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Terorisme dikonseptualisasikan sebagai "perang", "kejahatan", dan sebagai "komunikasi", 

yang merujuk terorisme sebagai "panggung teater" dan propaganda dengan "perbuatan". 

Karena itu,  Marshal McLuhan mengatakan "without communication there can be no 

terrorism" Bahkan tak berlebihan bila dikatakan bahwa komunikasi adalah terorisme itu 

sendiri. Munculnya media sosial lewat internet misalnya, telah menempatkan teroris sebagai 

komunikator yang lebih bebas untuk menentukan kapan mereka ingin menyampaikan 

pesannya. Bagi media, terorisme ibarat iklan, meningkatkan efektivitas pesannya lewat 

pemusatan pada peristiwa spektakuler dan menjaga isu itu dengan cara repetisi. Maka peristiwa 

terror bagi media, tak lain adalah komoditas yang tentu mengundang banyak profit. Tak heran 

bila ada yang menyimpulkan bahwa, “The media are the terrorist's best friend....the terrorist's 

act by itself is nothing, publicity is all” (Laquer, 1976:104). 

 

Media dan terorisme menurut banyak peneliti media, punya hubungan simbiosis yang 

saling membutuhkan. Tapi di luar kedua entitas itu, ada entitas lain yang juga penting untuk 

tidak diabaikan, yakni faktor negara, atau rezim. Dari perspektif media, terorisme sangat 

penting diliput karena beberapa alasan. Pertama, ada hak publik untuk tahu (right to know) 

yang harus dijamin dan dilindungi oleh media dalam konteks pers yang bebas dan demokratis. 

Kedua, media melihat terorisme sebagai "panggung teater' yang penuh sensasi sehingga bakal 

menyedot banyak pemirsa. Ketiga, media melihat peristiwa terorisme demi memaksimalkan 

profit. Keempat, media ingin meliput peristiwa terorisme seprofesional mungkin dengan cepat 

akurat dan lengkap.  

 

Sementara dalam perspektif teroris, media memegang posisi dan peran kunci dengan 

beberapa alasan. Pertama, tindakan terror membutuhkan publisitas untuk menimbulkan 

dampak yang luas berupa rasa takut dan panik masyarakat. Kedua, teroris membutuhkan 

simpati dan dukungan secara individu maupun kelompok atas apa yang telah diperbuatnya 

Ketiga, dalam kasus penyanderaan teroris membutuhkan peliputan media untuk merinci 

gambaran profil yang disandera, sltuasi penyekapan dan tuntutan yang dikehendakinya 

Keempat, kaum teroris membutuhkan media untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah 

dari publiknya sehingga krediblitasnya turun. Kelima, kaum terorls membutuhkan media untuk 

mendapatkan dukungan dana, kaderisasi, dan kekuatan lain sehingga kekuatan mereka semakin 

besar.  

 

Dalam pada itu, pemerintah di manapun dalam penanganan kasus terorisme - 

memerlukan Juga keterlibatan media. Dalam kasus negara dalam keadaan perang atau 

memerangi negara lain, atas nama kepentingan negara, media harus "tunduk" kepada sumber 

Informasi resmi. Kedua, pemerintah berharap agar media menggambarkan kaum teroris 

sebagai pelaku kriminal yang harus dibenci masyarakat dan dihukum berat oleh negara. Ketiga 

pemerintah berharap agar media tldak terlalu banyak mendramatisasi keluarga kurban agar 

tidak menimbulkan banyak konsesi yang bakal menguntungkan pihak teroris. Keempat 

pemerintah berharap agar media mampu menenangkan masyarakat untuk tidak menimbulkan 

ketidakpercayaan bahkan kebencian terhadap pemerintah. 

 

Terorisme: Sebuah Konstruksi  

 

Terorisme dewasa ini merupakan gejala global. Karena itu, relasi media dan terorisme, tida 

cukup dilihat dari perspektif mikro, tetapi membutuhkan analisis makro dalam perspektif 



politik dan komunikasi internasional. Perdebatan tentang media sebagai alat propaganda efektif 

kaum teroris misalnya, media sebagai alat propaganda rezim yang berkuasa (negara), atau 

memandang media pencari profit semata misalnya, hanya bisa dijelaskan dalam perspe makro 

yang pada ujungnya berimplikasi pada pendekatan mikro. Chesney, Kakihara (2003), Ben-

Shaul (2006) misalnya, menyuguhkan pendekatan makro dalam perspektif kritis dengan 

camata Galtung, Gramsci dan Wellerstein ketika mengkaji media dan terorisme global.  

 

Dalam perspektif ini, realitas dunia dilihat sebagai struktur yang asimetris antara pusat 

dan pinggiran. Pusat mendominasi secara hegemonik terhadap pinggiran yang, dlistilahkan 

Galtung (1979) sebagai "imperialisme struktural", McPhail (1987) menyebutnya sebagai 

"kolonialisme elektronik", Matterlart menyebutnya sebagai "imperialism ideologis", 

enyebutnya sebagai "imperialisme budaya atau imperialisme media menjelaskan bahwa media 

merupakan bagian dari "ideological state apparatuses" kelompok dominan yang 

menyebarluaskan kepentingan ekonomi, politik dan budaya dari pusat kepada pinggiran secara 

struktural, hegemonik dan asimetrik. "Dalam konteks globalisasi", kata Boyns dan Ballard 

(2004:6), "terorisme dihasilkan oleh dinamika sistem-dunia". 

 

Diplomasi publik Amerika dalam politik internasional terus berubah. Kakihara 

(2003:3) melihat gejala ini sebagai perubahan paradigma (paradigm shifts) dalam tiga babak. 

Pertama, era Perang Dingin (Cold War) yang membangun persepsi ancaman Amerika dalam 

level yang tinggi. Ancaman utama datang dari Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya 

sehingga prioritas Amerika hanya berurusan dengan ancaman negeri "beruang merah" itu. 

Tatanan dunia saat ltu hanya bipolar, yakni US versus USSR. Usal Perang Dingin yang 

"dimenangkan" demokrasi liberal Amerika, lahir era Pasca-Perang Dingin. Pada era Ini 

persepsi ancaman Amerika rendah bahkan hilang. Ancaman yang ada beragam dan sulit 

dirumuskan. Priorita kebijakan pun lebih bersifat finansial dan tatanan dunia dililhatnya dalam 

kondisi transisional yang menempatkan Amerika sebagai negara adikuasa tunggal dengan 

setting dunia yang multipolar. Tapi babakan berikutnya, yakni era pasca-9-11, persepsi 

Amerika tentang ancaman kembali tinggi karena muncul ancaman baru berupa jaringan teroris 

dan negara-negara yang mengembangblakan senjata destruktif massal. Tatanan dunla 

menempatkan Amerika sebagai negara adikuasa tunggal yang membangun kerja sama dengan 

banyak negara. 

 

Dalam kacamata Amerika tatanan dunia nyaris tunggal apalagl setelah runtuhnya Uni 

Soviet dan Jerman Timur, Hampir semua negara "tunduk" dalam skenario Amerika lewat kerja 

sama ekonomi, politlk dan kebudayaan. Namun, ternyata masih ada beberapa negara 

"pembangkang" yang kritis bahkan "melawan" Amerika lewat terorlsme dan pengembangan 

senjata penghancur massal. Di antara negara pembangkang itu adalah Irak, Iran, Palestina, orea 

Utara. Mereka ini dijuluki Amerika sebagai the axis of evil (poros jahat) yang melakukan 

tindakan terror baik secara langsung dilakukan atas nama negara maupun tidak langsung lewat 

bantuan dan dukungan uang dan senjata terhadap kaum teroris.  

 

Di era pemerintahan Bush sikap Amerika terhadap terorisme makin keras lewat doktrin 

Bush yang disebut "pre-emptive strike doctrine" yang mengandaikan hak tentara cadangan 

Amerika dak berperang melawan terorisme. Genderang perang melawan terorisme menurut 

Amerlka punya cukup banyak alasan. Pertama, setelah 9-11 Amerika punya alasa untuk 

membuktikan dirinya sebaga kurban tererisme. Kedua, tesis Huntingten tentang Clash of 

Civilization antara dua peradaban Barat dan Islam telah menjadi "hantu" dalam benak Amerika.  

Ketiga, Amerika ingin membangun tatanan dunia modei Pan Amerikana tanpa terorisme, Isu 

terorisme ini kemudian disebarluaskan kepada para sekutu Amerilka, termasuk Indonesia 



karena telah diduga sebagai bagian dari jaringan tererisme internasional. Karena itu, kerja sama 

pelatihan, bantuan dana dukungan peralatan militer Amerika terhadap Indenesia cukup 

signifikan, Respens komunitas internasional atas hasrat Amerika membasmi terorisme menurut 

Kakihara (2003:2), positif. Tapi negatifnya akan muneul "imperialism baru" Amerika untuk 

bertindak apa saja atas nama terorisme. 

 

Dalam konteks kebijakan luar negeri Amerika seperti inilah penting bagi kita untuk 

mempersoalkan konsep terorisme dan peran media di dalamnya secara lebih kritis. Bila 

memperhatikan perspektif Amerika atau CIA dalam mendefinisikan terorisme, ternyata terlihat 

mengandung konsep yang bias dan tidak netral. Menurut Kegley.Jr dan Wittkop dalam World 

Politics: Trend and Transformation (1999:189), misalnya, "terrorism...criminal acts and 

threats against a targeted actor for the purpose of arousing fear in order to get the target to 

accept the terrorists' demand". Ada lagl yang menyatakan bahwa: "Terrorism is commonly 

defined as seeking to further political objectives through the threat or use of violence, usually 

in opposition to state government”. 

 

"Act terrorism", menurut Official United States Code:"(A) involves violent act or an 

act dangerous to human life that is a violation of the criminal laws of the United States or any 

State, or that would be a criminal violation if committed within yuridiction of the United States; 

and (B) appears to be intended (I) to Intimidate or coerce a civilian population;(l) to influence 

the policy of a government by Intimidation or coercion; or (W) affect the conduct of a 

government by assassination or kidnapping. Sementara itu, Noam Chomsky (2004:188) dalam 

Hegemony Survival mendefenisikan terrorism is the use, or threat, of action which is violent, 

damaging or disrupting, and is intended to influence the government or intimidate the public 

and is for the purpose of advancing a political, religious, or ideological cause". Norris at 

al.(2003:6) mendefenisikan terrorism as "the systematic use of coercive intimidation against 

civilians for political goals"(Olievera, 2008:55). 

 

Farrel membedakan pengertian terrorisme internasional dengan terrorisme 

transnasional. Dengan memakai defenisi CIA:"Terorisme transnasional adalah terorisme yang 

pada dasarnya, dilakukan oleh aktor-aktor non-negara yang mandiri mesklpun mungkin saja 

mendapat dukungan negara yang bersimpati. Sedangkan terrorisme internasional harus 

dilaksanakan oleh kelompok atau individu yang dikendalikan oleh sebuah negara yang 

berdaulat(John Martin, 2008:5). 

 

Dari berbagai defenisi itu, ada beberapa konsep kunci yang melekat pada gambaran 

terorisme: (1) terorisme dipahami sebagai tindakan kekerasan yang bermotif politik; (2) tentang 

ipahami sebagai tindakan yang diarahkan kepada soft target; (3) pada dasarnya gejala terorisme 

harus dilihat sebagai tindakan kriminal, penggunaan kekerasan yang abnormal, tidak fair dan 

illegitimate:(5) terorisme p unya tujuan utama sebagai ikhtiar pembebasan dengan menciptakan 

ketakutan:(6) terorisme sering melibatkan intimidasi dan masyarakat;(7) terorisme 

menempatkan dirinya sebagai oposisi terhadap kekuasaan yang mapan dan dominan.  

 

Defenisi terorisme yang diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal misalnya, dianggap 

bagai sikap yang tidak fair, bahkan Edward Herman (1995) menganggapnya sebagai fitnah 

(defamation). Kriminal menurut slapa? Tanya Herman sengit. Demikian pula pandangan yang 

menyebut terorisme sebagai tindakan "gila" dari kelompok yang tak berdaya (powerless group) 

diperdebatkan Noam Chomsky (2003;188-189). Bagaimana dengan tindakan penyerangan 

Amerika terhadap banyak negara yang menelan banyak kurban jiwa penduduk sipil?. Apa itu 

bukan terorisme? Menurut Chomsky defenisi resmi terorisme belum mampu membedakan 



terorisme internasional dengan agresi (aggression), juga terorisme dengan resistensi 

(resistance). Bagaimana memasukkan tindakan sekelompok orang mengatasnamakan:"hak 

menentukan nasib sendiri, kebebasan, atau kemerdekaan" yang tertulis dalam Piagam PBB, 

apakah kelompok ltu termasuk kategori teroris atau resisten?. Karena itu, menurut Wiliam 

Blernatzki (2002:3) definisi terorisme merupakan "a pejorative social construction" 

(konstruksi sosial yang merendahkan). 

 

Konsep terorisme, lanjut Herman merupakan tradisi ideologi kaum dominan atau arus 

utama (mainstream) yang menilai setiap gerakan yang anti-kolonialisme dan imperialisme 

adalah teroris. Dan perspektif semacam ini dari masa ke masa terus dibangun oleh media yang 

membawa doktrin free flow of information model Amerika. Namun, sebagaian bagian dari 

"apparatus negara", media Amerika "dipaksa" untuk berperan sebagai salah satu kekuatan 

untuk "berperang melawan terorisme" (war on terrorism). Dan pengaruh media tentu saja 

efektif dalam membangun opini publik dunia.  

 

Apa yang dilakukan media Amerika dalam mengkonstruksi terorisme?. Dari riset 

terlihat gambaran media Amerika ketika meliput tentang terorisme. Pertama, umumnya media 

Amerika berorientasi pada hiburan demi memaksimalkan keuntungan. Kedua, banyak jurnalis 

menerima juru bicara militer sebagai sumber peliputan terorisme. Pejuang Irak dijuluki sebagai 

kriminal dan "preman" (thugs). Ketiga, mengendalikan informasi pembunuhan dalam perang 

sebagai tugas utama propaganda. Keempat, media menggambarkan tentara Amerika yang 

terbunuh sebagai "pahlawan". Kelima, meliput informasi terorisme secara satu arah (oneside) 

tanpa memperhatikan perspektif pihak lain. Keenam, faktor kunci dalam propaganda diarahkan 

tidak mendengarkan "suara pihak lain" dan memakai bahasa dan wacana untuk menegasikan 

pihak lain. Ketujuh, media dijadikan alat propaganda untuk mendukung perang terhadap 

terorisme Kedelapan, Amerika digambarkan sebagai kurban (victim) terorisme dengan bukti 

9/11 Kesembilan, media dijadikan alat kampanye propaganda Bush untuk menyerang Irak 

sebagai "axis of evil" (Altheide, 2007:1)..  

 

Namun di ujung dunia yang lain, muncul Al-Jazeera yang membangun perspektif lain 

tentang konstruksi peliputan terorisme. Aksesnya terhadap sumber-sumber informasi "teroris" 

dan jaringan serta infrastruktur media yang dimilikinya, ditambah SDM professional yang 

cukup memadai, telah menggeser realitas terorisme dari peliputan mainstream kepada 

peliputan yang membangun konstruksi realitas alternatif. Bila media Barat mengambil sumber-

sumber resmi dari pemerintah, maka Al-Jazeera mengambil sumber infermasi dari Osama bin 

Laden dan pejuang Palestina lainnya. Terorisme yang selama ini digambarkan sebagai penjahat 

kriminal diganti dengan kata-kata revolusioner, kata teroris diganti dengan gerilyawan, 

pembunuh digantikan dengan kata pejuang kemerdekaan, kelempek subversif diganti dengan 

kata pembebasan, gila digantikan dengan kata jihad, agresi diganti dengan kata pencegahan, 

pembunuh diganti dengan kata penuntut balas, fanatik ekstrim diganti dengan kata anti- 

Imperlalisme yang teguh (Locker, 2003:2). 

 

Demikian pula, perbedaan konstruksi media terhadap peliputan terorisme antara media 

Israel atau New York Time akan berbeda dengan media yang diterbitkan televisi Palestina 

PATV misalnya, atau BBC dengan CNN. Ben-Shaul (2007:185-187) melakukan studi kritis 

tentang isl liputan terorisme dari CNN, saluran Israel dan televisi Palestina. Dalam rekaman 

yang ditayangkan CNN tentang Bin Laden misalnya, isi rekaman audiovisual dari perspektif 

yang disajlkan reporternya, mencerminkan diskursus elit dominan yang didukung pejabat 

resmi administrasi Amerika berhadapan dengan musuh global canggih yang berbahaya. 

Demikian pula saluran televisi Israel menunjukkan gambaran sebagai lingkaran kurban dan 



pada TV Palestina melukiskan tentang pengurbanan heroik. Pada PATV ldeologi kesah dan 

(shahada), dapat dilacak pada gerakan Islam radikal. Shaul menyimpulkan bahwa skema 

dominan yang mendukung produksi diskursus globalisasi pasca-Fordisme dimana Ideologi dari 

elit "pusat" Amerika) dengan elit penggiran yang tergantung pada pusat, demikian tertanam 

tajam.  

 

Bagaimana pengaruh media dalam peliputan terorisme terhadap publik?. Pengaruh 

peliputan berita terorisme dalam media terhadap publik, dari sekian studi yang dilakukan, 

menurut Igoe Walsh(2010) dari Intitute for Homeland Security Solution telah menimbulkan 

temuan menarik. Pertama, peliputan terorisme dalam media telah menimbulkan kecemasan 

dan ketakutan publik. Kedua, makin tinggi diterpa liputan berita terorisme, makin tinggi sikap 

tidak suka publik terhadap terorisme sehingga setuju menggunakan kekerasan militer untuk 

menumpasnya. Ketiga, dukungan publik terhadap terorisme akan meningkat bila masyarakat 

telah dan sedang mengalami pelanggaran HAM, pendudukan asing, ketidak sukaan terhadap 

Amerika, kurangnya kebebasan politik dan lemahnya pertahanan-diri. Keempat, sikap pos 

terhadap aksi terorisme umumnya lemah tetapi akan meningkat bila media menggambarkan 

teroris sebagai kelompok pemberani, adil, baik dan martir. Kelima, lemahnya pemerintahan 

atau keluhan publik terhadap pemerintahan yang ada dapat meningkatkan dukungan publik 

terhadap kekerasan yang dilakukan terorisme. 

 

Bagaimana Konstruksi Kita?  

 

Ada buku yang diterbitkan Allbertajuk "Panduan Jurnalis Meliput Terorisme" (2011) yang 

disitu menggambarkan dosa-dosa jurnalis sewaktu meliput terorisme di Indonesia. Pert jurnalis 

acapkali mengandalkan satu nara sumber resmi. Kedua, jurnalis lalai dalam melakukan 

verifikasi lewat check and recheck terhadap nara sumber. Ketiga, malas menggali sumber 

informasi di lapangan. Keempat, kurang perduli untuk memahami konteks peristiwa. Kelima, 

jurnalis terlalu mendramatisasi peristiwa terorisme. Keenam, tidak berempati pada narasumber. 

Ketujuh, liputan menonjolkan kekerasan. Kedelapan, tidak memperhatikan keamanan dan 

keselamatan diri. Dan kesembilan, menyiarkan berita bohong. 

 

Dari dosa-dosa peliputan itu, dapatlah disimpulkan bahwa Jurnalisme kita dalam 

peliputan terorisme, mengandung banyak persoalan. Pertama, kecenderungan media 

melakukarn dramatisasi peristiwa dan penonjolannya pada kekerasan, membuktikan bahwa 

media kita lebih mementingkan kepentingan bisnis daripada kepentingan publik. Disini 

terlacak "ideologi" di balik media yang lebih mengutamakan maksimalisasi profit. Rupanya 

ideologi ini merupakan ideology universal yang umumnya dianut oleh media swasta, 

khususnya televisi yang efeknya cukup signifikan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku 

publik.  

 

Kedua, kecenderungan untuk hanya mengandalkan sumber resmi tanpa melakukan 

verifikasi atas informasi yang diterimanya, menunjukkan orientasi media yang lebih 

"mengabdi" pada kepentingan pemerintah, "penguasa" daripada kepentingan publik. Ini berarti 

bahwa doktrin covering both side sudah tidak diindahkan lagi oleh para jurnalis kita. Selain 

itu, posisi media yang lebih menempatkan diri sebagai "corong" pemerintah dalam peristiwa 

perang terhadap terorisme, merupakan gejala dominan sebagaimana yang juga terjadi pada 

media Amerika Tentu ini perlu dikaji lebih jauh misalnya, kemungkinan adanya konspirasi 

media dengan pemerintah dalam memojokkan "terorisme", atau hubungan personal antara 

oknum pejabat dengan oknum wartawan.  



Ketiga, kemalasan menggali peristlwa menunjukkan bahwa para Jurnalis kita kurang 

memiliki kualitas dan kapasitas balk secara Intelektual maupun kompetensi teknis. Ini perlu 

dikaji lebih Jauh, apakah gejala Ini terjadi akibat hambatan struktural dl dalam tubuh 

manajemen media seperti misalnya, kesejahteraan yang kurang atau sistem rekrutmen media 

yang kurang mementingkan kualitas. Kemungkinan lain yang tergugat adalah sistem 

pendidikan jurnalisme yang diajarkan sistem pendidikan komunikasi kita misalnya, - bila kasus 

ini menyangkut lulusan komunikasi yang kurang memenuhi tuntutan kerja. Atau, kasus ini 

hanya menyangkut kelemahan orang per orang yang tidak terkait dengan kelembagaan baik 

pada manajemen media maupun sistem pendidikan komunikasi kita.  

 

Keempat, sinyalemen jurnalis sering menyiarkan berita bohong menunjukkan integritas 

dan moralitas jurnalis terhitung rendah. Ini berarti tanggung jawab media terhadap dirinya, 

profesinya, publik dan negara, sangat mengkhawatirkan. Agaknya, rendahnya integritas moral 

merupakan gejala umum yang menghinggapi seluruh elemen bangsa dewasa ini. Padahal 

integritas moral dan professional ini sangat dibutuhkan untuk menjaga, memeilihara dan 

meningkatkan kualitas professional di bidang apapun, termasuk media massa. Apalagi yang 

diliput itu menyangkut nasib banyak orang, termasuk mempertaruhkan citra bangsa.  

 

Sudah saatnya, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau PWI misalnya, 

duduk bersama merumuskan langkah-langkah lebih operasional dan professional untuk 

merumuskan panduan resmi bagimana membuat liputan terorisme yang berimbang, adil, 

mendalam, berempati kepada kurban serta mampu menjaga agar tidak melakukan kebohongan 

publik. 

 

 

 

 
 


