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ABSTRAK 

Dadan  Sopian      : Peristiwa Bom Bali 12 10 2002 Dalam Liputan Media Masa 

Nasional (Kompas dan Republika) Dengan Analisis 

Perbandingan. 

Peristiwa Bom Bali 12-10 -2002 itu merupakan sebuah peristiwa ledakan bom yang 

sangat menarik, karena dalam kasus atau peristiwa seperti pengeboman  banyak orang atau 

lembaga yang menjadi kambing hitam, oleh karenanya atas periswita Bom Bali 2002 itu 

dikaitkan dengan orang Islam, bahwa Islam itu agama yang mengusung kekerasan atas 

peristiwa tahun 2001 yaitu Gedung WTC Amerika Serikat. Serta Islam itu dikatakan sebagai 

Teroris. Kemudian penulis mengmabil dua surat kabar harian Kompas dan Republika dalam 

penelitian ini karena koran ini mewakili dua kubu yaitu nasionalis dan Islam.  

Dalam kasus ledakan yang terjadi di Jalan Legian Kuta Bali, penulis mengambil 

hanya dua rumusan masalah yaitu Bagaimana peristiwa Bom Bali 2002? Serta bagaimana 

Liputan media Kompas dan Republika dalam meliput peristiwa Bom Bali 2002? Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui tentang peristiwa Bom Bali 2002? Serta mengetahui Liputan 

media Kompas dan Republika dalam meliput peristiwa Bom Bali 2002. 

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penelitian 

metode sejarah yaitu dengan cara mengumpulkan sumber (Heuristik) kemudian setelah 

mendapatkan sumber lalu lanjut dengan tahap selanjutnya yaitu menguji keaslian dan 

keotentikan sumber (kritik) setelah itu ditafsirkan dengan menggunakan metode (Interpretasi) 

kemudian ketahap penulisan yaitu (Historiografi). 

  Peristiwa Bom Bali merupakan sebuah peristiwa peledakan Bom di Bali 2002 di 

jalan Legian Kuta Bali. 

Isi liputan dari media Kompas dari tanggal 13 sampai 20 Oktober 2002 yang dibahas 

mengenai peristiwa, respon dan dampak. Sedangkan isi dari liputan media Republika dari 

tanggal 15, 16 dan 18 Oktober 2002 yang dibahas mengenai peristiwa, pro kontra RUU 

Antiterorism dan dampaknya. 

Perbandingan dari kedua media ini penulis ambil dari segi jumlah artikel, isi liputan 

dan perbandingan penulis artikel. Kalau dari segi jumlah lebih banyak media Kompas dari 

segi isi hampir sama tapi yang lebih detail itu media kompas. Sedangkan dari penulis artikel 

itu media Republika yang ada kalau media Kompas penulis belum menemukan. 


