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Abstract: 

Religious issues ridden by discrimination have become a hot topic in recent 

years. The root of this problem stems from the Population Administration Law 

which is considered marginalizing the adherents of the faith (Sunda Wiwitan). 

The coverage of Sunda Wiwitan has emerged everywhere since the case was 

detected by the media. Through discourse analysis, researchers want to see 

how tirto.id media is involved in preaching traditional religion that was 

marginalized by the authorities. 

Based on this background, using the Fairclough method of Discourse 

analysis, this study will answer the question: What is the text strategy of 

Sunda Wiwitan in tirto.id text? How is the text produced? What is the tirto.id 

ideology in the Sunda Wiwitan discourse? 

Discourse analysis Norman Fairclough has three dimensions, Text, 

Discourse Practice, and Sociocultural Practice. These dimensions not only 

discuss about production and interpretation, but also have relations and 

interactions between texts that come from situational and institutional 

conditions. 

Tirto.id as a media has succeeded in providing data and facts related to 

Sunda Wiwitan reporting. However, the purpose of the involvement of the 

media in their production is limited to the current conditions at that time. 
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Pendahuluan 

Masyarakat Kanekes Dalam, Kampung Cibeo, Desa Kanekes, 

Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak sebagai bagian dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia mempermasalahkan pasal 61 dan 64 UU 

Administrasi Kependudukan yang dinilai merugikan penghayat kepercayaan 

serta meminta agar agama Sunda Wiwitan yang mereka anut diakui oleh 

pemerintah dan diakui dalam kolom Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-

KTP). Tetua adat masyarakat Kanekes mengatakan mereka sangat keberatan 

tidak tercantumnya agama Sunda Wiwitan pada kolom e-KTP, seolah-olah 

masyarakat yang kerap dsapa Baduy tersebut tidak memiliki agama seperti 

yang diberitakan oleh salah satu media (Antara). 

Berkaitan dengan hal tersebut, Saldi Isra, Hakim Konstitusi menilai 

keberadaan pasal 61 dan pasal 64 UU Administrasi Kependudukan bertujuan 

untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya 

database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas 

dokumen kependudukan yang diterbitkan. Namun, secara faktual keberadaan 

pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian, penafsiran yang berbeda, dan 

tidak konsisten dengan norma lainnya dalam undang-undang yang sama 

dengan pasal 58 ayat (2)1. Hal ini berakibat pada warga negara penghayat 

kepercayaan yang kesulitan memperoleh KK maupun e-KTP. Pengosongan 

elemen data kependudukan tentang agama ini juga berdampak pada 

pemenuhan hak-hak lainnya, seperti perkawinan dan layanan kependudukan. 

Saldi pun menambahkan, pencantuman elemen data kependudukan 

tentang agama bagi penghayat kepercayaan, hanya dengan mencatatkan yang 

bersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan 

yang dianut di dalam KK maupun e-KTP.2 Dengan keputusan tersebut para 

penghayat kepercayaan kini bisa bernapas lega. Pasalnya mereka sudah tidak 

                                                           
1Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom Agama 
dalam KK dan KTP) https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14105 (diakses 20 
Desember 2018) 
2 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom Agama 
dalam KK dan KTP)” https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14105 (diakses 20 
Desember 2018) 

https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14105
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dianggap musyrik karena keyakinan yang mereka miliki berbeda dengan apa 

yang tertera dalam kartu tanda penduduk. 

 Sebelum masalah keyakinan di Indonesia ini terselesaikan seperti 

pemberitaan di atas, ada baiknya jika menilik kembali beberapa tahun 

sebelum reformasi di Indonesia berdiri atas nama demokrasi. Era orde lama 

dan Orde baru “seperti” menetapkan bahwa Indonesia hanya mengakui lima 

keyakinan atau agama yang dianut masyarakatnya. Hal ini diperkuat dengan 

adanya buku-buku mata pelajaran kewarganegaraan yang dapat ditemui di 

sekolah-sekolah umum. Buku tersebut menjelaskan bahwaterdapat agama-

agama di Indonesia yang merupakan cerminan dari sila pertama “Ketuhanan 

Yang Maha Esa”. Melalui sila pertama tersebut, negara menjamin kebebasan 

setiap warga negara memeluk dan beribadah sesuai agama dan 

kepercayaannya masing-masing seperti yang tercantum pada pasal 29 ayat (2) 

UUD 1945. Namun, semenjak pemerintahan Suharto digulingkan dan 

terdapat beberapa kali pergantian kepala negara, presiden RI ke-4 

Abdurrahman Wahid kemudian menambahkan satu agama berdasarkan 

Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2000, pemerintah mencabut larangan 

atas agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa. Kemudian diperkuat 

dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

MA/12/2006 yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan 

agama Kong Hu Cu di Indonesia3.Adanya keputusan tersebut kemudian 

memicu berkembangnya rasa percayadiri penganut golongan kepercayaan 

lain yang belum diakui untuk mendapat pengakuan serupa. Hal ini bertujuan 

untuk menanggulangi tindak diskriminasi yang terjadi ketika mengisi kolom 

agama pada kartu tanda pengenal penduduk. 

Pemberitaan terkait polemik para penghayat kepercayaan yang 

diangkat oleh media-media saat ini menjadi menarik untuk dikaji dalam 

analisis wacana media. Isu mengenai agama seakan tidak ada habisnya. 

Sebagai isu yang sensitif karena menyangkut persoalan keyakinan, maka 

                                                           
3Dicson, “Agama-agama di Indonesia” https://ilmupengetahuanumum.com/agama-
agama-di-indonesia/ (akses 14 April 2018) 

https://ilmupengetahuanumum.com/agama-agama-di-indonesia/
https://ilmupengetahuanumum.com/agama-agama-di-indonesia/
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peneliti harus bersikap toleran dan hati-hati terhadap temuan-temuan yang 

akan ditemukan. 

Studi ini akan berfokus pada mediasi agama tradisional (marjinal) 

Indonesia sebagai poin pentingnya, serta bagaimana pewacanaan media 

dalam memproduksi permasalahan agama yang dialami oleh masyarakat 

Kanekes pada teks tirto.id. Tirto.id merupakan platform media online yang 

percaya bahwa kekuatan laporan berbasis data harus disampaikan dengan 

baik namun tidak abai pada pada kecepatan. Media ini bahkan memilih 

jurnalisme presisi sebagai acuannya. Selama lebih dari dua tahun berdiri, 

tirto.id menempati urutan ke 14 sebagai portal berita terbaik4 yang 

menyajikan tulisan beserta infografik berita nasional maupun internasional 

serta analisis berdasarkan fakta dan data. Di usia yang terbilang muda sebagai 

portal berita online, tirto.id mampu menyandingkan dirinya dengan portal 

berita arus utama lainnya yang sudah lama ada. 

Berita mengenai Sunda Wiwitan dalam media Tirto.id adalah sebuah 

teks yang tidak netral, melainkan didasarkan atas relasi dominasi tertentu. Ia 

adalah manifestasi ideologi tertentu. Teks mengenai Sunda Wiwitan dalam 

media Tirto.id akan dilihat sebagai ‘wacana’. Maka masalah penelitian ini 

dirumuskan dengan: Bagaimana wacana sunda wiwitan dalam berita 

tirto.id? 

Wacana menurut Fairclough (2016: 22-23) harus memperhatikan tiga 

dimensinya, yaitu teks, praktik kewacanaan dan praktis sosial. Model analisis 

wacana Norman Fairclough mengintegrasikan analisis wacana yang 

didasarkan pada disiplin linguistik dengan pemikiran sosial dan politik, dan 

secara umum diorientasikan pada perubahan sosial.5Persoalan-persoalan 

yang terjadi kemudian akan berpengaruh pada dua hal yang menjadi fokus 

bahasan peneliti yakni mengenai Islam dan Sunda sebagai tradisi yang tidak 

                                                           
4 https://strategi.id/15-situs-berita-online-terbaik-di-indonesia/ (akses 27 januari 2019) 
5Rigakittyndya Tiamono, “ANALISIS WACANA NORMAN FAIRCLOUGH”, 

METODOLOGI RISET KOMUNIKASI: Panduan untuk Melaksanakan Penelitian 

Komunikasi”, ed. Pitra Narendra. (Yogyakarta: Balai Pengkajian dan Pengembangan 

Informasi (BPPI) Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer 

Yogyakarta, 2008), hal 151. 

https://strategi.id/15-situs-berita-online-terbaik-di-indonesia/
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bisa dipisahkan dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam 

budaya. Dari persoalan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diperoleh 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pewacaanaan Sunda Wiwitan dalam teks 

tirto.id? 

2. Bagaimana produksi teks tersebut? 

3. Bagaimana Ideologi tirto.id dalam wacana Sunda Wiwitan? 

A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai Sunda Wiwitan dalam media ini dilakukan tidak 

terlepas dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian-penelitian sebelumnya tidak terlepas dari topik yang ingin diteliti, 

yakni mengenai Sunda, media, dan lainnya. 

Penelitian pertama berdasarkan hasil penelitian Amri Marzali (2016) 

dalam jurnalnyamengatakan bahwa budaya adalah perwujudan dari adat 

istiadat yang khas dimana hal tersebut dapat membedakan suatu kelompok 

dengan yang lain. Amri juga mengaitkan Agama dengan teknologi, dimana 

Ia berasumsi bahwa tujuan dari agama adalah mewujudkan keilahian dalam 

mengontrol alam, internal maupun eksternal. Dengan sudut pandang ilmu 

sosioantropologi, menurutnya agama orang dulu saat ini sangat sedikit 

penganutnya, dan tidak lama lagi akan hilang dari muka bumi. 

Peneliti menangkap bahwa penelitian yang dilakukan oleh Amri 

relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan karena berkaitan tentang 

penggunaan teknologi, media dan perkembangannya. Media membentuk 

realitas yang mana dimaknai dengan sedemikian rupa oleh seluruh 

masyarakat. Menariknya adalah, menurut Amri agama “orang dulu” yang 

disebutkannya tidak lama lagi akan musnah. Pernyataan ini membentuk 

hegemoni yang mana dibuktikan dengan keberadaan penganut agama-agama 

nenek moyang (penghayat kepercayaan baik animisme/dinamisme) yang 

menjadi minoritas diantara ratusan juta masyarakat di Indonesia sendiri. 

Namun, yang perlu digaris bawahi adalah, beberapa dari masyarakat 
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penganut agama suku pedalaman saat ini mulai bersuara dan ingin mendapat 

pengakuan serupa seperti agama mayoritas lain.  

Meskipun demikian, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dengan 

berkembangnya teknologi dunia saat ini maka berkembang pula pemikiran-

pemikiran modern. Meskipun tidak semua orang dengan pemikiran yang 

kolot akan dengan mudah menerimanya, penganut agama yang berasal dari 

suku pedalaman akan tertinggal dan pada akhirnya mereka mau tidak mau 

harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar agar tidak tergerus perubahan. 

Menurut Muhammad Hamid an-Nashr (2004:306) globalisasi adalah jalan 

untuk menggabungkan umat manusia dalam satu madzhab agar berbagai 

perbedaan agama dan isme-isme lainnya bisa dihilangkan. Dari paparan 

tersebut, terbukti bahwasannya perkembangan media akan mengaburkan 

isme-isme yang dianut oleh orang-orang dulu. 

Penelitian kedua oleh Deden Sumpena (2012) dalam jurnalnya 

menyebutkan dominasi Islam bagi masyarakat Sunda menjadi bagian yang 

tidak bisa dipisahkan. Penelitian ini memaparkan tentang kelayakan Islam 

Tatar Sunda dianggap sebagai sebuah Mahzab.Deden menjelaskan pengertian 

kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan tidak lahir 

dengan sendirinya, melainkan ada campur tangan manusia di dalamnya yang 

saling mendukung satu sama lain dengan maksud membangun sebuah tradisi 

yang kemudian disebut sebagai kebudayaan. Asumsi dari penelitian ini adalah 

agama sebagai sistem kultural sangat bisa berbeda dengan agama sebagai 

doktrin yang tertulis dalam kitab-kitab suci karena ia mengalami interelasi 

dialektis dengan masyarakat dan kebudayaanya. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Denden ini adalah Islam dan budaya lokal merupakan dua 

komponen yang saling mendukung terhadap perkembangannya, dimana 

Islam berkembang karena menghargai budaya lokal tetap eksis karena 

mengalami perbauran dengan ajaran Islam. Fenomena yang termuat dalam 

falsafah hidup orang sunda yang tercermin pada ungkapan Silih Asah, Silih 

Asih, Silih Asuh sesungguhnya merupakan salah satu prinsip hidup yang 

diwarnai oelh semangat ajaran agama Islam. 
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Penelitian ini cukup relevan meskipun ada pernyataannya yang 

menurut penulis sendiri mengandung sedikit kontroversi. Deden Sumpena 

mengatakan bahwa kebudayaan tidak lahir dengan sendirinya. Pernyataan 

tersebut selaras dengan teori Koentjaraningrat (2009:144) kebudayaan 

merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia 

dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan 

belajar. Namun yang perlu digaris bawahi adalah kata-kata dominasi Islam di 

tanah Sunda tidak terpisahkan, dan kelayakan Islam di Sunda pun menjadi 

sebuah Budaya membentuk sebuah kebiasaan yang menurut peneliti terdapat 

keterkaitan antara Islam dan budaya Sunda yang tercipta sejak lama. 

Penelitian ketiga merupakan Skripsi dari Abdurrahman (2014) 

berjudul Konsep Ajaran Agama Islam di dalam Kepercayaan Sunda Wiwitan 

Masyarakat Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Lebak, Banten yang 

berasumsi bahwa terdapat kesamaan yang ditemukan antara konsep ajaran 

agama Islam dengan konsep ajaran kepercayaan Sunda Wiwitan. Di dalam 

sistem kepercayaannya, Allah dengan nama lain Batara Tunggal diyakini 

sebagai Tuhan sebagaimana Islam meyakini Allah. Kemudian, masyarakat 

suku Baduy merupakan keturunan dari manusia pertama yang diciptakan di 

Bumi yaitu adam. Sedangkan manusia-manusia di luar diyakini sebagai 

keturunan setelah Adam, yakni Muhammad. 

Peneliti menangkap bahwa kesimpulan yang dilakukan oleh 

Abdurrahman dalam skripsinya mengenai adanya kesamaan konsep ajaran 

agama Islam dan Sunda wiwitan, mempresepsikan semua konsep 

kepercayaan yang dimiliki oleh orang Baduy yakni sunda wiwitan sama 

dengan Islam. Sunda Wiwitan dan Islam memiliki beberapa kesamaan pada 

unsur-unsur sistem religi yang ada diantara keduanya. Antara lain di dalam 

emosi keagamaannya, sistem kepercayaan dan sistem upacara 

keagamaannya. 

Penelitian ini sebenarnya cukup relevan mengingat pembahasan 

mengenai Suku Badui dan kaitannya dengan agama mayoritas seperti Islam. 

Namun, peneliti kurang setuju dengan pendapat Abdurrahman yang 
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menyamakan Agama  Islam dengan agama lain, dalam konteks ini adalah 

suku Badui. Karena pada dasarnya setiap agama memiliki perbedaannya 

masing-masing. 

Penelitian keempat berasal dari Jurnal Komunika jurusan Dakwah 

STAIN Purwokerto yang diteliti oleh Ahmad Muttaqin pada tahun 2012 

dengan judul Agama dalam Representasi Ideologi Media Massa. Ahmad 

memaparkan bahwa media massa membutuhkan berita yang mampu 

membawa kesadaran publik pada kesatuan sikap, dimana pemberitaan 

tersebut berfungsi sebagai instrumen mobilisasi publik pada sikap tertentu. 

Menurut asumsinya objek penting pemberitaan yang memiliki efek sosial 

politis tinggi adalah agama. Keberadaan konstruksi agama yang berbeda 

kemudian ditangkap secara ideologis oleh media massa sebagai instrument 

mobilisasi publik.  

Bagi publik, baik sebagai bagian atau lawan, media massa dianggap 

penting untuk menganalisis peta wacana yang sedang berlangsung di 

masyarakat terutama dalam isu-isu kontroversial. Posisi yang 

menguntungkan seperti ini mendorong media massa untuk mengalokasikan 

ruang pemberitaan mengenai isu-isu agama secara konsisten. 

Penelitian Ahmad ini berkesinambungan dengan penelitian yang 

sedang diteliti oleh penulis. Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan 

bagaimana masyarakat mengonsumsi teks, namun perlu digaris bawahi dalam 

penelitian ini kalimat media massa sebagai instrumen mobilisasi publik 

membentuk perubahan atau kecenderungan yang berlangsung dalam diri 

masyarakat terlihat sebagai keniscayaan. 

Penelitian kelima adalah penelitian dari Hetty Catur Ellyawati, Dosen 

Ilmu Komunikasi Universitas Semarang dalam jurnalnya yang berjudul 

Analisis Wacana Kritis Teks Berita Kasus Terbongkarnya Perlakuan 

Istimewa terhadap Terpidana Suap Arthalyta Suryani pada Media Online. 

Berdasarkan asumsinya yang menuliskan bahwa kesamaan ideologi antara 

media serta pembacanya dianggap penting sebagai bagian dari legitimasi 

dominasi media terhadap khalayak, Hetty menggunakan dua media online 
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(detikNews.com dan kompas.com) yang memiliki karakter serta orientasi 

pemberitaan yang sangat berbeda. Orientasi detikNews.com adalah pada 

kecepatan penurunan liputan berita dengan pilihan kata-kata yang menyengat. 

Sedangkan orientasi media kompas.com adalah pada mutu dan sifat dengan 

teks berita. Berita-berita yang diturunkan selalu hati-hati, terpercaya, dan 

tidak menyebar isu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta 

menjelaskan ideologi teks pada liputan-liputan berita kepemilikan sel mewah 

oleh Arthalyta Suryani pada kedua media online tersebut. Setelah itu 

disesuaikan dengan target pemasaran melalui tahapan analisis wacana kritis 

Fairclough. 

Hasil dari penelitian adalah masing-masing media memiliki caranya 

tersendiri untuk menyampaikan informasi pada khalayak. Ideologi dibangun 

oleh masing-masing media bersangkutan dengan target pembaca yang hendak 

dituju. Liputan detikNews lebih menyoroti sosok Arthalyta Suryani 

dibanding terbongkarnya sel mewah yang dimilikinya. Genre media ini 

mengedepankan keaktualitasan berita (beritanya cenderung pendek dan to the 

point), serta ditujukan pada pembaca yang sibuk dan tidak memiliki banyak 

waktu luang. Sedang kompas.com memiliki ideologi yang hati-hati dalam 

pemilihan kosa kata serta netral dalam penyajian liputannya dan tujukan pada 

pembaca yang benar-benar menyimak hal yang sedang dibicarakan. 

Relevan dengan penelitian sedang diteliti mengenai ideologi, Hetty 

juga menggunakan analisis wacana milik Fairclough yang mana mengusut 

tentang bagaimana media yang berbeda melihat sebuah kasus dengan sudut 

pandang yang berbeda.  

Dari kelima penelitian tersebut, keseluruhannya cukup relevan 

dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Keseluruhan penelitian-

penelitian tersebut masing-masing membahas mengenai Sunda Wiwitan, 

tradisi, produksi dan konsumsi pada teks media. 

Kebaruan yang ingin peneliti tampilkan adalah fenomena Sunda 

Wiwitan dengan balutan media sebagai medium penghubung antara realitas 

sosial yang terjadi di masyarakat. 
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B. Kerangka Teori 

1. Mediasi Agama Tradisional di Indonesia/ Komunikasi Antar Agama 

(Wacana Agama Tradisional) 

Michel Picard (2011:1) mengatakan bahwa agama bukanlah istilah 

yang bersifat deskriptif atau analitis, melainkan bersifat prespektif dan 

normatif. Hal ini dimaksudkan bahwa prespektif mengenai agama dibentuk 

oleh aturan maupun ketentuan-ketentuan negara atau lingkungan tempat 

tinggal.  

2. Ideologi 

Ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk 

mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka.6 Strategi utamanya adalah 

membuat kesadaran khalayak bahwa dominasi tersebut diterima apa adanya. 

Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif berdasarkan pada kenyataatan 

jika mayoritas menganggap hal tersebut sebagai suatu kebenaran. 

3. Wacana 

Wacana, dalam pemahaman Fairclough, mempunyai tiga dimensi: 

teks, discouse practice, dan sociocultural practice.7 Pertama, wacana 

memberikan andil dalam mengkonstruksi identitas sosial dan posisi subjek. 

Kedua, wacana membantu mengkonstruksi relasi sosial diantara orang-orang. 

Dan ketiga, wacana memberikan kontribusi dalam mengkonstruksi sistem 

pengetahuan dan kepercayaan. Ketiga efek dari wacana ini adalah fungsi dari 

bahasa dan dimensi dari makna yang dihubungkan dengan identitas, 

relasional, dan fungsi ideasional dari bahasa. 

4. Metode Penelitian 

1. Paradigma Penelitian: Kritis 

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan 

kualitatif dengan paradigma kritis. Menurut Norman Fairclough dalam 

                                                           
6Peter L. Berger dalam Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: Rosda, 2000), hal 
13. 
7Eriyanto. Analisis wacana: pengantar analisis teks media. (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta. 

2009). Hal 286. 
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Eriyanto (2009:48) paradigma kritis melihat bahwa media bukanlah saluran 

yang bebas dan netral. 

2. Pendekatan Penelitian : Kualitatif 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian kualitatif. 

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

menfaatkan berbagai metode alamiah.8 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Secara sederhana wawancara dapat didefinisikan sebagai percakapan 

dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moelong, 2006: 

186; Mulyana, 2004: 180)9. 

Wawancara akan mempersoalkan beberapa segi yang mencakup (1) 

pengertian dan macam-macam wawancara, (2) bentuk-bentuk pertanyaan, (3) 

menata urutan pertanyaan, (4) perencanaan wawancara, (5) pelaksanaan dan 

kegiatan sesudah wawancara, dan (5) wawancara kelompok fokus.10 

Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara mendalam 

kepada narasumber yang merupakan reporter dari situs berita yang sedang 

diteliti mengenai pandangan mereka terkait Islam, Sunda, produksi serta 

konsumsi media itu sendiri. 

                                                           
8Lexy J Moleong. Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

2014). Hal: 6. 
9Iwan Awaluddin Yusuf, “TEKNIK WAWANCARA”, METODOLOGI RISET 

KOMUNIKASI: Panduan untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi”, ed. Pitra 

Narendra. (Yogyakarta: Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) Wilayah 

IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta, 2008), hal 198. 

 
10Lexy J. Moleong. Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014). Hal 186. 
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b. Literatur/Studi Pustaka 

Literatur atau studi pustaka akan peneliti jadikan salah satu elemen 

yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dimana data yang diperoleh 

melalui sumber-sumber yang relevan dan mendukung penelitian yang akan 

diteliti, seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, e-book maupun e-journal dan 

seluruh data yang diperoleh dengan hasil membaca penelitian-penelitian 

sebelumnya dan teori dari para ahli. 

6. Metode Analisis Data 

1) Teks 

Sebuah teks bukan hanya menampilkan bagaimana suatu objek 

digambarkan, namun juga hubungan antarobjek tersebut.  

Teks tirto.id akan didekripsikan dengan menguraikan isi dan analisis 

secara deskriptif atas teks. Teks terkait Sunda Wiwitan tersebut 

dijelaskan dengan menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan. 

2) Discourse practice 

Praktik wacana meliputi cara-cara para pekerja media memproduksi 

teks. Berkaitan dengan wartawan, kemudian wartawan dengan sesama 

pekerja dalam media. Praktik wacana ini juga berfungsi untuk 

mengetahui proses pembuatan berita (produksi teks), penyebaran teks, 

dan konsumsi teks. 

Pada praktik ini peneliti akan menafsirkan teks dengan praktik wacana 

yang dilakukan. Teks tirto.id tidak dianalisis secara deskriptif, tetapi 

ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan bagaimana proses 

produksi teks dibuat. Analisis atas isi dan Bahasa yang dipakai dalam 

tajuk tersebut dihubungkan dengan proses produksi, penyebaran dan 

konsumsi dari suatu tajuk di surat kabar. 

3) Sociocultural practice 

Pada dimensi yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial 

yang ada di luar media memengaruhi bagaimana wacana dalam media 

itu sssendiri. Terdapat tiga level analisis pada sociocultural practice 

yang dijabarkan oleh Fairclough, yang pertama level situasional, 
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dimana aspek ini melihat kondisi ketika teks tersebut diproduksi. 

Kedua, institusional, dimana aspek ini melihat bagaimana pengaruh 

institusi dalam praktik produksi wacana. Ketiga, sosial, aspek ini 

melihat wacana yang muncul dalam media ditentukan oleh perubahan 

masyarakat. 

Peneliti kemudian mencari penjelasan atas hasil dari penafsiran tahap 

kedua. Penjelasan tersebut dapat diperoleh dengan mencoba 

menghubungkan produksi teks itu dengan praktik sosiokultural 

dimana suatu media berada. 

7. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek peneliti adalah tirto.id yang memuat pemberitaan mengenai 

Sunda Wiwitan. Alasan peneliti memilih tirto.id karena ada beberapa hal dari 

berita yang tulis oleh Irfan Teguh, Maya Saputri, Mufti Sholih, Lalu 

Rahadian, dan Yuliana Ratnasari lebih mendalam mengenai persoalan terkait 

persoalan yang dialami penganut Sunda Wiwitan dan media itu sendiri.  

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti ada di dua tempat, yakni berada di 

Jalan Kemang Timur Raya No.63 B, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta  

Selatan dan di Jalan Matraman No.1 RT/RW 01/49, Ringinsari, 

Maguwaharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Sedangkan untuk studi pustaka 

akan peneliti lakukan di Yogyakarta. 

8. Temuan 

Dari beberapa berita tirto.id yang membahas mengenai Sunda 

Wiwitan, peneliti mengambil lima berita yang akan dianalisis menggunakan 

model analisis wacana Norman Fairclough. Peneliti membahas bagaimana 

pewacanaan media dianalisis dari 3 dimensi: bagaimana strategi pewacanaan 

Sunda Wiwitandalam teks tirto.id, bagaimana produksi teks tersebut, dan 

bagaimana ideologi wacana Sunda Wiwitan dalam konteks sosio-historis. 

Maka sub-bab dalam temuan ini dibagi menjadi tiga. 
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A. Strategi Pewacanaan Sunda Wiwitan dalam Teks Tirto.id 

1. Berita 1: Tetua Baduy Minta Sunda Wiwitan ada di Kolom Agama 

e-KTP 

Pada berita pertama, dijelaskan bahwa masalah ini muncul akibat 

kosongnya kolom agama e-KTP yang terjadi pada masyarakat Baduy 

penganut Sunda Wiwitan.Isi pemberitaan dibuat sang penulis lebih mengarah 

kepada penekanan yang disampaikan oleh tetua adat Ayah Mursid bahwa 

Sunda Wiwitan merupakan ‘agama’ warisan dari nenek moyang bangsa ini 

dan sudah seyogyanya ‘keyakinan’ mereka juga diakui pemerintah 

sebagaimana enam agama yang lain.  

Berita yang ditulis oleh Maya Saputri Agustus 2017 ini memfokuskan 

masalah pada kolom agama pada e-KTPmasyarakat Badui yang dikosongkan. 

Tetapi pilihan teks Maya Saputri ketika merepresentasikan sikap masyarakat 

Badui dan Kementerian Dalam Negeri cukup unik. Dalam penjelasannya 

mengenai tetua adat, penulis menuliskan, bahwa ‘keyakinan’ yang dianut 

tetua adat Baduy sebagai ‘agama’ 

Sebagaimana Fairclough yang memusatkan perhatian wacana pada 

pemakaian Bahasa sebagai praktik sosial, penulis mencoba membedakan 

pemaknaan kata antara agama dan kepercayaan. Jika diamati melalui 

perbandingan penulisan ‘agama’ dan ‘keyakinan’ dengan ‘kepercayaan’, 

kedua kata tersebut dibawa oleh pihak-pihak yang saling bertolak belakang. 

Mayadalam berita yang ditulisnya, nampaknya mencoba memisahkan 

hierarki antara pemerintah dengan masyarakat Baduy. 

Kemudian dalam kalimat tersebut Maya seolah-olah berperan menjadi 

masyarakat Baduy yang bertanya-tanya mengenai “permainan” pemerintah, 

dimana saat ini entah mengapa peraturan tersebut berubah dan Sunda 

Wiwitan hanya digambarkan sebagai agama kepercayaan (tradisional) serta 

“tidak diakui” oleh pemerintah. Dalam berita yang ditulisnya, Maya sendiri 

tidak menjelaskan bagaimana perubahan itu terjadi. Maya seperti ingin 

menyampaikan bahwa agama yang bersangkutan dijadikan alat legitimasi 
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kuasa oleh kelompok tertentu dan sekaligus sebagai kontrol atas kelompok 

lain. 

 3 dimensi wacana  

1 Representasional Terjadi hierarki antara pemerintah dengan masyarakat adat 

terkait persoalan agama dan kepercayaan 

2 Identitas Penulis memposisikan sebagai pengamat 

Masyarakat Baduy diposisikan sebagai korban atas 

kebijakan pemerintah 

PAK-HAM lembaga kemasyarakatan dari Papua menjadi 

penghubung antara pemerintah dengan masyarakat Baduy 

berperan sebagai pahlawan dalam kasus ini 

3 Relasional  Relasi penulis-Pembaca 

Penulis menginformasikan permasalahan yang menjerat 

masyarakat Baduy kepada pembaca 

Relasi aktor dalam berita  

Kasus e-KTP yang melibatkan masyarakat penganut Sunda 

Wiwitan merupakan akibat dari kebijakan Menteri dalam 

Negeri 

Penulis berusaha membangun hubungan antara pemerintah 

dengan masyarakat penganut Sunda Wiwitan dan juga 

PAK-HAM Papua. 

 

2. Analisis berita 2: Mengenal Agama Sunda Wiwitan dan Agama yang lain 

Berita kedua yang ditulis oleh Irfan Teguh ini tidak menceritakan 

mengenai konflik e-KTP sebagai tema utama. Ia menjelaskan mengenai 

beberapa kepercayaan tradisional yang disandingkan dengan Sunda Wiwitan. 

Judul beritanya sendiri sebenarnya tidak mengarah pada ketimpangan 

kepercayaan satu sama lain, namun Irfan Teguh mencoba menyamakan 

kedudukan Sunda Wiwitan dengan agama lain sebagai sesama agama 

marginal dan kesamaan “nasib”. 
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Berita yang ditulis pada 24 Agustus 2017 oleh Irfan Teguh ini 

memberikan gambaran tentang masyarakat penganut agama kepercayaan dan 

Sunda pada umumnya. Teks tersebut menjelaskan bahwa hingga saat ini 

agama kepercayaan masih tetap ada di tanah Sunda. Dalam berita ini Sunda 

Wiwitan direpresentasikan sebagai agama “Sunda asli” yang telah ada 

sebelum agama-agama lain. Meskipun Sunda Wiwitan disebut sebagai agama 

Sunda asli yang mengawali agama-agama kepercayaan lainnya, tapi tetap saja 

pada kenyataannya masyarakat Kanekes penganut Sunda Wiwitan pun 

ternyara mendapat pengaruh dari agama Hindu. 

Namun, Irfan sendiri tidak menjelaskan bahwa terdapat perbedaan 

yang sangat mencolok dari agama-agama etnis Sunda yang ditulisnya. 

Barulah dibagian akhir berita tersebut dijelaskan pula beberapa permasalahan 

yang dihadapi oleh para penganut agama marginal selain kasus e-KTP yang 

terjadi pada masyarakat Kanekes penganut Sunda Wiwitan di Banten. 

Diantaranya adalah persoalan agraria yang terjadi pada masyarakat Madrais 

di Cigugur Kuningan.  

 3 dimensi wacana  

1 Representasional Sunda Wiwitan merupakan agama asli etnis Sunda 

yang telah ada sebelum agama lain muncul meski 

mendapat pengaruh dari agama Islam dan Hindu 

Beragam kepercayaan lainyang muncul merupakan 

hasil dari sinkretisme agama lain dan kedudukannya 

berbeda dari Sunda Wiwitan 

2 Identitas Penulis memposisikan sebagai pengamat 

Posisi agama minoritas menjadi termarginalkan 

akibat proses administrasi yang hanya melibatkan 

enam agama yang “diakui” pemerintah. 

3 Relasional  Relasi penulis-Audience 

Penulis mengajak pembaca untuk dapat memahami 

bagaimana minoritas diperlakukan di negara ini 

Relasi aktor dalam berita 
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Agama minoritas lainnya di wilayah Sunda mendapat 

perlakuan serupa terkait masalah administrasi hingga 

persoalan agrarian 

Masyarakat adat penghayat kepercayaan menjadi 

pihak yang lemah karena tidak dapat kekuatan untuk 

membela diri, sedangkan pemilik kuasa bisa 

bertindak sesuka hati 

 

3. Analisis berita 3: Dampak Putusan MK untuk Agama-agama di 

Indonesia 

Berita ini dapat dikatakan sebagai anti-klimaks dari persoalan e-KTP 

yang menjerat para penghayat kepercayaan. Karena pada akhirnya dalam 

berita tersebut diceritakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk 

mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan terkait tuntutan kolom agama 

pada e-KTP. Hal ini kemudian berdampak pada agama-agama mayoritas lain 

yang sebelumnya mencatatkan dirinya sebagai bagian dari agama yang 

dianggap “resmi”. Dalam penulisan berita ini, terlihat sekali bahwa penulis 

hanya berfokus pada agama-agama besar atau mayoritas saja. Padahal 

keputusan ini tentu saja bisa juga berdampak pada agama-agama minoritas 

lain yang ingin diakui keberadaannya oleh negara.  

 3 dimensi wacana  

1 Representasional Kemunculan agama-agama minoritas berdampak pada 

agama mayoritas 

2 Identitas Penulis sebagai orang ketiga yang mengamati dampak 

dikabulkannya gugatan penghayat kepercayaan 

Tokoh-tokoh agama Mayoritas sebagai pihak yang 

menyikapi putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait 

aliran kepercayaan. 

3 Relasional  Relasi penulis-audiens 
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Penulis berusaha mengajak pembaca untuk melihat 

dampak yang terjadi atas putusan MK mengenai aliran 

kepercayaan kepada agama-agama Mayoritas  

Relasi actor dalam berita 

Putusan MK terkait penghayat kepercayaan 

memberikan dampak pada agama-agama mayoritas 

yang sebelumnya lebih diakui oleh pemerintah 

 

4. Analisis berita 4: Masyarakat Badui Ingin Kepercayaan Sunda Wiwitan 

ditulis di e-KTP 

Berita ini menceritakan setelah gugatan tetua Adat Sunda Wiwitan 

kepada Mahkamah Konstitusi dikabulkan, muncul konflik baru dimana 

masyarakat Badui di pedalaman kabupaten Lebak Banten keberatan dengan 

sebutan ‘penganut kepercayaan’ yang akan ditulis dalam e-KTP nantinya.  

Pada teks yang ditulis Yuliana ini seolah-olah memberikan kesan 

ancaman pada pemerintah. Kata berpartisipasi dan kutipan wawancara warga 

Badui yang tersemat dalam teks membuat sebuah peringatan yang seakan-

akan mengatakan “jika dalam kolom agama e-KTP tidak tertulis Selam Sunda 

Wiwitan maka kami tidak akan membuat e-KTP dan jika hal itu terjadi tentu 

saja kami juga tidak akan berpartisipasi dalam Pilkada lebak 2018”. Tidak 

ikut berpartisipasi dalam Pilkada Lebak 2018 berarti tidak mengikuti pesta 

demokrasi yang kiranya akan berdampak bagi daerah Lebak Banten itu 

sendiri.  

 3 dimensi wacana  

1 Representasional Perbedaan putusan pemerintah yang tidak sesuai 

dengan keinginan warga Baduy 

Pemerintah bertindak tanpa pertimbangan dari 

masyarakat Badui dalam menentukan kepenulisan 

agama mereka 
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Penganut Kepercayaan bukanlah Sunda Wiwitan 

begitu pula sebaliknya 

2 Identitas Penulis memposisikan sebagai orang ketiga yang 

mengamati aktor dalam teks berita tersebut 

Penulis memposisikan masyarakat penganut Sunda 

Wiwitan sebagai pihak yang menentangkeputusan 

pemerintah. 

Pemerintah diposisikan sebagai orang yang bertindak 

sesuka hati 

3 Relasional  Relasi penulis-audiens 

Penulis berusaha menyampaikan informasi kepada 

pembaca mengenai penganut Sunda Wiwitan yang 

ingin kolom agamanya bukanlah penghayat 

Kepercayaan namun tetap Sunda Wiwitan 

Relasi actor dalam berita 

Hubungan yang dibangun antara pemerintah dengan 

masyarakat Badui penganut Sunda Wiwitan kuranglah 

baik 

Penulis menghubungkan antara penganut Sunda 

Wiwitan dengan pemerintah masih belum terdapat 

kata sepakat terkait nama kepercayaan yang akan 

ditulis di kolom agama e-KTP 

 

5. Analisis berita 5: Kolom Agama di e-KTP Warga Baduy dikosongkan 

Penulis berita Lalu Rahadian, dalam berita ini seakan-akan menuduh 

pemerintah bersikap lamban dan bertele-tele terkait polemik kolom agama e-

KTP yang menjerat masyarakat Baduy penganut Sunda Wiwitan. Berita yang 

ditulis pada awal tahun 2018 tersebut memunculkan konflik yang “rasanya” 

tidak mudah untuk segera diselesaikan oleh pemerintah. Penulis menjelaskan 

bahwa realitas yang terjadi pada penganut Sunda Wiwitatan mendapat 

rintangan kembali dikarenakan keputusan penulisan belum disepakati hingga 
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berita ini diturunkan. Kendati masyarakat Baduy menerima usulan sementara 

dari pemerintah, mereka ingin agar persoalan ini dapat segera diselesaikan. 

Mereka hanya tidak ingin kejadian yang sama kembali terulang akibat 

kosongnya kolom agama pada e-KTP. 

 3 dimensi wacana  

1 Representasional Penulisan Sunda Wiwitan dalam kolom agama 

masyarakat Baduy terganjal format penulisan yang 

“masih” belum disepakati pemerintah. 

2 Identitas Penulis memposisikan sebagai orang ketiga yang 

mengamati kasus Sunda Wiwitan dengan memberikan 

informasi dari kedua belah pihak. 

Kementrian dalam Negeri diposisikan sebagai pemberi 

kebijakan yang mencoba memberikan solusi terbaik 

pada masyarakat Badui sembari menunggu putusan 

kolom agama yang belum disepakati hingga saat ini. 

3 Relasional  Relasi penulis-audiens 

Penulismencoba menyampaikan kepada pembaca 

bahwa pemerintah telah memberikan keputusan bagi 

masyarakat Badui dengan memberikan solusi agar 

mereka menggunakan e-KTP sementara sembari 

menunggu keputusan kolom agama dipastikan 

Relasi actor dalam berita 

Antara pemerintah dan penganut Sunda Wiwitan 

memiliki hubungan yang mungkin bisa dianggap baik 

dalam teks ini. Pemerintah berupaya mengerti kondisi 

masyarakat Baduy dan mencari solusi atas persoalan 

yang menimpa mereka. 

Penulis tidak menyertakan pendapat masyarakat Badui 

apakah mereka setuju atau tidak terkait solusi yang 

diberikan pemerintah tersebut.  
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9. Produksi 

Dari seluruh hasil produksi berita tirto.id, menjelaskan bahwa apa 

yang ditulis hanya sekedar formalitas atas isu yang sedang ramai 

diperbincangkan. Dan seperti berita-berita lainnya, produksi berita bahkan 

tidak memakan waktu yang lama, dan editor kala itu tidak menginginkan 

keterlambatan informasi yang akan disampaikan kepada para pembaca terkait 

penganut Sunda Wiwitan. 

Salah satu penulis, Yuliana Ratnasari dalam tulisannya ingin 

menyajikan berita yang berimbang, maka dari itu sumber dan narasumber 

yang Ia sajikan haruslah jelas. Menurut penuturannya, seperti halnya Maya 

Saputri, Yuliana mengutip dari situs berita Antara dan ditulis ulang dengan 

menambahkan latar belakang peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Yuliana 

sendiri tidak turut serta turun ke lapangan, karena pada dasarnya tirto.id telah 

bekerjasama dengan Antara, jadi menurutnya produksi berita menjadi lebih 

mudah. Ia kemudian hanya meninjau kembali pernyataan narasumber dan 

situs Mahkamah Konstitusi terkait putusan aliran kepercayaan tersebut. 

Beberapa penulisnya sendiri tidak begitu mengetahui perihal Sunda 

Wiwitan. Salah satu penulis mengatakan bahwa, Sunda Wiwitan merupakan 

salah satu aliran kepercayaan di Indonesia yang berkembang di tanah Sunda 

dan hingga saat inimasih tetap ada di tengah masyarakat modern. 

Namun, dapat dilihat dari pernyataan tersebut, keterbatasan 

pengetahuan yang dimiliki dalam hal ini membuatnya terlihat acuh terkait 

permasalahan yang terjadi. 

10. Pembahasan 

Dalam penelitian mengenai wacana Sunda wiwitan sebagai agama 

marginal di media, khususnya tirto.id peneliti menemukan fakta bahwa 

wacana mengenai sunda wiwitan ini di tirto tidaklah penting. Mengapa? 

Ada dua alasan, pertama, dua dari lima penelitian yang diteliti memiliki 

sumber berita dari Antara. Hal ini menunjukkan bahwa, tirto 

mereproduksi berita dari Antara karena media nasional tersebut 

merupakan media yang kredibel dan jugamerupakan media partner 
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(langganan) tirto dalam desk current news. Kedua, mereka menganggap 

isu ini sedang hangat dan marak menjadi perbincanganketika pertengahan 

tahun 2017, sementara pengajuan banding oleh pihak penghayat 

sebenarnya telah dilakukan sejak november 2016. Hal ini menunjukkan 

bahwa kasus diskriminasi agama marginal khususnya Sunda Wiwitan 

sebenarnya tidak memiliki peran penting untuk tirto.id, namun diangkat 

ketika media lain ramai memberitakannya.  

Dari hasil penemuan di lapangan, bentuk pembelaan atas kaum 

marginal (Sunda Wiwitan) yang dilakukan oleh tirto.id sebenarnya tidak 

ada sama sekali. Tirto.id melakukan hal wajar sebagai media online pada 

umumnya yang ingin memberitakan masalah yang tegah ramai saat itu 

dengan cepat. Beberapa media yang juga memiliki koneksi dengan Antara 

mereproduksi hal yang sama. Namun, hal tersebut seperti menegaskan 

bahwa kasus yang melibatkan masyarakat Kanekes tersebut tidak begitu 

mendapat ruang dalam pemberitaan media. 

Surya Dharma Ali, Menteri Agama periode 2009-2014 dalam 

wawancaranya bersama republika.co menegaskan bahwa Ketetapan 

NO.1/PNPS/1965 tersebut tidaklah melarang agama baru di Indonesia, 

karena konstitusi menjamin hak kebebasan beragama bagi setiap warga 

negara. Namun nyatanya kasus-kasus intoleran kian bertambah setiap 

tahunnya. Menurut Setara Institute di Jakarta, terdapat 216 kasus serangan 

terhadap minoritas agama pada 2010, 244 kasus pada 2011, dan 264 kasus 

pada 2012.  

Terdapat enam penelitian terkait media dan agama yang menjadi 

acuan dalam melihat fenomena yang sedang diteliti. Satu dari enam 

penelitian tersebut dilakukan oleh Ahmad Muttaqin dalam Jurnal Dakwah 

& Komunikasi Vol.6 No.2 Juli-Desember 2012 yang berjudul Agama 

dalam Representasi Ideologi Media Massa. Dengan jenis penelitian 

kualitatif,penelitian ini membahas mengenai agama di media massa. 

Ketika terjadi konflik yang melibatkan agama maka hal tersebut menjadi 

rentan dijadikan pemicu atas situasi sosial dimana terkadang secara 
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substantif keduanya tidak saling berhubungan. Asumsi yang didapat dari 

penelitian ini adalah agama bagi media massa merupakan isu strategis 

yang menjadi instrument untuk memobilisasi pembaca. Pemberitaan 

suatu peristiwa media massa acapkali muncul dalam berbagai 

kecenderungan. Peristiwa yang sebenarnya tunggal diceritakan dalam 

beberapa versi dan kemudian seringkali memicu timbulnya kontroversi. 

Namun, segmentasi pembaca bukan hanya pertimbangan teknis pasar 

suatu media tetapi juga pertimbangan yang bersifat ideologis. Bahkan 

keberadaan pasar lebih sebagai dampak turunan dari perluasan ideologi. 

Penelitian tersebut memang membahas bagaimana agama 

direpresentasikan dalam media, namun melupakan fakta bahwa ideologi 

sebuah media bisa berbeda satu sama lain. Media membentuk hegemoni 

yang mana dapat mempengaruhi pemikiran para pembaca. Dalam 

penelitian tersebut Agama yang disebutkan Ahmad bersifat plural dan 
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mengacu pada agama apapun. Jadi penelitian ini merujuk pada 

keseluruhan agama yang bisa dimanfaatkan oleh media. Namun, apakah 

ideologi yang disematkan pada media sudah tepat? Kemudian bagaimana 

agama yang dimediakan pada akhirnya? 

Penelitian tersebut menjadi acuan bagi peneliti dalam 

menganalisis peristiwa kosongnya kolom e-KTP pada masyarakat 
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Kanekes penganut Sunda Wiwitan dalam tirto.id. Meskipun sama-sama 

berangkat dari agama dalam media, namun peneliti berfokus pada 

bagaimana ideologi media (tirto.id) terbentuk dalam wacana agama 

marginal (Sunda Wiwitan). 

Dari hasil temuan yang diperoleh, berita yang diangkat oleh 

tirto.id mengenai Sunda Wiwitan memang merupakan sebuah bentuk 

keberpihakan media terhadap minoritas. Namun, ternyata dalam 

prosesnya terdapat reproduksi berita yang dilakukan tirto.id kepada media 

arus utama lainnya untuk mendapatkan berita yang kredibel tanpa harus 

turun ke lapangan. Hal ini kemudian membuktikan bahwa persoalan 

minoritas dianggap sebagai masalah yang tidak terlalu penting oleh 

tirto.id. 

11. Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap wacana pemberitaan 

kasus e-KTP yang menimpa masyarakat Badui penganut Sunda dalam 

media tirto.id pada pertengahan tahun 2017 hingga awal tahun 2018. 

Pembentukan ideologi oleh media juga menjadi tolak ukur seberapa 

penting isu mengenai Sunda Wiwitan dibicarakan. Karena tak bisa 

dipungkiri, kasus yang menimpa masyarakat Badui merupakan satu dari 

sekian banyak kasus-kasus diskriminasi minoritas yang terjadi di 

Indonesia. 

Dalam penelitian ini, ideologi tirto.id dikatakan sebagai media yang 

berdiri secara independen dan mengangkat minoritas (Sholih, 2018) tidak 

sepenuhnya salah. Mereka memang melakukan uji data, praktik lapangan 

dan sebagainya. Namun, alih-alih melakukan praktik lapangan, terkadang 

demi menjaga kecepatan dan efektivitas waktu, media memilih untuk 

menggunakan “kepraktisan” lain agar berita yang sedang ramai 

diperbincangkan cepat dipublikasi tanpa mengganggu isu lain yang 

sedang dikerjakan. Kenyataan ini membuat berita dimaknai tidak begitu 

penting lagi karena seluruh media akhirnya mempublikasi berita dengan 

sudut pandang yang sama. Hal ini pun terjadi pada tirto.id. 
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Sunda Wiwitan dan agama leluhur lainnya memiliki sejarah yang 

amat panjang. Mulai dari pengasingan (dianggap berbeda) oleh bangsa 

sendiri, hingga dianggap sebagai bentuk penyelewengan terhadap suatu 

agama (musyrik). Agama leluhur pada orde lama menjadi bentuk 

penodaan agama, hingga akhirnya tercetuslah Undang-undang 

NO.1/PNPS/1965 yang ditetapkan Sukarno. Ketika rezim Soekarno 

lengser, orde baru membuka kesempatan bagi  para penganut kepercayaan 

untuk dapat bersanding dengan agama lain sebagai bagian dalam 

pemerintahan. Namun hal tersebut hanya berlangsung sementara, 

penetapan pemerintah dengan hanya meresmikan lima agama membuat 

penganut kepercayaan kembali termarginalkan.  

Setelah reformasi digaungkan menjadi kebebasan demokrasi, mulai 

ada titik terang bagi kelompok minoritas untuk menyuarakan aspirasi-

aspirasi yang telah lama ingin mereka luapkan. Era ini membuka jalan 

bagi penganut kepercayaan mendapat hak berbicara. Meskipun awalnya 

tidak mudah memperoleh pengakuan, pada akhirnya keputusan 

pemerintah saat ini dinilai sebagai keputusan terbaik bagi seluruh pihak. 

Fairclough memang benar dalam hal ideologi bukan hanya perkara 

melihat teks dan struktur sejarahnya saja. Namun, produksi melalui 

tindakan (discourse practice) diperlukan untuk membuktikan bahwa 

sebuah teks tersebut benar atau salah. 

Ideologi yang lahir dalam teks berita tirto.id itu juga didominasi oleh 

ketidak tahuan penulis terhadap apa yang ia tulis. Dari lima berita yang 

dianalisis, hanya satu orang yang setidaknya memiliki pengetahuan lebih 

mengenai apa itu Sunda Wiwitan beserta konflik yang tengah dihadapi 

oleh para penganutnya. Hal itu dapat dilihat dari teks Sunda Wiwitan yang 

di produksi tirto.id, yang menampilkan fungsi representasi, relasi, dan 

identitas serta produksi teks. 
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