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Pengantar 
 
 Diskusi kali ini merupakan satu dari rangkaian upaya untuk 
mengembangkan studi Kriminologi yang diajarkan di Departemen Kriminologi, 
khususnya konsentrasi Kriminologi Jurnalistik. Dua minggu yang lalu, 14 
Februari 2007, kita telah mendapatkan paparan awal dari Prof. Dr. Muhammad 
Mustofa, MA dan resume yang ditulis oleh Prof. Dr. Tb. Ronny Nitibaskara, 
tentang apa itu Newsmaking Criminology dan bagaimana posisinya di dalam studi 
Kriminologi secara keseluruhan. 
 Dari paparan dalam diskusi pertama tersebut ada dua hal yang dapat saya 
tangkap. Pertama, terkait dengan kemunculan Newsmaking Criminology sebagai 
bidang kajian dalam kriminologi. Kedua, terkait dengan apa yang kita bahas dan 
rekomendasikan dalam kajian Newsmaking Criminology ini. Jika pada diskusi 
sebelumnya kita sedikit lebih banyak memberikan fokus pada hal yang pertama, 
maka diskusi kali ini akan memberikan tekanan yang sedikit lebih banyak pada 
hal yang kedua. Namun sebelumnya, di bagian awal tulisan ini, saya ingin 
mengajak diskusi ini berangkat dari satu preposisi menarik yang telah kita bahas 
sebelumnya, yaitu Newsmaking Criminology sebagai sebuah action research. 
 Secara sederhana, action research dapat didefinisikan sebagai penelitian 
yang berbasis tindakan (action) konkret berdasarkan apa yang direkomendasikan 
oleh penelitian itu sendiri. Dalam studi kebijakan publik disebut dengan Analisis 
Kebijakan yaitu penelitian yang berimplikasi kebijakan atau tindakan apa yang 
akan dilakukan oleh stakeholder terkait dengan temuan dalam penelitian yang 
telah dilakukan. Memposisikan Newsmaking Criminology, bukan hanya sebagai 
sebuah bidang kajian saja dalam kriminologi, namun sebagai sebuah bidang yang 
berimplikasi tindakan (action) konkret bukanlah hal baru. Meskipun ini kemudian 
menjadi tantangan tersendiri bagi departemen Kriminologi. Memberikan 
pemahaman teoritis sekaligus kemampuan untuk melakukan tindakan (action) 
konkret di masyarakat. 

Dalam diskusi kita sebelumnya telah dijelaskan munculnya Newsmaking 
Criminology menurut Gregg Barak (1988) salah satunya dilatarbelakangi oleh 
adanya tuntutan untuk keterlibatan aktif kriminolog (yang dalam hal ini dapat 
diperluas menjadi setiap orang yang mendalami kriminologi) di dalam 
pembentukan “realitas” pemberitaan media massa yang sering mengalami 
mistifikasi atau tidak proporsional dengan realitas sebenarnya. Pemberitaan yang 
tidak mengungkap realitas (seperti kenyataannya di masyarakat) tentang seriusitas 
kejahatan, tipologi kejahatan yang paling banyak terjadi di masyarakat, penciptaan 
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image yang tidak tepat tentang kejahatan dan penjahat, penggunaan terminologi 
yang tidak tepat, serta pemberitaan yang melanggar hukum dan etika pers. Dalam 
hal konteks inilah Barak  memberikan satu kerangka alternatif yang kemudian dia 
sebut dengan Newsmaking Criminology ini. Tujuan akhir dari Newsmaking 
Criminology menurut Barak adalah mempengaruhi kebijakan publik terkait 
dengan kejahatan dan peradilan pidana melalui peningkatan mutu pemberitaan 
peristiwa-peristiwa kejahatan. 

Terkait dengan adanya sequence dalam perkuliahan Newsmaking 
Criminology, mungkin kita dapat sepakati Newsmaking Criminology I akan lebih 
dikonsentrasikan untuk memberikan basis paradigmatik (teoritis) pada mahasiswa 
tentang pemberitaan yang proporsional tersebut. Dalam konteks Newsmaking 
Criminology sebagai sebuah action research, pemahaman teoritik (paradigmatik) 
kemudian menjadi sangat penting. Menurut Muhammad Mustofa (2006: 24-25), 
setiap penelitian harus mengacu pada sebuah kerangka teoritis atau paradigma; 
dan Newsmaking Criminology, seperti halnya Feminisme Criminology, 
Peacemaking Criminology, Constitutive Criminology, dan Cultural Criminology, 
merupakan kajian yang muncul sebagai bentuk elaborasi dari pemahaman teoritik 
atau paradigmatik tersebut. 

Mengacu pada penjelasan Mustofa, Newsmaking Criminology I dapat kita 
posisikan sebagai kajian teoritis yang akan menjadi dasar bagi tindakan (action) 
konkret di masyarakat terkait dengan apa dan bagaimana pemberitaan tentang 
kejahatan yang proporsional atau tidak mengalami mistifikasi. Untuk efektivitas 
(mengena pada tujuan yang telah dielaborasi secara teoritis), kemampuan teknis 
sebagai aspek pendukung tindakan (action) konkret tersebut diperlukan dalam hal 
ini. Agar terstruktur, kemampuan teknis ini dapat dijadikan muatan dalam 
Nesmaking Criminology II yang merupakan sequence dari Newsmaking 
Criminology I. 

Inilah menurut pemahaman saya, mengapa Newsmaking Criminology 
berdiri di atas dua kaki. Antara pemahaman teoritik atau paradigmatik, dan 
kemampuan teknis. Studi yang tidak hanya memberikan kemampuan analitik, 
namun juga kemampuan teknis sebagai action. Tulisan singkat ini hanya akan 
membahas landasan berpijak Newsmaking Criminology secara paradigmatik, atau 
yang dapat kita sepakati sebagai Newsmaking Criminology I. 
 
 
Newsmaking Criminology: Dari Mana Kajian ini Diawali? 
 
 Seperti telah disinggung dalam bagian awal tulisan ini, Newsmaking 
Criminology muncul di tengah kekhawatiran atas pemberitaan yang me-mistifikasi 
realitas kejahatan sehingga menjadi tidak proporsional. “Realitas” yang dibentuk 
oleh pemberitaan media sering tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Oleh 
karenanya kriminolog harus terlibat dalam proses pembuatan berita itu sendiri. 
Tulisan Cecil Greek2 berjudul Becoming a Media Criminologist: Is Newsmaking 
                                                 
2 Tulisan ini merupakan salah satu tulisan dalam buku Gregg Barak (1994), Media, process, and 
the social construction of crime: Studies in newsmaking criminology. NY: Garland Press. Dapat 
diakses di www.campus.fsu.edu. 
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Criminology Possible menarik untuk disimak dalam konteks ini. Dalam tulisan ini 
Greek di antaranya menjelaskan adanya sejumlah masalah yang muncul dalam 
pemberitaan kejahatan di media massa. Beberapa masalah tersebut menurut Greek 
adalah seperti penggunaan bahasa (terminologi) yang menyebabkan 
misinterpretasi. Penggunaan statistik sebagai contoh sering diikuti oleh penjelasan 
bahwa angka tersebut “signifikan” atau “konsisten”. Sedikit ilustrasi, di 
penghujung tahun Kepolisian RI terkadang menyelenggarakan Press Release yang 
kemudian diangkat menjadi berita nasional. Dalam memberitakan, media sering 
memberikan terminologi penjelas, seperti telah terjadi peningkatan yang 
“signifikan” dalam angka kejahatan. Dalam statistika, penggunaan terminologi 
signifikan harus memenuhi sejumlah sarat karena penggunaannya akan 
memberikan makna yang berbeda atas sebuah data. Kenaikan 10 angka dari 100 
berbeda signifikansinya dengan kenaikan 100 angka dari 1.000.000. Tanpa 
pemahaman yang tepat tentang terminologi tersebut, media massa sering 
menganggap yang kedua adalah yang “signifikan” hanya karena kenaikannya 
lebih banyak dari yang pertama. 

Menurut Greek, masalah lain yang terkait dengan pemberitaan kejahatan 
adalah seringnya media massa mengambil informasi dari pihak (otoritas) yang 
paling sering diwawancarai atau yang paling mudah ditemui. Penafsiran atas 
masalah ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Terkait dengan masalah produk-
produk pornografi di internet yang mengundang kontroversi, terdapat 
kecenderungan di kalangan pers Indonesia untuk selalu mengacu pada analisis 
yang diberikan Roy Suryo (yang dikenal sebagai pakar Teknologi Informasi). 
Pada dasarnya tidak salah bila media meminta analisis Roy Suryo dalam kasus-
kasus tersebut. Akan menjadi tidak proporsional jika kemudian media massa 
menjadikannya sebagai satu-satunya pihak yang memiliki “otoritas”. Masalah ini 
juga diperparah oleh adanya kecenderungan lain di media massa Indonesia, yaitu 
lebih berorientasi pada informasi elit, bukan pada-katakanlah-suara akar rumput. 
Kriminolog dalam hal ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai elit 
intelektual. Namun sumber yang yang satu ini dapat dijadikan sumber yang 
kredibel karena telah membidangi research dalam kriminologi. 

Apa yang dijelaskan oleh Greek hanya segelintir dari banyak masalah 
yang terdapat dalam pemberitaan kejahatan. Masalah lain yang juga menarik 
untuk didiskusikan adalah seriusitas kejahatan dalam pemberitaan. Selama ini, 
pemberitaan kejahatan, baik model news maupun indepth, lebih banyak 
memberikan gambaran bahwa kejahatan yang serius di masyarakat adalah 
kejahatan kekerasan. Seperti berita tentang kekerasan kapak merah, perampokan, 
pembunuhan, dan lain-lain. Tanpa bermaksud menihilkan penderitaan para korban 
dalam kejahatan-kejahatan tersebut, masyarakat sering tidak menyadari adanya 
tipologi kejahatan lain yang justru menyebabkan korban dan kerugian dalam skala 
yang lebih besar. Seperti white colar crime atau kejahatan dalam konteks 
pembangunan. Saya kira, minimnya reaksi masyarakat terhadap terhambatnya 
upaya progresif membentuk Undang-undang Pengadilan Tipikor yang akan sangat 
berwibawa menyeret pelaku korupsi dibandingkan dengan pengadilan umum, 
terkait dengan konstruksi realitas kejahatan di media massa. Sedikitnya porsi 
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pemberitaan tentang WCC dibanding street crimes membentuk anggapan yang 
kedua kurang serius dibandingkan yang pertama. 

Masalah lain dalam pemberitaan kejahatan yang dapat disampaikan dalam 
diskusi ini adalah proporsionalitas. Seperti dalam konteks kewilayahan terjadinya 
kejahatan. Hanya karena koresponden pemberitaan kejahatan lebih banyak 
ditempatkan di kota-kota besar seperti Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, dan 
Makasar, tercipta kesan bahwa beberapa kota besar tersebut adalah kota dengan 
tingkat kejahatan tertinggi di Indonesia. Pertanyaannya, apakah kota-kota lain di 
Indonesia memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah? Sebagai contoh, kita 
mungkin sering mendengar, membaca, atau melihat berita tertangkapnya pelaku 
pencuri kendaraan bermotor roda dua di Jakarta. Dalam kenyataannya, kasus 
pencurian kendaraan roda dua tertinggi justru terjadi di Yogyakarta. Dalam hal ini 
Yogyakarta dianggap “aman” oleh masyarakat justru karena jarang mendapat 
cover berita secara proporsional. 

Segelintir masalah yang telah disampaikan tersebut dapat dikatakan 
sebagai titik tolak kajian Newsmaking Criminology. Masih banyak masalah lain 
yang juga menjadi isu penting; seperti, bagaimana pemberitaan media massa 
terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dan perempuan, bagaimana 
etika media dalam memberitakan kasus-kasus kejahatan yang sensitif terhadap 
kepentingan pelaku itu sendiri jika kemudian pemberitaan justru memberikan 
stigmatisasi berlebihan di masyarakat. Termasuk bagaimana pemberitaan tentang 
konflik sosial, kelompok minoritas, dan tentang terorisme. 
 
 
Landasan Paradigmatik (Teoritis) dan Metodologis 
 
 Diskusi awal kita tentang Newsmaking Criminology dua minggu yang lalu 
telah memberikan gambaran tentang basis teoritis dari kajian ini. Pada kesempatan 
ini, saya ingin mengulangi sedikit tentang basis paradigmatik kajian Newsmaking 
Criminology dan metodologi yang (mungkin) akan sering digunakan dalam 
penelitiannya. 
 Newsmaking Criminology bertolak dari paradigma realis dalam 
kriminologi. Paradigma realis dalam hal ini setidaknya menekankan dua hal, yaitu 
holistisitas sebuah kajian dan kegunaan dari kajian tersebut. Aspek holistik dari 
sebuah kajian terkait dengan analisis yang tidak dapat hanya didasarkan atas satu 
faktor penjelas saja. Terjadinya suatu peristiwa akan terkait dengan banyak faktor. 
Dalam kaitannya dengan peliputan pemberitaan, terjadinya suatu peristiwa 
kejahatan tidak dapat hanya didasarkan atas “analisis” yang diberikan oleh polisi. 
Lebih dari itu, media massa harus mendapatkan informasi dari sumber-sumber 
lain, termasuk melakukan observasi. Dalam kriminologi realis, dinamika faktor-
faktor tersebut berada dalam satu struktur sosial, ekonomi, politik tertentu. 
Sementara, aspek kegunaan dari kajian dalam paradigma realis didasarkan atas 
prinsip merubah dunia yang lebih baik. Banyak orang yang menguasai filsafat 
atau teori, namun tidak banyak yang melakukan perubahan dengan kemampuan 
analisisnya. Newsmaking Criminology dalam konteks ini dapat disebut sebagai 
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teori kritis terhadap pemberitaan media dan panduan untuk membuatnya lebih 
baik. 

Sejumlah teori yang didasarkan atas paradigma realis dibuat dalam 
konteks masyarakat kapitalis. Struktur masyarakat berdasarkan penguasaan 
sumber daya ekonomi politik menyebabkan pendefinisian kejahatan akan 
didominasi oleh kelompok yang berada di struktur tertinggi. Pemberitaan media 
massa merupakan salah satu sarana bagi dominasi pendefinisian tersebut. 
Mengacu pada Richard Quinney (1979), kapitalisme telah memberikan konteks 
yang radikal dalam pendefinisian kejahatan ini. Salah satu yang menjadi 
perhatiannya adalah ketika kelompok kapitalis (penguasa sumber daya ekonomi 
politik) melakukan apa yang disebutnya sebagai manipulasi kesadaran. Suatu 
bentuk kontrol sosial (selain yang koersif) untuk menjaga keberlangsungan 
akumulasi kapital. Tentang hal ini, Noam Chomsky (2005) menyebutnya sebagai 
rekayasa persetujuan. Menurut Chomsky, kepentingan bisnis telah menjadikan 
media massa sebagai alat untuk membalikkan dukungan dukungan publik dan 
berbalik memusuhi (demonstrasi) mogok, dengan memperlihatkan bahwa mereka 
adalah pengacau, perusak publik, dan berlawanan dengan kepentingan bersama. 
Prinsip komodifikasi juga merupakan latar belakang dari upaya membuat 
kesadaran palsu tersebut. 

Namun, Newsmaking Criminology tidak berhenti hanya sebagai pemberi 
kritik atau upaya dekonstruktif terhadap wacana tentang kejahatan yang tidak 
proporsional. Inilah mengapa Gregg Barak menjadikan Constitutive Criminology 
menjadi salah satu dasar teoritis dari Newsmaking Criminology. Henry dan 
Milovanovic (Mustofa, 2007); mengatakan Kriminologi Konstitutif merupakan 
pemikiran kriminologi yang matang. Memahami kejahatan harus dipertimbangkan 
sebagai hasil akhir dari wacana (diskursus) yang dilakukan oleh manusia dalam 
mempertahankan ideologi bahwa kejahatan adalah realitas yang konkrit. 
Kriminologi konstitutif mempromosikan pembentukan dunia melalui interaksi, 
dan melalui wacana. Kejahatan dalam hal ini adalah kekuasaan untuk 
mengabaikan yang lain, yang diproduksi berulang-ulang secara historis sebagai 
wacana budaya. 
 Karena definisi kejahatan sebagai sesuatu yang dikonstruksi oleh media 
massa memiliki dampak secara sosial, maka salah satu penjelasan teoritis lain 
yang juga mendasari Newsmaking Criminologi adalah Cultural Criminology, 
yang dipengaruhi oleh cultural studies. O’Donnel (dalam Ken Smith, et.al, 2005) 
membatasi culture sebagai the actual practices and customs, languages, belief, 
forms of representation, and system of formal and informal rules that tell people 
how to behave most of the time. Peran media massa sebagai sumber informasi 
(pemberitaan) kejahatan dapat menjadi sebuah hegemoni. Lebih jauh O’Donnel 
menjelaskan, bahwa Cultural Studies akan menjelaskan bagaimana relasi 
kekuasaan, yang didasari ekonomi, politik, dan diskriminasi sosial, akan 
menentukan mana isu yang penting dan mana yang tidak. Selain hegemoni, 
kekuasaan yang dihubungkan dengan dominasi atau superioritas ideologi 
merupakan konsep sentral lain dalam studi ini. 
 Mustofa (2007) mengacu pada Jeff Ferrell (1999) menjelaskan; 
“…cultural criminology bertujuan untuk mempelajari keseluruhan dunia budaya 
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termasuk kerangka yang digayakan dan dinamika pengalaman dari sub 
kebudayaan yang tidak sah, kriminalisasi simbolik terhadap bentuk-bentuk 
budaya pop, konstruksi pengendalian kejahatan yang ditayangkan secara budaya, 
representasi kejahatan dan pengendalian kejahatan di media massa dan dampak 
saling interaksi dari representasi tersebut terhadap khalayak populer dan budaya 
pemolisian.” Salah satu konteks pertarungan wacana-wacana tersebut adalah di 
pemberitaan media massa. Mengacu pada Cavallaro (2004), sejumlah aspek yang 
menjadi perhatian cultural studies adalah bahasa dan interpretasi (yang mencakup 
makna, tanda, retorika, representasi), identitas sosial, dan pengetahuan. 
 Dalam hal metodologis, sejumlah penelitian yang dilakukan dalam 
konteks dekonstruksi terhadap pemberitaan kejahatan di media massa lebih 
banyak dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis 
wacana kritis (critical discourse analysis). Beberapa yang dapat daya tunjukkan 
dalam diskusi ini adalah tulisan dari Maneri dan ter Wal, the Criminalization of 
ethnic group: an issue for media analysis. Masalah penting yang diangkat oleh 
tulisan ini adalah rasialisme. Serta tesis dari Kirst Marrit (1998), berjudul The 
Social Construction of “Bad Girls” as a social Problem: a Comparison of the 
Claims-Making Activity of Social Problems Expert and Print Journalist. Studi ini 
menjelaskan tentang pertarungan claim making dalam konstruksi permasalah 
“Bad Girls” yang melakukan kekerasan, antara media massa dengan ilmuwan 
sosial. Kesimpulan yang diambil adalah adanya perbedaan konstruksi tentang 
girls violent and gang ilvolvement antara media dengan ahli ilmu sosial, terkait 
dengan perbedaan kepentingan dan agenda. 
 
 
Isu-Isu yang Perlu Mendapatkan Perhatian Newsmaking Criminology 
 
 Newsmaking Criminology adalah upaya dekonstruksi (kritik) terhadap 
pemberitaan kejahatan yang kemudian diikuti oleh upaya rekonstruksi (aksi) 
tentang bagaimana seharusnya pemberitaan kejahatan agar tidak mengalami 
mistifikasi. Sebagaimana telah disinggung sedikit dalam bagian awal tulisan ini, 
terdapat sejumlah masalah yang perlu diperhatikan dalam pemberitaan kejahatan. 
Newsmaking Criminology adalah upaya untuk mengawasi dan mengkritik 
sejumlah masalah tersebut, untuk kemudian diberikan jalan keluar tentang 
bagaimana pemberitaan tersebut seharusnya dilakukan agar proporsional dan 
memberikan pemahaman yang tepat tentang kejahatan di masyarakat. 
 Namun demikian, ada pemberitaan tentang subjek-subjek tertentu yang 
perlu dijadikan isu utama proses dekonstruksi dan rekonstruksi dalam 
Newsmaking Criminology. Subjek-subjek tersebut adalah anak, perempuan, dan 
kelompok rentan atau minoritas. Mengapa harus menjadikan subjek-subjek 
tersebut sebagai isu sentral dalam Newsmaking Criminology? Jawaban atas 
pertanyaan ini berangkat dari basis paradigmatik Newsmaking Criminology itu 
sendiri. Kriminologi Realis sangat sensitif terhadap kepentingan kelompok 
masyarakat yang berada di dasar piramida struktur ekonomi dan politik. Seperti 
disinggung oleh Mustofa (2007), pendefinisian kejahatan seharusnya bertolak dari 
kerugian yang dialami subjek korban. Namun kenyataannya pendefinisian 
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kejahatan lebih merupakan proses politik yang melibatkan kepentingan kelompok 
di tengah dan atas piramida struktur ekonomi politik. Oleh karenanya, dalam 
kaitannya dengan pencitraan atau konstruksi sosial tentang kejahatan yang 
didefinisikan bukan berdasarkan kepentingan masyarakat banyak, Newsmaking 
Criminology akan berada pada posisi (berpihak pada) kepentingan masyarakat 
banyak-the bottom of the pyramid. 
 Berikut beberapa contoh ilustrasi. Dalam konflik yang terjadi antara 
freeport (yang didukung oleh polisi) dengan masyarakat asli Papua terkait dengan 
penambangan emas di saluran pembuangan limbah PT Freeport, media massa 
lebih banyak melihatnya sebagai kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat 
karena melakukan aktivitas di area yang terlarang-yang dianggap membahayakan 
keselamatan. Konstruksi ini salah satunya terbentuk karena pihak yang paling 
banyak diwawancarai adalah polisi dan manajemen perusahaan. Pernahkah 
pemberitaan media massa memberikan gambaran lebih dari itu? Bahwa 
munculnya reaksi masyarakat tersebut justru disebabkan oleh marjinalisasi yang 
telah berlangsung puluhan tahun akibat pembagian kekayaan alam Papua secara 
tidak adil. Newsmaking Criminology berada pada posisi dekonstruktif terhadap 
pemberitaan yang tidak proporsional tersebut, untuk kemudian berusaha 
memberikan pemberitaan yang tidak termistifikasi.  

Newsmaking Criminology akan berada pada posisi yang sama dalam hal 
pemberitaan tentang orientasi seks lesbian. Yovi Andriani (2006) memberikan 
analisis menarik tentang hal ini. Dalam penelitiannya berjudul Konstruksi 
Identitas Lesbian Dalam Internet (Analisis Wacana Konstruksi Identitas Lesbian 
pada Artikel-artikel dalam Situs Swara Srikandi), ada kesimpulan yang menarik. 
Bahwa “….internet merupakan ranah teknologi media komunikasi yang memiliki 
konfigurasi yang lengkap dan unik sehingga sangat penting perannya bagi 
kelompok-kelompok yang kurang beruntung (marjinal) dalam kehidupan sosial 
untuk saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dunia virtual seringkali 
dianggap lebih aman dan nyaman bagi mereka daripada dunia nyata yang 
dianggap begitu diskriminatif. 
 Demikian pula dengan pemberitaan tentang anak yang melakukan 
kejahatan. Media massa seharusnya dapat melakukan konstruksi secara 
proporsional dengan mempertimbangkan stigmatisasi yang sangat mungkin terjadi 
bila identitas si anak disebarluaskan dengan sangat jelas. Kesimpulan menarik dari 
penelitian Aminah Chairani (2006) terhadap kasus Raju menarik disimak dalam 
hal ini. Dalam pemberitaan tentang Raju, media massa memang terlihat berpihak 
padanya. Namun identitas yang sangat jelas tentang Raju, mulai dari gambar, 
perilaku, hingga latar sosial ekonominya, justru menciptakan stigmatisasi 
tersendiri bagi dirinya. 
 
 
Struktur Materi Perkuliahan 
 
 Berdasarkan elaborasi tentang sejumlah masalah yang terdapat dalam 
pemberitaan kejahatan, latar paradigmatik (teoritis), dan sejumlah isu-isu (subjek) 
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penting dalam Newsmaking Criminology. Berikut adalah usulan struktur materi 
perkuliahan Newsmaking Criminology I. 
 

I PENGERTIAN NEWSMAKING CRIMINOLOGY 
Latarbelakang munculnya pemikiran Newsmaking Criminology 

II HUBUNGAN MEDIA MASSA DAN KEJAHATAN 
Fungsi Pemberitaan Kejahatan di Media Massa 

III CONSTITUTIVE CRIMINOLOGY 
Kritik Kriminologi dan Solusi Newsmaking Criminology 

IV CULTURAL CRIMINOLOGY 
Media Massa dan Kuasa Wacana Tentang Kejahatan 

V 
KESALAHAN PERSEPSI TERHADAP KEJAHATAN 
Konstruksi Sosial Kejahatan di Media Massa 
Kejahatan dan penciptaan image 

VI GLOBALISASI, MEDIA MASSA DAN PEMBERITAAN KEJAHATAN 
Konstruksi Realitas Kejahatan Global di Media Massa 

VII 

DAMPAK PEMBERITAAN KEJAHATAN 
Pemberitaan Kejahatan yang Keliru dan Munculnya Efek Peniruan, fear of crime, dan 
Kepanikan Moral 
Membuat Kejahatan lebih bermasalah 

VIII MEMBERITAKAN KEJAHATAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB 
Prinsip-prinsip pemberitaan kejahatan menurut etika dan Hukum Pers 

IX MEMBERITAKAN KEJAHATAN MELALUI MEDIA CETAK 
Dasar dan prinsip penulisan berita dan berita investigatif kejahatan di media cetak dan internet 
(media online) 

X MEMBERITAKAN KEJAHATAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK 
Dasar dan prinsip produksi berita kejahatan untuk televisi 

XI TELAAH KASUS 1 
Pemberitaan Anak Sebagai Pelaku Kenakalan dan Korban Kejahatan 

XII TELAAH KASUS 2 
Pemberitaan Perempuan Pelaku dan Korban Kejahatan 

XIII TELAAH KASUS 3 
Pemberitaan Tentang Konflik Sosial 

XIV TELAAH KASUS 4 
Pemberitaan Tentang Kejahatan Terorisme 

XV UJIAN TENGAH 
XVI UJIAN AKHIR 

 
  
Akan Ke mana Newsmaking Criminology II? 
 
 Mengacu pada Pedoman Kurikulum (Reguler dan Ekstensi) Departemen 
Kriminologi 2006-2008, beberapa tujuan pendidikan Program Sarjana 
Kriminologi FISIP UI adalah menghasilkan lulusan yang mampu merumuskan 
alternatif penanggulangan kejahatan dan mampu menerapkan pengetahuan dan 
keterampilan kriminologi dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada 
masyarakat. Rumusan ini saya kira dapat dijadikan dasar bagi arah pengembangan 
Kriminologi Jurnalistik. Termasuk (khususnya) arah pengembangan Newsmaking 
Criminology. Oleh karenanya, Tujuan Terminal dari Konsentrasi Kriminologi 
Jurnalistik, yang di dalamnya terdapat kajian Newsmaking Criminology adalah 
membentuk Jurnalis Kejahatan dan Peradilan Pidana yang bertanggung jawab. 
Dalam Pedoman Kurikulum tersebut, tujuan dari perkuliahan Newsmaking 
Criminology I adalah membahas konstruksi pers dalam pemberitaan kejahatan dan 
membahas prinsip-prinsip dasar untuk mempersiapkan investigative journalistic. 
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Sementara Newsmaking Criminology II merupakan sebuah kelanjutan yang lebih 
menekankan pada aspek penerapan materi-materi teoritis dari Newsmaking 
Criminology I. 
 Dalam tulisan ini saya ingin memberikan sedikit penafsiran tentang arah 
Newsmaking Criminology II menurut sejumlah perkembangan yang ada. Salah 
satunya yang dijabarkan oleh Cecil Greek. Dalam tulisannya Becoming a Media 
Criminologist, Greek memang tidak mengatakan menjadi Kriminolog Media 
adalah sesuatu yang mustahil. Namun bukan berarti menjadi suatu pekerjaan yang 
mudah. Berdasarkan pengalamannya Greek mengatakan upaya menggunakan 
media untuk menyampaikan hasil research kriminologi (sebagai pemberitaan yang 
tidak ter-mistifikasi) akan berhadapan dengan sejumlah hambatan bila kriminolog 
tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana media massa beroperasi, tentang 
bagaimana berkomunikasi secara baik dalam berbagai format media, dan 
persiapan-persiapan lainnya. Greek mengatakan, If criminologists hope to 
communicate through the media they must tailor their findings to these various 
formats. Agar ini dapat dilakukan, kriminolog harus menjadi (semacam) 
konsultan dalam pemberitaan media massa dengan memberikan arahan terhadap 
editing cerita, siapa yang akan diwawancarai, atau cerita (kejadian) apa yang 
harus diberitakan. 
 Penafsiran saya atas argumen Greek ini dapat dikaitkan dengan apa yang 
diharapkan oleh Barak terhadap kriminolog dalam definisinya tentang 
Newmaking Criminology yaitu “....asks of criminologist that they develop 
popularly based languages and technically based skills of communication for the 
purposes of participating in mass consumed ideology of crime and justice.” 
Harapan tersebut adalah konsekuensi dari tujuan Newsmaking Criminology itu 
sendiri sebagai upaya untuk demistifikasi pemberitaan kejahatan. Gregg Barak dan 
Cecil Greek menurut saya menambah domain Newsmaking Criminology sebagai 
sebuah kajian. Tidak hanya sebagai upaya dekonstruksi dengan metodologi 
kriminologi, namun juga mulai masuk ke wilayah komunikasi massa dan 
penguasaan (pemahaman) terhadap proses produksi media massa, mulai dari pra 
produksi (merumuskan apa cerita/peristiwa yang akan diberitakan), produksi 
(memahami prinsip dan etika dalam penulisan, pengambilan visual, atau peliputan 
audio visual), hingga pasca produksi (dalam proses editing) sebagai bentuk 
kontrol terakhir kriminolog atas produksi berita tersebut. Dengan demikian, 
Newsmaking Criminology II dalam hal ini dapat diposisikan sebagai kajian yang 
bertujuan memberikan technically based skills of communication tersebut. 
 Tulisan lain dari Cecil Greek (2005) berjudul Visual Criminology: Using 
Photography (and videography) as an Ethnographic Research Method in 
Criminal Justice Settings juga menarik terkait dengan Newsmaking Criminology. 
Greek mengatakan Kriminologi Visual dapat dijadikan salah satu Metode Dalam 
penelitian Kriminologi, karena gambar (foto) dan rekaman audio visual (video) 
dapat dijadikan bahan analisis tentang realitas kejahatan dan sekaligus dapat 
digunakan untuk merekonstruksi image tentang penjahat, kejahatan, dan peradilan 
pidana agar lebih proporsional. 
 Salah satu bentuk implementasi Kriminologi Visual ini adalah penelitian 
Greek sendiri tentang relasi antara peradilan pidana (khususnya polisi) dengan 
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masyarakat. Menurut Greek, street photography tentang interaksi polisi dengan 
masyarakat ini dapat difokuskan pada dua fenomena. Pertama, sistem peradilan 
pidana sebagai pekerjaan keseharian (polisi). Kedua, kondisi alamiah komunitas 
(masyarakat) dan situasi di mana polisi berinteraksi dengan warga masyarakat di 
jalanan dan di fasilitas peradilan pidana. Hasil dari street photography ini dapat 
dijadikan bahan dalam menganalisis gejala/kecenderungan dalam relasi tersebut. 
Selain juga kemudian dapat dipergunakan untuk bahan pemberitaan di media 
massa. 
 Sebagai ilustrasi, penelitian Greek ini dapat kita kontekstualisasi di 
Indonesia. Dalam hubungan atau interaksi antara polisi dengan masyarakat, di 
Indonesia terdapat image bahwa relasi tersebut adalah relasi yang tidak setara di 
mana polisi dicitrakan sebagai suatu institusi yang beyond masyarakat. Bertugas 
sebagai pengawas gerak-gerik masyarakat dan akan memberikan tindakan represif 
bila terjadi pelanggaran. Image tentang polisi di masyarakat Indonesia masih 
sebagai polisi yang militeristik, bukan polisi yang berjiwa sipil. Dalam 
kenyataannya, image yang tercipta tidak semuanya benar. Bahkan dapat dikatakan 
polisi yang militeristik bukanlah gejala umum secara institusional. Setidaknya ini 
dibuktikan dengan keinginan Kepolisian sendiri untuk menjadi polisi sipil seiring 
reformasi politik di Indonesia. Street Photography dapat digunakan sebagai 
metode dalam mendeskripsikan bagaimana interaksi sebenarnya antara polisi 
dengan masyarakat, sekaligus dapat merekonstruksi bagaimana interaksi yang 
seharusnya terjadi antara polisi dengan masyarakat di Indonesia. 
 Gambar 1 berikut adalah satu contoh gambar bagaimana keseharian polisi 
di Inggris, yang sekaligus dapat kita maknai sebagai upaya rekonstruksi 
bagaimana seharusnya polisi itu di masyarakat. Terlihat bagaimana leburnya 
polisi dengan masyarakat ketika berlangsung sebuah karnaval. Greek ingin 
menyampaikan melalui gambar tersebut, bahwa polisi bukanlah institusi beyond 
masyarakat. Polisi justru merupakan bagian dari keseharian masyarakat, bahkan 
masyarakat itu sendiri. Di Indonesia mungkin dapat dilustrasikan dengan gambar 
2 di bawah ini.  
 

Gambar 1 
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Gambar 2 

 
 
  
 Dengan demikian, terkait dengan kajian Newsmaking Criminology, 
Kriminologi Visual-yang disebut Greek sebagai sebuah metode-dapat bermanfaat 
dalam dua hal. Pertama bahan research (analisis) tentang polisi dan masyarakat. 
Kedua, rekonstruksi image bagaimana polisi itu seharusnya. 
 
Penutup 
 
 Mendalami Newsmaking Criminology sama halnya dengan membiasakan 
para kriminolog untuk terlibat dalam pertarungan wacana tentang kejahatan, 
peradilan pidana, dan ideologi keadilan. Katakanlah membiasakan para 
kriminolog untuk terlibat dalam analisis kebijakan kriminal. Apa yang dapat kita 
lakukan di Departemen Kriminologi FISIP UI? Saya kira banyak. Minimal tetap 
terus bersedia menjadi narasumber dalam seminar, bersedia diwawancarai oleh 
televisi atau media cetak, atau berupaya membuka opini di media. Seperti yang 
dikatakan Cecil Greek, menjadi Media Criminologist itu mungkin saja. 
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