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Abstract 
 
The research examines the meaning of women victims of crimes. Two murders reported 
in “Kompas” the daily newspaper are analysed as referrents for Indonesians to make 
sense on “women victims of murders”. The analysis is based on Frances Gray’s 2003 
study on the interconnectedness of women, crime and language; Lawrence M. Solan and 
Peter M. Tiersma’s 2005 on language in juctice system; and Esther Kuntjara’s 2001 
study on gender from the point of view of Javavese-Indonesians. The data is collected 
through two different dates of publications of “Kompas”. The research is expected to 
initiate the meaning of women victims of murders for Indonesians. The initial findings 
then is to be developed into bigger research to find out the manner the Indonesians in 
making sense of “women victims of murders”. 
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A.  Pendahuluan 

Berita kejahatan termasuk berita korban kejahatan seringkali dipresentasikan 
secara berlebihan –dengan tujuan menjadi sensasi- oleh media massa (Greek, 1997). 
“Perempuan korban kejahatan” juga cenderung untuk kurang diberitakan oleh media 
massa, sementara pemberitaan perempuan korban kejahatan terkait kekerasan seksual 
justru lebih dititikberatkan pada peristiwanya sendiri alih-alih pada penderitaan korban 
atau keluarga korban (Greer, 2007: 40-41). Pemberitaan tentang kejahatan dan korban 
kejahatan, menurut Greer, ternyata amat ditentukan oleh nilai pentingnya berita tersebut 
bagi media massa yang bersangkutan. Akibatnya, kepentingan, kebutuhan, dan hak 
korban kejahatan seringkali tidak terrepresentasikan dengan seimbang. Nilai penting 
suatu berita kejahatan dan korban kejahatan, demikian Greer, juga amat ditentukan oleh 
konteks budaya masyarakatnya. Di Indonesia, kajian literatur menunjukkan bahwa 
korban kejahatan berada dalam posisi yang diabaikan oleh sistem peradilan yang 
cenderung legalistik dan kaku berpegang pada aturan baku yang tertulis (Harkrisnowo, 
2008: 262-288 dan Simposium Nasional Pencegahan Terjadinya Korban Kejahatan, 
1994). Namun demikian, apakah fakta tersebut tercermin dalam pemberitaan media 
massa di Indonesia?  
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Penelitian kecil ini, oleh karena itu, bertujuan untuk melihat cara surat kabar 
“Kompas” memaknai “perempuan korban pembunuhan” melalui beritanya. Gaya 
pemberitaan “Kompas” yang merupakan salah satu surat kabar nasional yang 
berkedudukan di ibukota negara dengan peredaran di hampir seluruh propinsi di 
Indonesia, diandaikan mencerminkan salah satu cara masyarakat Indonesia memaknai 
“perempuan korban pembunuhan”. Keterbatasan luas dan lingkup makalah ini membuat 
saya memusatkan pertanyaan penelitian hanya pada dua berita tentang perempuan 
korban pembunuhan dari dua tanggal terbitan yang berbeda dari “Kompas”.   

B.  Metodologi   

Surat kabar “Kompas” yang terbit selama bulan Maret 2011 menjadi sumber 
data penelitian ini. Namun demikian, hanya terdapat dua berita tentang perempuan yang 
kehilangan nyawanya secara tidak wajar. Yaitu pada terbitan tanggal 11 Maret 2011 dan 
15 Maret 2011 (lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2). Kedua berita tersebutlah yang 
kemudian dianalisis pada makalah ini.  

Kedua berita tersebut, secara garis besar dapat dibandingkan dan digambarkan 
sebagai berikut:  

 
Hari/tgl terbitan Jumat, 11 Maret 2011 Selasa, 15 Maret 2011 
Judul berita Pembunuhan 

Wanita di Apartemen 
Tewas Terborgol 

Orang Hilang 
Akhir dari Sebuah 
Pencarian yang 
Menyedihkan 

Jumlah kolom berita 3 panjang-panjang 7 pendek-pendek melebar 
seluas lebar halaman 

Letak berita/halaman  Hal. 25, pojok kiri bawah, 
setelah gambar dan berita 
penggerebekan pabrik 
ekstasi rumahan dan di 
samping iklan apartemen 
setengah halaman dari atas 
ke bawah.  

Hal.26, di tengah melebar 
seluas lebar halaman, di 
bawah foto pemusnahan 
sabu, berita MRT, dan 
proyek halan tembus 
Kemayoran, di atas berita 
rumah rusak akibat angin 
puting beliung dan jalur 
laut untuk penyelendupan 
narkoba. 

Segmen berita  METROPOLITAN METROPOLITAN 
Jumlah halaman dan 
no. halaman untuk 
segmen 
METROPOLITIAN 

3: hal. 25, 26, 27 3: 25, 26, 27 

Jumlah total halaman 62  44 
 
 
C.  Makna Denotasi dan Konotasi Kedua Berita Seturut Semiotika  

Analisis semiotika menggunakan konsep denotasi dan konotasi atau signifikasi 
tingkat kedua Roland Barthes atas teks (dalam Gill, 2007: 48-49). Makna denotasi 
adalah makna yang paling harafiah dan berada pada signifikasi tingkat pertama. Pada 
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kedua berita tersebut, dengan demikian, makna denotasinya adalah perempuan yang 
kehilangan nyawanya secara tidak wajar. Sedangkan makna konotasi atau signifikasi 
tingkat kedua adalah makna yang hanya berlaku pada seting atau konteks budaya atau 
subbudaya tertentu. Sehingga, untuk berita tanggal 11 Maret 2011, makna konotasinya 
antara lain adalah kemungkinan yang sangat besar bahwa apartemen yang diiklankan 
dapat menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) pembunuhan penghuninya; dan 
kemungkinan perempuan korban pembunuhan terkait peredaran narkoba. Sementara, 
makna konotasi untuk berita tanggal 15 Maret 2011, antara lain adalah kemungkinan 
penghilangan nyawa korban di jalan, kemungkinan hilangnya nyawa korban terkait 
peredaran narkoba, dan adanya kesedihan yang paralel dengan korban yang kehilangan 
rumah akibat angin puting beliung.  

D.  Tata Letak Berita dan Makna “Perempuan Korban Pembunuhan”  

Kedua berita yang terletak di salah satu halaman yang diperuntukkan bagi hal-
hal seputar Metropolitan (Kota Jakarta) menunjukkan bahwa berita kejahatan dan 
korban kejahatan termasuk pembunuhan dan korban kejahatan bukanlah merupakan 
fokus pemberitaan “Kompas”. Selain itu, fakta bahwa Segmen METROPOLITAN 
berada di tengah eksemplar dan bahwa kedua berita merupakan bagian kecil saja dari 
seluruh halaman juga mencerminkan posisi “Kompas” terhadap berita kejahatan. Yakni, 
peristiwa kejahatan adalah berita yang patut diketahui masyarakat sebagai sekedar berita 
tanpa perlu dibesar-besarkan demi sensasi. Ini artinya, “Kompas” juga tidak merasa 
perlu untuk memberi perhatian khusus kepada perempuan yang menjadi korban 
pembunuhan tersebut karena korban adalah sesuatu yang inheren di dalam peristiwa 
tersebut. Kesimpulannya adalah “Kompas” tidak merasa perlu berpihak kepada kedua 
perempuan korban.  

E.  Pilihan Kata sebagai Strategi Kesantunan    

“Kompas” memilih kata “wanita” dalam berita tanggal 11 Maret 2011 
mengingat kata “wanita” memiliki nilai dan rasa bahasa yang dianggap lebih elegan 
(Kuntjara, 2001: 205). Selain itu, pada kedua berita tersebut, “Kompas” dengan sengaja 
menggunakan nama kedua perempuan korban tersebut untuk menghindari penggunaan 
kata ganti “ia” atau “dia”. Langkah ini merupakan strategi “Kompas” untuk menjaga 
agar “nada” berita tetap netral dan santun dan menghindari kesan impersonal; selain 
juga –menurut Kuntjara- disebabkan oleh struktur bahasa Indonesia yang tidak 
mengenal gender gramatikal.  

Strategi kesantunan (lihat misalnya uraian Muslim, 2010: 77-79) yang juga 
dilakukan “Kompas” adalah kehati-hatian dan penghindaran kata-kata yang bermakna 
kekerasan seperti dibunuh, dicekik sampai mati, atau terbunuh dalam keadaan terikat. 
Pemilihan kata dalam kedua berita jelas menunjukkan bahwa tanpa pernyataan afirmatif 
dari pihak yang berwenang, “Kompas” tidak akan menggunakan kata dibunuh; 
meskipun keseluruhan narasi secara jelas mengarahkan pembaca untuk menyimpulkan 
bahwa korban memang dibunuh.    

Pilihan “Kompas” atas strategi tersebut dapat dikontraskan dengan pilihan surat 
kabar Pos Kota dalam kolom Nah Ini Dia (Christomy, 2010: 37-39). Christomy 
menunjukkan dalam kajiannya, bahwa pilihan kata dan metafora dalam kolom tersebut 
secara sengaja diambil Pos Kota agar berita pelecehan seksual (yang umumnya 
menimpa perempuan) dapat “dinikmati” oleh pembacanya.  
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F.  Perempuan, Kejahatan dan Bahasa  

Frances Gray (2003:4) dalam kajiannya tentang perempuan pelaku kejahatan 
dan perempuan korban kejahatan dan pemberitaan media massa menyebutkan 
kecenderungan terjadinya “spektakularisasi” terhadap para perempuan tersebut. 
Spektakularisasi terjadi saat suatu peristiwa telah “termediasikan” oleh padatnya liputan 
press dan TV, sehingga peristiwa tersebut ‘masuk ke dalam liku-liku berseni wilayah 
semi-fiksi dan hiperreal milik representasi dan misrepresentasi’. Implikasinya, demikian 
Gray mengutip Black, ‘pengalaman kita atas pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya 
utamanya, bersifat estetik alih-alih bersifat moral, fisikal, alamiah, atau apapun 
istilahnya bagi kata nyata’.   

Pada bagian penutup studinya, Frances Gray (2003: 189-190) secara muram 
memaparkan bahwa pada saat kita menatap narasi tentang kejahatan, sebetulnya kita 
amat sadar akan fakta betapa kita tidak akan pernah tahu yang sesungguhnya terjadi. 
Dengan kata lain, demikian Gray, kita tidak akan pernah dapat menarik kesimpulan 
terhadap kejahatan yang telah terjadi tersebut. Namun demikian, bagi Gray, setiap 
upaya kita untuk merepresentasikan kejahatan kepada diri kita sendiri sekaligus 
merupakan perjuangan dalam bahasa dan jika kita menolak untuk melakukannya, berarti 
kita telah menutup jalan utama menuju perubahan. Sebab menurut Gray, sejalan dengan 
ditantangnya bahasa tentang kejahatan, demikian pula persepsi kita berubah dan pada 
akhirnya, berubah pulalah mesin peradilan. Proses ini lambat dan menyakitkan: 
membaca surat kabar di hari apapun, kita menjadi sadar akan adanya anak-anak yang 
dikhinanati oleh negara, perempuan bersemayam dalam tanah yang pembunuhnya tidak 
pernah diketahui; tetapi kehadiran kisah-kisah semacam itulah yang menandai isu-isu 
terlupakan diberi nama, atau dibicarakan dalam bahasa yang berbeda, dan bahwa 
perempuan telah memperoleh kendali atas wacana hukum, keadilan, dan moralitas.  

Pemberitaan “Kompas” akan dua peristiwa pembunuhan perempuan yang 
dengan amat sadar dan hati-hati dinarasikan secara netral dan impersonal, dari sudut 
pandang Frances Gray (2003: 192) adalah upaya “Kompas” agar wacana hukum tidak 
kemudian bertemu dengan sensasionalisme. Jika keduanya bertemu, sebagaimana 
dipaparkan Frances Gray tentang kebohongan nyata seorang pembunuh berseri yang 
dikutip begitu saja oleh media massa, maka tidak terdapat lagi ruang resmi milik proses 
peradilan yang dapat menghapuskan efek kebohongan tersebut. “Kompas” –dalam 
bahasa Frances Gray tentang lenyapnya integritas pribadi korban pembunuhan berseri 
tersebut- berusaha semaksimal mungkin agar integritas pribadi kedua perempuan 
korban pembunuhan tersebut tetap muncul secara baik. Sebab, melalui bahasa inilah 
para pembaca “Kompas” dapat turut berpartisipasi dalam memaknai kedua peristiwa 
pembunuhan dan berempati dan bersimpati terhadap kedua perempuan korban tersebut.   

Satu aspek yang patut dipertimbangkan dalam kajian ini adalah fakta bahwa 
perempuan korban kejahatan seringkali digambarkan sebagai orang baik-baik yang 
tertimpa kemalangan berupa kejahatan (passive victims as ideal victims) (Greer, 2007: 
20-49). Padahal pada kenyataannya, sebagaimana disebutkan oleh Elizabeth Stanko, 
terdapat ketegangan antara masalah ketidakberdayaan/viktimisasi dan agensi ( 2005: 
38). Sehingga timbul kesulitan dalam menggambarkan perempuan yang secara aktif 
mengekpresikan agensinya yang lalu membuat dirinya menjadi korban kejahatan.   
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E. Newsmaking Criminology dan Makna Perempuan Korban Pembunuhan  

Kriminologi terkini mengenal Newsmaking Criminology yang oleh Barak (dalam 
Greer, 1997) didefinisikan sebagai: 

…upaya untuk mendemistifikasi citra kejahatan dan hukuman dengan meletakkan 
gambaran media massa tentang kejahatan serius dalam konteks seluruh kegiatan 
ilegal dan menderitakan; berjuang untuk mempengaruhi sikap, pemikiran, wacana 
publik tentang kejahatan dan keadilan sehingga dapat memfasilitasi kebijakan 
publik untuk “mengendalikan kejahatan” atas dasar analisis strutural dan historikal 
terhadap pengembangan kelembagaan; memungkinkan kriminolog maju ke muka 
dengan pengetahuan mereka dan memantapkan diri mereka sebagai suara yang 
kredibel dalam arena yang dimediasi oleh media massa untuk  pembentukan 
kebijakan; dan meminta kriminolog untuk mengembangkan bahasa populer dan 
ketrampilan komunikasi berdasarkan teknis untuk tujuan berpartisipasi dalam 
ideologi kejahatan dan keadilan yang dikonsumsi oleh massa.  

 

Tampaknya inilah yang dipilih “Kompas”: upaya pemberitaan tanpa harus 
menderitakan keluarga korban lebih jauh dan tanpa harus merugikan kerja polisi –yang 
masih dilaksanakan- dalam mengungkap pembunuhnya. Kedua peristiwa pembunuhan 
dan kedua perempuan korban pembunuhan merupakan berita yang penting untuk 
disampaikan kepada pembaca, tetapi “Kompas” ingin pemberitaan yang selayaknya, 
tanpa spektakularisasi, sensasionalisasi, ataupun distorsi yang dapat menyesatkan 
pembaca, atau merugikan keluarga korban atau lembaga peradilan.  

F.  Penutup   

Analisis atas dua berita “Kompas” di atas menunjukkan keterkaitan antara 
bahasa, media massa, dan kejahatan serta korban kejahatan. Jalin kelindan tersebut jelas 
akan terus mengerat sejalan dengan perkembangan teknologi yang memfasilitasi aneka 
bentuk media massa terkini. Sehingga, kajian yang lebih jauh dan lebih dalam lagi akan 
amat diperlukan dalam rangka memberikan ideologi kejahatan dan keadilan kepada 
masyarakat.  
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