuk 

mendekatan identitas dirinya dengan Yusril Ihza Mahendra. Kata ganti “aku” juga 

mencerminkan Mawalu sebagai sosok muda yang kritis, seperti halnya pengunaan 

sebutan “aku”yang populer pada gerakan mahasiswa  diantara para aktivitis 1998. 

Semantara Yusril memanggil Mawalu dengan sebutan “saudara Mawalu”, 

sebagai bentuk komunikasi berjarak, bahwa Yusril tidak mengenal dekat dengan 

Mawalu. Yusril secara konsten menyebut dirinya sebagai “saya” frasa yang lebih 

sopan, rendah hati, dimana hal ini Yusril hendak mengkomunikasikan dirinya 

sebagai sosok dan figur yang telah matang pengalaman. 

Yusril menempatkan dirinya berada dalam posisi bersama kepentingan 

bangsa dan negara, sementara kepentingan masing-masing kandidat presiden dan 

kelompok pendukungnya berada pada posisi berseberangan. Posisi ini sama 

dengan posisinya dulu yang berseberangan dengan posisi Soeharto di tahun 1998.  

e). The ideological value structure. 

Struktur nilai idiologis dari artikel ini pada hakikatnya sama, yakni bahwa 

masing-masing kandidat Presiden/Wakil Presiden harus taat azas, menghormati 

hukum atas keputusan KPU terkait hasil Pemilu 2014. 

Hal ini berangkat pada pemikiran idiologi “law and order”, hukum dan 

ketertiban umum, bahwa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan 

mengikuti segenap hasil keputusan yang sah di mata hukum terkait dengan Pilpres 

2014.  

Yang berbeda dalam artikel ini adalah cara pengemasan dari struktur 

idiologis tersebut. Mawalu mengemas idiologi taat azas dan menghormati hukum 

tersebut dalam kerangka mengecilkan posisi satu pihak dan memberi peran lebih 
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besar pada pihak lain, sementara Yusril Ihza Mahendra mengemas idiologi taat 

azas dan menghormati hukum tersebut sebagai suatu bentuk menjunjung tinggi 

kepentingan nusa dan bangsa. 

Di sisi lain, Mawalu menyusun artikelnya dalam posisi sebagai seorang 

pendukung Prabowo Hatta sementara Yusril Ihza Mahendra hendak 

memposisikan diri sebagai bapak bangsa, national heroes, yang akan turun tangan 

jika keadaan dan kepentingan nusa dan bangsa terganggu. 

Dari dua artikel tersebut tampak bahwa struktur idiologis yang ada di alam 

kesadaran masing-masing penulis artikel jauh melampaui dari narasi teks yang 

ditulis. Cara mengemas idiologi dalam narasi teks berbeda, Mawalu yang secara 

terang-terangan, provokatif dan sedikit sakrastik, sementara Yusril Ihza Mahendra 

menggunakan bahasa-bahasa implisit, euforis-romantis dan halus. 

 

Kesimpulan 

1. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas penulis artikel di Kompasiana 

adalah dengan dua teknik yakni: Pertama, menframe tulisan gaya dengan 

mengutip sumber berita dengan gaya personal style. Hal ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan kredibilitas penulis artikel. Teknik ini jarang digunakan 

dalam penulisan artikel berita dalam kaidah jurnalistik konvensional. 

Meskipun demikian, dalam konteks komunikasi, percakapan interpersonal 

yang bersifat privat ini akan lemah untuk dijadikan dasar argumentasi jika 

tidak disertai bukti otentik, seperti transkrips rekaman suara. Lokus sites dan 

lokus konteks menjadi sangat ahistoris, jika seorang penulis artikel menulis 

pengalaman pribadinya sebagai dasar argumentasi karena hal tersebut sulit 

untuk dilakukan verifikasi. Teknik kedua adalah dengan menggunakan 

hiperlink dari sumber-sumber informasi lain yang dapat diakses langsung 

oleh pembaca artikel. Teknik ini sangat populer dalam Citizen Journalism dan 

dianggap sebagai salah satu moda interaktivitas yang khas untuk penulisan 

artikel di internet.. 

2. Artikel dalam bentuk reportase (liputan/padangan mata) dalam praktek 

jurnalistik warga (citizen journalism) belum memiliki kredibilitas yang kuat 
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karena sangat kuat unsur manipulatif dan subjektivitas dari peliput berita. 

Kemampuan pembaca dalam menelaah artikel berita menjadi sangat penting 

untuk memilih dan memilah informasi yang diperoleh. 

3. Dari analisis defining situation, disimpulkan bahwa blogger Mawalu melihat 

adanya looser psycology yang melanda tim Jokowi JK, dimana sebelum KPU 

mengumumkan hasil penghitungan, tim tersebut telah berupaya mencari 

bantuan hukum. Sedangkan Yusril Ihza Mahendra menilai ada salah tafsir 

dari sikapnya menolak permintaan dirinya membantu tim sukses Jokowi-JK 

sehingga perlu diluruskan. 

4. Dari analisis explanation disimpulkan bahwa struktur retoris yang disusun 

oleh Mawalu meneguhkan kembali posisinya sebagai seorang pendukung 

Prabowo Hatta, seraya mengajak pembaca berfikir tentang apa yang terjadi 

sebenarnya. Sementara struktur retoris Yusril menarasikan bahwa netralitas 

yang ia maksud adalah tidak memihak kepada salah satu kubu Capres dan 

Cawapres, baik Prabowo Hatta maupun Jokowi JK. 

5. Dari analisis moral disimpulkan bahwa saran dari artikel Mawalu adalah agar 

Jokowi JK beserta timnya untuk memiliki jiwa besar sebagaimana ditunjukan 

oleh Prabowo. Siap menerima hasil keputusan KPU. Perbedaan penghitungan 

Quick Count tidaklah menjadi dasar keabsahan hukum atas pemenang Pilpres 

2014. Sementara moral yang hendak disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra 

adalah bahwa persoalan nilai uregensi dari netralitas dalam pilpres 2014, 

bahwa pilpres 2014 sarat dengan kepentingan kelompok dan golongan, 

sementara kepentingan nusa dan bangsa terlupakan. 
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