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PERSEMBAHAN

Mungkin belum terlambat, karya ini untuk rekan, sahabat, saudara yang ikut

memperjuacgkan keadilan sampai titik darah penghabisan. Karangan kecil ini

bukan sesuatu yang heroik, tapi (semoga) berarti.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan media massa mengalami lonjakan yang mencengangkan ketika

alam reformasi bergulir. Realitas yang selama ini ditutupi, mulai terkuak perlahan.

Media massa, pada saat Orde Baru berkuasa hanya dijadikan sebagai instrumen-

instrumen kekuasan politik tertentu, kini mulai menapaki langkah baru (Sudibyo,

2001). Realitas yang selama ini dianggap tabu mulai menguak dalam wacana

masyarakat, seperti pemberitaan soal pemerintahan yang bobrok, lambannya

tugasnya legislatif dan eksekutif, yang kemudian disebut sebagai upaya

desakralisasi politik (Sudibyo, 2001).

Konflik juga mengalami tempat yang berharga di mata media massa.

Bahkan cenderung bombastis. Di Indonesia, selama ini konflik antar-ras dianggap

sebagai sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah mulai dibuka oleh

kekuatan media massa di era reformasi (Sudibyo, 2001). Salah satunya adalah

konflik di Maluku yang terjadi pada tahun 1999-2000. Pemberitaan media massa

cenderung bombastis dan tidak komprehensif dalam melakukan peliputan soal ini.

Koran Republika sebagai contoh, dalam riset yang dilakukan oleh Hamad

(2001) misalnya, mengatakan bagaimana media ini terlalu kental dalam

melakukan pemihakan terhadap masyarakat yang beragama Islam. Sebaliknya,

tidak memberikan informasi yang komprehensifdi sisi yang lainnya, dalam hal ini

adalah pihak Kristen. Memang, di satu sisi konflik Ambon diberitakan sebagai

 



konflik antar-agama, antara Islam dan Kristen. Selain itu, bagi Hamad, Republika
cenderung memakai bahasa yang hiperbolik dalam menggambarkan peristiwa
perseteruan itu. Hamad menyimpulkan bagaimana prasangka agama masih

muncul dalam wilayah personal wartawan, dan ini yang memberikan imbas

negatif terhadap pemberitaan yang dimunculkan oleh Republika.

Prasangka agama, dapat pula muncul melalui justifikasi awal terhadap
kelompok lainnya. Peristiwa penghancuian gedung World Trade Center (WTC) di
Manhattan, Amerika Serikat adalah contohnya. Ispandriarno (2001)
menggambarkan bagaimana penilaian awal dalam peristiwa WTC adalah

ditujukan terhadap kelompok agama tertentu, dalam hal ini adalah Islam, sebagai
dalang utama tewasnya puluhan orang yang berada di dalam gedung tersebut.
Media melakukan justifikasi awal, tanpa didukung fakta-fakta yang dapat
membuktikan hal tersebut.

Prasangka, tentunya merupakan sebuah sikap yang sampai sekarang masih
kuat berakar dalam masyarakat. Tidak saja mengenai agama, melainkan juga ada
etnis dalam kelompok masyarakat tertentu. Lippmann (1998) menggambarkan
dengan baik soal ini. Prasangka, dimulai dengan adanya stereotipe dan
menghasilkan gambaran-gambaran di benak seseorang.

Hamad (2001) menunjukkan bagaimana pemberitaan Republika soal

konflik di Ambon menumbuhkan pengaruh terhadap khalayak. Salah satunya
adalah gelombang aksi untuk berjihad ke Ambon, dalam rangka membantu
kelompok muslim yang bertikai di sana.

 



Sudibyo (2001) mempertegas hal ini. Adanya aksi sejuta umat untuk

solidarity umat Islam di Ambon, terjadi pada tahun 2000 di depan Monas. Aksi

mengumpulkan tanda tangan dan didirikannya posko pendaftaran laskar jihad

adalah imbas yang terjadi ketika konflik di Ambon diberitakan oleh media massa.

Aksi-aksi ini merupakan akumulasi dari imbas pemberitaan media massa yang

menyiratkan prasangka agama dalam pemberitaannya. Konflik yang terjadi

berkepanjangan di Ambon juga dipengaruhi oleh pemberitaan yang bias dengan

prasangka agama. Aditjondro (2001) menyebutkan bahwa konflik yang ada di

Maluku telah menelan 9000 jiwa lebih, dan menjadi tragedi kemanusiaan yang

paling besar di Indonesia. Pelbagai faktor menyebabkan hal ini, perebutan

kekuasaan, ekonomi, agama hingga dipicu oleh pemberitaan media massa yang

tidak melaporkan secara jujur.

Reaksi yang emosional seperti yang dirunjukkan oleh khalayak pada

persoalan Ambon, umat Islam dalam kasus terorisme dan cap negatif terhadap

umat Islam, baik pada wilayah kognisi dan perilaku, adalah rangkaian pengaruh

yang ditimbulkan oleh pemberitaan media massa yang tidak jujur dan

komprehensif. Bias prasangka agama dalam kelompok tertentu yang ditampilkan

dalam pemberitaan ini dapat memicu pengaruh yang lebih besar, seperti

melekatnya citra Islam yang negatif pada memori khalayak dalam kasus

terorisme, dan kelompok Kristen adalah kelompok musuh yang harus dilawan

oleh umat Islam, dalam pemberitaan soal konflik Ambon.

 



B. Keaslian Penelitian

Prasangka, bukanlah sesuatu hal yang baru. Allport, melakukan penelitian

sebelumnya soal ini, namun lebih memfokuskan kepada prasangka yang terjadi

pada kelompok etnis tertentu di Amerika Serikat (Hamad, 2001). Penelitian ini

menyimpulkan pada tahun 60-an, telah terjadi pelbagai bentuk diskriminasi

terhadap orang berkulit hitam, dan ini dimulai dari prasangka yang hidup dalam

lingkungan tersebut.

Di Indonesia, persoalan ini juga lebih lebar. Bukan saja persoalkan etnis,

namun juga agama. Hamad (2001) menggambarkan bagaimana dua kelompok

agama Islam dan Kristen, masih memiliki gambaran-gambaran negatif terhadap

kelompok di luar mereka. Ini yang kemudian juga ada dalam pemberitaan media

massa. Konflik di Maluku adalah salah satu contoh, di mana pemberitaan ini

menyiratkan prasangka agama.

Lippmann (1998) menggambarkan bagaimana media massa punya peranan

besar dalam pembentukan opini publik, hal ini yang mempengaruhi bagaimana

publik bersikap, bahkan menilai sesuatu. Ini yang disebut oleh Lippmann adalah

buah generalisasi. Dalam contoh sebelumnya, bagaimana orang-orang yang

berkulit hitam dianggap sebagai kelompok masyarakat kelas rendah, sering

melakukan tindakan kriminal, hingga menghasilkan sikap diskriminatif

 



C. Tujuan Penelitian

Penelitian kali ini ingin mengetahui adanya persepsi terhadap prasangka

agama dalam pemberitaan media massa oleh kelompok pers mahasiswa dan non-

pers mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Memberikan informasi tentang adanya prasangka agama dalam

pemberitaan media massa ke dalam ranah akademis, khususnya bidang

Psikologi.

2. Praktis

Mengetahui bahwa prasangka agama merupakan sesuatu yang hadir dalam

pemberitaan media massa. Sehingga khalayak diharapkan dapat lebih

bersikap kritis terhadap pemberitaan media massa.

 



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberitaan Media Massa

1. Pengertian Pemberitaan

Media massa adalah instrumen komunikasi yang dapat menyampaikan

pesan tertentu kepada khalayak. Menurut Budiman (2002) instrumen ini dapat

diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Pertama, media cetak meliputi koran,

majalah, buletin, buku dan newsletter. Kedua, adalah media elektronik meliputi

televisi, radio, film dan internet. Ada juga yang dikenal sebagai media rekam,

seperti kaset audio, compact disc (CD) dan disket.

Pemberitaan merupakan salah satu produk yang ditampilkan oleh media

massa. Ada satu peristiwa yang dianggap penting oleh media, diteruskan melalui

proses penelusuran wartawan terhadap hal tersebut, dan akhimya disampaikan

kepada publik. Sobur (2001) menyatakan bahwa pemberitaan bukanlah wilayah

yangnetral dan hampa, melainkan menjadi ajang pertarungan kelas tertentu.

Perspektif Marxian pun memilih hal yang sama. Pemberitaan menjadi

kekuatan kepentingan kelas tertentu, sehingga media menjadi ajang representasi

kelas tertentu saja (Eriyanto, 2001). Pemberitaan dapat memojokkan kelas

tertentu, dengan melambungkan kelas lainnya.

Pemberitaan media massa adalah satu peristiwa yang diliput oleh media

yang kemudian menjadi produk media tertentu, serta disampaikan kepada

 



khalayak. Namun melalui prosesnya, pemberitaan tidak pernah lepas dari ajang

kepentingan kelas tertentu.

Sobur (2001) mengatakan bahwa pemberitaan merupakan wilayah yang

tidak pernah netral dalam sebuah organisasi media. Ada pertarungan kepentingan

yang terjadi di sana. Sudibyo (2001) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang

membentuk karakter tertentu dalam pemberitaan media massa. Pertama, adalah

faktor personalitas wartawan. Ini menyangkut latar belakang pendidikan, ras,

agama, ideologi hingga pengalaman-pengalaman masa lalu yang dimiliki oleh

wartawan dalam sebuah organisasi media massa. Kedua, adalah faktor rutinitas

media. Ini lebih mengacu bagaimana standar kebijakan yang dimiliki oleh media

dalam menempatkan sebuah peristiwa sebagai sesuatu yang layak diberitakan.

Ketiga, adalah organisasi. Dalam organisasi media, terdiri dari berbagai divisi

yang memiliki kepentingan, terutama dalam proses penyampaian pemberitaan dan

terkait dengan oplah sebuah media. Keempat, adalah faktor eksternal media,

seperti kondisi ekonomi-politik, norma sosial, hingga narasumber.

Pemberitaan juga merupakan representasi dari nilai-nilai kultural sebuah

masyarakat (Eriyanto, 2001). Bisa jadi pemberitaan yang bias terhadap

perempuan menjadi representasi sebuah nilai-nilai masyarakat yang menganggap

perempuan dalam stratayangiebihrendah dibandingkan laki-laki.

Pemberitaan adalah sesuatu yang tidak pernah netral karena disebabkan

oleh pelbagai faktor, seperti faktor personalitas, rutinitas media, organisasi dan

eksternal media, yaitu sistem sosial, ekonomi-politik dalam masyarakat.

 



Pemberitaan media massa adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh

media massa melalui proses jurnalistik. Ketika ada satu peristiwa yang dianggap

pentingoleh media,maka proses pencarian beritadilakukan oleh paraawakmedia

(Kurnia, 2002). Proses pencarian itu kemudian disampaikan kepada publik

melalui media massa.

Setiap media massa memiliki kebijakan tersendiri terhadap sebuah

peristiwa. Sudibyo (2001) mengatakan bahwa organisasi media memiliki banyak

faktor dalam meliput sebuah peristiwa, seperti faktor internal media dan eksternal

media. Ketika sebuah peristiwa terjadi, maka tugas media adalah menyampaikan

hal tersebut kepada warga negara.

Aspek pemberitaan media massa adalah ketika terjadi peristiwadi sebuah

wilayah tertentu, dan kemudian dianggap sebuah organisasi media sebagai hal

yang layak ditampilkan, maka wartawan mulai melakukan tugas-tugas jurnalistik

untuk mencari informasi secara komprehensif.

B. Prasangka Agama

1. Pengertian Prasangka Agama

Prasangka merupakan hal yang masih hadir dalam relasi sosial masyarakat

hingga saat ini. Penelitian Allport mengatakan bahwa prasangka sosial terjadi

pada orang-orang yang berkulit hitam pada tahun 60-an di Amerika Serikat

(Hamad, 2001). Prasangka adalah satu sikap yang biasanya dimulai dari stereotipe

 



sehingga menghasilkan gambaran yang salah terhadap orang atau kelompok
tertentu. Bila itu terjadi pada etnis tertentu, misalnya etnis Jawa menaruh
gambaran yang buruk terhadap orang Sumatera, begitu sebaliknya. Dalam
hubungan agama-agama, maka kelompok Islam akan memiliki gambaran tertentu
terhadap kelompok Kristen, demikian sebaliknya (Hamad, 2001).

Prasangka dimulai dari stereotipe, atau gambaran umum yang melekat,
Menurut Rakhmat (1999) stereotipe diklasifikasikan menjadi dua. Pertama adalah
oto-stereotype, yaitu anggapan yang membanggakan kelompok sendiri, misalnya
sulcu Jawa lebih menilai mereka lebih baik dibandingkan suku Kalimantan. Dalam
hal agama, kelompok Islam menilai mereka lebih baik dibandingkan kelompok
Kristen, demikian juga sebaliknya (Hamad, 2001). Kedua, adalah hetero-
stereotype, yaitu anggapan yang meremehkan kelompok di luar kelompok
tertentu. Contohnya adalah orang-orang Islam akan menganggap bahwa orang

Kristen adalah orang yang salah, kotor dan penuh dosa (Hamad, 2001).

Prasangka juga berasal dari generalisasi emosional yang negatif, bahkan
cenderung susah diubah oleh alasan, fakta bahkan pendidikan (Khavari, 2000).
Prasangka juga dapat ditransmisikan kepada orang lain, layaknya sebuah

penyakit.

Prasangka agama adalah sebuah sikap yang dimulai dan stereotipe, yang
biasanya salah terhadap orang atau kelompok tertentu. Orang Islam memiliki
gambaran buruk terhadap orang Kristen, demikian pula sebaliknya.

Rakhmat (1999) mengatakan bahwa prasangka dimulai dari stereotipe.
Adanya gambaran yang salah, buah dari generalisasi, sehingga menghasilkan
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sikap yang salah pula. Contohnya adalah kelompok Islam memiliki gambaran

tertentu terhadap orang-orang yang berada di luar kelompok mereka, Kristen

misalnya. Hal yang sama pun terjadi. Kelompok agama Kristen memiliki

gambaran hadir dalam benak mereka terhadap kelompok agama Islam (Hamad,

2001).

Prasangka agama, atau apapun jenisnya menghasilkan sikap tertentu dalam

masyarakat. Prasangka agama dimulai ketika sebagian besar menganggap bahwa

diri mereka adalah berbeda dari kelompok agama tertentu. Orang Islam yang

memiliki gambaran macam ini dapat menimbulkan militansi yang berlebih pada

agamanya dan cenderung tertutup (Haryatmoko, 2003).

Militansi yang berlebih menimbulkan sikap yang diskriminatif dalam

relasi sosial masyarakat, bahkan sikap yang paling radikal, muncul, adanya

diskriminasi terhadap orang atau kelompok yang berbeda (Khavari, 2000).

Hamad (2001) memberikan contoh ini dalam klimaks perang Salib, yang

menyisakan imbas-imbas prasangka agama hingga hari ini.

Fanatisme berlebih karena menganggap agama tertentu lebih unggul

seringkali muncul dalam bentuk agama sebagai faktor identitas. Ketika agama

tertentu dirusak, maka muncul kepemilikan atas identitas yang sama. Ini pula

yang dapat memicu adanya sikap yang lebih radikal, meminggirkan kelompok

agama tertentu, hingga pertarungan antar kelompok agama (Haryatmoko, 2003).

Fanatisme yang berlebih, militan terhadap sebuah nilai tertentu hingga

perilaku yang cenderung tertutup dengan kelompok agama yang lain adalah hal-
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hal yang menyertainya adanya prasangka agama dalam relasi sosial dalam

masyarakat. Prasangka diyakini masih tumbur hingga hari ini.

C. Prasangka Agama dalam Pemberitaan

Prasangka agama diyakini tidak saja hadir dalam relasi sosial masyarakat.

Media massa pun seringkali menyiratkan munculnya pemberitaan yang sarat

dengan prasangka agama. Sudibyo (2001) menggambarkan bagaimana Republika,

sebagai koran yang diasumsikan memiliki afiliasi dengan kelompok agama Islam,

dengan jelas memperlihatkan keberpihakannya terhadap kelompok ini ketika

koflik di Maluku berkecamuk. Akhirnya, Republika tidak memberikan informasi

yang tidak komprehensif kepada warga soal konflik yang terjadi pada tahun 1999-

2000 itu.

Prasangka agama yang kerapkali hadir dalam pemberitaan media massa

diindikasikan melalui pemihakanyang kental terhadap kelompok agama tertentu,

bahasa yang hiperbolis hingga penilaian yang hadir tanpa fakta yang mendukung.

Ini ditunjukkan oleh dua peristiwa besar yaitu kasus konflik di Maluku pada tahun

1999-2000 hingga peledakan WTC tahun 2001.

Kovach (2003) menyebutkan bahwa prasangka kerapkali menjadi nilai

yang tidak disadari oleh wartawan dalam melakukan peliputan. Pada tahun 1989,

di daerah Boston, Amerika Serikat, kelompok warga Afro-Amerika sering

mendapatkan bias berupa stigma dari masyarakat tentang mereka. Kelompok ini

selalu identik dengan obat bius, tindakan kriminal dan bentuk kekerasan lainnya.

Hingga para wartawan bukan menjenihkan persoalan, melainkan membesarkan
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stigma tersebut secara sistematis melalui media massa. Artinya, kelompok ini

akan selalu tersudutkan pelalui politik pemberitaan oleh media massa. Inilah

imbas dari sebuah prasangka terhadap etnis tertentu. Dalam kasus ini, kelompok

Afro-Amerika dicap sebagai kelompok yang sarat dengan tindak kriminal.

Dzuhayatin (2003) menyebutkan bahwa kekuaaan media massa

menciptakan simbol tertentu terhadap sebuah kelompok sering terjadi. Misalnya

ketika komunisme hancur, maka Islam dianggap sebagai musuh yang menjadi

anti-tesis dari kekuatan negara Barat. Hingga media massa, dalam hal ini dapat

menjadi instrumen penting bagi dunia Barat untuk membumbungkan simbol

tertentu kepada kelompok Islam. Apalagi selepas peristiwa 11 September 2001,

citra Islam semakin terpuruk. Islam dipandang sebagai kekuatan yang brutal,

terkebelakang, dan intoleran terhadap kekuatan Barat. Stigma ini juga terpelihara

oleh media massa.

D. Aktivitas Jurnalistik

1. Pengertian Aktivitas Jurnalistik

Aktivitas jurnalistik adalah salah satu metode yang digunakan dalam

proses pencarian informasi. Kurnia (2002) menyebutkan bagaimana proses ini

meliputi studi dokumen serta menelusuri orang-orang yang berkaitan dengan satu

persoalan tertentu. Pencarian informasi ini kemudian ditampilkan melalui produk

pemberitaanmedia massa.
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Kovach (2003) menggambarkan jumalisme sebagai alat yang

menyampaikan kebenaran fungsional kepada warga. Kovach memberikan contoh,

warga perlu rute lalu-lintas agar terhindar kemacetan, penggemar perlu hasil

pertandingan sepak bola untuk tahu siapa pemenangnya, teori-teori fisika dan

biologi diajarkan. Ini semua adalah kebenaran fungsional. Namun, kata Kovach

lagi, kebenaran fungsional bisa berubah sesuai dengan kondisi, jumalisme

bertugas untuk menyampaikan itu semua.

Aktivitas jurnalistik tidak sekedar mencari berita, melainkan

menyampaikan kebenaran fungsional kepada warga. Ini dimulai dengan riset

dokumen atau menelusuri orang-orang yang terkait dengan persoalan tertentu,

hasil akhirnya dapat muncul dalam pemberitaan oleh media massa.

E. Pertanyaan Penelitian

• Apakah terjadi persepsi terhadap prasangka agama dalam pemberitaan?

• Apa saja yang menjadi indikator prasangka agama dalam pemberitaan?

• Apa tawaran solusi yang dapat ditawarkan oleh para responden?
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BAB HI

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun

lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 1989).

B. Subjek Penelitian

Penelitian kali ini memakai dua kelompok yang berada di lingkungan

Universitas Islam Indonesia, yaitu kelompok pers mahasiswa yang terdiri dari

Lembaga Pers Mahasiswa Himmah (kampus pusat, jalan Cik Di Tiro no 1),

Keadilan (fakultas Hukum, jalan Taman Siswa) dan Pilar Demokrasi (fakultas

Ilmu AgamaIslam,jalan Demangan Baru). Kelompok ini memiliki aktivitas yang

berkaitan erat dengan pemberitaan dan media massa. Secara umum, kelompok ini

pernah melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen dalam sebuah

peliputan.

Panduan pertanyaan dalam penelitian pertama disimpulkan masih

memiliki bias, maka dilakukan kembali pengumpulan data dengan pertanyaan

yang tidak dianggap bias. Penelitian ini memilih tiga orang pengurus majalah

mahasiswa Das Sein Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, sebagai

subjek penelitian dari kelompok pers mahasiswa.
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Subjek penelitian yang kedua adalah kelompok non-pers mahasiswa,

yaitu: Resimen Mahasiswa (MENWA), Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA)

dan Marching Band (MB). Kelompok kedua, berlokasi di kampus pusat, kawasan

Cik Di Tiro. Kelompok ini terdiri dari kelompok yang belum pernah

bersinggungan dengan aktivitas jurnalistik. Secara umum, kelompok ini sama

sekali belum melakukan wawancara, studi dokumen dan observasi dalam sebuah

peliputan.

Panduan pertanyaan dalam pengumpulan data untuk penelitian pertama

disimpulkan masih mengandung bias, maka pengumpulan data kedua dengan

pertanyaan yang tidak dianggap bias dilakukan kembali. Penelitian ini

menggunakan tiga orang mahasiswa yang berdomsili di sebuah rumah kos jalan

Sawit no 3 Yogyakarta, sebagai subjek penelitian dari kelompok non-pers

mahasiswa.

Wawancara juga dilakukan untuk menambah informasi yang memperkuat

hasil dari FGD. Narasumber yang memberikan informasi ini adalah Masduki,

Ketua Aliansi Jumalis Independen (AJI) Yogyakarta, dan wartawan radio UNISI

Yogyakarta.

C. Prosedur Pengumpulan Data

1. Focused GroupDiscussion

Penelitian ini memakai metode focused group discussion (FGD) untuk

memperoleh data yang diinginkan, yaitu mengetahui persepsi terhadap prasangka
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agama dalam pemberitaan media oleh kelompok pers mahasiswa dan non-pers

mahasiswa.

Rakhmat (1999) menjelaskan bagaimana model diskusi ini termasuk

dalam kelompok tugas. Kelompok ini mengungkapkan informasi yang dimiliki

dalam melihat sebuah persoalan berdasarkan persepsi yang dimiliki, dalam hal ini

adalah bagaimana persepsi yang muncul dalam persoalan prasangka agama dalam

pemberitaan media massa.

Format yang digunakan adalah format meja bundar. Model ini menurut

Rakhmat (1999) akan membuka spontanitas peserta dalam mengungkapkan

gagasan atau pendapatnya. Pesertanya adalah dua kelompok, yaitu pers

mahasiswa, yang punya kecenderungan akrab dengan kegiatan jumalistik dan

kelompok non-pers mahasiswa, yang tidak memiliki kecenderungan dalam

melakukan kegiatan jumalistik. Ada fasilitator yang berjumlah dua orang, yaitu

peneliti sendiri dan rekannya, Pandu Lazuardi, mahasiswa fakultas Ekonomi UII,

aktif di Majalah Mahasiswa Himmah sejak tahun 2001, serta sering menjadi

fasilitator diskusi terfokus.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang khas terhadap

orang yang berkompeten (Kumia, 2001). Penelitian ini menggunakan wawancara

kepada wartawan, sebagai orang yang berkecimpung dalam aktivitas jumalistik

dan media massa.
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Wawancara yang digunakan adalah semi-terstrukur, di mana model ini

digunakan dengan tidak begitu tergantung kepada panduan wawancara yang telah

ada (Mujahidah, 2001). Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang

telah diambil sebelumnya melalui diskusi kelompok.

D. Metode Analisa Data

1. Metode Deduksi

Metode analisayang digunakan dalampenelitian ini adalah metode analisa

deduktif. Analisa yang digunakan adalah dengan mengambil sebuah premis-

premis umum menuju hal yang lebih khusus, dalam hal ini adalah menarik

pelbagai dalil umum dari persepsi terhadap prasangka agama dalam pemberitaan

media massa.

2. Metode Triangulasi

Metode ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan

untuk melakukan perbandingan atas data yang didapatkan sebelumnya, seperti

data yang didapat dalam observasi dengan wawancara (Moleong, 1989).
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E. Prosedur Penelitian

Penelitian kualitatif memerlukan beberapa tahapan dalam

pelaksanaannya. Moleong (1989) membaginya dalam tiga kategori, yaitu tahap

pra-lapangan, seperti mengums perizinan, persiapan diri peneliti, menyusun

rancangan penelitian. Tahap kedua adalah pekerjaan lapangan seperti memasuki

lapangan dan melakukan pencatatan data. Tahap terakhir adalah melakukan

analisa data yang didapatkan.

Penelitian ini dimulai dengan mendatangi tempat-tempat di mana subjek

penelitian berada, menjelaskan penelitian dan kemudian yang diteruskan dengan

pengambilan data melalui focused group discussion (FGD).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah focused group

discussion (FGD), yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi terhadap

prasangka agama dalam media massa oleh kedua kelompok subjek penelitian.

Aspek-aspek yang diungkap adalah bagaimana gambaran yang dimiliki tentang

keunggulan agama dibandingkan yang lainnya, bagaimana praktik militansi

terjadi, prasangka agama dalam media massa dan indikatomya, hingga tawaran
solusi.

Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara semi-terstruktur

untuk memperoleh informasi yang lebih khas dari narasumber yang berkompeten.

Wawancara dilakukan pada Masduki, Ketua Aliansi Jumalis Independen (AJI)

Yogyakarta. Wawancara mengungkap pandangan khas wartawan tentang
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munculnya prasangka agama dalam media massa, beserta indikatomya,

pengaruhnya terhadap pemberitaan dan khalayak serta tawaransolusi.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Focused Group

Discussion (FGD) ini dimulai pada tanggal 1 Oktober 2003 hingga 4 Oktober

2003. Cara yang dipakai adalah dengan mengunjungi lokasi di mana subjek

penelitian berada dan meminta kesediaan untuk mempersiapkan 5 orang dalam

FGD. Penelitian ini juga menggunakan seorang peneliti pendamping dalam

melakukan penilaian ketika FGD berlangsung yaitu Pandu Lazuardi, mahasiswa

fakultas Ekonomi UII, aktif di majalah mahasiswa HIMMAH sejak tahun 2001

serta sering memfasilitasi diskusi-diskusi yang digelar oleh majalah mahasiswa

HIMMAH.

FGD yang berlangsung di HIMMAH pada tanggal 1 Oktober 2003, jam

22.30 -23.30 WIB. Untuk MENWA berlangsung pada tanggal 2 Oktober 2003,

jam 13.00-13.35 WIB, LPM Keadilan pada tanggal 2 Oktober 2003, jam 18.30-

19.15 WIB, MAPALA tanggal 2 Oktober 2003, jam 20.00-20.45 WIB,

MARCHING BAND tanggal 3 Oktober 2003, jam 10.30-11.45 WIB dan LPM

Pilar Demokrasi tanggal 4 Oktober 2003, jam 09.00-09.45 WIB.

Anggota LPM HIMMAH yang mengikuti kegiatan FGD adalah: Atfas

Ferry, Firmansyah, Fahrissalam, Jimmy Pramana dan Fajar Said. Untuk LPM

Pilar demokrasi terdiri dari: Abdul Aziz, Humaidi, Desie Supami, Diyan RM dan

Laila Qomariyah. Untuk LPM Keadilan terdiri dari: Mahrus Ali, Adhitya

Arifmawan, Aldo Lesmana, Suen Herier dan Lutfan Muntaqo.
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Untuk kelompok kedua, adalah Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA),
Resimen Mahasiswa (MENWA), dan Marching Band (MB). Kelompok ini

semuanya terletak di kampus pusat Cik Di Tiro. Anggota MAPALA yang

mengikuti FGD adalah Rommy Eriansyah, Hapid Fitriyanto, Andy Reza, Eko

Setyoso dan Yuhaga Makmur. Untuk anggota MENWA adalah Edi Prayudi,
Sariono, Sugianto, Muhammad Iqbal dan Misran.

Metode wawancara juga dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2003, jam

18.30-19.05 dilakukan dengan mendatangi kantor AJI, dan meminta kesediaan

Masduki sebagai narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan.

Kegiatan FGD berlangsung selama 30-60 menit, dan para subjek

penelitian menanggapi aspek-aspek yang dilontarkan oleh penulis. Penulis dalam

aktivitas itu menjadi fasilitator yang melontarkan pertanyaan, menilai dan

mencatat apa yang disimpulkan dalam kegiatan FGD. Kegiatan ini juga

melibatkan penilai kedua, untuk meminimalisir bias yang terlampau subjektif dari

penulis, hingga hasil yang diharapkan tidak melenceng dari asumsi-asumsi awal
penelitian.

Untuk kegiatan wawancara, penulis melakukannya sendiri, dengan

mendatangi narasumber. Wawancara berlangsung selama 35 menit, dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dipakai untuk menjadi panduan.

Penelitian pertama disimpulkan masih menggunakan panduan pertanyaan

yang bias terhadap dua subjek penelitan dalam FGD, maka pengambilan data

kembali dilakukan, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak
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dianggap bias. Untuk kelompok pers mahasiswa, FGD dilakukan pada tanggal 14
Februari 2004 dengan mendatangi kantor majalah mahasiswa Das Sain Fakultas

Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kegiatan ini berlangsung semalam 30
menit, dari jam 10.35-11.05 WIB, tanpa ada penilai pendamping.

Pengambilan data dengan FGD untuk kelompok non-pers mahasiswa

dilakukan pada tanggal 14 Februari 2004, dengan menggelar diskusi di sebuah

rumah kos yang beralamat di jalan Sawit no 3 Yogyakarta. Kegiatan ini
menghabiskan waktu 30 menit, dari jam 15.30-16.00 WIB, dan tanpa penilai
pendamping.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Subjek
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1. Kelompok Pers Mahasiswa

Penelitian dalam tahap awal diindikasikan menggunakan pertanyaan yang
mengandung bias, sehingga pengambilan data perlu diulang dengan menggunakan
pertanyaan yang tidak mengandung bias. Penelitian pertama menggunakan kelompok
pers mahasiswa yang berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Kelompok ini terdiri dari majalah mahasiswa HIMMAH, majalah mahasiswa

Keadilan Fakultas Hukum, dan majalah mahasiswa Pilar Demokrasi Fakultas Ilmu
Agama Islam.

Penelitian yang menggunakan pertanyaan yang tidak mengandung bias

memilih kelompok pers mahasiswa di luar lingkungan UII, yaitu majalah mahasiswa

Das Sain Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Para peserta diskusi
terdiri dari tiga orang yaitu: David Pohan, Vince dan Elisabeth Nirmala.
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2. Kelompok Non-Pers Mahasiswa

Penelitian pertama juga menggunakan kelompok non-pers mahasiswa yang

berada di lingkungan UII. Kelompok ini terdiri dari mahasiswa pecinta alam

(MAPALA), Resimen Mahasiswa (MENWA), dan marching band (MB).

Penelitian selanjutnya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap

tidak mengandung bias, digunakan untuk mengambil data pada kelompok non-pers

mahasiswa di luar lingkungan UII. Kelompok ini terdiri dari tiga orang mahasiswa

yang berdomsili di jalan Sawit Sari no 3 Yogyakarta. Kelompok ini terdiri dari

Sumantri Brojonegoro, Aris Darmawan, dan David.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan mendatangi tempat-tempat di mana subjek

penelitian berada, menjelaskan penelitian dan kemudian yang ditemskan dengan

pengambilan data melalui focused group discussion (FGD).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahfocused group discussion

(FGD), yaitu untuk mengetahui apakah ada persepsi terhadap prasangka agama dalam

pemberitaan media massa, indikator dan solusi yang ingin ditampilkan.

Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara semi-terstruktur untuk

memperoleh informasi yang lebih khas dari narasumber yang berkompeten.

Wawancara dilakukan pada Masduki, Ketua Aliansi Jumalis Independen (AJI)
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Yogyakarta. Wawancara mengungkap pandangan khas wartawan tentang munculnya

prasangka agama dalam media massa, indikator dan tawaran solusi yang ditampilkan.

1. Hasil Diskusi Kelompok PersMahasiswa

Peserta diskusi dari majalah mahasiswa Das Sain mengungkapkan bagaimana

pemberitaan yang dimuat oleh Republika dalam edisi 5Januari 2000 mengandung

bias prasangka agama terhadap kelompok tertentu, dengan tidak adanya kejelasan

dari pihak Kristen dalam pemberitaan tersebut. Ini diindikasikan dengan memperoleh
data sebagai berikut:

DavidPohan: Berita itu sangat sepihak tidak ada konfirmasi daripihak Kristen. Harrya
kelompok agama Islam. Ini tentunya bias, dan tidak objektif.

^Zl'r'T '? ST mena™Pilkan kelomP°k ag<>™ M*n saja, tidak ada kejelasan daripihakKristen Bahkan lata tidakpercaya, apakah benar kelompok agama Kristen sejahat itu
Adapemojokan terhadap kelompok Kristen.

Elisabeth: Benar berita itu tidak seimbang, dan hanya berpihak pada kelompok agama
suZhtTieblhan® *" digambarkan lebih n8eri dibandingkan peristiwa G30 SPKI, ini

Prasangka agama muncul dalam pemihakan yang kental terhadap kelompok

tertentu, dalam hal ini, Republika melakukan pemihakan yang kuat terhadap

kelompok Islam dengan tidak menampilkan kelompok Kristen. Pendapat yang lain

muncul hal ini dikarenakan adanya bahasa yang hiperbolis seperti kata

"pembantaian", dan "lebih ngeri dibandingkan peristiwa G30 SPKI". Faktor bisnis

juga dimunculkan dalam diskusi ini, yang menjadi sebab mengapa Republika

menampilkan pemberitaan yang bias. Persepsi ini muncul karena umat Islam adalah
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mayoritas di Indonesia, sehingga pemihakan terhadap kelompok ini akan

menguntungkan dari segi bisnis. Data yang diperoleh adalah:

Kristen0' JehS kare"a ^ Pemberi1am sePihak saJa< tanP° °*> konfirmasi dari pihak

Elisabeth: Berita itu itu tidak seimbang, mungkin karena mayoritas Islam maka Republika
melakukan hal itu, apalagi dilihat darifaktor bisnis, ini menguntungkan. *^uW<to

M wtT/T $ependapat' STrPfr adafakt°r bimis ya"Z ^Shasilkan keuntunganoleh media Apalagi mayoritas di Indonesia adalah warga Muslim. Apalagi berita ini
memakai bahasayang hiperbolis, seperti pembantaian

Kesimpulan lain yang muncul adalah mengapa media macam Republika bisa

menampilkan pemberitaan yang bias terhadap agama tertentu. Kesimpulan yang
didapatkan adalah dengan adanya faktor personalitas wartawan, seperti kesamaan

agama terhadap kelompok yang diliput. Subjektivitas wartawan dapat muncul dalam

pemberitaan. Dalam pemberitaan Republika, wartawan diduga memiliki

keberpihakan yang kental terhadap umat Islam sehingga melakukan pembelaan dalam

bentuk menampilkan kondisi yang dialami oleh umat Islam di Ambon, dan tidak

menampilkan kelompok Kiisten. Persepsi yang lain muncul, hal ini juga disebabkan

oleh terburu-burunya para wartawan dalam memberitakan sebuah peristiwa Ambon,
dengan kata Iain, wartawan dikejar oleh deadline. Data yang diperoleh:

David Pohan: Saya pikir ada semacam subjektivitas oleh wartawan, memiliki identitas
agama Islam, yang dalam konflik Ambon, menjadi salah satu kelompok yang bertiteTjadi
ada pembelaan terhadap kelompok agamanya sendiri, sesama Islam, dan mengabaikan
kelompok Kristen, ini menyebabkan berita tidak objektif 8"™>*an

Vince: Betul soya sepakat, adafaktor personal wartawan yang berpengaruh di sini Karena
wartawan mi muslim, maka ia akan cenderung membela agamanya sendiri. Ini kemuZn
menyebabkan pihak Kristen tidak dikonfirmasi, karena wartawan hanya membela orang
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Elisabeth: Ya sama saja, wartawan yang beragama sama, mungkin memiliki kecenderungan
Werti yang dilakukan oleh Republika, atau mungkin juga karena wartawan yang terburu-
buru dikejar deadline. Bisajadi. s wuru

Pemberitaan macam Republika dalam kasus Ambon dapat berakibat fatal,

seperti menyulut emosi khalayak, seperti adanya mobilisasi aksi untuk berjihad ke

Ambon. Reaksi ini ditampilkan dengan adanya pendirian posko-posko jihad di

pelbagai wilayah di Indonesia. Membentuk opini bahwa umat Kristen adalah

kelompok yang jahat, juga muncul dalam diskusi oleh majalah mahasiswa Das Sain.

Datayang diperoleh sebagai berikut:

Vince: Ya jelas, Mas. Apalagi berita ini bisa menyulut emosi, terutama masyarakat vans
beragama Islam, terpancing emosinya dan ikut terlibat nantinya dalam pertikaian tersebut
Apalagi ada pendirianposko-poskojihaddipelbagai tempat.

David: Betul, berita seperti ini dapat menaikkan emosi, terutama di kalangan kelompok
Islam, dan memberikan opini bahwa kelompok Kristen adalah orang-orangjahat.

Elisabeth: Ya, sama saja, Mas, dengan rekan-rekan.

Kesimpulan terakhir adalah dengan adanya tawaran solusi yang ditampilkan

dalam diskusi tersebut. Para anggota diskusi menyatakan bahwa khalayak hams

melakukan komparasi dengan pemberitaan media yang lain, dan jangan langsung
percaya terhadap pemberitaan yang mengandung bias prasangka agama. Data yang
diperoleh:

David Pohan: Yangjelas, harus lebih banyak membandingkan informasi dari media massa
yang lain, jangan hanya mendapat dari satu sumber saja.

Elisabeth: Betul, jangan langsung percaya kepada satu sumber, dan kritis terhadap berita
seperti itu y

Vince: Bersikap kritis dan memperoleh informasi dari mediayang lainnya.
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2. Hasil Diskusi Kelompok Non-Pers Mahasiswa

Kesimpulan yang didapatkan dari kelompok ini, tidak jauh berbeda dengan

kelompok pers mahasiswa. Prasangka agama yang muncul dalam pemberitaan

Republika edisi 5 Januari 2000, dapat diindikasikan melalui keberpihakan yang

kental terhadap kelompok Islam, bahasa yang hiperbolis, serta pembentukan opini

bahwa kelompok Kristen adalah kelompok yang jahat. Data yang diperoleh:

Arts Darmawan: Ya, menurut saya, berita itu kok tidak adilya, memihak Saya melihat hanya
orang-orang yang beragama Islam dalam pemberitaan itu, tidak ada pihak Kristen vans
diwawancarai. s

Sumantri Brojonegoro: Saya melihat berita ini penuh dengan bahasa-bahasa yang keras ya
seperti pembantaian, lebih kejam dibandingkan PKI, seperti itu. Jelas, berita ini tidak
objektif. Hanya memuat wawancara dari kelompok Islam.

David: Saya melihat ada semacam pembentukan opini oleh Republika terhadap kelompok
Kristen, sebagaipenyerang dan melakukan pembantaian kepada umat Islam. Betul, tidak ada
pihakKristen yang diwawancarai sehingga berita ini memuat satupihaksaja.

Data lain yang diperoleh:

Sumantri Brojonegoro: Ya seperti saya tadi, ada bahasa yang hiperbolik seperti
pembantaian, lebih kejam dari PKI. Ini yang menurut saya berita dari Republika menjadi

Arts Darmawan: Saya pikir hampir sama saja, indikasi ini muncul karena tidak adanya
informasiyang ditampilkan oleh pihak Kristen daripihak Republika, selain itu betul, bahasa-
bahasa yang ditampilkan oleh Republika cenderung vulgar.

David: Ya saya setuju, dan tambahan lagi bahwa Republika dapat memberikan opini umum
kepada publik kalau agama Kristen itu jahat, karena melakukan penyerangan, padahal
informasi ini tidak melibatkan wawancara terhadap mereka.

Kesimpulan lainnya adalah pengaruh nilai personalitas seperti wartawan yang

memiliki agama yang sama dengan kelompok yang diliput dapat memunculkan bias

prasangka agama dalam pemberitaan. Wartawan yang beragama Islam akan membela
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kelompok masyarakat Islam yang memiliki persoalan dengan kelompok di luar Islam,

seperti dalam kasus Ambon, adalah kelompok agama Kristen. Sebab lain munculnya

pemberitaan yang bias karena wartawan dikejar faktor deadline, sehingga informasi

yang disajikan tidak komprehensif. Data yang diperoleh adalah:

Aris Darmawan: Saya pikir ada semacam pembelaan terhadap kelompok Islam, Republika
kan cenderung ke sana. Wartawan yang beragama Islam akan memberikan porsi besar untuk
mewawancarai daripihakIslamsaja.

Sumantri Brojonegoro: Betul, selain itu juga mungkin faktor terburu-buru oleh wartawan
yang dikejar oleh deadline, ini juga bisa berpengaruh. Saya pikir faktor subjektivitas
wartawan berpengaruh di sini, seperti yang dikatakan Aris, wartawan islam akan membela
kelompok Islam dalam kasus konflik

David: Saya sama dengan teman-teman, faktor subjektivitas wartawan yang berpengaruh
dalam pemberitaan ini, karena yang saya tahu, Republika memang memiliki kecenderungan
ke agama Islam.

Pemberitaan yang bias dengan prasangka agama seperti yang ditampilkan

oleh Republika dapat menimbulkan bias tertentu kepada khalayak. Emosi khalayak

dapat terpancing, dalam kasus Ambon misalnya, banyak kelompok masyarakat Islam

yang ingin pergi ke Ambon dalam rangka berjihad melawan kelompok Kristen yang

dianggap sebagai musuh. Indikasi ini dapat dilihat dari ramainya berdiri posko-posko

jihad dan gelombang mobilisasi sebagian masyarakat Islam yang pergi ke Ambon.

Data yang diperoleh adalah:

David: Mungkin ada emosi khalayak yang terpancing, dan ikut membenci kelompok Kristen
yang berkonflik dengan kelompok Islam. Sayapikir ada kokimbasnya, gelombangjihadyang
dilakukan oleh orang-orang Islam untuk membantu saudaranya di Ambon adalah salah
satunya.

Aris Darmawan: Benar, berita ini bisa memancing emosi khalayak dan itu terjadi seperti
pendirian kelompok-kelompok Jihad yang ingin membantu berperang pendirian posko-
poskojihad, seperti itu.
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Sumantri Brojonegoro: Saya sependapat, berita ini dapat menimbulkan gejolak tertentu di
masyarakat, dan salah satunya adalah hadirnya kelompok-kelompok jihad yang ingin ke
Ambon untukmembantu saudara sesama Islam.

Kesimpulan terakhir adalah bagaiamana tawaran solusi yang ditampilkan.

Kelompok ini menyimpulkan bahwa pemberitaan itu hams disikapi secara skeptis

dan harus melakukan perbandingan informasi dengan media massa lainnya. Data

yang diperoleh adalah:

Aris Darmawan: Saya pikir harus ada informasi lain dari media massa, semacam
perbandingan, lagi pula kita harus bersikap tidak terlalu percaya sepenuhnya dengan model
berita ini.

Sumantri Brojonegoro: Betul, mencari informasi sebagai pembanding adalah salah satunya
bersikap skeptis, saya kira. '

David: Sepakat sajadengan teman-teman, Mas.

3. Hasil dari Wawancara

Hasil bahwa prasangka agama hadir dalam media massa juga diperkuat oleh

Masduki, Ketua Aliansi Jumalis Independen (AJI) Yogyakarta, yang telah

diwawancarai oleh penulis. Masduki menyatakan bahwa prasangka agama dalam

pemberitaan dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Pertama adalah faktor personalitas,

yaitu bagaimana tipe keberagamaan yang dianut oleh seorang wartawan. Misalnya

orang Islam yang cukup keiat dalam praktik-praktik keagamaan, maka akan

berpengaruh secara tidak langsung dalam penulisan laporan. Faktor selanjutnya

adalah kecenderungan organisasi media. Masduki memberikan contoh bagaimana

setiap organisasi media memiliki semacam group-rejference dalam menghasilkan

keputusan-keputusan tertentu dalam pemberitaan. Misalnya sebuah organisasi media
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yang cukup dekat kelompok Islam radikal maka itu cukup berpengaruh dalam

keputusan pemberitaan tertentu. Terakhir, Masduki menyatakan bahwa faktor

ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keberpihakan pihak media

terhadap kelompok tertentu. Data yang diperoleh:

Masduki: Hmm, ini risetnya Agus Sudibyo ya? Ya, saya pilarfaktor personalitas wartawan
berpengaruh di sini, misalnya orang tersebut memiliki pemahaman yang ketat terhadap
agamanya, maka bias muncul dalam pemberitaan. Kedua adalah kecenderungan media,
mungkin saja organisasi punya kelompok referensi dalam soal agama, misalnya koran yang
dekat kelompok agama tertentu, maka seringkali bisa menimbulkan bias. Selain itu faktor
ekonomi dapat mempengaruhi terjadi kecenderungan media terhadap kelompok terrtentu.

Masduki menambahkan bahwa prasangka agama seringkali muncul dalam

teks yang berupa repetisi, belum adanya fakta yang jelas, namun berita itu selalu

dimunculkan. Misalnya dalam kasus Jamaah Islamiyah, yang sampai sekarang

keberadaannya belum diketahui secara pasti oleh media massa. Namun, ketika ada

yang melansir bahwa pelbagai kasus peledakan yang terjadi akhir-akhir ini di

Indonesia, Bali dan Marriot, didalangi oleh Jamaah Islamiyah, maka semua media

massa memunculkan nama itu sebagai organisasi yang terlibat. Indikator lainnya

adalah proses peliputan yang melibatkan satu aktor, atau kelompok tertentu dalam

pemberitaan. Tragedi 11 September diungkapkan Masduki sebagai salah satu contoh.

Pada saat itu, pernyataan Presiden Amerika Serikat, George W Bush, menjadi

pemyataan yang paling penting dan dikutip oleh kebanyakan media massa. Media

massa belum mau menelusuri siapa dalang yang melakukan peristiwa tersebut, dan

nama Osama bin Laden, tiba-tiba mencuat ke permukaan. Indikator ketiga yang

disebutkan oleh Masduki adalah dalam hal penempatan. Misalnya, kasus tentang

 



31

Jemaah Islamiyah pada hari pertama disebutkan dalam halaman pertama, dan bempa
laporan utama. Kemudian, dalam hari berikutnya berita yang kontradiktif pada hari
sebelumnya justru di halaman belakang. Ini menurut Masduki merupakan indikator
bagaimana prasangka agama dalam pemberitaan tertentu masih hadir dalam praktik-
praktik media massa. Data yang diperoleh adalah:

ini saya pikir dapat menjadi bias.

Kesimpulan lain dalam wawancara adalah bagaimana meminimalisir praktik-
praktik subjektivitas dalam kasus ini. Masduki menawarkan dengan penguatan
editorial, sehingga editor yang melakukan penyuntingan pemberitaan akan
meminimalisir faktor personalitas wartawan, khususnya keberpihakan terhadap
agama tertentu. Masduki mengakui bahwa media yang membawa bias agama,
setidaknya akan memperkuat nilai-nilai tertentu dalam khalayak, apalagi pemberitaan
yang diangkat adalah mengenai konflik yang terjadi antar kelompok agama, misalnya
Islam dan Kristen. Upaya lain yang dilakukan oleh media massa untuk meminimalisir
bias yang terjadi adalah dengan melakukan reportase ulang, cross-check terhadap
pihak yang lainnya. Masduki juga menyarankan adanya upaya peredaman konflik
yang berlatar belakang agama, dengan menghubungi narasumber yang dianggap
netral, yaitu tokoh masyarakat. Terakhir, dalam tawaran solusi yang disampaikan
oleh Masduki, adalah menguatnya peranan masyarakat yang dapat menguasai media,
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sehingga diperlukan institusi media watch, atau pemantauan media untuk mengkritisi

pemberitaan yang dianggap bias dan merugikan khalayak. Data yang diperoleh

adalah:

Masduki:Saya pikir media harus melakukan cek ulang terhadap satu persoalan yang
diangkat, selain itupenguatan editorial, menjadisangat penting, ini akan meminimalisir bias
prasangka yang ditulis oleh wartawan. Mungkin dalam kasus konflik, maka ada harus ada
tokoh masyarakat yang netral, yang dapat dijadikan narasumber. Dari masyarakat ada
penguatan untukmengkritisi pemberitaan media massa, semacam badanpemantauan media,
sehingga beritayang bias dapatdievaluasidan diperbaiki oleh mediayang bersangkutan.

C. Pembahasan

Prasangka tidak hanya muncul dalam relasi interpersonal masyarakat.

Pemberitaan dalam media massa pun menyajikan informasi yang bias dengan

prasangka agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari diskusi kelompok pers

mahasiswa dan non-pers mahasiswa terdapat hasil yang serupa. Pemberitaan

Republika edisi 5 Januari 2000 menyemburkan bias prasangka agama terhadap

kelompok Kristen. Indikasi ini didapatkan dari pemihakan yang kental terhadap

kelompok Islam dalam peristiwa konflik di Ambon. Adanya pemberitaan yang

menyudutkan kelompok Kristen, hingga bahasa yang hiperbolis adalah ciri dari

pemberitaan yang penuh bias prasangka agama.

Hamad (2001) menggambarkan bagaimana prasangka dimulai dari gambaran

yang salah terhadap kelompok tertentu, dalam kasus ini adalah, bagaimana gambaran

 



33

itu terbentuk dari wartawan Republika yang diduga memiliki keberpihakan yang

kental terhadap agama Islam dan membelanya dalam kasus Ambon.

Rakhmat (1999) menyebutnya ini sebagai oto-stereotype, yaitu gambaran

yang meremehkan dan memandang rendah kelompok di luar keanggotaan kelompok

yang dimiliki individu. Ini diindikasikan oleh Republika dalam pemberitaannya soal

Ambon. Kelompok Kristen ditampilkan sebagai kelompok yang hams dimusuhi oleh

umat Islam karena melakukan penyerangan terhadap umat Islam yang berada di

Ambon. Kesimpulan diskusi oleh pers mahasiswa dan non pers-mahasiswa dalam

penelitian ini juga menyebutkan bahwa kelompok Kristen tidak ditampilkan dalam

pemberitaan tersebut. Pemberitaan Republika hanya menampilkan kelompok Islam,

sehingga informasi yang disajikan tidak komprehensif.

Faktor lain yang mempengaruhi adanya bias adalah faktor ekonomi.

Kesimpulan ini mencuat dalam diskusi oleh kelompok pers mahasiswa. Disebutkan

bahwa di Indonesia, penduduk mayoritas adalah kelompok yang beragama Islam,

maka bila ada media massa tertentu, dalam hal ini adalah Republika, memiliki

keberpihakan yang kental terhadap kelompok masyarakat Islam, maka dapat dari segi

bisnis dapat menguntungkan. Kesimpulan ini didapatkan ketika forum diskusi

menjawab faktor-faktor mengapa Republika menampilkan pemberitaan yang bias

dengan prasangka agama. Kalkulasi bisnis adalah salah satujawabannya.

Sudibyo (2001) menyebutkan bahwa pemberitaan media massa memang

dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Kepentingan
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ekonomi bahkan kerapkali mewamai karakter pemberitaan tertentu dalam sebuah

media massa, seperti konflik yang dijadikan komoditas berita tanpa peliputan yang

komprehensif. Faktor ekonomi, bukanlah satu-satunya faktor. Ada pelbagai faktor

yang mempengaruhi pemberitaan media massa, seperti lingkungan sosial dan budaya,

faktor internal organisasi berita, seperti perbenturan kepentingan antardivisi redaksi

dan perusahaan, hingga faktorpersonalitas wartawan, seperti agama.

Kesimpulan lain yang muncul adalah bahasa yang bombastis dan vulgar

merupakan salah satu ciri adanya bias prasangka agama dalam pemberitaan. Kata-

kata seperti "pembantaian", "lebih kejam daripada PKI", adalah jenis bahasa yang

digunakanoleh Republika, yang menumthasil dari keduakelompok subjekpenelitian

menimbulkan bias prasangka agama.

Bahasa merupakansalah satu alat penting dalam penyampaian informasi oleh

media massa. Eriyanto (2001) menyebutkan bahasa menjadi wilayah yang tidak

pernah netral dalam penggunannya. Tergantung kepentingan yang menyelinap dalam

pengguna bahasa tersebut. Pemberitaan Republika soal konflik di Ambon

menyiratkan bahasa yang dianggap hiperbolik, sehingga menciptakan karakter

tertentu terhadap sebuah kelompok. Kesimpulan dari diskusi kelompok pers

mahasiswa menyebutkan bahwa kelompok Kristen digambarkan kelompok yang

hams dilawan oleh kelompokIslam dan umat Kristen adalah kelompokyangjahat.

Kesimpulan dalam wawancara menggambarkan hal yang sama. Pemberitaan

yang kerapkali bias dengan prasangka agama dimulai dari gambaran personalitas
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wartawan yang salah terhadap kelompok lainnya. Wartawan yang memiliki

keberpihakan yang kental terhadap agamanya cenderung akan menampilkan

pemberitaan yang bias. Indikasi yang lain adanya prasangka agama adalah adanya

repetisi, misalnya kasus Jemaah Islamiyah yang diduga sebagai kelompok teroris

internasional. Banyak media yang mengutip Jemaah Islamiyah dalam liputan

utamanya sebagai organisasi teroris, dan ditampilkan secara intensif, namun

meletakkan berita yang kontra dengan Jemaah Islamiyah sebagai organisasi teroris

bukan pada liputan utama. Kesimpulan dari wawancara juga menyebutkan

keberpihakan organisasi berita kepada kelompok agama tertentu, seperti kasus

Republika dengan kelompok Islam, dan faktor ekonomi dapat menimbulkan bias

prasangka agama dalam pemberitaan.

Reaksi yang ditimbulkan oleh khalayak pun beragam. Dalam kesimpulan

yang didapatkan dari diskusi maupun wawancara, pemberitaan media massa yang

bias prasangka agama dapat memancing emosi khalayak. Kasus Ambon yang

ditampilkan oleh Republika diduga dapat menggerakan sebagian kelompok

masyarakat Islam untuk berangkat ke Ambon untuk berjihad melawan kelompok

Kristen. Berdirinya posko-poskojihad di pelbagai wilayah setelah mengetahui adanya

pemberitaan yang menginformasikan terjadinya pertikaian umat Islam dan Kristen

merupakan salah satu reaksi khalayak atas pemberitaan.

Budiman (2002) menyebutkan bahwa media massa dapat menggiring massa

untuk melakukan sebuah tindakan tertentu. Media massa dianggap sebagai media

 



36

yang mampu melakukan konstruksi atas simbol tertentu, sehingga ini mempengaruhi

kognisi dan perilaku khalayak.

Eriyanto (2001) menggambakan bagaimana media massa mempakan

cerminan dari masyarakatnya. Bila banyak ditemui pemberitaan yang bias gender

terhadap perempuan, maka disimpulkan bahwa nilai dan budaya patriarkis masih

tumbuh subur dalam masyarakatnya. Hal yang sama juga berlaku pada pemberitaan

yang bias dengan prasangka agama. Pemberitaan yang bias mengindikasikan

masyarakat masih menyimpan kuat nilai dan perilaku yang memuat bias prasangka

agama.

Kesimpulan terakhir adalah soal tawaran solusi. Dari kelompok pers

mahasiswa dan non-pers mahasiswa menyebutkan bahwa sebaiknya khalayak tidak

langsung percaya dengan pemberitaan yang memuat bias prasangka agama. Khalayak

juga hams mencari informasi altematif dan perbandingan informasi dengan media

lainnya. Dari kesimpulan wawancara menyebutkan bahwa selain adanya pengecekan

ulang oleh media yang mengeluarkan pemberitaan yang bias, khalayak juga hams

melakukan pemantauan terhadap pemberitaan tersebut. Misalnya dengan adanya

institusi mediawatch, yang bertugas mengkoreksi pemberitaan yang bias dan

menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat.

Mangiang (2003) meyebutkan pentingnya ombudsman dalam sebuah

organisasi media. Badan ini bersifat independen yang bertugas untuk menyelidiki

keluhan oleh khalayak yang disebabkan pemberitaan yang bias oleh media massa.

 



37

Ombudsman melakukan penelitian atas pemberitaan yang menimbulkan dampak

negatif kepada khalayak dan menyampaikannya kepada media yang bersangkutan.

Penelitian ini menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk pemberitaan-

pemberitaan selanjutnya, yang diharapkan lebih komprehensif dan tidak bias.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan adanya bias prasangka agama dalam

pemberitaan media massa. Indikasi yang diperoleh dari data diskusi kelompok pers

mahasiswa adalah dimulai dengan pemihakan yang kental terhadap satu kelompok

tertentu dan menghilangkan fakta lainnya. Kesimpulan kelompok non-pers

mahasiswa pun secara umum tidak berbeda. Mereka menyimpulkan bahwa prasangka

dapat dilihat darijenis bahasa yang digunakan, cendemng hiperbolis, dan melakukan

justifikasi tanpa data yang akurat.

Koran Republika edisi 5 Januari 2000 yang memuat konflik Ambon juga

menyemburkan prasangka agama dalam pemberitaan media massa. Hal ini

diindikasikan oleh bahasa yang hiperbolis, pemberitaan yang sepihak dan tidak

adanya konfirmasi dari pihak yang bertikai, dalam hal ini adalah kelompok agama

Kristen.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa media massa masih menampilkan

pemberitaan yang bias dan tidak akurat dalam data. Media massa masih terjebak

dalam fanatisme sempit pada nilai-nilai kelompok agama tertentu.
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Tidak adanya perbedaan yang berarti dari persepsi terhadap prasangka agama

dalam pemberitaan media massa, oleh dua kelompok ini menggambarkan bahwa

tingkat pengetahuan mahasiswa, baik yang tergabung dalam pers mahasiswa atau

tidak, secara umum telah mengetahui secara kritis adanya muatan prasangka agama
dalam pemberitaan media massa.

Tawaran yang disampaikan oleh para peserta diskusi adalah dengan bersikap

skeptis pada pemberitaan yang diindikasikan memuat prasangka agama dan mencari

informasi altematif. Tidak hanya satu sumber saja. Selain itu, dari hasil wawancara

disampaikan bahwa media harus melakukan pengecekan ulang pada fakta, sehingga

data yang disampaikan akurat. Penguatan editorial juga dilakukan. Dari sisi

masyarakat, hams dibentuk badan independen yang memantau kekuasaan media

massa, hasil penelitian ini akan dijadikan bahan koreksi dari media yang
bersangkutan.

B. Saran

1. Menggunakan pemberitaan yang dianggap tidak bias sebagai perbandinga

2. Menggunakan masing-masing dua jenis pemberitaan yang dianggap bias dengan

prasangka agama dari media yang berbeda dan dua jenis pemberitaan yang minim

bias dari media yang berbeda pula.

?an.
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3. Melibatkan wartawan yang berasal dari organisasi berita yang mengeluarkan

pemberitaan yang dianggap bias dan minim bias.
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LEMBAR LAMPD3AN

A. Hasil Transcript Focused Group Discussion

1. Majalah mahasiswa Das Sein Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Yogyakarta.

T: Apa penilaian Anda tentang pemberitaan itu?

David Pohan: Berita itu sangat sepihak, tidak ada konfirmasi dari pihak Kristen.

Hanya kelompok agama Islam. Ini tentunya bias, dan tidak objektif.

Vince: Berita itu hanya menampilkan kelompok agama Islam saja, tidak ada

kejelasan dari pihak Kristen. Bahkan kita tidak percaya, apakah benar kelompok

agama Kristen sejahat itu. Ada pemojokan terhadap kelompok Kristen.

Elisabeth: Benar, berita itu tidak seimbang, dan hanya berpihak pada kelompok

agama Islam saja. Apalagi ini digambarkan lebih ngeri dibandingkan peristiwa G30 S

PKI, ini sudah berlebihan.

T: Apa yang menyebabkan Anda memberikan penilaian itu?

Vince: Ya, jelas karena ada pemberitaan sepihak saja, tanpa ada konfirmasi dari pihak

Kristen.

Elisabeth: Berita itu itu tidak seimbang, mungkin karena mayoritas Islam maka

Republika melakukan hal itu, apalagi dilihat dari faktor bisnis, ini menguntungkan.
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David Pohan: Saya sependapat, saya pikir ada faktor bisnis yang menghasilkan

keuntungan oleh media. Apalagi mayoritas di Indonesia adalah warga Muslim.

Apalagiberita ini memakai bahasayanghiperbolis, seperti pembantaian.

T: Menurut Anda mengapa Republika melakukan hal tersebut?

David Pohan: Saya pikir ada semacam subjektivitas oleh wartawan, memiliki

identitas agama Islam, yang dalam konflik Ambon, menjadi salah satu kelompok

yang bertikai. Jadi ada pembelaan terhadap kelompok agamanya sendiri, sesama

Islam, danmengabaikan kelompok Kristen, inimenyebabkan berita tidak objektif.

Vince: Betul, saya sepakat, ada faktor personal wartawan yang berpengaruh di sini.

Karena wartawan ini muslim, maka ia akan cenderung membela agamanya sendiri.

Ini kemudian menyebabkan pihak Kristen tidak dikonfirmasi, karena wartawan hanya

membela orang Islam saja.

Elisabeth: Ya, sama saja, wartawan yang beragama sama, mungkin memiliki

kecenderungan seperti yang dilakukan oleh Republika, atau mungkin juga karena

wartawan yang terburu-buru dikejar deadline. Bisa jadi.

T: Menurut Anda apakah berita macam ini berimbas kepada khalayak?

Vince: Ya jelas, Mas. Apalagi berita ini bisa menyulut emosi, temtama masyarakat

yang beragama Islam, terpancing emosinya dan ikut terlibat nantinya dalam

pertikaian tersebut. Apalagi ada pendirian posko-posko jihad di pelbagai tempat.
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[•• L^bSfAKAAN • A

David Pohan: Betul, berita seperti ini dapat menaikkan emosirtemlaTHa^Sfkalangan

kelompok Islam, dan memberikan opini bahwa kelompok Kristen adalah orang-orang

jahat.

Elisabeth: Ya, sama saja, Mas, dengan rekan-rekan.

T: Bagaimana tawaran solusi untuk berita seperti ini?

David Pohan: Yang jelas, hams lebih banyak membandingkan informasi dari media

massa yang lain, jangan hanya mendapat dari satu sumber saja.

Elisabeth: Betul, jangan langsung percaya kepada satu sumber, dan kritis terhadap

berita seperti itu.

Vince: Bersikap kritis dan memperoleh informasi dari media yang lainnya.

2. Kelompok Non-Pers Mahasiswa yang berdomisili di jalan Sawit no 3
Yogyakarta.

T: Apa penilaian Anda tentang pemberitaan itu?

Aris Darmawan: Ya, menurut saya, berita itu kok tidak adil ya, memihak. Saya
melihat hanya orang-orang yang beragama Islam dalam pemberitaan itu, tidak ada
pihak Kristen yang diwawancarai.

Sumantri Brojonegoro: Saya melihat berita ini penuh dengan bahasa-bahasa yang

keras, ya seperti pembantaian, lebih kejam dibandingkan PKI, seperti itu. Jelas, berita

ini tidak objektif. Hanya memuat wawancara dari kelompok Islam.
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David: Saya melihat ada semacam pembentukan opini oleh Republika terhadap

kelompok Kristen, sebagai penyerang dan melakukan pembantaian kepada umat

Islam. Betul, tidak ada pihak Kristen yang diwawancarai sehingga berita ini memuat

satu pihak saja.

T: Apa yang menyebabkan Anda memberikan penilaian itu?

Sumantri Brojonegoro: Ya seperti saya tadi, ada bahasa yang hiperbolik, seperti

pembantaian, lebih kejam dari PKI. Ini yang menurut saya berita dari Republika

menjadi bias.

Aris Darmawan: Saya pikir hampir sama saja, indikasi ini muncul karena tidak

adanya informasi yang ditampilkan oleh pihak Kristen dari pihak Republika, selain

itu betul, bahasa-bahasa yang ditampilkan oleh Republika cenderung vulgar.

David: Ya saya setuju, dan tambahan lagi bahwa Republika dapat memberikan opini

umum kepada publik kalau agama Kristen itu jahat, karena melakukan penyerangan,

padahal informasi ini tidak melibatkan wawancara terhadap mereka.

T: Menurut Anda mengapa Republika melakukan hal tersebut?

Aris Darmawan: Saya pikir ada semacam pembelaan terhadap kelompok Islam,

Republika kancendemng ke sana. Wartawan yang beragama Islam akan memberikan

porsi besaruntuk mewawancarai dari pihak Islam saja.
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Sumantri Brojonegoro: Betul, selain itu juga mungkin faktor terburu-buru oleh

wartawan yang dikejar oleh deadline, ini juga bisa berpengamh. Saya pikir faktor

subjektivitas wartawan berpengaruh di sini, seperti yang dikatakan Aris, wartawan

Islam akan membela kelompok Islam dalam kasus konflik.

David: Saya sama dengan teman-teman, faktor subjektivitas wartawan yang

berpengamh dalam pemberitaan ini, karena yang saya tahu, Republika memang

memiliki kecenderungan ke agama Islam.

T: Menurut Anda apakah berita macam ini berimbas kepada khalayak?

David: Mungkin ada emosi khalayak yang terpancing, dan ikut membenci kelompok

Kristen yang berkonflik dengan kelompok Islam. Saya pikir ada kok imbasnya,

gelombang jihad yang dilakukan oleh orang-orang Islam untuk membantu saudaranya

di Ambon adalah salah satunya.

Aris Darmawan: Benar, berita ini bisa memancing emosi khalayak, dan itu terjadi

seperti pendirian kelompok-kelompok Jihad yang ingin membantu berperang,

pendirian posko-posko jihad, seperti itu.

Sumantri Brojonegoro: Saya sependapat, berita ini dapat menimbulkan gejolak

tertentu di masyarakat, dan salah satunya adalah hadimya kelompok-kelompok jihad

yang ingin ke Ambon untuk membantu saudara sesama Islam.
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T: Bagaimana indikasi itu dapat dilihat?

M: Bisa dari repetisi, seperti ksus terorisme dan Islam, media melakukan

pengulangan soal jemaah Islamiyah,walau itu belum jelas keberadaannya, atau kasus

peledakan gedung WTC 11 September, pernyataan presiden Bush dijadikan

pemberitaan hampir di selumh media, dan ini diulang terns. Padahal buktinya belum

jelas, selanjutnya pemberitaan juga dapat hadir melalui teks dalam hal penempatan

berita tersebut, satu contoh jemaah Islamiyah hadir dalam liputan utama, besoknya

ada konfrontir hadir di halaman belakang, ini saya pikir dapat menjadi bias.

T: Apa reaksi khalayak dengan berita macam itu?

M: Berita tersebut dapat memperkuat nilai-nilai tertentu pada khalayak, dalam hal ini

adalah agama, media berfungsi sebagai pemicu yang menguatkan sikap tertentu, pada

khalayak, misalnya tentang konflik agama, Islam dan Kristen.

T: Bagaimana tawaran solusi dalam hal ini?

M:Saya pikir media harus melakukan cek ulang terhadap satu persoalan yang

diangkat, selain itu penguatan editorial, menjadi sangat penting, ini akan

meminimalisir bias prasangka yang ditulis oleh wartawan. Mungkin dalam kasus

konflik, maka ada harus ada tokoh masyarakat yang netral, yang dapat dijadikan

narasumber. Dari masyarakat ada penguatan untuk mengkritisi pemberitaan media

massa, semacam badan pemantauan media, sehingga berita yang bias dapat dievaluasi

dan diperbaiki oleh media yang bersangkutan
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T: Bagaimana tawaran solusi untuk berita seperti ini?

Aris Darmawan: Saya pikir harus ada informasi lain dari media massa, semacam

perbandingan, lagi pula kita hams bersikap tidak terlalu percaya sepenuhnya dengan

model berita ini.

Sumantri Brojonegoro: Betul, mencari informasi sebagai pembanding adalah salah

satunya, bersikapskeptis, saya kira.

David: Sepakatsaja dengan teman-teman, Mas.

B. Hasil Transcript Wawancara

1. Wawancara dengan Masduki (M), Ketua Aliansi Jurnalis Independen

Yogyakarta.

T: Bagaimana bias prasangka agama dapat muncul dalam sebuah pemberitaan

media?

M: Hmm, ini risetnya Agus Sudibyo ya? Ya, saya pikir faktor personalitas wartawan

berpengaruh di sini, misalnya orang tersebut memiliki pemahaman yang ketat
terhadap agamanya, maka bias muncul dalam pemberitaan. Kedua adalah
kecenderungan media, mungkin saja organisasi punya kelompok referensi dalam soal
agama, misalnya koran yang dekat kelompok agama tertentu, maka seringkali bisa
menimbulkan bias. Selain itu faktor ekonomi dapat mempengaruhi terjadi

kecenderungan media terhadap kelompok tertentu.
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C. Panduan Pertanyaan

1. Panduan Pertanyaan untuk FGD

• Apapenilaian Andatentang pemberitaan itu?

• Apa yang menyebabkan Anda memberikan penilaian itu?

• MenumtAndamengapa Republika melakukan hal tersebut?

• Menumt Anda apakah berita macam ini berimbas kepada khalayak?

• Bagaimana tawaran solusi untuk berita seperti ini?

2. Panduan Pertanyaan untuk Wawancara

• Bagaimana bias prasangka agama dapat muncul dalam sebuah pemberitaan
media?

Bagaimana indikasi itu dapatdilihat?

Apa reaksi khalayakdenganberita macam itu?

Apa tawaran solusi yang dapatdiberikan?
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Tak lair.a lemudian. serangan senrntak
diLikukar.. dj<; duxun Oukuh Lamodi kcpung.
Bebcrapc ixjng le**slermasuk ima.ii Djailani.
Takicpcnj uuyaitaittnya, mayai imam Djailani
okh pai,ipenycraiignyalaiudisahbdar. duem-
patkan di pcibalasan Dukuh Lame dan kani-
pung Duma.

"Melihat imam Djailani telah lerbuiuiri.
banyak yanj putusasa,"kaa RidwanSetelah
beherapaja.ii crgjntuogdiBang sabb. baruuh
padamalamharimayat imam Djailani dim-
runkandandikuburtan oleh wargaMuslim.

Sementara Dukuh Lama diserug dan
dibukan hinggaratadengan tanah. Bahkan,
kalaRidwandanKyRukiah, adaduadiantara
penyerang jiu yang mengguaakan senjata
mesin. "SeperoRambo. pelurufryaduaigkarkan
di dada." kata Ridwaii.

Ada yanginenyenh,adapulayangmemilih
nicninecalVan Dukuh Lamo. Rudwan daa 75
urattg lair.nya termasuk kelompok kedua.
"ICami naik turun gunung sekita.' 10 km.
sampai ke uesa Soa Siu." kata Ridwan. Di

. .sanalah.kao RidwaitwargaMust'm berahan.
Saat ktduanya lahu bahwa KMLaoibcUi

dipakta ke Tobelo untuk mecgangkutpeng.
ungsi. kecuanya lati> naik kaoal motor ke
pc!abuha.i Tobdo. "Di tanalahsaya naik fcapoj
kc Amt»n." kala Ridwan dar. Ny Rckiah.
Kedua orang yang telah berkeluarga rat
mctigaku tak lagipunya Ipa-apa.

Keduanya jugameauturkao. bahwa pern,
banuian tk Tobelo. lebihlada lagi.Di keca
rnatan yatig dihuni 90 perscn warga Kristen iai,
posisfwarga Muslim yangrrtanorifas acrjepit di
Kngah kota.WargaMuslim peodatug atal
Bonn. Bugii. Makassar. Jawa.daaSunatera
itu tak bisamekirikaii diri."Sebab pelabuhan
Tubclodikuasai warga Krisaai." kaa Ridwan.

Pada Ahadsore(26/12),menurutRidwan,
kaunt Muslimin diTobelo takmelakukan per
siapanmenghadapiserantan mendadakKe
lompok Merah. Sehii.ggatak »daperlawatun
dan menjadi bulan-butarun pembaouiaa.
Kcrikaicranga.iErjadidan sekorahIslamserta
rumal• iamah warga Muslimdibakar. paruklah
warga Mu,lim Tobelo. "Setelah kebakiran dt
maru-niana. warga Muslim blu mengungsi ke
masjid-maiiid.*' kala Ridwan.

Namun buitan kesetamatan yang didapat
daUmpcUria.i ke masjid-maijtd itu."Sebab
kemudian pengungsi di maijid di kepung,
binyak di intarauya yangdilarikkeiuar lalu
tak petiLl: crjng tj>. anak.anak.daa .bu-ibu
dibanu!. ' kau Ridwan Menumt sidwan,
wanita-w ui.n yangkeiuardengantehmai dari
Tobelo. banyak yang lelah diperkoaa

Tak hanya itu.masjid-masjtd — lermasuk
masjid JamTobel— yang elahdisirarra bahan
bakaritj. juga dibomdandibakar. YangUri
keiuar masj?d. banyak yangmciemui ajal
setelahe:bcromJong dengansenjata tnesin.
"7S0or-v-g •crbakar hidu^/ iiidup dalam masjid-
mnjHl yangtlibikar." kataRidwanTe-banyak

dihakarhidup-hidup kau Ridwanadalahdi
nmjid Jam: Tobelo. "Orangsatu masjid Jami
di kotaTobelodihtkar." kiu Ridwan.

Saat dhaiiya tentang jurolah korhan. Ridwan
dan Ny Rahman Rukiah uiengaakan ribuan
orang. Sedanglun Malik Seiang. aefcretaris
rokja MWMaluku. Itepada RtpiMita menu-
rurkan, bahwajumlah korban yang sampai ke
pihaknya telah meacapai 1.400 orang. "Ini
yang tempat lerhiuiog. lainnyakjuni tidak
tabu."kau Malik Stlang.

Menurtu Makk Seiang. penyerangaa oleh
warga Kristnam^atiapiiwgaMualunTcbela.
jugadibanttt 9j000 warga Krlnen Kao y„g
bttxiapadianuranyt btnenjataM-16. "Dakm
pembanuian itu. aparat korimil daa polsek
Kristen ikut mencmbald warga MusGm," kaa
Malik ScUng.
w^^ Musfcnvang Iwkehutan-hutao, kata
Malik Seiang. dikejar-kejar. "Setnentara
Danramil Tobelo. JCaplen IMade Penintidak
melakukan perliaduogaa terhadap warra
Muslim." kauMalik Seiang,

•"embatrtalan d Maluku Tonga*
Semenrara iru, pembanaaian warga Musbm

juga terjadi diMaluku Teagah. Adjit binTahir
wakil ketua MUI Maluku, kepada ktpMika
menuturkan. kernaria. desa dan perlcampu*-
gan Muslim sepanjang teiuk Elpa Putth.
Kecarnatan Amahai, Maluku Teogai tak jaarh

.darikou Muofu. telah dibantai das dibu-
mihangiskan. 'Terrnasuk peraukiman crarj-
migraa." kaa AdjrtbtaTahir.

Didraa Liang Awalya. kaaAdjit biaTahir.
49orangdirmukan »rwat. seanentara tauanya
belumdtternukaa. Saai deta itu. kamya, aelati
rau dengan uaali. "Scdangkao di dusun
WaraJta. 40KXhilang sampai sekarang." kaa
r*dj-u-bm Tahu. -i——«». ™

Dusun Basda Baru. dusan Banda Lama,
dusuo Tom Tana, dusua Jerily. dan desa aera
dusun yang serfcttkdikm 12dan km 14.kau
AdjitbinTahirjugafelah mumahdtbakar rraa»
Kristen. "Sedangkan warga Muslim desa
Waipia. lelah diberstbkaa." katanya.

Dikampurtg Babtn.kota Masobi. kaa Ad*
bin Tahir. penyerng KrUaen jugaarfah roera-
bum'.haaguskaa beberapa madruah, aekouh
Islam MatU'ul Anwar, wijma DPRD dan
pr»nuu^anKodim.Sedk.igkankairaxDepag
Masorii.jugaduia^SedaiigkanusrarliHa/idz
Saban. yang baru keiuar dari masjid. ditcmbak
okhoknum Bnmob Kristen. "Pak unadz
mengalami luka lembak." kauAdjit binTahir.

HebfcciptefAmunrst
Semenura itu Ajuam melaporkan, pukahan

wnunuiyaagdtguaakan okh warga Kecarnaran
Kao untuk menyrrang warga Muslim di
Stdangoli Kecarnatan Jaiblo PuluHa^rraahen.
diduga diiupU. belikopler milik PT Nusa
lulnuhera Minertls (NffiM). peruuhaan swaj-
>a asing dari Auinlia.
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DAFTAR PESERTA VANG MENGIKUT!

FOCUSED GROUP DISCUSS/OX

Dengan ini saya menyatakan kesediaan saya untuk mengikuti focused group discussion
dengan sukareia, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana oun.
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