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Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang “Bagaimana Video ’Kony
2012’ dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong gerakan sosial oleh Invisible
Children?”, penulis telah membuat analisa dengan menggunakan teori framing.
Menurut analisa penulis, bingkai dalam video Kony 2012 dapat dikategorikan
menjadi tiga bagian sesuai dengan teori collective action frames. Pada bagian
awal, (menit 0:0 – 8.00) video berfokus untuk menceritakan penderitaan korbankorban kekerasan LRA di Uganda, terutama tentang cerita Jacob. Pada bagian ini,
penonton akan dengan mudah dapat mengidentifikasi korban kekerasan LRA.
Sehingga bagian ini dapat dikategorikan dalam injustice frames.
Kemudian pada bagian tengah video (menit 8:01- 14:30), video berusaha
untuk menggiring opini penonton dalam mengidentifikasi Joseph Kony sebagai
sosok ‘musuh’ yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi dalam injustice
frames. Bagian tengah dari video ini dapat dikategorikan sebagai identity framing.
Pada bagian terakhir (menit 14:31-20:27), video berusaha menunjukan
usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Invisible Children sebelum video Kony
2012 dirilis. Invisible Children dengan bantuan media sosial seperti facebook dan
twitter, telah banyak merekrut masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi
mendorong pemerintah Amerika Serikat agar melakukan intervensi kemanusiaan
ke Uganda. Pada bagian akhir video (menit 20:27-29:58) video ini memberikan
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instruksi apa yang dapat dilakukan penonton agar kasus pencarian Joseph Kony ini
tidak kehilangan relevansinya. Bagian akhir ini dapat dikategorikan sebagai agency
frames atau ‘call to arm’. Bagian ini jugalah yang menjadi krusial dalam
mendorong gerakan sosial.
Setelah mengkategorikan video menjadi tiga bagian dalam collective action
frames, penulis menggunakan teknik framing device dan reasoning device untuk
menganalisa konten dan wacana video. Gunanya adalah untuk memperkuat
argumen penulis tentang pengkategorian tersebut. Dalam menganalisa, penulis
tidak menggunakan seluruh elemen dari framing dan reasoning device di setiap
kategori. Penulis hanya menggunakan beberapa elemen di setiap kategori. Elemen
framing dan reasoning device mana yang akan dipakai adalah tergantung dari
analisa wacana dan konten oleh penulis.
Pada bagian awal video, penulis mengkategorikannya sebagai injustice
frames. Tujuan dari bingkai injustice frames adalah untuk mengidentifikasi
sosok ‘korban’ dengan cara menunjukkan ketidakadilan yang terjadi. Teknik yang
digunakan adalah dengan personifikasi korban. Terlihat dalam framing exemplar
(penggunaan contoh) yang menggambarkan sosok Gavin sebagai contoh kehidupan
anak ideal. Gambaran tersebut kemudian dibandingkan dengan sosok Jacob di
Uganda sebagai korban dari kekerasan LRA. Perbandingan dilakukan dengan
adegan yang menunjukan kehidupan sehari-hari, cita-cita, dan cara pandang antara
Gavin dan Jacob. Video juga menggunakan depiction (pemilihan kata) yang
menggambarkan ketakutan Jacob dan teman-teman sebayanya. Kata “worry”,
“scared”, dan “fear” diucapkan berulang-ulang untuk menguatkan pencitraan
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Jacob sebagai korban. Selain itu, lewat bingkai metaphor penonton juga diajak
berfikir tentang ketidakadilan dalam media yang masih sangat Amerika-sentris
sehingga kasus kekerasan LRA kurang mendapatkan liputan dan tidak diketahui
oleh banyak orang. Padahal, hidup anak-anak korban kekerasan LRA di Uganda
sama pentingnya dengan nilai hidup anak-anak lainnya di dunia. Namun mereka
seakan-akan dibiarkan terlantarkan tanpa bantuan dari dunia internasional.
Pencitraan untuk menggambarkan ketidakadilan yang dihadapi oleh korban LRA
kemudian diperkuat lewat visual image. Audiens dapat melihat hal-hal tersirat yang
tidak secara eksplisit dikatakan dalam narasi video seperti perbedaan ekspresi dan
gerak tubuh dari Gavin dan Jacob. Lewat bingkai-bingkai yang terlihat dari konten,
pengambilan gambar, dan wacana yang dikeluarkan lewat wawancara pada bagian
injustice frames, dapat dikatakan bahwa peran framing disini adalah untuk
memancing emosi dan mengajak penontonnya untuk mempertanyakan tentang
moralitas manusia. Emosi yang diharapkan dari bingkai ini adalah rasa simpati dari
para penonton.
Penulis mengkategorikan bagian tengah video dalam identity framing yang
bertujuan untuk mengidentifikasi Joseph Kony sebagai sosok ‘musuh’.
Dengan menggunakan bingkai appeal to principle, video berusaha menyentuh
moralitas penonton. Jika di bagian sebelumnya emosi yang terpancing adalah rasa
simpati, maka pada bagian ini, emosi yang berusaha dipancing adalah amarah.
Caranya adalah dengan menekankan banyaknya jumlah korban akibat kekerasan
yang dilakukan Joseph Kony, dan wawanara dengan ketua ICC yang menyatakan
bahwa Kony melakukan kejahatan kemanusiaan. Citra ‘musuh’ diperkuat dengan
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visual images dari para korban yang sangat grafis dan tidak disensor. Kemudian
consequences menjelaskan bahwa framing yang dilakukan dalam video Kony 2012
mengarah pada model emotion-laden. Dipercaya bahwa semakin suatu frame dapat
memancing emosi audiensnya, maka semakin bertambah pula persepsi tentang
tingkat keparahan atau urgensi isu tersebut. Ketika kubu musuh sudah
diidentifikasi, gerakan sosial baru dapat muncul. Dengan membingkai Kony
sebagai musuh utama yang harus segera dihentikan, terbentuklah kubu ‘they’
(musuh: Joseph Kony dan LRA) dan ‘us’ (korban: Jacob dan masyarakat
Uganda; masyarakat internasional yang bersimpati). Identifikasi kubu ‘they’
dan ‘us’ akan menimbulkan shared belief, sense of belonging dan rasa solidaritas.
Hasil akhir yang akan tercipta dari framing ini adalah terbentuknya identitas
kolektif. Elemen terakhir yang digunakan adalah roots yang membahas aspek
sebab akibat dari suatu isu. Dalam video ini, dikatakan bahwa roots atau penyebab
Joseph Kony masih belum tertangkap adalah karena tidak banyak orang yang
mengetahui tentang Joseph Kony. Kurangnya publikasi dan informasi dari media
adalah salah satu penyebabnya. Oleh sebab itu, pada bagian terakhir video,
dijelaskan usaha apa yang dapat dilakukan untuk membuat nama Joseph Kony
dapat dikenal oleh banyak orang.
Bagian ini disebut dengan agency frames atau ‘call to arm’. Tujuan dari
framing ini adalah untuk mendorong gerakan sosial dengan cara memberikan
instruksi tentang apa yang harus dilakukan untuk membawa perubahan.
Secara eksplisit, video ini memberikan instruksi langkah demi langkah. Langkah
pertama adalah dengan men-tweet dan menyebarluaskan tentang Kony 2012 kepada
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public figure yang mempunyai pengaruh besar di media sosial dan pembuat
kebijakan publik sebagai pihak yang secara nyata dapat membuat perubahan.
Langkah selanjutnya adalah dengan membeli ‘action kit’ yang berisi poster, stiker,
dan flyer kampanye Kony 2012 untuk disebarkan dan ditempel di lingkungan
tempat tinggalnya.
Peran penting framing pada bagian agency frame adalah dengan
menggunakan metaphor, video berusaha untuk meyakinkan penonton tentang
kapabilitas dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat ketika mereka
melakukan suatu kegiatan secara kolektif. Dengan menggunakan perumpamaan
tentang ‘generasi baru’ dan masyarakat global yang tinggal di ‘dunia baru’, bingkai
ini berusaha untuk menekankan kemampuan audiens sebagai masyarakat yang
peduli akan sesama dan mampu memanfaatkan media sosial untuk membawa
perubahan sosial. Depiction atau pemilihan kata yang menekankan penggunaan
kata ‘we’ juga memperkuat identitas kolektif yang sudah dibentuk pada bagian
sebelumnya. Pemilihan kalimat dalam depiction dirangkai untuk meyakini
penonton bahwa tindakannya secara indivisu mempunyai pengaruh besar.
Walaupun hanya sebatas menyebarkan video dan menempelkan poster, tindakan
tersebut sudah termasuk bagian dalam gerakan sosial yang lebih besar.
Penyebarannya dilakukan menggunakan catchphrase seperti “Kony 2012”, “Make
Kony Famous”, dan “Kony is the one thing we can all agree on” yang disebut
berkali-kali dalam video. Tujuannya adalah untuk mengakrabkan penonton
terhadap jargon yang akan disebarkan melalui hashtag dalam media sosial twitter
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dan facebook. Jargon dibuat semenarik mungkin untuk memunculkan rasa ingin
tahu.
Jadi, untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis, video digunakan
sebagai alat untuk mendorong gerakan sosial dengan menggunakan teknik framing.
Framing dalam video Kony 2012 dapat mendorong gerakan sosial karena
mengikuti pola collective action frames dari
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berperan untuk memancing simpati penonton lewat identifikasi korban dalam
injustice frames. Framing juga membantu membentuk kubu ‘they’ dan ‘us’ setelah
identifikasi musuh di identity frames. Pada akhirnya pembentukan kubu ini akan
menghasilkan identitas kolektif yang merupakan kunci untuk mendorong gerakan
sosial. Kemudian framing digunakan untuk meyakinkan penonton tentang
kemampuan dan kapabilitasnya sebagai masyarakat global dalam membantu
menciptakan perubahan sosial. Caranya adalah dengan memberikan instruksi yang
jelas untuk melakukan tindakan nyata dalam agency frames. Cara ini terbukti
efektif karena gerakan sosial yang terjadi akibat framing dalam video ini telah
menghasilkan dampak konkret berupa terpengaruhnya kebijakan pemerintah. Ini
membuktikan bahwa peran aktor-aktor non-negara dalam lingkup dunia
internasional patut diperhitungkan. NGO dan masyarakat sipil dapat mempengaruhi
aktor negara dalam membuat kebijakan jika bergabung dalam suatu tindakan
kolektif.
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