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Media online sebagai sarana untuk mengakses informasi bagi masyarakat memiliki 

banyak manfaat dan banyak digunakan untuk mencari berita. Hal tersebut bisa dilihat 

dengan lebih populernya media online di kalangan masyarakat. Berbagai berita baik 

politik, ekonomi, sosial maupun agama dapat dengan mudah diakses pada situs-situs berita 

media online. Berita mengenai fenomena gerakan ISIS di Indonesia pun dapat dengan 

mudah diakses melalui media online. Berbagai situs berita ramai memberitakan fenomena 

gerakan ISIS di Indonesia bahkan menjadi trending topik. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan isi berita Fenomena 

Radikalisme Gerakan ISIS di Indonesia pada media online yang dimuat pada bulan 

Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Subjek dalam penelitian ini adalah 

media online. Objek dalam penelitian ini adalah isi berita mengenai Fenomena 

Radikalisme Gerakan ISIS di Indonesia.  

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif Sumber data dalam penelitian ini 

adalah situs berita pada media online. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan dokumentasi .Uji Keabsahan data dalam penelitian ini dengan mencari isi 

berita mengenai radikalisme gerakan ISIS pada media online. Sedangkan analisis datanya 

menggunakan content analysis pada media online mengenai gerakan ISIS di Indonesia. 

Hasil penelitian ini menunjukkan isi berita pada media online yang menjelaskan 

bahwa semenjak kemunculannya di Indonesia gerakan ISIS  lebih dikenal sebagai 

kelompok radikal yang berkedok agama. Gerakan ISIS bukanlah kelompok yang 

memperjuangkan Islam sesungguhnya. Tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukannya di 

Irak dan Suriah tidak mencerminkan sebagai kelompok yang berasal dari rahim umat 

Islam tetapi merupakan kelompok yang telah mencoreng Islam sebagai agama 

rahmatanlilalamin. Berita pada media online menjelaskann bahwa gerakan ISIS di 

Indonesia dapat mengancam Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. 

Media online yang digunakan sebagai subjek dalam penelitian ini dengan metode analisis 

isi dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian serupa, juga sebagai media mencari 

informasi untuk mengetahui berita mengenai gerakan ISIS. 

Kata kunci: Fenomena gerakan ISIS, radikalisme, Berita, Media online. 

 

 



PENDAHULUAN 

Media online sudah menjadi media yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Media 

yang menawarkan berbagai kemudahan dalam hal mencari beritta, bergaul dan berbisnis 

ini, sudah menjadi sahabat terbaik bagi masyarakat. Melalui media online masyarakat 

dapat dengan mudah mengakses informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Semua itu mudah dapat diakses dengan cepat tanpa membutuhkan biaya yang mahal. 

Media online menawarkan sebuah kesempatan berkomunikasi yang mampu menembus 

ruang dan waktu. Berbagai informasi dan berita yang menjadi pembicaraan terhangat dari 

segala penjuru, dapat di akses dengan daya kerja media online. Begitu banyak manfaaat 

yang dapat diberikan oleh media online ini terhadap masyarakat (Al-Misbahi:2011).  

Sejak kemajuan teknologi, perkembangan komunikasi mengalami banyak 

perubahan. Perubahan informasi tersebut mempengaruhi masyarakat. Setiap kegiatan yang 

orang lakukan tidak terlepas dengan munculnya informasi-informasi baru setiap harinya. 

Hal tersebut menjadikan informasi menjadi hal yang penting dan perlu diketahui dalam 

kegiatan masyarakat. Pada kenyataannya banyak orang yang mencari informasi dengan 

berbagai cara, salah satunya adalah membaca berita di media online.  

Fenomena saat ini terjadi adalah meningkatnya semangat keagamaan di berbagai 

dunia. Saat ini semangat keagamaan di berbagai negara telah diwarnai dengan sikap 

berlebihaan dan ekstrem (Yunus Qardhawi dalam Lazuardi Biru, 2012:1). Berbagai aksi 

kekerasan dan terorisme kini melekat di agama Islam. Tuduhan terhadap agama Islam 

sebagai agama yang menganjurkan kekerasan dan terorisme selalu terdengar. Berbagai 

berita-berita di berbagai media ramai memberitakan hal tersebut. Berita yang akhir-akhir 

ini ramai diberitakan yaitu gerakan ISIS. Suatu fenomena yang saat ini menjadi trending 

topik berbagai media, khususnya media online. 

Berita fenomena gerakan ISIS adalah suatu berita terkait dengan kelompok yang 

lahir di Irak dan Suriah. ISIS adalah singkatan Islamic State of Irak and Suriah lahir pada 

tahun 2013 dengan ketua Abu Bakar al-Baghdadi. Sepak terjang ISIS di Irak dan Suriah 

banyak diberitakan. Kelompok yang awalnya ciptaan Al-Qaeda itu tampil sebagai gerakan 

yang amat sadis dan banyak melakukan tindakan di luar kemanusiaan. Kelompok ini 



dikenal dengan cara-cara kekerasan, pembunuhan, pemaksaan kehendak, menghancurkan 

tempat-tempat yang dianggap suci oleh umat Islam, merampok, menarik pajak. Kelompok 

ini bercirikan bendera hitam dengan kalimat tauhid sebagai lambang. 

Indonesia negara yang terdiri atas 17.504 buah pulau besar dan kecil yang 

bertebaran antara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera 

Hindia. Luas Kepulauan Indonesia kira-kira 5.193.252 km persegi. Panjangnya antara 

Sabang sampai Merauke lebih kurang mencapai 5.110 km dan itu hampir menyamai 

besarnya Benua Eropa, dengan berbagai keberagaman dari sisi bahasa, budaya, suku, 

kondisi alam, dan agama. Agama di Indonesia yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah 

diantaranya: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha. Agama Islam 

merupakan agama yang paling banyak dianut di Indonesia (Kansil, 2011:153). 

 Sebagian masrakat negara Indonesia mayoritas penduduknya sebagian besar 

muslim ternyata menjadi target ISIS. ISIS dikabarkan telah masuk di negara Indonesia 

sejak bulan Juli 2014 lalu dengan kemunculan beberapa kelompok di Bundaran HI yang 

melakukan aksi baiat pertama kali. Akan tetapi kemunculannya baru diketahui di 

Indonesia, pada saat video dukungan sekelompok warga negara Indonesia yaitu Abu 

Muuhammad al Indonesi tampil berapi-api pada tanggal 8 Agustus 2014 berjudul ‘Join 

The Ranks’ atau Ayo Bergabung di unggah di youtube . Kemunculannya yang tidak 

pernah diduga memberikan kabar buruk di Indonesia sebagai negara kesatuan yang 

menjunjung tinggi akan persatuan dan kesatuan ini.  

Media online sebagai penyampai berita kepada masyarakat umum yang dimuat 

diberbagai situs online sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Terkait berita fenomena 

gerakan ISIS di Indonesia adalah pengetahuan yang harus diketahui masyarakat. Ancaman 

akan keberadaan kelompok ISIS yang mencari dukungan kepada masyarakat Indonesia 

tidak boleh dibiarkan. Kelompok ini harus diwaspadai. Pancasila yang dijadikan sebagai 

pedoman dalam berkebangsaan harus tetap di pertahankan terkait dengan kelompok 

radikalisme yang ingin mengganti dasar negara Indonesia. Penegakkan hukum terkait 

dengan kelompok yang mendukung ISIS pun harus ditindak secara tegas.  



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini 

mendorong peneliti untuk mendeksripsikan Fenomena Radikalisme Gerakan ISIS di 

Indonesia (Analisis Isi Terhadap Berita pada Media Online mengenai Gerakan ISIS di 

Indonesia).  Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat 

diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau disiplin ilmu tertentu. Fenomena bisa 

terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia (Hanif, 2011). Munculnya Islamic 

State of Irak and Syiria (ISIS) adalah fenomena baru dan mengejutkan saat ini. ISIS 

sebuah kelompok yang melakukan operasinya di Irak dan Suriah, telah membawa 

pengaruh kepada negara-negara di dunia. Gerakan yang dipimpin oleh Abu Bakar al-

Baghdadi ini dikenal dengan cara sadis yaitu menghalalkan segara cara seperti membunuh, 

membantai, menjarah, meneror siapapun dari kelompok manapun yang berbeda, 

menghalangi, dan menolak keberadaan kelompok ISIS.  

Radikalisme adalah kualitas atau pernyataan atau prinsip atau doktrin politik atau 

perubahan sosial yang mengakar (kamus Webster, sebagaimana yang dikutip oleh Zen, 

2012:1). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwa radikalisme adalah suatu 

paham yang menghendaki adanya perubahan pergantian terhadap suatu pemerintahan di 

masyarakat yang dalam setiap aksinya menggunakan kekerasan, dan suka memaksakan 

kehendak. Radikalisme memiliki sejarah yang dimunculkan dengan sikap fanatik, 

intoleransi, dan ekslusif dalam Islam pertama yang ditampakkan oleh kaum Khawarij 

sejak abad pertama hijriyah (Santosa, 2012). Radikalisme memiliki ciri yang melekat yaitu 

sebagai berikut:  

1) Memperjuangkan Islam secar Kaffah, dimana syariat Islam sebagai hukuman 

negara. 

2) Mendasarkan praktek keagamaannya pada orientasi masa lalu (safety).  

3) Cenderung memusuhi Barat, terutama sekularisasi dan modernisasi. 

4) Perlawanan terhadap liberalisme islam yang tengah berkembang di Indonesia. 

(Abdurrahmad Mas’ud sebagaimana yang dikutip oleh Puspenda.go.id, 2014). 

Tujuan dari radikalisme adalah kekuasaan dan penguasaan politik dengan 

mengedepankan atau mencover atau memamfaatkan golongan, kelompok-kelompok 



primordial (suku, bangsa, ras, keyakinan, keagamaan, dan kepercayaan). Berbagai 

pendekatan primordial inilah gerakan radikalisme membangun kekuatan untuk 

mendapatkan legitimasi dan solidaritas  (Dwilaksana, 2014). ISIS adalah sebuah kelompok 

dengan cita-cita membuat sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. Kelompok ini 

awalnya adalah binaan atau ciptaann Al-Qaeda untuk wilayah Irak, akan tetapi dengan 

terjadinya konflik di Suriah, ISIS pun terlibat (Samantho, 2014:29).  

Kelompok ini memiliki sejarah yang cukup panjang setelah invasi Amerika Serikat 

ke Irak pada tahun 2003 yang awalnya dibentuk oleh Al-Qaeda, dengan nama Al-Qaeda bi 

Iraq yang didirikan pada tahun 2010 dengan ketua Abu Bakar al-Baghdadi dan akhirnya 

memisahkan diri berganti nama menjadi ISIS (Khazanah Islam dalam youtube:2014). 

Gerakan ISIS memiliki memiliki ciri yang melekat padaa kelompok ini yaitu. Pertama, 

bendera berwarna hitam. Kedua, kelompok yang lemah, Ketiga, hati yang keras (arogan 

dan sadis). Keempat, mengaku mendirikan negara Daulah Islamiyah yang bertujuan 

mendirikan negara Islam. Kelima, mengajak kepada Al-Quran. Keenam, nama-nama 

mereka semuannya julukan atau alias. Ketujuh, nama keluarga mereka adalah nama 

daerah. Kedelapan, memelihara janggut mereka hingga panjang (Samantho, 2014: 33-35).  

Pancasila adalah pemikiran secara kritik dan sistematik untuk mencari hakikat atau 

kebenaran mengenai lima prinsip kehidupan manusia (Bakry, 2010:162-163). Pancasila 

sebagai landasan idiil bagi bangsa Indonesia memiliki arti bahwa Pancasila merupakan 

pandangan hidup dan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan cita-cita hukum bangsa, 

dan negara, serta cita-cita moral bangsa Indonesia (Ranjabar, 2014:38). Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis, yang mempunyai arti bahwa UUD 1945 

mengikat pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga 

negara Indonesia di mana pun mereka berada dan setiap pedudukan yang berdomisili di 

wilayah Negara Republik Indonesia, (Syarbaini, 2011:105). Bhineka Tunggal Ika. 

Bhineka Meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah 

satu kesatuan. Meskipun bangsa dan negara Indonesia memiliki kebudayaan dan adat-

istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia 

namun keseluruhannya merupakan suatu permasalahan yaitu bangsa dan negara Indonesia. 



Keanekaragaman tersebut bukan merupakan perbedaan yang bertentangan justru menyatu 

dengan dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna 

persatuan bangsa dan negara Indonesia (Mulyana, 2014). Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah Negara yang kedaulatan ke luar dan ke dalam dan kekuasaan untuk 

mengatur dan memimpin seluruh daerah Negara berada pada pemerintah pusat yang 

memiliki kekuasaan tertinggi dan sah dan ditaati oleh rakyat Indonesia (Jaya, 2013).  

Berita adalah Suatu kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian 

sebagian besar dari pembaca (Dean M. Lyle Spencer sebagaimana yang dikutip oleh 

Abdulkarim, 2008:97). Berita juga diartikan sebagai laporan tentang peristiwa atau 

pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, serta masih baru 

dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik.  

Media online merupakan media komunikasi yang pemamfaatannya mengunakan 

perangkat internet. Media online tergolong media massa yang populer dan bersifat khas 

(Suryawati, 2011:46). Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

media online adalah media komunikasi yang memiliki jaringan teknologi informasi.  

Analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas 

suatu fenomena dengan memamfaatkan dokumen (teks) Eriyanto, 2013:10). Analisis isi 

adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematis dan deksripsi 

kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak (manifest) . Analisis isi merupakan suatu 

teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk 

mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator 

yang dipilih (Bungin, 2010:187).. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa analisis isi adalah suatu metode yang secara sistematik untuk mempelajari, 

mengolah, dan menarik kesimpulan terhadap suatu fenomena pesan yang tampak  

 

METODE PENELITIAN 

1. Waktu penelitian 

Waktu Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama empat bulan yaitu mulai bulan 

Oktober 2014 sampai dengan bulan Januari 2014. 



2. Jenis penelitisn 

Jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam jenis penelitian deksriktif 

kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode analisis isi. Sebelum melakukan 

penelitian ini membatasinya dalam kategorisasi yang dipilih secara jelas dan 

menghindari perbedaan pandangan dengan peneliti lain. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis isi untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam isi berita pada 

media online mengenai fenomena radikalisme gerakan ISIS di Indonesia. 

3. Subjek dan Objek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah media online. Untuk objek dalam penelitian 

ini adalah berit mengenai Fenomena Radikalisme Gerakan ISIS di Indonesia. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah situs berita yang terdapat pada media 

online, beserta hal lainnya yang berkaitan dengan Gerakan ISIS. Dalam penelitian ini 

diklafikasikan menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer, dan sekunder. 

5. Teknik analisis data 

Fokus analisis penelitian ini adalah pada isi yang terdapat pada media online. 

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, 

sedangkan tipe penelitin ini menggunakan tipe deksripsi kualitatif. Dimana peneliti 

mendeksripsikan teks berita secara mendalam. Peneliti bertindak sebagai aktivis yang ikut 

memberi makna secara kritis pada realitass yang diberitakan oleh media. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi pada media online dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini membahas lebih mendalam 

terhadap adanya isi informasi yang disajikan oleh media online. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Isi temuan hasil berita Fenomena Radikalisme Gerakan ISIS di Indonesia pada media 

online. Media online merupakan salah satu dari berbagai media yang ada ramai 

memberitakan fenomena gerakan ISIS. Media online sebagai objek untuk mencari 

informasi gerakan ISIS menunjukkan beberapa indikator yang terdapat pada kemunculan 



kelompok ISIS yang berpaham radikalisme. Fenomena ISIS merupakan isu yang saat ini 

ramai diperbincangkan di Indonesia saat ini semenjak kemunculannya diketahui oleh 

masyarakat Indonesia dari dukungan warga Indonesia yang melakukan aksi baiat di 

beberapa daerah serta video yang diunggah di youtube baik berupa dukungan maupun 

ancaman. ISIS merupakan singkatan Islamic State of Irak and Syiria adalah gerakan 

keagamaan yang berupaya untuk menegakkan pemerintahan atau negara yang 

berlandaskan sistem islam (Khilafah Islamiyah) yaitu  kelompok ekstremis yang 

mengikuti ideologi garis keras Al-Qaidah dan berpedoman kepada prinsip-prinsip jihad 

global (Ramdhany:2014). Kelompok ISIS memiliki ciri Bendera bewarna hitam, hati yang 

keras (arogan dan sadis). ISIS yang merupakan kelompok radikal baik itu Al-Qaeda, 

Taliban, Nusra, Boko Haram, dan Asyabab merupakan gerakan yang selalu menghasilkan 

karya sadisme dan brutalisme. ISIS yang dikenal sebagai kelompok radikal selalu 

menggunakan karya sadisme dan brutalisme (Samantho, 2014: 33-35).  

Tindakan-tindakan gerakan kelompok ini yang radikal lebih dikenal dunia 

ketimbang tujuan gerakan ini yang ingin mendirikan daullah Islamiyah. Berdasarkan 

sumber menyatakan bahwa kelompok ini berkedok agama. Islam sebagai agama yang 

rahmatan lil alamin semakin tercoreng dengan kelompok yang tidak mempunyai toleransi 

tersebut. Cara-cara yang dilakukan gerakan ISIS sangat bertentangan dengan apa yang 

diajarkan Islam dalam Al-Quran. Hal tersebut membenarkan bahwa ISIS mengajak 

kepada Al-Quran tetapi mereka tidak memahaminya. Kelompok ini mengajak kepada Al-

Quran, tetapi tidak mengerti pesan serta nilai agung yang terkandung di dalamnya 

(Samantho, 2014: 33-35). Apa yang dilakukan ISIS tidak sama sekali mencerminkan 

ajaran agama Islam yang mencintai kedamaian, toleransi, kerukunan, dan saling mencintai 

antar sesama. Berdasarkan hasil temuan menjelaskan bahwa tindakan gerakan ISIS sangat 

mencoreng agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. ISIS hanyalah sebuah 

kelompok yang berkedok agama dan tidak mencerminkan Islam. 

Hasil temuan studi menunjukkan bahwa semenjak kemunculannya di Indonesia 

gerakan ISIS  lebih dikenal sebagai kelompok radikal yang berkedok agama. Gerakan ISIS 

bukanlah kelompok yang memperjuangkan Islam sesungguhnya. Tindakan-tindakan 



ekstrim yang dilakukannya di Irak dan Suriah tidak mencerminkan sebagai kelompok 

yang berasal dari rahim umat Islam tetapi merupakan kelompok yang telah mencoreng 

Islam sebagai agama rahmatanlilalamin. Kelompok ini di Indonesia dianggap dapat 

mengancam empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, 

dan NKRI. Kelompok ISIS bertentangan dengan keempat pilar tersebut dikarenakan 

kelompok ini berusaha mengubah dasar negara Indonesia, menjadi dasar negara sesuai 

ajaran Islam dan mencoba mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Terkait dengan 

ancaman ISIS terhadap empat pilar kebangsaan yaitu sebagai berikut: 

1) Ancaman ISIS terhadap Pancasila  

Berdasarkan hasil analisis berita pada media online mengenai gerakan ISIS atas 

menjelaskan bahwa gerakan radikalisme ISIS yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai 

dasar negara yang dianggap sebagai Thagut atau berhala, bahkan mencoba untuk merubah 

dasar Indonesia menjadi negara agama dapat mengancam bagi Pancasila sebagai ideologi 

negara sekalgus pilar kebangsaan.  

2) Ancaman ISIS terhadap UUD 1945 

Hasil analisis berita pada media online di atas menjelaskan bahwa terdapat indikator 

yang menjelaskan mengenai perasaan terancam. Perasaan terancam tersebut yaitu 

berkaitan dengan ancaman ISIS pada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di negara 

Indonesia. ISIS yang mulai eksis di negara Indonesia dengan kemunculan di media sosial 

seperti youtube dengan pernyataannya yang ingin menegakan kekhalifahan telah memberi 

ancaman kepada UUD 1945.Hasil analisis menjelaskan bahwa UUD 1945 menjadi 

terancam akan keberadaan ISIS adalah karena ISIS ingin membentuk sebuah negara Islam 

yang tunduk pada aturan Islam. Aturan yang dibuat ISIS bertentangan dengan aturan yang 

telah diatur UUD 1945 sejak awal kemerdekaan Indonesia yang merupakan kesepakatan 

bangsa Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara yang mempunyai keberagaman agama 

dan mempunyai perlindungan untuk memeluk agama masing-masing sesuai dengan aturan 

pada UUD 1945 tidak akan sesuai dengan yang ISIS kehendaki sebagaimana ingin 

mendirikan negara Islam dengan aturan Islam.  



Hasil analisis berita pada media online mengenai gerakan ISIS menjelaskan bahwa 

ISIS dapat mengancam UUD 1945 dikarenakan kelompok ISIS ingin membentuk negara 

Islam yang tunduk pada hukum Islam. Dalam hal in apa yang diinginkan ISIS untuk 

menerapkan hukum Islam di negara Indonesia tidak sesuai dengan isi pokok UUD 1945 

itu sendiri. Selanjutnya bahwa ISIS dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara 

Indonesia dengan pemberlakuan hukum Islam karena Indonesia sendiri merupakan negara 

yang pluralistik dan menghargai toleransi beragama.  

3) Ancaman ISIS terhadap Bhineka Tunggal Ika 

Hasil analisis pada berita di media online menjelaskan bahwa ISIS dapat 

mengancam keberagaman dalam Bhineka Tunggal Ika yang merupakan makna semboyan 

negara Indonesia. ISIS dapat mengancam umat non muslim maupun muslim sekalipun 

yang tidak sepaham dengan kelompok ini. Keberagaman yang dimiliki Indonesia akan 

hilang dengan upaya ISIS yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia yang dijadikan 

sebagai target selanjutnya kelompok ini untuk melebarkan wilayah kekuasaannya. 

Berdasarkan hasil analisis berita pada media online terkait menunjukkan adanya ancaman 

kelompok ISIS di Indonesia terhadap bhineka Tunggal Ika dan dapat berbahaya bagi 

keberagaman yang ada baik dari perbedaan suku, agaama, ras, budaya dan sebagainya. 

Dalam hal ini juga akan terjadi perpecahan umat di Indonesia akibat sikap intoleransi yang 

dibawa gerakan radikal ISIS di Indonesia.  

4) Ancaman ISIS terhadap NKRI 

Negara mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah strategis agar 

gerakan ISIS tidak berkembang. Berdasarkan hasil analisis isi berita pada fenomena 

gerakan ISIS di Indonesia, bahwa ISIS mengancam NKRI bagian dari empat pilar 

kebangsaan. Hal tersebut karena upaya gerakan ISIS yang ingin merubah negara Indonesia 

menjadi negara Islam.  

 

SIMPULAN 

Media Online adalah media yang digunakan sebagai sarana mencari informasi 

terhadap fenomena gerakan ISIS. Fenomena gerakan ISIS yang diberitakan dalam media 



online terdapat pada hasil analisis terhadap isi berita yang berdasarkan indikator yang 

muncul pada gerakan ISIS di Indonesia yaitu sebagai berikut: 

a) Berita fenomena gerakan ISIS di Indonesia terkait dengan agenda Islamic ISIS di 

Indonesia. Agenda Islamic ISIS itu ditunjukkan pada hasil analisis isi berita yang 

menjelaskan bahwa gerakan ISIS di Indonesia ingin menegakkan syariat Islam 

menghancurkan candi borobudur, dan menarik dukungan warga negara Indonesia.  

b) Dukungan terhadap organisasi ISIS ditunjukkan hasil analisis isi berita yang 

menjelaskan bahwa sudah banyaknya warga negara Indonesia yang bergabung 

dengan kelompok ISIS di Indonesia yang berbaiat dan mengaku sebagai kelompok 

ISIS. Bahkan sudah berangkat ke Irak dan Suriah, Dukungan tersebut berasal dari 

daerah Solo (Jawa Tengah, Malang, Bima, Bekasi, Jakarta, Aceh, Poso.Dukungan 

tersebut juga berasal dari para napi yang pernah terkait dengan kasus terorisme 

seperti Abu Bakar Baasyir, Amir, Santoso. 

c) Keanggotaan gerakan ISIS ditunjukkan pada berita di media online yang banyak 

memberitakan keanggotaan gerakan ISIS asal negara Indonesia sudah cukup 

banyak. Bahkan beberapa situs berita internasional menjelaskan bahwa kebanyakan 

berasal dari negara Indonesia.  

d) Perasaan tidak aman ditunjukkan dalam isi berita pada media online bahwa 

semenjak kemunculan ISIS di Indonesia telah memberi perasaan tidak aman dan 

harus diwaspadai. 

e) Perasaan terancam ditunjukkan dalam hasil analisis isi berita, bahwa gerakan ISIS 

dapat mengancam stabilitas, persatuan dan kesatuan, NKRI, Pancasila, Bhineka 

Tunggal Ika serta merusak kedaulatan bangsa. 

f) Intoleransi ditunjukkan bahwa gerakan ISIS merupakan kelompok yang intoleransi 

yang tidak menerima perbedaan. 

g) Jihadisme ditunjukkan dalam hasil analisis isi berita, kelompok ini menggunakan 

strategi jihad sebagai upaya mencari dukungan warga negara Indonesia. Beberapa 

warga negara Indonesia sebagian sudah berpergiak ke Irak dan Suriah atas nama 

jihad kemanusiaan. 



h) Tindakan radikalisme ditunjukkan dalam hasil analissis isi berita yang menjelaskan 

bahwa gerakan ISIS merupakan kelompok radikal yang suka melakukan kekerasan, 

pembunuhan, bom bunuh diri, terorisme dan tindakan lainnnya yang brutal. 

i) Sikap radikal ditunjukkan dalam hasil analisis isi berita yang menjelaskan bahwa 

gerakan ISIS menunjukkan sikap radikal dari sikap intoleransi, dan suka 

membenarkan setiap gagasan yang dilakukan gerakan ISIS.  
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