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Pengantar

Indonesia
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Latar belakang
Indonesia memiliki latar sejarah budaya dan politik yang kaya. Kepulauan ini memiliki 270 juta penghuni,
dengan lebih dari 300 ragam etnis (Badan Pusat Statistik, 2010), dengan 718 ragam bahasa (Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Hingga 2018, pemerintahan Indonesia mengakui 6 “agama resmi”.
Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia juga memiliki 187
kepercayaan yang diperkirakan dianut oleh 12 juta warga (Tirto.id, 2017).
Sejak berdiri pada 1945, Indonesia telah dirancang sebagai negara kesatuan, dengan pemerintahan dan
sistem politik yang terpusat. Kekuasaan politik-ekonomi dalam negara pun juga secara geografi terpusat di
Jakarta, ibukota Indonesia. Situasi ini mencapai puncaknya pada pemerintahan otoriter Orde Baru di bawah
kepemimpinan Suharto (1966-1998), yang pada akhirnya runtuh oleh dampak berat dari krisis ekonomi
Asia pada tahun 1997 di Indonesia.
Sejak 1998, Indonesia telah menempuh berbagai reformasi demokratis dalam berbagai sektor. Pada
2004, Undang-undang Otonomi Daerah diratifikasi untuk memulai proses desentralisasi kekuasaan politik,
ekonomi, dan budaya secara geografis. Reformasi ini juga mendorong peningkatan jumlah partai politik
secara besar-besaran. 48 partai berpartisipasi pada pemilu pertama pasca-reformasi di tahun 1999. Namun
seiring dengan semakin matangnya demokrasi Indonesia, jumlah ini telah menyusut. Pada pemilu paling
terakhir di tahun 2019, ada 14 partai politik yang turut berpartisipasi.
Meski jumlah partai politik telah mengalami peningkatan signifikan, secara ideologis, partai-partai
ini sesungguhnya hanya dapat dikategorikan dalam ke dalam dua ideologi: Islamis dan nasionalis. Distingsi
ini pun kini semakin kabur. Pada tingkat daerah, hukum syariah terkadang justru didorong oleh partaipartai nasionalis dan bukan Islamis, karena daya tarik populis yang ada dalam konteks wilayah tersebut
(Buehler, 2013). Budaya politik pasca-Orde Baru juga didominasi oleh “politik dinasti”, ketika kekuasaan
dibagikan oleh pejabat terpilih ke anggota keluarga mereka sendiri. Pada 2015 hingga 2018, tercatat 117
politisi berlatar dinasti politik yang memenangkan kepemimpinan daerah dalam Pilkada, dan hanya 86
yang kalah (Kenawas, 2020).
Selain politik dinasti, perpolitikan Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh oligarki ekonomi,
karena proses pemilihan pasca-reformasi yang membutuhkan dana sangat besar dari kandidat. Menurut
Kementerian Dalam Negeri, kandidat bisa menghabiskan sekitar 19,5 miliar hingga 29 miliar Rupiah dalam
kampanye politik (Kompas.com, 2019). Hal ini mencapai puncaknya pada pemilu 2019. Dari 572 bangku
parlemen 262 (45,5 persen) di antaranya dimenangkan oleh orang yang memiliki hubungan dengan industri
besar dalam wujud kepemilikan saham (Tempo.co, 2019).

sejuk.org archive / Serikat Jurnalis untuk
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Keberagaman agama yang terkekang
Sejak era kolonial, keragaman budaya Indonesia telah dipolitisasi, yang berujung pada berbagai konflik.
Situasi ini masih terjadi di era modern, 74 tahun sejak kemerdekaan. Segera setelah keruntuhan Orde Baru,
gejolak politik berujung pada konflik Ambon (1999) dan Poso (2000). Aspek agama (Islam dan Kristen)
dan etnisitas mengeskalasi konflik tersebut menjadi lebih buruk. Konflik ini menyisakan ketegangan
berkelanjutan antara kedua kelompok agama tersebut, yang kerap berujung pada konflik-konflik lebih kecil
bukan hanya di kedua wilayah awal tersebut melainkan juga berbagai daerah lain di Indonesia.
Bahkan setelah kondisi sosial-politik bersifat lebih stabil, diskriminasi agama tetap berlanjut. Menurut
Setara Institute (Tempo.co, 2019), pada periode 2007-2019 telah terjadi lebih dari 2.400 kasus pelanggaran
kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jumlah korban tertinggi berasal dari latar kelompok Ahmadiyah
(554 kasus), disusul penghayat kepercayaan (334 kasus), Kristen (328 kasus), individual (314 kasus), dan
Syiah (153 kasus).
Pola dominan dalam konflik-konflik ini dapat dibagi ke dalam tiga kategori: konflik antara agama
yang diakui, konflik antara sekte-sekte Islam, dan konflik antara Islam dengan penghayat kepercayaan.
Konflik ini biasanya melibatkan ketimpangan kekuatan antara kelompok dominan dan kelompok minoritas
atau termarginalisasi.
Ironisnya, aktor negara mengambil peran besar sebagai pelaku pelanggaran. Kepolisian mengambil
peran terbesar (480 kasus), disusul pemerintahan lokal (383 kasus), Kementerian Agama (89 kasus),
pengadilan (71 kasus), Satpol PP (71 kasus), kejaksaan (68 kasus), dan militer (63 kasus). Di antara aktor
non-negara, pelanggaran didominasi oleh kelompok warga (600 kasus) dan organisasi massa (249 kasus),
khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) (242 kasus) dan Front Pembela Islam (FPI) (181 kasus).
Islam, sebagai agama dominan, memiliki keragaman sekte yang rawan menjadi pusat konflik. Konflik
paling menonjol adalah serangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Cikeusik (2011) dan terhadap kelompok
Syiah di Sampang (2012). Konflik ini adalah buah dari gerakan pemurnian Islam yang memandang
kedua sekte tersebut sebagai kelompok sesat. Berbeda dari konflik antara agama besar, konflik terhadap
komunitas Islam termarginalisasi ini sering berujung pada intimidasi, perusakan properti, penganiayaan,
dan pengungsian paksa terhadap warga Syiah dan Ahmadiyah.
Penghayat kepercayaan telah lama menderita stigmatisasi sebagai kelompok klenik dan “syirik”,
yang berujung pada diskriminasi administratif, sosial, politik, dan ekonomi. Hasilnya, banyak tempat suci
penghayat kepercayaan dihancurkan dan banyak ritual ibadah dihentikan paksa, baik oleh warga maupun
penegak hukum. Tanpa pengakuan administratif dari negara, banyak kelompok penghayat kepercayaan
terpaksa mengadopsi salah satu agama resmi untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga negara.
Pada 2017, negara berniat untuk menghentikan diskriminasi administratif terhadap penghayat
kepercayaan dengan mengakui penghayat kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun,
berbagai pemimpin kelompok Muslim menentang kebijakan ini atas dasar ketakutan terhadap pelegalan
takhayul dan tindakan “syirik”. Otoritas lokal juga sering kali mengikuti sentimen ini dan turut melakukan
diskriminasi. Pada 2020 misalnya, sebuah makam sakral Sunda Wiwitan di Jawa Timur disegel oleh otoritas
lokal dengan dalih konstruksi tidak terdaftar.
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Iklim media di Indonesia
Iklim media di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan pengalaman kebebasan pers di negara
ini. Media sempat berada dalam kendali pemerintah di bawah Presiden Suharto sepanjang era Orde Baru
(1966-1998). Setelah keruntuhan Orde Baru, kondisi kebebasan pers membaik. Saat ini, tidak dibutuhkan
izin khusus untuk operasi media dan untuk menjadi jurnalis.
Hal ini berujung pada lahirnya banyak media. Pada 2017, Dewan Pers memperkirakan bahwa jumlah
total media di Indonesia mencapai 47.000 mencakup 2.000 media cetak, 1.166 radio, 674 televisi, dan 43.300
media daring (online). Namun, setelah upaya verifikasi perusahaan media yang dilakukan Dewan Pers,
tercatat bahwa hanya 321 media cetak (16 persen) dianggap terkualifikasi sebagai media profesional. Untuk
media daring, yang tercatat profesional hanya 211 perusahaan, 0,5 persen dari total media daring yang ada.
Menurut Nielsen Consumer Media Review, pada 2017, tingkat penetrasi televisi di Indonesia telah
mencapai 96 persen. Angka ini disusul oleh internet (44 persen) dan radio (37 persen). Angka ini juga
berdampak pada aliran keuntungan. Menurut Nielsen, pada 2019, total pengeluaran iklan dalam televisi,
media digital, radio, dan media cetak mencapai 181 triliun rupiah. Televisi mendominasi dengan total 85
persen dari porsi uang iklan, dengan angka 143 triliun rupiah. Media cetak mengambil 22 triliun rupiah,
dan radio mengambil 1.7 triliun rupiah. Angka iklan digital mengambil porsi 12.3 triliun rupiah, perlahan
mengejar angka media-media konvensional.
Media cetak di Indonesia adalah media yang paling terdampak dari kemunculan dan pertumbuhan
cepat penggunaan internet. Dalam 5 tahun terakhir, antara 10 hingga 20 media cetak telah gulung tikar.
Alasannya adalah ongkos cetak yang terlalu tinggi dan kesulitan meningkatkan angka langganan. Ketika
jumlah media cetak berhenti bertumbuh, media daring mengambil peran dan mengalami pertumbuhan
jumlah.

aji.or.id archive / Aliansi Jurnalis
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Keterpusatan media
Indonesia tengah mengalami perkembangan konglomerasi media yang dimotori oleh dua belas grup media
besar. Menurut Nugroho dkk. (2012), secara keseluruhan, 12 grup media tersebut memiliki 60 stasiun
televisi, 317 media cetak, 66 radio, dan 9 media daring. Kelompok-kelompok media terbesar adalah Global
Mediacomm (MNC), Jawa Pos Group, dan Kompas Gramedia Group (KKG). MNC Group sendiri memiliki
20 stasiun televisi, 20 radio, 7 media cetak, dan 1 media daring. Jawa Pos Group memiliki 20 stasiun
televisi, 171 media cetak, dan 1 media daring. KKG memiliki 10 stasiun televisi, 12 radio, 88 media cetak,
dan 2 media daring.
Industri media juga semakin terpusat secara geografis, selaras dengan aktivitas ekonomi yang
semakin terpusat dengan 70 persen peredaran uang di Jakarta (Detik.com, 2020). Meskipun media cetak
masih memiliki pengaruh—yang terus melemah—di wilayah lokal, industri televisi sangat terpusat di
Jakarta. Empat kelompok media yang beroperasi di Jakarta mengendalikan 90,7% dari total pasar khalayak
pada 2014 (Souisa, 2020).

Robertus Pudyanto / Getty Images

Seorang pekerja mengaitkan majalah
Panjebar
Semangat
menggunakan
peralatan kuno pada 26 Februari 2021 di
Surabaya, Indonesia. Panjebar Semangat,
majalah mingguan berbahasa Jawa yang
terbit di Surabaya sejak tahun 1933,
menjadi corong penting bagi pergerakan
kemerdekaan Indonesia.

Iklim ini sangat mempengaruhi konten televisi. Pada 2013, Jakarta adalah sumber berita nomor satu
yang mengambil 41 persen porsi berita di televisi nasional, dan 35 provinsi lainnya secara total hanya
mengambil 45 persen dari porsi berita televisi (Heychael & Wibowo, 2014). Hal ini berujung pada dominasi
isu-isu politik, sosial, dan budaya Jakarta dalam diskursus publik, karena 91,5 persen dari populasi Indonesia
menonton televisi (Badan Pusat Statistik, 2018).
Ekosistem media daring juga tengah menempuh proses serupa. Pada 2021, terdapat 352 media berita
daring yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Namun, total porsi khalayak didominasi oleh media milik
kelompok media besar. Okezone.com (milik MNC Group), Tribunnews.com (bagian dari Kompas Gramedia
Group), Kompas.com (bagian dari Kompas Gramedia Group), dan Detik.com (milik Trans Media Group)
secara konsisten berada dalam sepuluh besar traffic khalayak dalam penilaian Alexa.com.
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Media, Islamisme intoleran, dan
polarisasi
Media arus utama pasca-reformasi di Indonesia umumnya sekuler dengan hanya sejumlah media yang
berfokus pada demografi konsumen Muslim. Meski semakin banyak kelompok Islam radikal memiliki
tradisi media, umumnya ia mewujud dalam aktivitas publikasi “bawah tanah” dengan sirkulasi khalayak
yang terbatas. Sabili dan Suara Hidayatullah adalah beberapa media paling populer. Radio juga merupakan
media populer yang dimanfaatkan berbagai kelompok Islam konservatif di pulau Jawa (Sunarwoto, 2016).
Pada akhir 1980-an hingga Reformasi 1998, media-media ini cenderung memupuk keresahan terhadap
pemerintahan Orde Baru dan puritanisme Islam.
Pada 2000-an, publikasi-publikasi ini tumbuh subur seiring perkembangan internet. Situs-situs seperti
Arrahmah.com, Eramuslim.com, dan voa-islam.com menyedot perhatian pembaca dengan jumlah yang
signifikan. Namun, situs-situs dan agenda mereka masih berada dalam tepian diskursus publik sepanjang
dekade ini (Abdullah & Osman, 2018).

sejuk.org archive / Serikat Jurnalis untuk Keberagaman

Aparat penegak hukum dan aktor Pemerintah
Daerah Kabupaten Sintang melakukan penyegelan
masjid Ahmadiyah Desa Balai Harapan.
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Media-media sekuler juga melihat kesempatan di tengah perkembangan konservatisme ini. Banyak
media sekuler telah mengadopsi nilai-nilai Islami untuk memuaskan pasar Muslim yang semakin
berkembang, yang berujung pada komodifikasi Islam di industri media (Rakhmani, 2016). Sejak awal
2000-an, stasiun televisi nasional telah memanfaatkan identitas Islam dan simbol-simbolnya dalam acara
sinetron untuk menjangkau pasar Muslim (CNNIndonesia.com, 2021). Pengadopsian ini pada umumnya
hanya bersifat moral dan permukaan. Media arus utama berupaya berhati-hati untuk tidak memasukkan
nilai-nilai yang bersifat ekstrem atau kontroversial.
Hal ini berubah pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Dalam pemilu, Gubernur Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan diri sebagai presiden dan meninggalkan Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok), wakil gubernur dengan latar Tionghoa Kristen, sebagai pemimpin Jakarta. Front Pembela Islam
(FPI) bersama dengan kelompok massa lain meluncurkan kampanye untuk mencegah seorang “kafir” (nonmuslim) menjadi pemimpin ibukota. Pada puncaknya, konflik ini diakhiri dengan pemenjaraan Ahok atas
dalih penistaan agama.
Dalam pemilu 2014 dan 2019, kelompok vigilante Islamis yang dulu hanya terlibat dalam aktivitas
sosiokultural menjadi terlibat dalam politik formal-praktis dengan mendukung pencalonan Prabowo
Subianto, mantan jenderal militer, sebagai presiden. Pemilu 2018 menjadi lahan kontestasi diskursus yang
sangat keras antara kelompok Islam garis keras di kubu Prabowo dengan kubu Jokowi yang relatif sekuler,
yang berujung pada polarisasi politik yang masih terjadi hingga sekarang.
Keterpusatan kepemilikan media, ditambah dengan aktivitas politik yang intensif dari para pemilik
media, telah menceburkan media Indonesia dalam keberpihakan politik yang sangat gamblang. Fenomena
ini dapat dilihat dengan jelas dalam penyiaran televisi. tvOne dan ANTV, di bawah Viva Group, dimiliki oleh
Aburizal Bakrie, politisi yang mendukung pencalonan Prabowo. MNC Group (RCTI, MNC TV, dan Global
TV) dimiliki Harry Tanoesudibjo yang juga mendukung pencalonan Prabowo. Sementara itu, Metro TV
dimiliki oleh Surya Paloh, politisi yang mendukung Jokowi hingga hari ini. Kepemilikan mereka memiliki
dampak langsung pada produk tayangan yang mereka hasilkan (Heychael, 2014). Keterpusatan kepemilikan
media ini berujung pada polarisasi yang terjadi di antara berbagai media besar.
Kombinasi antara kontestasi politik dan konglomerasi media ini menjadi lahan subur bagi gerakan
Islam konservatif untuk menggaet khalayak yang lebih luas. TV One, yang mendukung Prabowo,
pada akhirnya juga condong mendekat kepada penonton Islam radikal. Saluran televisi ini diketahui
mempromosikan kekerasan terhadap kelompok marginal seperti menyiarkan kutukan kelompok Syiah
sesat dan ilegal (tvOne, 2020), atau menyiarkan ceramah yang menyatakan bahwa dalam Islam, kelompok
homoseksual dapat dihukum mati (tvOne, 2020).
Situasi serupa terjadi dalam pemilu 2019 dengan sedikit penyesuaian. Pertumbuhan besar pemasaran
digital dalam dekade terakhir telah menjadi medan baru untuk kontestasi politik. Dipenuhi dengan
misinformasi dan kampanye gelap yang dimotori buzzer politik, media sosial semakin bersifat terpolarisasi.
Identitas kelompok marginal, seperti LGBTIQ, agama minoritas, darah Tionghoa, atau tuduhan komunis
menjadi amunisi untuk mendelegitimasi lawan politik.
Perpecahan yang timbul dari kampanye-kampanye politik ini telah tumbuh melampaui masamasa pemilu. Periode kedua dari pemerintahan Jokowi kini jelas dihantui polarisasi. Kehidupan sosial di
Indonesia kini menjadi lebih konservatif. Pemuka-pemuka agama yang mempromosikan diskriminasi kini
bisa mencapai semacam status selebriti populer. Di lain sisi, tuduhan “Islam radikal” juga dipakai sebagai
dalih rezim Jokowi untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat serta untuk membungkam
kritik dan reformasi demokratis dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan otoriter.
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Tentang kajian
Penelitian ini ditujukan untuk memahami iklim media Indonesia melalui sudut pandang keberagaman
agama dan konflik. Lingkup kajian ini didefinisikan dengan memetakan dua area: produksi konten media
dan perilaku khalayak. Singkatnya, kajian awal ini mengandung dua kajian terpisah:
1. Sebuah analisis konten, yang menelaah peliputan dan framing dari kelompok minoritas agama di
Indonesia.
2. Sebuah kajian khalayak yang menelaah perilaku bermedia, literasi berita dan media, tingkat kepercayaan,
serta persepsi khalayak terpilih terkait peliputan agama minoritas di Indonesia.

September 2021
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Metodologi

Indonesia
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Bagaimana kami mendefinisikan
kelompok agama di Indonesia
Menjelaskan kekerasan agama di Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa membahas diskursus mayoritas dan
minoritas. Namun, kategori-kategori ini saja tidak cukup untuk menangkap dinamika konflik agama di
Indonesia.
Dikotomi mayoritas-minoritas didasari pada jumlah. Meski jumlah juga berpengaruh, diskriminasi
dan pengucilan lebih dibentuk oleh relasi kuasa. Contohnya: IJABI (sebuah organisasi Syiah di Indonesia)
mengklaim bahwa mereka memiliki 2,5 juta pengikut, lebih besar dari penganut agama Buddha. Namun,
jumlah persekusi terhadap kelompok Syiah lebih besar daripada terhadap kelompok Buddha. Terlebih lagi,
Syiah merupakan bagian dari kelompok Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia.
Karena itu, ketimbang menggunakan kategori mayoritas-minoritas, kami akan menggunakan kategori
dominan-marginal untuk menonjolkan relasi kuasa antar-agama. Kategori-kategori ini didasari oleh derajat
pengakuan negara dan perlindungan terhadap kelompok agama/kepercayaan. Tipologi ini digambarkan
dalam diagram di bawah.
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Lingkup kajian
Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Sekitar 275.122.131 penduduknya
tersebar dalam 5 pulau besar dan 30 rangkaian pulau yang lebih kecil. Pers Indonesia juga sangat beragam
dengan ekosistem yang berwarna, dengan 47.000 perusahaan media, termasuk cetak, radio, televisi, dan
media daring (Tempo.co, 2018). Melakukan kajian awal dalam negara yang sangat besar ini memiliki
tantangan, baik dari segi metodologi maupun pengumpulan data.
Kajian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan representasi menyeluruh dari seluruh populasi
Indonesia melainkan memperoleh gambaran tentang hubungan antara konten media dengan perilaku
khalayak dan persepsi tentang agama minoritas. Karena itu, lingkup kajian ini dibatasi pada analisis konten
dan kajian khalayak.

Lingkup analisis konten
Bagian analisis konten dari kajian ini dibatasi pada televisi dan media berita daring. Platform-platform ini
dipilih atas dasar luasnya akses dan preferensi terhadap mereka di Indonesia. Menurut survey Katadata
(2020), televisi adalah media kedua yang paling dipilih sebagai sumber informasi (59,5 persen), sementara
media daring berada pada peringkat ketiga (25,2 persen).
Dari 523 jaringan penyiaran televisi di Indonesia, kami memilih jaringan televisi bersiaran gratis
yang bersiaran nasional dan berfokus pada penyiaran berita.
Kami juga membatasi pemilihan media berita daring berdasarkan kualitas pemberitaan mereka
tentang kelompok agama marginal. Penilaian ini kami dasari pada kajian kami sebelumnya, Indeks Media
Inklusif (IMI) (2020), yang menilai tingkat inklusivitas pemberitaan dari 10 media digital daring paling
sering diakses di Indonesia terhadap 4 kelompok marginal.1 Dalam kajian ini, kami mengambil 3 media
dengan performa terbaik dan 3 media dengan performa terburuk dalam IMI sebagai sampel.
Media-media berita yang kami kaji adalah:
Online Media
Tirto
CNN Indonesia

Peringkat atas Indeks
Media Inklusif 2020

Kompas
Republika
Okezone

Peringkat bawah
Indeks Media Inklusif
2020

Tribunnews
Television
Kompas TV
iNews TV
Metro TV
tvOne

1

Kelompok-kelompok tersebut adalah komunitas religius, komunitas disabilitas, komunitas keragaman gender dan seksualitas, dan komunitas perempuan dalam kekerasan.
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Subjek yang dianalisis dalam bagian analisis konten meliputi peliputan berita terkait kelompok minoritas
dan kelompok marginal. Daftarnya sebagai berikut:
Kelompok agama minoritas
Kristen
Katolik
Hindu
Buddha
Konghucu
Kelompok agama marginal
Syiah
Ahmadiyah
Penghayat kepercayaan

Lingkup kajian khalayak
Berbeda dengan analisis konten yang menelaah semua tipologi kelompok agama, bagian kajian khalayak
kami batasi pada kelompok dominan dan kelompok marginal. Pembatasan ini diimplementasikan untuk
menghadapi dua isu. Pertama adalah isu teknis: memilih lingkup yang sama luasnya dengan analisis
konten akan membutuhkan sampel yang jauh lebih besar serta sumber daya dan waktu yang lebih banyak
menimbang banyaknya kelompok agama dan tantangan geografis di kepulauan Indonesia.
Isu kedua adalah fokus kajian. Dengan membatasi lingkup kelompok agama kepada kelompok marginal
dan dominan, kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik media
dan budaya berperan dalam dinamika kelompok-kelompok tersebut. Meskipun kelompok minoritas di
Indonesia juga mengalami diskriminasi dan persekusi, kelompok marginal berada dalam kondisi yang lebih
rentan tanpa pengakuan dan perlindungan negara. Kondisi ini berujung pada diskriminasi sistematis ketika
aparatur negara juga berperan dalam melakukan kriminalisasi dan melanggengkan diskriminasi terhadap
kelompok agama marginal.

Informan Kelompok Agama Non-marginal
Urban

Aktivitas

Rural

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Total

Perempuan

Muda

Dewasa

Lansia

Muda

Dewasa

Lansia

Muda

Dewasa

Lansia

Muda

Dewasa

Lansia

Survei

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

192

IDI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

FGD

11

12

11

11

11

11

11

13

12

13

10

11

137

Total usia

31

32

31

31

31

31

31

33

32

33

30

31

Total

Total
gender
Total
rural/
urban

94

93

96

94
377

187

190
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Marginalized Religious Group Informants
Urban

Aktivitas

Rural

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Total

Perempuan

Muda

Dewasa

Lansia

Muda

Dewasa

Lansia

Muda

Dewasa

Lansia

Muda

Dewasa

Lansia

Survei

0

12

9

2

4

0

1

7

5

3

3

2

48

IDI

0

4

1

1

2

0

0

2

3

2

1

0

16

FGD

0

11

7

0

0

0

1

1

1

0

3

0

24

Total usia

0

27

17

3

6

0

2

10

9

5

7

2

Total

Total
gender
Total
rural/
urban

44

9

21

14
88

53

35

Bagian kajian khalayak dari penelitian ini berfokus pada empat provinsi di Indonesia: Jawa Barat, Jawa
Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Provinsi-provinsi ini dipilih berdasarkan tingginya
angka persekusi terhadap kelompok marginal di wilayah-wilayah ini pada periode 2014-2020. Selain itu,
kelompok agama marginal di provinsi-provinsi ini juga bersifat aktif dengan cukup maraknya aktivitas
pengajian dan perkumpulan.
Kami membatasi wilayah kajian lebih jauh lagi dengan secara acak memilih 2 wilayah urban dan 2
wilayah rural di masing-masing provinsi. Kami juga memilih partisipan untuk merepresentasikan gender
dan usia. Kami berupaya untuk mendapatkan komposisi partisipan yang seimbang baik dalam proses survei,
wawancara mendalam, dan dalam FGD.
Namun, terkait dengan sikap waspada kelompok marginal terhadap orang asing, kami mengalami
kesulitan dalam mendapatkan keseimbangan gender dan usia. Karena itu, temuan penelitian ini masih harus
dipandang dengan kritis: ada sedikit representasi berlebih pada sampel laki-laki dewasa karena mereka
umumnya lebih mengambil peran struktural dalam organisasi agama marginal, dan akhirnya membuat
mereka lebih bersedia berpartisipasi dalam kajian. Meskipun kami sudah mempertimbangkan hal ini dalam
proses pengumpulan data, masih ada potensi bias dalam data penelitian sebagai akibat dari komposisi ini.

14 / Indonesia

Pertanyaan penelitian
Pertanyaan penelitian yang memandu kajian ini adalah:
•

PP1: Apa karakteristik dari peliputan kelompok agama minoritas di Indonesia?
- Apa saja pembingkaian yang mendominasi dalam peliputan agama minoritas di Indonesia?

•

PP2: Bagaimana kelompok agama minoritas direpresentasikan dalam media di Indonesia?
- Seperti apa persebaran sumber berita yang dipilih dalam peliputan agama minoritas di Indonesia?

•

PP3: Bagaimana orang-orang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur
memahami konsep berita?

•

PP4: Dari mana orang-orang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur
memperoleh berita dan informasi?

•

PP5: Sumber apa saja yang dipercaya orang-orang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan
Kalimantan Timur dalam memperoleh berita dan informasi?

•

PP6: Bagaimana orang-orang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur
mengevaluasi berita dari beragam sumber berita?

•

PP7: Bagaimana orang-orang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur
memandang peliputan kelompok agama minoritas berita dalam berita?

PP1 dan PP2 akan dijawab melalui analisis konten, sementara PP3 sampai PP7 akan dijawab dalam kajian
khalayak.
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Bagaimana kami melakukan analisis
konten media?
Untuk memperoleh data yang relevan dan komprehensif, kami menerapkan strategi tiga langkah
pengumpulan data:
1. Pencarian kata kunci awal. Di tahap ini, kami mencatat sejumlah kata kunci yang relevan dengan
masing-masing kelompok agama yang menjadi subjek. Kami menggunakan Binokular, jasa pemantauan
media, untuk mengumpulkan data daring dan televisi. Untuk memastikan bahwa kami memperoleh
sebanyak mungkin data yang relevan, kami juga melakukan pencarian melalui Google, YouTube, dan
situs televisi daring.
2. Pemetaan tematik. Di tahap ini kami membersihkan data irelevan dan memetakan topik (misal: isu/
insiden/peristiwa tertentu) dari berita tentang masing-masing subjek. Kami juga mengelompokkan
setiap topik ke dalam kategori tematik yang lebih luas. Dalam penelitian ini, kami mengidentifikasi
tiga tema: konflik, perayaan agama, dan lainnya.
3. Pemilihan sampel. Tahap ini mencakup pemilihan topik dan sampel untuk analisis konten.
Instrumen penelitian kami dikembangkan untuk memantau dua aspek:
1. Sumber berita. Di aspek ini, kami mengkode setiap berita dengan tiga kategori:
a. Jenis sumber berita. Latar belakang atau identitas dari sumber berita. Kami mengidentifikasi
sepuluh jenis sumber berita: (1) anggota kelompok marginal, (2) pejabat pemerintah, (3) penegak
hukum, (4) Organisasi Masyarakat Sipil, (5) warga biasa, (6) pakar, (7) komisi independen, (8)
legislator, (9) media berita, dan (10) lainnya.
b. Keseimbangan gender sumber berita. Setiap berita diberi kode numerik yang menandai sumber
laki-laki dan perempuan: (1) apakah berita didominasi sumber laki-laki, (2) didominasi sumber
perempuan, (3) atau memiliki jumlah seimbang.
c. Peran sumber berita. Setiap berita diberi kode numerik yang menandai peran mereka dalam berita.
Kami mengidentifikasi lima kategori peran: sebagai korban, saksi, sebagai sekutu (ally), sebagai
penyerang, dan lainnya.
2. Bingkai berita. Dalam aspek ini, kami membagi berita dalam dua kategori bingkai:
a. Bingkai kelompok termarginalisasi. Setiap berita dikode berdasarkan bagaimana mereka
membingkai subjek dari segi narasi dan aspek visual. Kami mengidentifikasi delapan bingkai:
(1) kelompok agama minoritas sebagai ancaman, (2) kelompok agama minoritas sebagai korban,
(3) kelompok agama minoritas sebagai kelompok yang beragam, (4) kelompok agama minoritas
sebagai sumber daya, (5) agama minoritas sebagai isu politik, (6) agama sebagai akar masalah dari
pengikut agama minoritas, (7) representasi netral dari pengikut agama minoritas, dan (8) bingkai
lain.
b. Keseimbangan sudut pandang. Keseimbangan sudut pandang kami hitung dengan menilai setiap
pernyataan sumber berita sebagai positif (1), netral (0), dan negatif (-1) terhadap kelompok marginal.
Jumlah total dari nilai ini mengindikasikan keseimbangan berita, 0 seimbang, <> 0 tidak seimbang.
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Bagaimana kami melakukan kajian
khalayak?
Kajian khalayak yang kami lakukan didesain untuk menentukan aspek-aspek berikut:
1. Praktik bermedia. Termasuk pola konsumsi media, preferensi platform dan saluran, dan praktik
bermedia yang lebih spesifik terkait informasi religius.
2. Tingkat kepercayaan pada media. Termasuk persepsi tentang bias media, relevansi media, dan peranan
media.
3. Literasi media. Menginvestigasi kemampuan khalayak untuk membedakan fakta dan opini, informasi
dan disinformasi, serta sumber bias.
4. Persepsi tentang peliputan kelompok agama marginal. Aspek ini menelaah opini khalayak tentang
peliputan kelompok agama marginal, persetujuan mereka, dan preferensi mereka tentang isu ini.
Untuk menggali area penelitian, kajian khalayak ini didesain untuk memiliki komponen kualitatif dan
kuantitatif. Kombinasi dari komponen ini membantu kami memperoleh pemahaman yang mendalam baik
tentang kebiasaan, pola berita, dan pola konsumsi khalayak sekaligus mengetes hipotesis kami kepada
sebuah sampel yang representatif dari sebuah populasi. Kajian khalayak ini memanfaatkan tiga metode
pengumpulan data dengan fokus berikut:
•

Survei. Survei kebanyakan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diarahkan untuk
memperoleh informasi umum tentang empat aspek yang kami kaji.

•

Wawancara mendalam (in-depth discussion). Ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih
dalam dari data survei, mengeksplorasi penalaran, pola pikir, dan diskursus yang mendasari praktik
konsumsi media individual para informan.

•

Focus group discussion (FGD). Ditujukan untuk mengelaborasi temuan survei dan wawancara mendalam
dengan cara menempatkan diskusi dalam situasi komunal. Walhasil, partisipan dapat berdiskusi dan
membangun pemahaman bersama terkait praktik media mereka.

September 2021

Bab 3:
Temuan

Indonesia
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Analisis konten
Selayang pandang
Pengumpulan data awal
Pada tahap awal pengumpulan data, kami menemukan total 11.424 artikel berita daring dan 181 tayangan
berita televisi tentang kelompok agama minoritas dan marginal. Kelompok Kristen dan Hindu secara
konsisten mendapat porsi pelaporan paling besar, baik di televisi maupun media daring. Pencarian daring
tentang peliputan kelompok Syiah berujung pada data yang cukup besar. Namun, sebagian besar data ini
tidak relevan pada kajian kami. Berita tentang Universitas Syiah Kuala, universitas yang cukup dikenal,
tercampur dalam data awal kami karena kesamaan kata kunci “Syiah.”

Pengumpulan Data Awal 6 Media Daring dan 4 Kanal Televisi
Kelompok agama minoritas
Platform

Daring
TV

Kelompok agama marginal

Kristen

Hindu

Buddha

Konghucu

Syiah

Ahmadiyah

Penghayat
kepercayaan

4,850

3,124

890

22

2,378

129

31

94

51

15

5

14

1

1

Ada dua poin temuan yang patut dicatat dalam pengamatan awal. Pertama, adanya ketimpangan yang
cukup jelas dalam peliputan kelompok agama minoritas. Media sangat terfokus pada kelompok Kristen dan
Hindu, sementara kelompok lain jarang diliput. Meskipun telah mendapat pengakuan negara sejak 2000,
peliputan tentang kelompok Konghucu lebih sedikit daripada beberapa kelompok penghayat kepercayaan.
Penghayat kepercayaan sendiri juga terhitung minim diliput menimbang terdapatnya 187 kepercayaan yang
dipraktikkan di Indonesia.
Poin kedua untuk dicatat adalah bahwa peliputan ternyata terbatas secara tematik. Mayoritas berita
yang kami amati jatuh dalam kategori tema konflik dan perayaan keagamaan.

Distribusi Tematik dalam Berita Daring dan Televisi
Berita daring
Kristen

Hindu

Buddha

Konghucu

Syiah

Ahmadiyah

Penghayat
kepercayaan

Total topik

Konflik

5

2

2

1

2

1

1

14

Perayaan

2

2

2

1

1

-

-

8

Lainnya

2

2

1

1

2

1

-

9

Tema

Berita televisi
Konflik

2

1

1

1

1

1

1

8

Perayaan

2

2

1

2

1

-

-

8

Lainnya

2

1

-

-

-

-

1

4
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Ada beberapa masalah dari tren peliputan ini. Terlepas pentingnya pemberitaan konflik untuk
menginformasikan kondisi kebebasan beragama di Indonesia, ketika ia tidak dilakukan dengan baik, ia malah
dapat memperburuk dan melanggengkan konflik tersebut. Sementara itu, liputan dengan tema perayaan
juga punya masalah tersendiri. Ia melanggengkan bingkai “keberagaman artifisial” yang telah mendominasi
budaya media Indonesia sejak rezim Orde Baru. Praktik ini menyederhanakan keberagaman menjadi tandatanda fisik (pakaian, bangunan, simbol, dan ornamen) untuk memberikan gambaran koeksistensi penuh
kedamaian (pimpinan agama saling memberi selamat dalam perayaan) sambil meremehkan masalah sosial
dan budaya yang berpotensi menumbuhkan konflik antar-agama. Tren ini tidak memberikan informasi
berarti bagi publik untuk membangun pemahaman bersama yang lebih substansial. Khalayak juga tidak
mendapatkan referensi tentang bagaimana koeksistensi dalam keberagaman agama dapat dibangun dan
dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sampel data
Untuk mempersempit data yang dianalisis, kami mengambil satu topik dari masing-masing kelompok
agama. Untuk memperoleh analisis yang konsisten dari semua kelompok, kami memilih sampel dengan
tema-tema konflik. Fokus ini juga membantu memberi pemahaman lebih dalam tentang bagaimana media
berkontribusi pada resolusi konflik menimbang konteks tumbuhnya ketegangan antar-agama di Indonesia.
Kami telah memilih tujuh topik untuk merepresentasikan semua kelompok agama. Semua topik ini
ditemukan dalam peliputan daring. Namun, hanya dua yang ditemukan dalam peliputan televisi. Kelompok
Buddha dan Konghucu muncul dalam satu topik bersama terkait konflik manajemen pagoda Kwan Sing Bio.
Di samping peliputan semua kelompok agama, kami juga mengambil peliputan pernyataan kontroversial
Menteri Agama Yaqut Cholil tentang perlindungan kelompok agama marginal sebagai sampel. Meskipun
pernyataan tersebut tidak menyasar satu kelompok tertentu, ia merupakan titik penting dalam sejarah
Indonesia. Momen itu adalah pertama kalinya perlindungan kelompok agama marginal didukung secara
terbuka oleh pejabat negara.
Kami menganalisis semua berita yang ditemukan dari masing-masing topik kecuali peliputan daring
aksi teror di Sigi (Kristen) karena banyaknya data (285 berita) dan memilih secara acak 80 artikel dari topik
ini.
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Topik yang kami pilih adalah:
Kelompok agama

Topik

Deskripsi

Jumlah sampel
Daring

Televisi

32

47

Semua

Kontroversi Yaqut Cholil

Sehari setelah dilantik, Menteri Agama menyatakan bahwa
semua kelompok agama (khususnya Syiah dan Ahmadiyah)
adalah warga Indonesia dan hak mereka diakui dan harus
dilindungi negara. Pernyataan ini sering disalahartikan sebagai
persetujuan menteri terhadap ajaran Ahmadiyah dan Syiah.

Kristen

Teror di Sigi

Pada 27 November 2020, MIT (Mujahidin Indonesia Timur)
membunuh sebuah keluarga beranggotakan empat orang, serta
membakar rumah-rumah dan sebuah gereja di Sigi, Sulawesi
Tengah.

81

24

Buddha dan
Konghucu

Perseteruan Kwan Sing Bio

Perseteruan internal dalam pagoda Kwan Sing Bio di Tuban,
Jawa Timur, yang berujung penghentian aktivitas ibadah.
Pagoda ini adalah rumah ibadah bagi pengikut Buddha dan
Konghucu.

9

2

Kontroversi Blackpink

Blackpink, sebuah girl band K-pop, merilis sebuah klip video
yang menampilkan patung Ganesha. Penggemar grup tersebut
di India mengkritik bahwa video bersangkutan melecehkan
agama Hindu. Kasus ini dilaporkan secara luas di media
Indonesia karena tingginya popularitas Blackpink dan status
agama Hindu sebagai salah satu agama besar di Indonesia.

13

0

Pengungsian paksa di
Sampang

Pada 2011, komunitas Syiah di Sampang, Jawa Timur,
diungsikan paksa dari kampung halamannya setelah mengalami
diskriminasi dan kekerasan selama bertahun-tahun. Pada
2020, mereka diizinkan pulang setelah berjanji “memperbaiki
kesalahan” dan beralih menganut ajaran Sunni.

8

6

Penutupan paksa masjid
Ahmadiyah

Pada 2008, sebuah masjid Ahmadiyah di Sukabumi, Jawa
Barat diserang oleh sebuah kelompok Islam. Pada 2016, masjid
tersebut ditutup oleh aparat. Pada 2020, kelompok Ahmadiyah
berupaya menginisiasi perbaikan masjid tersebut namun
dilarang oleh aparat lokal.

9

0

Penutupan paksa makam
leluhur

Pada Juli 2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Satpol PP
menghentikan proses pembangunan di sebuah makam leluhur
komunitas Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat. Mereka
menganggap makam tersebut adalah sumber penistaan agama
dan kesesatan.

28

1

180

80

Hindu

Syiah

Ahmadiyah

Penghayat
Kepercayaan
(Sunda Wiwitan)
Total sampel

Narasi dominan tentang kelompok agama marginal
Teror di Sigi dan pernyataan kontroversial Yaqut Cholil memperoleh peliputan yang lebih banyak daripada
isu lain dalam sampel, dan hanya kedua topik tersebut yang diliput oleh semua media yang dikaji. Data ini
sangat berguna dalam memahami penentuan agenda media tentang isu antar-agama.
Teror di Sigi sangat tepat digunakan untuk narasi “ancaman terhadap toleransi agama” ketika penjahat
dan korbannya terdefinisikan secara jelas. Status kelompok Mujahidin Indonesia Timur juga sudah dikenal
dan ditetapkan sebagai kelompok teroris. Kelompok ini telah terlibat dalam konflik Poso dan melakukan
banyak pembunuhan terhadap kelompok Kristen sejak 1999 selain melakukan bai’at (sumpah setia) kepada
ISIS pada 2014. Peliputan tragedi Sigi ini menjadi model dasar narasi ancaman radikalisasi agama terhadap
negara dan toleransi antar-umat beragama.
Di sisi lain, tanggapan publik terhadap pernyataan Yaqut Cholil bersifat jauh lebih bervariasi. Namun,
posisinya sebagai Menteri Agama yang baru dilantik dan sifat kontroversial dari isu yang diangkat membuat
topik ini menjadi magnet media. Peliputan televisi tentang Yaqut berkutat pada idealisasi media tentang
bagaimana toleransi dipraktikkan. Yaqut, sebagai tokoh Muslim, diliput saat menghadiri misa Natal dan
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menyuarakan pentingnya toleransi beragama.
Editorial Televisi tentang Agama Minoritas dan Marginal
Stasiun
televisi

Judul editorial

Topik

Kompas TV

Keluarga dibunih di Sigi, pelaku diidentifikasi MIT dari Poso

Teror di Sigi

iNews TV

Upaya rekonsiliasi pemerintah setelah teror Ali Kalora

Teror di Sigi

Metro TV

Melawan gerakan kriminal di Sulawesi Tengah

Teror di Sigi

Metro TV

Pengakuan semu penghayat kepercayaan

Penghayat kepercayaan

Metro TV

Agama adalah inspirasi

Pernyataan Yaqut Cholil

Lantas, terkait jenis berita, 3 dari 5 editorial berita televisi dialokasikan untuk membahas teror di Sigi, dan
1 untuk mengangkat pernyataan Yaqut. Editorial di media daring lebih seragam: dari 19 artikel editorial
yang dikumpulkan, semuanya merespons teror di Sigi.

Laki-laki dan aktor negara menguasai percakapan
Sumber berita adalah salah satu indikator utama bagaimana media meliput isu. Dengan memilih dan
menonjolkan sumber serta mengarahkan persepsi khalayak dan reaksi mereka pada berita, media membangun
narasi di seputar sebuah isu. Media juga memilih dan menonjolkan potongan tertentu dari pernyataan
sumber dan menggabungkannya dengan sumber lain untuk menggambarkan peranan yang diambil pihakpihak terlibat, yang pada akhirnya mempengaruhi evaluasi khalayak tentang kejadian dan aktor-aktor.
Baik berita televisi maupun daring, keduanya secara konsisten punya pola yang sama dalam memilih
sumber meski urutannya bervariasi: pejabat pemerintah, penegak hukum, dan kelompok marginal. Pejabat
pemerintah juga merupakan sumber yang paling dikutip di televisi, sementara penegak hukum paling
sering dikutip di media daring.
Peranan sumber juga konsisten dalam semua platform yang dikaji. Pejabat pemerintah umumnya
digambarkan sebagai sekutu, sementara kelompok marginal digambarkan sebagai korban.
Penegak hukum punya peran yang lebih ambigu. Di satu sisi, mereka digambarkan berperan sebagai
penegak hukum imparsial yang melakukan investigasi dan memberikan pemaparan mendetail soal kejadian
konflik (dikategorikan sebagai “lainnya”). Di sisi lain, penegak hukum juga sering digambarkan sebagai
pelaku serangan di media daring. Hali ini berbeda dengan di televisi di mana mereka lebih sering dipandang
netral (“lainnya”) atau sebagai sekutu.
Perbedaan ini bisa dijelaskan dari topik peliputan kedua platform. Televisi umumnya lebih jarang
meliput kelompok agama marginal, dan dalam kajian ini tidak ditemukan peliputan televisi soal penutupan
masjid Ahmadiyah dan makam leluhur Sunda Wiwitan. Penegak hukum digambarkan sebagai “pelaku
serangan” karena peran mereka dalam melakukan penutupan. Penegak hukum kerap menjadi kolaborator
kelompok diskriminatif dalam melakukan persekusi terhadap kelompok agama marginal.
Di televisi, peran pelaku serangan umumnya diambil oleh organisasi Islam seperti Majelis Ulama
Indonesia (MUI), yang menentang pernyataan Yaqut Cholil soal HAM kelompok agama marginal. MUI
khawatir pengakuan negara ini akan berujung dukungan terhadap kesesatan.
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Sumber Berita Daring
Apa peran mereka?
Siapa sumbernya?

Total
Sumber

Korban

Saksi

Sekutu

Pelaku
serangan

Lainnya

43

2

-

-

20

65

Pejabat pemerintah

-

-

29

3

37

69

Penegak hukum

-

-

-

10

73

83

Lembaga swadaya
masyarakat

-

-

11

9

18

38

Warga

-

-

3

1

10

14

Pakar nasional

-

-

10

-

3

13

Komisi independen

-

-

18

-

-

18

Lembaga legislatif

-

-

8

1

8

17

Media berita

-

-

13

2

30

45

Lainnya

-

-

9

-

17

26

43

2

101

26

216

388

Kelompok agama
marginal

Total

Sumber Berita Televisi
Apa peran mereka?
Siapa sumbernya?

Total
Sumber

Korban

Saksi

Sekutu

Pelaku
serangan

Kelompok agama
marginal

7

2

2

-

-

11

Pejabat pemerintah

-

-

41

-

12

53

Penegak hukum

-

-

2

-

35

37

Lembaga swadaya
masyarakat

-

-

1

-

1

2

Warga

-

-

6

-

-

6

Pakar nasional

-

-

3

1

1

5

Komisi independen

-

-

3

-

-

3

Lembaga legislatif

-

-

-

1

-

1

Organisasi Islam

-

-

6

-

-

6

Lainnya

-

1

14

-

8

23

Total

7

3

78

2

57

147

Lainnya

Di samping sumber resmi negara dan penegak hukum, peliputan konflik yang melibatkan kelompok
minoritas dan marginal agama juga didominasi sumber laki-laki. 90,5 persen dari berita lebih banyak
mengutip sumber laki-laki ketimbang perempuan. Hanya 4,6 persen berita yang memiliki sumber seimbang,
dan 4,3 persen yang condong kepada sumber perempuan.
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Perbandingan Sumber Laki-laki dan Perempuan
Perempuan > laki-laki

Perempuan < laki-laki

Perempuan = lakilaki

Daring

10

159

11

Televisi

3

76

1

13

235

12

Platform

Total

260

Ketimpangan gender dalam pemilihan sumber ini dapat mengalihkan perhatian publik dari dampak konflik
terhadap perempuan dan diskusi penting tentang perlindungan perempuan serta anak-anak dalam konflik.
Semua ini juga mengilustrasikan minimnya peliputan peka gender di media Indonesia. Sebuah kajian
Tempo Institute dan Pusat Data dan Analisis Tempo (2018) menemukan bahwa perempuan hanya mengambil
porsi 11% dari seluruh sumber berita dalam pemberitaan media sepanjang Agustus-September 2018.
Selain itu, hanya 18% dari seluruh wartawan di Indonesia adalah perempuan (Luviana, 2012). Minimnya
sensitivitas gender di ruang redaksi mendorong budaya objektivikasi perempuan sebagai benda seksual
dalam peliputan berita dan victim blaming terhadap perempuan penyintas kekerasan seksual (Remotivi,
2020).

Viktimisasi kelompok agama marginal
Berdasarkan temuan kami, kelompok agama marginal mengambil peringkat ketiga sumber yang paling
sering dikutip dalam peliputan media daring dan televisi soal isu agama. Jumlah besar ini bisa jadi
merupakan indikasi baik komitmen media untuk menghapus diskriminasi. Namun, analisis kami terkait
keseimbangan sudut pandang menemukan bahwa bagian besar dari pemberitaan memiliki bias terhadap
kelompok tertentu, meski hal ini tidak selalu bersifat buruk terhadap kelompok agama minoritas.
Apakah sudut pandangnya seimbang?
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Tingginya jumlah sudut pandang yang timpang dapat disebabkan oleh dua faktor: tingginya proporsi
peliputan teror Sigi yang memiliki peran “korban” dan “penjahat” yang sangat jelas, misalnya peran MIT
sebagai kelompok teroris yang sejalan dengan misi media melawan terorisme. Faktor lain adalah tingginya
porsi peran kelompok agama marginal sebagai korban yang mendorong narasi peliputan untuk bersifat
simpatik.
Analisis lebih lanjut mengenai bingkai berita menunjukkan bahwa media cenderung menunjukkan
simpati terhadap kelompok marginal dan minoritas. Hanya 1,5 persen pemberitaan yang membingkai mereka
sebagai ancaman. Mayoritas yakni sejumlah 49,2 persen membingkai mereka sebagai korban konflik.

Bagaimana Kelompok Marginal dan Minoritas dibingkai dalam Peliputan?
Sebagai
ancaman

Sebagai
korban

Sebagai
kelompok
yang beragam

Sebagai
sumber daya

Sebagai isu
politik

Agama
sebagai akar
masalah

Netral

Daring

4

90

6

5

0

6

69

Televisi

0

38

16

3

4

2

17

4

128

22

8

4

8

86

Platform

Total

260

Meski bersifat simpatik, dominasi bingkai “korban” dalam menggambarkan kelompok minoritas dan
marginal mempromosikan narasi viktimisasi. Narasi ini bermasalah karena mereka menggambarkan
kelompok marginal sebagai kelompok lemah dan pasif, bergantung menunggu kelompok lain (umumnya
penegak hukum dan pejabat negara) untuk melakukan mitigasi konflik, serta tidak berupaya melakukan
resolusi konflik dan membangun perdamaian dengan usaha mereka sendiri.
Beberapa berita menggunakan cara yang lebih halus dalam membingkai kelompok marginal yang
tidak teridentifikasi oleh instrumen penelitian kami. Hal ini terjadi dalam peliputan perpindahan pengungsi
Syiah ke dalam ajaran Sunni. Beberapa berita menulis perpindahan ini sebagai “kembali” ke Sunni, seperti
kembali ke kampung halaman (Detik, 2020; Republika, 2020). Pilihan kata ini menyiratkan bahwa kelompok
Syiah telah sesat, dan kembali ke jalan yang benar. Meskipun beberapa peliputan ini mengakui hak mereka
untuk tidak berpindah ke ajaran Sunni, beberapa berita mengutip pernyataan yang membingkai mereka
sebagai “pendosa yang menolak taubat” (Tribunnews, 2020).

Pembahasan praktik jurnalistik media
Dampak polarisasi televisi terhadap peliputan kelompok keagamaan minoritas dan marginal
Setelah pemilu 2019 ditutup dengan terpilihnya kembali Jokowi, polarisasi televisi terus berlanjut. tvOne,
yang mendukung kubu Prabowo, populer di kalangan Islam konservatif. Sementara itu, Metro TV, pendukung
kubu Jokowi, punya khalayak yang lebih sekuler, moderat dan liberal. Selama penelitian kami, polarisasi
ini juga berdampak pada kelompok agama minoritas dan marginal. Hal ini tergambar pada kedua topik ini:
Pertama adalah pemulangan pengungsi Syiah Sampang. Metro TV meliput topik dalam bingkai netral,
namun tvOne tidak meliput acara tersebut. Sebaliknya, program tvOne, FAKTA, menyiarkan laporan tentang
ajaran Syiah dalam episodenya, “Meskipun Ditolak, Syiah Tetap Beroperasi” (tvOne, 2020). Meskipun
laporan itu sekilas nampak berimbang dengan mewawancarai pendukung dan penentang Syiah secara
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proporsional, bingkai acara itu mengarahkan penonton untuk mengutuk Syiah. Topik acara itu difokuskan
pada dua ajaran Syi'ah: nikah mut'ah (nikah kontrak) dan taqiyah (berbohong untuk mempertahankan iman).
Ketika sumber-sumber Syiah berupaya mengklarifikasi isu-isu kontroversial ini, “lawan” mereka
mencoba mendorong sentimen negatif dengan menyinggung amoralitas praktik-praktik ini. Pihak oposisi
terus-menerus menyatakan bahwa setiap kebaikan atau pembelaan dari Syi'ah adalah taqiyah (kebohongan).
Acara ditutup dengan pernyataan Babe Hasan, penentang utama Syi'ah, bahwa semua organisasi Islam
harus berkumpul, mempelajari setiap referensi tentang Syi'ah kata demi kata, untuk menentukan apakah
Syi'ah adalah bagian dari Islam. Proses ini dianggap perlu untuk menghindari penipuan oleh kaum Syiah.
Contoh kedua adalah tentang penghayat kepercayaan. Metro TV adalah satu-satunya stasiun TV
yang menyiarkan laporan tentang penghayat kepercayaan. Laporan ini disiarkan sebagai editorial berjudul
“Pengakuan Semu atas Aliran Kepercayaan” (Metro TV, 2020). Sebagai editorial, pelipuran itu adalah
data indikatif yang menunjukkan posisi Metro TV terhadap isu tersebut. Dalam berita tersebut, Metro
TV mengkritik pengakuan administratif negara yang tidak mencakup perlindungan dan penghapusan
diskriminasi. Berita itu juga menyatakan bahwa negara, “mengalah pada tekanan massa intoleran.” Editorial
ini dipicu oleh penutupan paksa makam leluhur Sunda Wiwitan menyusul tekanan dari kelompok Islam
konservatif.

Jurnalisme “pernyataan”, gelembung komunitas daring, dan sensasionalisme
Jurnalisme daring Indonesia telah berevolusi dan mengembangkan budaya jurnalistik yang unik dalam satu
dekade terakhir. Tidak seperti media penyiaran atau cetak, media digital tidak dibatasi waktu penyiaran
atau ruang cetak dan karena itu menawarkan aliran informasi yang hampir tak terbatas. Situs berita daring
telah menjadi platform pilihan masyarakat dengan tempo pemberitaan yang cepat dan akses yang mudah
melalui smartphone. Namun, jurnalisme daring punya banyak masalah.
Prioritas pada kecepatan mendorong laporan berita yang pendek dan parsial. Wartawan sekarang
bisa menulis berita tentang suatu isu/insiden hanya dari satu atau dua sumber. Satu sebagai jangkar untuk
mengikat berita dengan konteks, dan satu lagi sebagai informasi, verifikasi, atau komentar baru. Wartawan
daring sering menyebutnya sebagai “running stories”. Hal ini sesuai dengan temuan kami bahwa rata-rata
sebuah berita memuat 2,2 sumber berita.

Rata-rata Jumlah Sumber Berita dalam Satu Berita Daring
Jumlah sumber

Total berita

Rata-rata sumber per
berita

CNN

32

15

2.1

Kompas

89

37

2.4

Okezone

27

21

1.3

Republika

46

28

1.6

Tirto

29

11

2.6

Tribunnews

165

68

2.4

Total

388

180

2.2

Media

Pendekatan “potongan” dalam penulisan berita ini sangat bergantung pada praktik jurnalisme pernyataan di
mana wartawan hanya mengandalkan pernyataan tokoh atau pejabat publik dalam memperoleh informasi.
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Ini menghasilkan bingkai berita yang ditentukan oleh pernyataan sumber. Misalnya, dalam menanggapi
maksud Menteri Yaqut Cholil untuk melindungi hak-hak minoritas, CNN menerbitkan sebuah berita yang
mengutip pernyataan seorang legislator PKS. Pandangan Menag dianggap berbahaya karena tidak mengakui
hak mayoritas Islam untuk dilindungi dari ideologi Ahmadiyah dan Syiahyang (Republika, 2020). Hal
senada juga disampaikan Ketua MUI (CNN Indonesia, 2020). Artikel berita yang tidak lengkap dan sepihak
ini memperkuat bias konfirmasi dan menciptakan gelembung informasi dalam masyarakat karena budaya
digital Indonesia yang sangat terpolarisasi.
Budaya jurnalisme daring yang mengutamakan kecepatan dan bergantung secara berlebihan pada
pernyataan resmi juga memiliki risiko besar: misinformasi. Selama laporan awal terorisme di Sigi, ada
kebingungan tentang apa saja yang dibakar oleh kelompok teroris. Ada tiga narasi yang saling bertentangan
terkait masalah ini. Narasi pertama diadopsi oleh berita yang mengutip laporan Persekutuan Gereja-Gereja
di Indonesia (PGI) bahwa kelompok itu membakar sebuah gereja (CNN Indonesia, 2020). Narasi kedua
mengutip Kapolres yang menyatakan tidak ada gereja yang dibakar dalam peristiwa tersebut (Tirto, 2020;
CNN Indonesia, 2020). Narasi ketiga menyebutkan bahwa yang dibakar adalah rumah yang digunakan
sebagai tempat ibadah (Okezone, 2020; Tribunnews, 2020).
Media berita daring juga secara konsisten memiliki masalah sensasionalisme. Tribunnews, salah
satu jaringan media daring terbesar, kerap dikritik karena peliputan sensasionalistik. Praktik ini dapat
diamati dalam liputan sehari setelah serangan teror Sigi. Karena pembunuhan terjadi di desa terpencil
dan pelakunya belum diketahui, Tribunnews menerbitkan berita dengan judul konyol ala koran kuning,
“Satu Keluarga Dibunuh, Jasadnya dibiarkan Berjam-jam, Tetangga Malah Kabur ke Hutan Karena Takut"
(Tribunnews, 2020). Laporan ini juga memuat pembunuhan di Bogor, Jawa Barat yang tidak ada kaitannya
dengan pembunuhan Sigi selain perlakuan sensasional yang diberikan atas kedua insiden tersebut. Bila
pembunuhan Sigi dieksploitasi sebagai sesuatu yang “lucu”, pembunuhan di Jawa Barat dieksploitasi terjadi
karena homoseksualitas korban.

Kesimpulan analisis konten
Temuan analisis konten dapat diringkas menjadi empat poin utama.
Pertama, kelompok minoritas dan marginal sangat kurang terwakili dalam liputan terkait agama
dan kepercayaan. Walaupun agama Kristen diliput secara luas, data ini mungkin kebetulan membengkak
karena liputan serangan teror di Sigi, yang menyentuh sentimen nasionalisme dan anti-terorisme, juga
mendapat perhatian internasional.
Kedua, pemberitaan kelompok agama minoritas dan marginal didominasi oleh narasi viktimisasi.
Narasi ini memosisikan kelompok minoritas dan marginal sebagai korban yang lemah dan pasif, tidak mampu
membantu dan memberdayakan komunitasnya sendiri maupun secara mandiri berupaya menyelesaikan
konflik. Berita tersebut memosisikan lembaga pemerintah sebagai sekutu dan penyelamat yang memiliki
kekuatan untuk menolong minoritas yang tak berdaya. Narasi ini meremehkan upaya dan inisiatif kaum
minoritas sehingga menempatkan mereka pada posisi yang lebih rentan.
Ketiga, pemberitaan tentang agama minoritas terjebak dalam narasi keragaman “artifisial”. Narasinarasi ini berkisar pada liputan yang berfokus pada perayaan keagamaan, menonjolkan penanda fisik dan
identitas agama yang terlihat, dan wacana keragaman pada tingkat elite. Narasi keragaman artifisial ini
tidak menyentuh dialog dan gambaran yang lebih substansial serta sangat dibutuhkan tentang bagaimana
komunitas bernegosiasi, mengarungi, dan merayakan perbedaan mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Keempat, polarisasi politik memiliki dampak jangka panjang dalam mendorong agenda konservatisme
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ke media. Ini terutama terlihat di televisi karena adanya polarisasi yang gamblang dari dua stasiun berita
televisi terbesar: Metro TV yang lebih liberal dan tvOne yang lebih konservatif. Namun, budaya jurnalisme
daring juga memiliki efek serupa karena praktik jurnalisme pernyataan yang menghasilkan berita dengan
bingkai yang ditentukan hanya oleh pernyataan dan pendapat satu sumber.
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Temuan kajian khalayak
Data yang dianalisis dalam kajian khalayak diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data yaitu survei,
wawancara mendalam, dan focus group discussion (FGD). Data dari ketiga penelitian tersebut akan
diracik untuk memberikan penjelasan atas temuan-temuan penting proyek penelitian ini. Setiap analisis
akan mempertimbangkan faktor demografi, usia, dan jenis kelamin, meskipun tidak semua aspek dari
ketiga variabel tersebut akan diuraikan. Laporan ini akan berfokus pada faktor kelompok agama, dan akan
menyoroti faktor demografi, usia, dan jenis kelamin jika mereka menyajikan varian yang signifikan untuk
dianalisis.
Temuan-temuan dari kajian khalayak disusun dalam lima bagian: Praktik dan Konsumsi Media;
Kepercayaan terhadap Media dan Polarisasi Televisi; Persepsi Bias Media, Praktik dan Persepsi Informasi
Keagamaan di Media; Literasi Media dan Informasi; dan Persepsi Representasi Kelompok marginal di
Media.
Untuk menghormati privasi peserta dalam penelitian ini, semua nama dianonimkan. Hanya kategori
umum seperti afiliasi agama (marginal atau non-marginal), jenis kelamin, usia, dan wilayah demografi yang
akan ditampilkan.

Praktik konsumsi media
Praktik bermedia
Survei frekuensi akses media mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan konsumsi yang signifikan antara
kelompok agama marginal dan non-marginal. Internet merupakan media yang paling banyak diakses oleh
semua responden, diikuti oleh televisi. Tabel berikut menunjukkan data survei tentang seberapa sering
peserta mengakses setiap platform media:
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Frekuensi Akses Media
Akses televisi
Frekuensi

Akses internet

Akses radio

Akses koran

Nonmarginal

Marginal

Nonmarginal

Marginal

Nonmarginal

Marginal

Nonmarginal

Marginal

Setiap hari

61.42%

77.08%

92.71%

89.58%

9.38%

6.25%

4.17%

10.42%

4-6 kali/
minggu

5.73%

6.25%

1.56%

0.00%

1.56%

0.00%

1.04%

2.08%

1-3 kali/
minggu

6.33%

6.25%

1.56%

8.33%

4.69%

0.00%

5.73%

2.08%

1-3 kali/
bulan

0.52%

0.00%

0.00%

0.00%

1.56%

2.08%

3.65%

2.08%

< 1-3 kali/
bulan

24.96%

10.42%

2.60%

0.00%

35.42%

35.42%

41.6%

58.33%

Tidak
pernah

1.04%

0.00%

1.56%

2.08%

47.40%

47.92%

42.67%

22.92%

Tidak
tahu/tidak
punya
akses

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

8.33%

1.04%

2.08%

Sebagai bagian dari survei, kami menanyakan pertanyaan terbuka tentang seberapa sering responden mengakses berbagai tipe media. Kami
mengkode jawaban ke dalam tujuh kategori.
Total ukuran sampel: 204
Kelompok agama marginal: 48
Kelompok non-agama marginal: 192

Popularitas internet dan televisi ini terkait erat dengan satu sifat mereka: kemampuan menyajikan informasi
dengan alat bantu visual. Kesimpulan ini dapat digambarkan dari dua kutipan wawancara berikut:
“Saya lebih suka TV karena beritanya jelas dan terpercaya, karena disiarkan
secara nasional. Mereka juga berisi data, fakta, dan visual.” (Laki-laki lansia nonmarginal dari wilayah rural Kalimantan Barat)
“Saya lebih suka mendapat informasi dari media sosial karena informasinya
pendek dan bergambar.” (Perempuan dewasa marginal dari Jawa Timur)
Namun, kedua media tersebut punya tujuan yang berbeda. Meskipun menjadi salah satu sumber informasi
yang paling dipilih, para peserta secara umum menggunakan televisi untuk hiburan, dan bukan untuk
informasi. Sebagian besar peserta lebih mengandalkan media sosial dan daring untuk mendapatkan
informasi, seperti yang diungkapkan oleh kutipan wawancara berikut:
“Saya mencari informasi di pagi hari melalui internet dan media sosial. Saya juga
melakukannya di waktu luang saya. Saya tidak terlalu sering menonton TV. Ketika
saya menonton TV, saya tidak selalu mencari berita, hanya hiburan.” (Laki-laki
lansia non-marginal dari wilayah rural Jawa Barat)
Ada tiga aspek kunci yang mendorong informan dalam memilih internet sebagai preferensi sumber informasi:
keragaman informasi, kemudahan akses, dan kecepatan informasi. Aspek-aspek tersebut dijabarkan dalam
kutipan berikut:
“Saya lebih suka internet karena kita bisa menemukan apa saja di sana. Tinggal
ketik kata kunci, yang kita cari langsung dapat.” (Perempuan lansia non-marginal
dari wilayah urban Kalimantan Timur)
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“Saya lebih suka media sosial. Simpel, bisa duduk atau tiduran untuk akses
informasi, kapanpun, di manapun.” (Perempuan dewasa non-marginal dari wilayah
urban Jawa Barat)
“Berita media sosial up to date news. Lebih cepat, begitu kejadian informasi
langsung ada.” (Perempuan dewasa non-marginal dari wilayah urban Kalimantan
Timur)
Para partisipan juga punya pola konsumsi berbeda dalam mengakses televisi dan internet. Konsumen berita
televisi bisa disebut pasif dan kasual. Mereka “mendengar” sambil multitasking dan membiarkan televisi
“menceritakan berita”.
“Saya mengonsumsi televisi tanpa melihat. Saya bisa memahami berita cukup
dengan mendengar sambil mengerjakan hal lain.” (Laki-laki lansia marginal dari
Kalimantan Barat)
“Saya memilih televisi untuk dapat informasi karena dia instan. Tidak perlu saya
lihat. Tinggal nyalakan, saya langsung dapat berita.” (Perempuan lansia nonmarginal dari wilayah rural Jawa Barat)
Sebaliknya, partisipan mendefinisikan penggunaan internet sebagai tindakan yang lebih aktif. Partisipan
menggunakan teknologi untuk mendapat berita terkini, lowongan pekerjaan, atau konten pendidikan.
Seperti dinyatakan dua partisipan:
“Menggunakan internet membuat kita lebih aktif saat mencari berita dibanding
cuma menerima seperti ketika menonton televisi atau mendengar radio” (Perempuan
muda non-marginal dari wilayah urban Jawa Tengah)
“Saya menggunakan internet untuk memperoleh informasi, dan untuk mempelajari
informasi yang perkembangan negara, pendidikan, ekonomi, peristiwa, atau
bencana.” (Laki-laki lansia marginal dari wilayah rural Jawa Tengah)
Tidak seperti televisi dan internet, tingkat konsumsi radio dan surat kabar sangat rendah. Mayoritas
responden survei mengakses kedua media tersebut kurang dari 1-3 kali per bulan. Sekitar 47% responden
tidak pernah mengakses radio. Mereka yang mendengarkan radio kebanyakan berasal dari Jawa Tengah dan
Jawa Barat, sementara tidak ada responden dari Kalimantan Barat dan Timur yang mendengarkan radio.
Selama sesi wawancara mendalam, para peserta tidak menempatkan radio sebagai sumber informasi yang
relevan.
Mereka yang mengakses radio cenderung menggunakannya sebagai sumber hiburan di waktu
senggang dan saat berkendara. Beberapa informan ibu rumah tangga juga menyatakan bahwa mereka
memanfaatkan radio sebagai pendamping dalam melakukan pekerjaan rumah.
“Saya biasanya mendengarkan radio hanya ketika di mobil, untuk mendengarkan
musik, berita lokal, dan iklan.” (Perempuan muda non-marginal dari wilayah
urban Jawa Tengah)
“Radio mudah dikonsumsi sambil memasak atau beres-beres sambil mendengarkan
informasi atau hiburan. Cara radio menyampaikan pesannya juga mudah didengar
dan dipahami.” (Perempuan dewasa non-marginal dari wilayah urban Jawa Tengah)
Meskipun surat kabar bukanlah media yang populer dan umumnya tidak dianggap relevan oleh para
peserta, ada satu temuan penting dari data survei tersebut. Responden kelompok agama marginal yang rutin
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mengonsumsi koran berjumlah lebih besar (10%) dibandingkan kelompok non-marginal (4%). Sebanyak
58% responden dari kelompok marginal membaca koran minimal 1-3 kali dalam sebulan.
Tidak seperti radio, konsumsi surat kabar dilakukan secara lebih diniatkan dan terfokus. Dalam sesi
wawancara mendalam, salah satu peserta mengatakan bahwa dia lebih mempercayai surat kabar daripada
jenis media lainnya karena “surat kabar mengharuskan Anda untuk lebih perhatian dan teliti dalam
mengonsumsi berita” (perempuan dewasa marginal dari Kalimantan Barat).
Alasan utama terbatasnya minat terhadap surat kabar sebagai sumber informasi utama adalah tingkat
kesulitan mendapatkan akses terhadap surat kabar fisik. Para peserta menyatakan bahwa mereka membaca
koran dari sumber institusional seperti kantor atau perpustakaan kampus.
“Kantor saya berlangganan Solopos jadi kadang saya baca ketika bosan.” (Lakilaki dewasa non-marginal dari Jawa Tengah)
“Ya, saya baca koran di kampus setiap hari.” (Perempuan muda non-marginal dari
wilayah urban Jawa Barat)

Jenis informasi
Kecenderungan tema utama informasi yang diakses oleh kelompok non-marginal dan marginal cenderung
serupa. Masing-masing menyatakan bahwa mereka mencari informasi terbaru atau viral yang dapat
memberitahu mereka situasi lokal, nasional, dan internasional terkini. Contoh paling nyata yang dapat
menggambarkan aktivitas peserta dalam mencari informasi adalah yang terkait kondisi pandemi Covid-19.
Beberapa peserta secara rutin mencari perkembangan kasus dan status wilayah tempat tinggal mereka.
Informasi yang mereka dapat kemudian dijadikan sebagai acuan dalam memutuskan kegiatan yang mereka
lakukan, seperti yang diungkapkan oleh seorang peserta dari wilayah rural Jawa Tengah sebagai berikut:
“Kita selalu butuh informasi terbaru. Seperti sekarang kami ingin tahu status
terkait Covid-19 yang bisa jadi referensi saat keluar rumah.” (Laki-laki muda nonmarginal dari wilayah rural Jawa Barat Rural, informasi diperoleh dari wawancara
mendalam).
Namun, ada perbedaan signifikan antara kelompok marginal dan non-marginal dalam hal ini. Bila kelompok
marginal cenderung lebih memperhatikan isu politik dibanding kelompok non-marginal, kelompok nonmarginal justru cenderung mencari informasi dengan tema hiburan. Secara umum, temuan menunjukkan
bahwa orientasi tematik pemeluk agama marginal dalam bermedia cenderung lebih serius dibandingkan
dengan pemeluk agama non-marginal. Berikut hasil survei mengenai jenis informasi yang dicari peserta di
media:
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Informasi apa yang paling umumnya dicari di media?

Preferensi kelompok marginal dalam mengakses berita yang lebih serius menggambarkan posisi mereka
sebagai kelompok minoritas yang rentan terhadap persekusi dan cenderung mewaspadai isu politik terkini.
Isu politik sangat mempengaruhi situasi mereka sebagai minoritas terutama seiring meningkat pesatnya
gelombang konservatisme Islam dan agama menjadi komoditas politik.
Hal ini terlihat sejak pemilu 2014. Pada pilpres 2014, terjadi perang klaim antara dua tim calon presiden
yang bersaing, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dalam suatu kesempatan, Hasyim Djojohadikusumo,
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto, menyatakan bahwa
mereka akan melindungi Ahmadiyah dan Syiah (Tribunnews, 2014). Pada kesempatan lain, Joko Widodo
mendapat dukungan dari komunitas Syiah internasional karena dianggap memiliki karakter pluralis (Bisnis.
com, 2014).
Kemenangan Joko Widodo pada awalnya dipandang banyak orang sebagai harapan besar bagi
demokrasi dan kebebasan yang lebih luas di Indonesia (Mietzner 2014; Aspinall & Mietzner, 2014).
Namun, harapan demokratisasi dan kebebasan yang dipegang oleh kelompok marginal ini telah berbalik
dan kondisi mereka mengalami kemunduran dalam pandangan banyak akademisi (Power, 2018; Warburton
& Aspinall, 2019). Tetap saja, harapan mereka terhadap Joko Widodo terus berlanjut. Pada periode kedua
kemenangan Joko Widodo, Menteri Agama Yaqut C. Qoumas yang baru saja dilantik oleh Joko Widodo
menyatakan akan terus mengawal penegasan hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah. Keputusan Yaqut
ini merupakan terobosan penting setelah ia ditunjuk menggantikan Menteri Agama sebelumnya, Fachrul
Razi, yang memiliki latar belakang militer. Keputusan politik Joko Widodo dalam pengangkatan menteri
memainkan peran penting dalam perlindungan warga Syiah dan Ahmadiyah. Perubahan dan dinamika
politik merupakan variabel yang sangat mempengaruhi kelompok marginal. Dengan demikian, dapat
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dimaklumi bahwa isu politik menjadi hal yang sangat penting bagi kelompok majinal dibandingkan dengan
kelompok non-marginal.

Budaya berbagi informasi
Penetrasi internet yang semakin mendalam di Indonesia, telah membentuk budaya berbagi informasi yang
semarak di Indonesia. Media sosial, khususnya WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Instagram, digunakan
oleh hampir semua responden. Orang cenderung membuat grup pribadi melalui WhatsApp atau Facebook
untuk terhubung dengan anggota keluarga, kolega, dan komunitas dari berbagai minat. Kelompokkelompok ini telah menjadi sumber informasi yang penting bagi para anggotanya. Sebagian besar responden
menyatakan bahwa mereka tergabung dalam grup-grup semacam itu dan secara aktif menerima, berbagi,
dan mendiskusikan informasi yang relevan melalui grup tersebut.
“Ketika terjadi bencana, saya sering menemukan berita di media sosial atau online.
Setelah itu saya akan bertanya kepada teman atau keluarga yang tinggal di daerah
yang terkena dampak. Jika beritanya akurat, saya akan membagikannya kepada
keluarga saya melalui WhatsApp untuk menceritakan kondisinya.” (Laki-Laki
muda non-marginal dari wilayah urban Kalimantan)
Secara umum, budaya berbagi informasi ini dipandang sebagai ritual sosialisasi untuk mengembangkan
ikatan yang lebih kuat dengan teman, keluarga, dan komunitas, seperti yang ditunjukkan oleh kutipan
wawancara berikut:
“Di media sosial, saya bisa berbagi informasi dengan keluarga, sekaligus melakukan
silaturahmi.” (Laki-laki dewasa non-marginal dari wilayah rural Kalimantan
Timur)
Kelompok marginal tampaknya lebih suka berbagi informasi secara langsung dengan kelompok atau teman
terdekat. Pengajian yang diadakan oleh kelompok Syi'ah dan Ahmadiyah cenderung berbentuk kelompok
kecil dan tertutup yang membuat mereka lebih sering bertemu. Selain itu, hasil wawancara mendalam
juga menunjukkan bahwa beberapa kelompok marginal cenderung lebih selektif dalam berbagi informasi
yang mereka anggap sensitif untuk dibagikan ke uar komunitas, seperti yang diungkapkan dalam kutipan
berikut:
“Saya berbicara dengan teman dekat saya tentang argumen bermasalah urusan
agama yang saya temukan di internet. Misalnya jika ada argumentasi yang
menyatakan bahwa Syi'ah itu jahat. Saya mendiskusikan urusan ekonomi dengan
keluarga saya. Saya juga berdiskusi dengan anak-anak saya tentang peristiwa 1965
[pembunuhan massal komunis Indonesia dengan dalih kudeta] yang tidak banyak
diketahui publik karena kami menonton film G30S [film propaganda anti komunis
Orde Baru]. Jadi, mereka tahu bahwa ada kontra-narasi.” (Laki-laki dewasa
marginal dari wilayah urban Kalimantan Timur)
“Saya mendiskusikan isu ekonomi dengan kawan-kawan alumni kampus, isu
agama dengan sesama Ahmadi, dan soal isu sosial dengan teman-teman dekat
melalui WhatsApp.” (Laki-laki lansia dari wilayah rural Kalimantan Barat)
Selama Pilpres 2014 dan 2019, hoaks dan misinformasi menjadi masalah sosial yang muncul seiring
maraknya penggunaan media sosial dan jaringan pesan pribadi. Hoaks memanfaatkan isu rasial dan agama
untuk mempengaruhi persepsi pemilih terhadap kandidat yang bersaing dan memicu gejolak politik dan
sosial. Pemerintah, media, dan LSM telah mengembangkan program untuk memitigasi masalah tersebut.
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Salah satu kampanye yang paling menonjol untuk menghentikan penyebaran hoaks adalah "saring sebelum
sharing".
Kampanye tersebut cukup berhasil, setidaknya menurut hasil wawancara mendalam kami. Sebagian
besar peserta dari kedua kelompok lebih aktif mencari informasi sendiri daripada menerima informasi
dari orang lain atau rekomendasi dari media. Sementara itu, jika informasi diperoleh dari orang lain
atau dilihat dari unggahan media, partisipan masih cenderung memverifikasi informasi tersebut dengan
membandingkannya terhadap informasi yang diperoleh sendiri. Mencari informasi sendiri diyakini
dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang suatu isu atau berita yang diperoleh sebelumnya dan
menentukan sikap mereka selanjutnya: apakah akan membagikan informasi tersebut kepada orang lain atau
tidak. Berikut kutipan wawancaranya:
“Saya biasanya mendapatkan informasi dengan berbicara dengan teman, atau dari
grup obrolan WhatsApp, atau radio. Setelah itu, saya akan memastikan informasi
tersebut valid dengan menelusuri media online.” (Perempuan dewasa non-marginal
dari wilayah urban Jawa Tengah)
“Saya cenderung mencari informasi sendiri. Informasi dari orang lain tidak selalu
dapat diandalkan atau relevan dengan apa yang saya cari.” (Perempuan muda
marginal dari wilayah urban Kalimantan Barat)
Namun, penelitian ini menemukan masalah yang lebih mendalam: kesadaran untuk menyaring informasi
tidak disertai dengan literasi informasi. Walhasil, bias dalam menilai informasi itu sendiri acap luput (akan
diuraikan lebih lanjut di bagian “Literasi Media dan Informasi”).

Kepercayaan terhadap media
Untuk mengukur tingkat kepercayaan peserta terhadap media, kami mengukur tingkat kesetujuan responden
atas lima aspek kepercayaan media. Dalam survei tersebut, kami menanyakan responden apakah mereka
setuju bahwa media dipercaya oleh publik, profesional dan tidak memihak, menyediakan informasi yang
relevan, memenuhi kebutuhan informasi, dan independen dari elite yang berkuasa.
Selama survei, kami juga meminta responden untuk memeringkatkan media yang paling dipercaya
dan paling tidak dipercaya. Temuan survei dijabarkan lebih mendalam pada wawancara mendalam dan
focus group discussion (FGD).
Bagian ini akan dibagi menjadi lima sub-bagian. Empat yang pertama akan berfokus pada persepsi
umum tentang kepercayaan terhadap media, sedangkan dua yang terakhir akan berfokus pada kepercayaan
berdasarkan platform dan perusahaan media.
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Temuan umum tentang kepercayaan pada media
Secara umum, responden tidak terlalu percaya atau tidak percaya terhadap media seperti yang ditunjukkan
oleh tabel berikut:
Kepercayaan Umum terhadap Media
Variabel

Nilai rata-rata

Media di Indonesia umumnya profesional dan tidak memihak

3.01

Media di Indonesia umumnya dipercaya oleh publik

3.22

Media di Indonesia umumnya menghadirkan informasi yang
relevan dan bisa diandalkan

3.19

Media di Indonesia umumnya memuaskan kebutuhan saya atas
informasi

3.24

Media di Indonesia tidak dikendalikan elite penguasa

2.55

Media di Indonesia umumnya berhasil merepresentasikan
semua kelompok masyarakat

2.90

Total nilai rata-rata

3.15

* Total Responden: 240
* Dengan skala nilai 1-5, 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju

Salah satu temuan menarik adalah bahwa rata-rata responden menganggap bahwa media dikendalikan oleh
elite penguasa. Ketika ditanya pendapat mereka tentang berita dalam FGD, para peserta dengan cepat
berpendapat bahwa media dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, seperti yang ditunjukkan oleh kutipan
berikut:
“Setiap liputan berita pasti didorong oleh kepentingan sebuah kelompok.” (Lakilaki dewasa non-marginal dari wilayah urban Jawa Barat)
“Berita itu seperti manipulasi. Informasi yang kita terima sering kali dimanipulasi.”
(Laki-laki dewasa marginal dari wilayah rural Jawa Barat)
Namun, pandangan tidak berarti para partisipan enggan menggunakan media karena ia telah tumbuh menjadi
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Rata-rata responden menempatkan
kepercayaan tertinggi mereka pada kemampuan media untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Hal
ini diilustrasikan oleh seorang peserta FGD di Kalimantan Barat:
“Kita perlu tahu apa yang terjadi di kota kita atau tempat lain. Itu kebutuhan
sehari-hari. Kalau tidak ada berita, kita tidak akan mendapat pengetahuan tentang
agama, kedokteran, cara menghadapi Covid-19—kita dapatkan semuanya dari
berita. Media juga dapat menjawab sebagian besar pertanyaan kami.” (Laki-laki
dewasa non-marginal dari Kalimantan Barat)
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Dari semua variabel sampel, hanya jenis kelamin yang tidak memberikan variasi data yang signifikan.
Dengan kata lain, variabel gender tidak berkontribusi terhadap kepercayaan media, seperti terlihat pada
tabel berikut:
Kepercayaan Media Berdasarkan Kelompok Gender
Variabel

Nilai rata-rata
Laki-laki

Perempuan

Media di Indonesia umumnya profesional dan tidak memihak

3.03

2.98

Media di Indonesia umumnya dipercaya oleh publik

3.19

3.25

Media di Indonesia umumnya menghadirkan informasi yang
relevan dan bisa diandalkan

3.19

3.19

Media di Indonesia umumnya memuaskan kebutuhan saya atas
informasi

3.25

3.24

Media di Indonesia tidak dikendalikan elite penguasa

2.62

2.62

Media di Indonesia umumnya berhasil merepresentasikan
semua kelompok masyarakat

2.86

2.95

Total nilai

3.15

3.13

* Total Responden: 240 (130 laki-laki, 110 perempuan)
* Dengan skala nilai 1-5, 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju

Kepercayaan terhadap media berdasarkan kelompok agama
Dibandingkan dengan kelompok agama non-marginal, kelompok marginal memiliki persepsi yang lebih
buruk tentang media dalam semua kategori. Persepsi ini dapat dikaitkan dengan representasi yang buruk
kelompok marginal di media, seperti yang ditunjukkan pada bagian analisis isi dari penelitian ini. Variasi
signifikan dalam variabel dapat dilihat pada tabel berikut:
Kepercayaan Media Berdasarkan Kelompok Agama
Nilai rata-rata
Variabel

Kelompok marginal

Kelompok nonmarginal

Media di Indonesia umumnya profesional dan tidak memihak

2.92

3.03

Media di Indonesia umumnya dipercaya oleh publik

3.15

3.23

Media di Indonesia umumnya menghadirkan informasi yang
relevan dan bisa diandalkan

3.04

3.23

Media di Indonesia umumnya memuaskan kebutuhan saya atas
informasi

2.94

3.36

Media di Indonesia tidak dikendalikan elite penguasa

2.35

2.60

Media di Indonesia umumnya berhasil merepresentasikan
semua kelompok masyarakat

2.31

3.18

Total rata-rata nilai

3.00

3.18

* Total Responden: 240 (192 non-marginal, 48 marginal)
* Dengan skala nilai 1-5, 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju
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Berdasarkan temuan FGD, ketidakpercayaan terhadap media di kalangan kelompok marginal ini sebagian
besar terkait buruknya representasi dan stigmatisasi terhadap keyakinan dan komunitas kelompok tersebut,
seperti terlihat dalam kutipan berikut:
“Pemberitaan sering diskriminatif dan menstigmatisasi keyakinan saya. Saya juga
jarang menemukan liputan berita [tentang agama saya], dan ketika ada, mereka
cenderung kurang bervariasi dan sangat bias.” (Perempuan muda marginal dari
wilayah rural Jawa Barat)
“Ketika berita meliput kami, mereka juga tidak adil. Media hanya mengambil
pernyataan ‘mereka’ [kelompok intoleran] tanpa meminta pernyataan dari orangorang Ahmadiyah.” (Perempuan dewasa marginal dari wilayah rural Kalimantan
Barat)
Meskipun data survei menunjukkan bahwa kelompok marginal memiliki ketidakpercayaan secara umum
terhadap media, mereka juga memiliki keyakinan yang relatif lebih tinggi pada kemampuan media untuk
“mendapatkan kepercayaan publik” dan “memberikan informasi yang relevan serta dapat diandalkan bagi
publik”. Ini dapat diartikan kelompok marginal cenderung memisahkan identitas “keagamaan” dari identitas
“publik” dan kebutuhan informasi mereka lantaran pengalaman distigmatisasi dan kurang terwakili oleh
media. Hal ini terlihat dari hasil wawancara mendalam. Ketika ditanya apakah mereka mencari informasi
keagamaan di media, sejumlah besar peserta kelompok marginal mengatakan “tidak”. Sebaliknya, mereka
mengandalkan cara-cara yang lebih tradisional untuk memenuhi kebutuhan informasi keagamaan mereka.
“Saya tidak mencari informasi keagamaan dari media. Saya sudah dapat dari Ustaz
Jalaludin [Jalaludin Rahmat, seorang da'i Syiah terkemuka].” (Perempuan dewasa
marginal dari wilayah urban Jawa Barat)
“Tidak, tidak. Saya hanya mencari informasi keagamaan melalui Rumah Misi
Ahmadiyah.” (Laki-laki lansia marginal dari Kalimantan Barat)
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Kepercayaan terhadap media berdasarkan demografi
Temuan survei kami menunjukkan bahwa responden urban memiliki tingkat kepercayaan yang lebih
rendah daripada responden rural. Variasi signifikan dapat diidentifikasi dalam persepsi kelompok tentang
profesionalitas dan bias media serta kemampuan media untuk merepresentasikan semua kelompok dalam
masyarakat.
Kepercayaan Media Berdasarkan Demografi
Nilai rata-rata

Variabel

Rural

Urban

Media di Indonesia umumnya profesional dan tidak memihak

3.12

2.90

Media di Indonesia umumnya dipercaya oleh publik

3.27

3.17

Media di Indonesia umumnya menghadirkan informasi yang
relevan dan bisa diandalkan

3.22

3.16

Media di Indonesia umumnya memuaskan kebutuhan saya atas
informasi

3.28

3.21

Media di Indonesia tidak dikendalikan elite penguasa

2.56

2.55

Media di Indonesia umumnya berhasil merepresentasikan
semua kelompok masyarakat

3.07

2.75

Total nilai rata-rata

3.21

3.12

* Total Responden: 240 (123 urban, 117 rural)
* Dengan skala nilai 1-5, 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju

Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya tentang persepsi publik terhadap korupsi di Indonesia
(Lembaga Survei Indonesia, 2020) yang menyatakan bahwa warga perkotaan cenderung lebih skeptis
terhadap institusi demokrasi dibandingkan dengan warga pedesaan. Kajian tersebut mengaitkan perbedaan
ini dengan tingkat pendidikan. Kelompok perkotaan cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih
tinggi dan oleh karena itu lebih kritis terhadap institusi dan proses demokrasi. Namun, tidak ada perbedaan
yang signifikan dari latar belakang pendidikan antara kelompok pedesaan dan perkotaan dalam penelitian
ini.

Tingkat Pendidikan Berdasarkan Latar Demografi
Pascasarjana

Sarjana

Vokasional

SMA

SMP

SD

Pendidikan
agama

Tidak
Sekolah

Total

Rural

-

20

12

79

6

3

-

-

120

Urban

4

20

15

74

5

-

1

1

120

Total

4

40

27

153

11

3

1

1

240

Demografi

Frekuensi akses media juga tampaknya tidak menjadi faktor penyebab karena kedua kelompok demografis
responden memiliki pola konsumsi media yang serupa. Porsi kualitatif dari kajian khalayak juga tidak
memberikan penjelasan apapun tentang perbedaan ini karena sifat studi yang berfokus pada latar kelompok
agama. Hubungan demografi kelompok dengan persepsi kepercayaan terhadap media masih menjadi area
yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.
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Rata-rata Frekuensi Akses Media Berdasarkan Latar Demografi
Kelompok demografi

Koran

Televisi

Radio

Media daring

Media sosial

Urban

1.93

5.00

2.05

5.64

5.79

Rural

2.06

4.75

2.05

5.89

5.83

* Total Responden: 240 (123 urban, 117 rural)
* Dengan skala nilai 1-6, 1 tidak pernah mengakses dan 6 mengakses secara harian

Kepercayaan terhadap media berdasarkan kelompok usia
Temuan survei kami menunjukkan bahwa responden dewasa cenderung memiliki tingkat kepercayaan
yang lebih tinggi daripada responden muda dan lansia. Variasi signifikan teridentifikasi dalam persepsi
kelompok tentang profesionalitas dan bias serta kemampuan media untuk mewakili semua kelompok dalam
masyarakat.

Kepercayaan terhadap Media Berdasarkan Kelompok Usia
Variabel

Rata-rata nilai
Dewasa

Lansia

Muda

Media di Indonesia umumnya profesional dan tidak memihak

3.12

2.90

2.99

Media di Indonesia umumnya dipercaya oleh publik

3.20

3.19

3.26

Media di Indonesia umumnya menghadirkan informasi yang relevan
dan bisa diandalkan

3.16

3.22

3.21

Media di Indonesia umumnya memuaskan kebutuhan saya atas
informasi

3.28

3.26

3.18

Media di Indonesia tidak dikendalikan elite penguasa

2.56

2.56

2.56

Media di Indonesia umumnya berhasil merepresentasikan semua
kelompok masyarakat

3.28

2.92

2.85

Total nilai

3.16

2.99

3.02

* Total Responden: 240 (70 muda, 90 dewasa, 80 lansia)
* Dengan skala nilai 1-5, 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju

Serupa dengan kategori demografi, frekuensi akses media dan tingkat pendidikan tidak memberikan
kontribusi signifikan terhadap data ini. Tidak nampak perbedaan yang signifikan dari kategori tersebut
(lihat lampiran 2). Porsi kualitatif dari kajian khalayak juga tidak menunjukkan penjelasan apa pun tentang
perbedaan ini. Hubungan kelompok usia dengan persepsi kepercayaan terhadap media masih menjadi area
yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Polarisasi kepercayaan: kasus televisi
Temuan survei kami menunjukkan bahwa ada polarisasi kepercayaan yang mencolok pada stasiun berita
televisi: Kelompok marginal cenderung mempercayai Metro TV, sementara kelompok non-marginal
menempatkan kepercayaan yang lebih tinggi pada tvOne. Hal ini terkait langsung dengan pilpres 2014
dan 2019 di mana Metro TV milik Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mendukung kursi
kepresidenan Jokowi dan tvOne milik Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie mendukung
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Prabowo.

Lima Saluran Televisi Paling Dipercaya Berdasarkan Kelompok Agama
Kelompok marginal

Kelompok non-marginal

Metro TV

47.92%

tvOne

40.10%

tvOne

14.58%

RCTI

15.30%

RCTI

10.42%

Trans TV

7.29%

Kompas TV

8.33%

Trans 7

6.25%

TVRI

4.17%

SCTV

4.69%

Kelompok marginal yang kepentingannya searah dengan kampanye Jokowi percaya bahwa Metro TV
menyiarkan informasi yang akurat, tidak memihak, dan tidak provokatif, terutama terkait peliputan tentang
keyakinan mereka. Hal ini diungkapkan dengan jelas oleh peserta FGD:
“Berita [Metro TV] cukup bagus. Ahmadiyah tidak terpojok. Waktu yang mereka
berikan untuk dialog seimbang dan tidak provokatif—mereka jelas menyaring apa
yang mereka tayangkan.” (Laki-Laki dewasa marginal dari wilayah urban Jawa
Tengah)
Namun, tvOne masih dipercaya oleh kelompok marginal, terutama sebagai referensi dan perbandingan dari
sumber berita utama terpercaya mereka, seperti pernyataan berikut:
“Saya pikir itu [tvOne] bagus. Orang-orang dapat membandingkan berita mereka
dengan saluran berita lainnya. Masyarakat secara tidak langsung akan teredukasi,
mereka akan mencari berita mana yang akurat dan mana yang tidak.” (Laki-laki
dewasa marginal dari Jawa Tengah)
Kelompok non-marginal juga percaya bahwa tvOne akurat dan tidak memihak. tvOne dipercaya mampu
menjawab berbagai isu nasional, terutama melalui acara talk show populer “Indonesian Lawyers’ Club”
yang tayang sejak tahun 2008. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu peserta FGD:
“tvOne menyiarkan berita yang relevan tentang keadaan Indonesia, khususnya
politik. Program favorit saya adalah “Indonesian Lawyers’ Club” [acara talk show
yang dibawakan oleh jurnalis kawakan Karni Ilyas] karena membicarakan hal-hal
penting tentang negara.” (Laki-laki dewasa non-marginal dari wilayah urban Jawa
Barat)
Saluran televisi yang paling tidak dipercaya oleh kedua kelompok juga konsisten dengan kecenderungan
politik mereka: kelompok marginal tidak mempercayai tvOne, sedangkan kelompok yang non-marginal
tidak mempercayai Metro TV.
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Lima Saluran Televisi Paling Tidak Dipercaya Berdasarkan Kelompok Agama
Kelompok marginal

Kelompok non-marginal

tvOne

37.50%

Metro TV

17.19%

Metro TV

8.33%

tvOne

11.46%

RCTI

6.25%

ANTV

9.90%

Indosiar

4.17%

Indosiar

9.38%

ANTV

4.17%

SCTV

5.73%

Satu temuan menarik untuk dicatat adalah kedua kelompok menggunakan gagasan “netralitas” dan
“keberpihakan” sebagai pembenaran mereka untuk percaya atau tidak percaya pada salah satu saluran,
terlepas kedua saluran tersebut sama-sama partisan seperti yang tergambar dalam kutipan berikut:
“Siaran Metro TV sarat dengan agenda politik pemilik. Siaran tvOne jauh lebih
akurat, berani, dan netral. ‘Indonesia Lawyer’s Club’ adalah salah satu contohnya.”
(Laki-laki dewasa non-marginal dari wilayah rural Jawa Barat)
Sebaliknya, kelompok-kelompok marginal tidak mempercayai tvOne karena kecenderungan politiknya:
“Saluran oposisi [pemerintah]. Berita itu tidak objektif.” (Laki-laki dewasa
marginal dari Kalimantan Barat)
Namun demikian, masih banyak kelompok non-marginal yang cukup kritis terhadap tvOne karena praktik
jurnalistiknya, seperti yang terungkap dalam kutipan FGD berikut:
“Setiap kali saya menonton tvOne, mereka selalu menayangkan cerita yang berbeda
dari media lainnya. Misalnya, mereka menayangkan hasil pemilu yang berbeda
[pada 2019, tvOne secara khusus melaporkan Prabowo sebagai pemenang pemilu,
sementara semua media berita lainnya melaporkan kekalahannya dari Jokowi].
Kredibilitasnya diragukan.” (Pria dewasa non-marginal dari wilayah rural Jawa
Tengah)

Ekspansi bisnis dan kepercayaan: kasus media daring
Temuan survei kami menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap media daring tidak terpecah seperti kepada
televisi. Kompas.com dan Detik.com secara umum adalah media paling dipercaya dalam semua variabel.

Lima Media Daring Paling Dipercaya Berdasarkan Kelompok Agama
Kelompok marginal

Kelompok non-marginal

Kompas.com

45.83%

Detik.com

28.65%

Detik.com

25.00%

Kompas.com

27.50%

Solopos.com

6.25%

Tribunnews.com

11.46%

Maula TV

2.08%

Liputan6.com

2.08%

Seword.com

2.09%

CNNIndonesia.com

2.08%
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Kepercayaan pada media daring dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah
merek. Dari sepuluh nama terpercaya pada tabel di atas, tujuh di antaranya adalah media “warisan” yaitu
merek-merek ternama yang berasal dari perusahaan media lama yang sudah mapan. Kompas, misalnya,
berawal dari surat kabar cetak yang telah beroperasi sejak 1965, sedangkan Detik adalah tabloid terkenal
yang sempat terbit sejak 1990. Sementara itu, CNN Indonesia adalah merek waralaba dari perusahaan
media AS. Kepercayaan terhadap merek lama ini dijelaskan dalam pernyataan peserta selama sesi FGD:
“Situs seperti Kompas.com atau Tribunnews.com bisa dipercaya karena mereka
nama-nama lama dan terpercaya.” (Laki-laki muda non-marginal dari wilayah
urban Kalimantan Barat)
Hanya Maula TV dan Seword yang merupakan media daring murni (tidak punya cabang/terbitan non-digital)
dan hanya dipercaya oleh kelompok marginal. Menarik untuk dicatat bahwa kepercayaan mereka terhadap
kedua media tersebut terkait erat dengan identitas agama dan kecenderungan politik mereka. Maula TV
berfokus pada kebutuhan informasi Syiah, sementara Seword adalah platform media opini terbuka yang
cenderung mendukung kebijakan dan pemerintahan Jokowi.
Faktor penting lainnya adalah lingkungan teknologi. Gerai media lama diberkahi dengan akumulasi
modal dari perusahaan induk mereka yang mapan, baik dalam sumber daya maupun brand recognition,
yang dapat memudahkan mereka masuk ke pasar media digital. Tak heran gerai-gerai ini juga mampu
berintegrasi dengan lingkungan digital yang lebih luas sehingga hadir di mana-mana dalam kehidupan
digital di Indonesia, dari notifikasi ponsel cerdas, algoritma mesin pencari, dan kehadiran media sosial
yang masif. Kehadiran media warisan yang luas ini mempengaruhi persepsi kepercayaan peserta, seperti
yang ditunjukkan oleh kutipan berikut:
“Saya percaya Detik.com. Pembaruan berita mereka sering ditemukan di Twitter.”
(Laki-laki dewasa non-marginal dari wilayah rural Jawa Barat)
“Saya percaya Detik karena sering muncul di notifikasi ponsel saya.” (Perempuan
dewasa non-marginal dari wilayah urban Kalimantan Timur)
“Kisah Tribunnews sering muncul di pencarian web dan tampaknya akurat.”
(Perempuan dewasa non-marginal dari wilayah rural Kalimantan Timur)
Peliputan berita lokal juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan peserta. Di antara
media yang paling terpercaya, dua berfokus pada berita lokal. Solopos.com (dipercaya oleh kelompok
marginal) memiliki jaringan organisasi berita yang berfokus pada berbagai berita lokal di Pulau Jawa.
Demikian pula Tribunnews.com (dipercaya oleh kelompok non-marginal) yang memiliki jaringan berita
lokal—walaupun cakupannya lebih luas—yang mencakup hampir seluruh wilayah besar di Indonesia.
Dampak signifikan berita lokal terhadap kepercayaan peserta tercermin dalam kutipan berikut:
“Saya percaya kepada Tribunnews. Berita mereka sering muncul di notifikasi
ponsel saya, dan ceritanya relevan dengan konteks lokal saya.” (Laki-laki dewasa
non-marginal dari wilayah rural Jawa Barat)
Seperti yang dijelaskan di bagian analisis konten, media daring umumnya berfokus pada berita singkat
tentang kejadian terkini. Kurangnya berita yang mendalam dan kritis disertai dengan berita berjalan
(running news) yang sifatnya permukaan dan hanya mengandalkan pernyataan resmi membuat medianya
lebih mudah dikonsumsi massa dari seluruh kecenderungan politik.
Praktik jurnalisme ini menjelaskan kepercayaan dan ketidakpercayaan di berbagai media. Mayoritas
responden survei menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ketidakpercayaan terhadap media berita daring
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tertentu.

Lima Media Daring Paling Tidak Dipercaya Berdasarkan Kelompok Agama
Kelompok marginal

Kelompok non-marginal

Tidak ada

60.42%

Tidak ada

58.85%

Tribunnews.com

10.42%

Detik.com

8.33%

Detik.com

6.25%

Tribunnews.com

6.25%

Vivanews.com

4.17%

Kompas.com

5.21%

Sindo

2.08%

Okezone.com

4.17%

Salafinews.com

2.08%

Vivanews.com

3.13%

Faktor ketidakpercayaan yang paling signifikan menurut peserta selama sesi FGD adalah praktik
jurnalisme. Media berita daring sering dikritik karena penulisan berita yang bombastis dan sensasional.
Budaya jurnalisme daring yang lebih mengandalkan kecepatan daripada akurasi sering kali menghasilkan
informasi yang salah. Kritik tersebut tercermin dalam kutipan berikut:
“Banyak berita yang mereka [Okezone.com] hasilkan mengandung informasi yang
menyimpang.” (Perempuan dewasa non-marginal dari wilayah urban Jawa Barat)
“Saya tidak suka Tribunnews. Gaya penulisan mereka terlalu berlebihan.”
(Perempuan muda non-marginal dari wilayah urban Jawa Barat)
“Detik dan Tribunnews tidak ada relevansinya bagi saya. Menurut saya berita
mereka kebanyakan clickbait, judulnya sering beda dengan isi beritanya.” (Lakilaki muda non-marginal dari wilayah rural Jawa Barat)
Temuan lain yang menarik adalah bahwa latar nasionalitas memiliki pengaruh pada ketidakpercayaan.
Selama sesi FGD, beberapa responden mengungkapkan ketidakpercayaan mereka terhadap CNN Indonesia
karena afiliasinya dengan organisasi berita internasional. Walhasil, mereka meragukan kredibilitas dan
kemampuan media tersebut untuk berasimilasi dengan budaya Indonesia:
“Media berita ini latarnya liputan internasional sehingga kredibilitasnya masih
diragukan.” (Perempuan dewasa non-marginal dari wilayah urban Jawa Barat)
“Cara penyampaiannya tidak sesuai dengan budaya Indonesia.” (Laki-laki dewasa
non-marginal dari wilayah urban Jawa Barat)
Absennya Tempo.co, salah satu media daring “warisan” terbesar, baik dari lima besar media terpercaya
maupun kurang terpercaya juga penting untuk diperhatikan. Para peserta mengaitkan Tempo.co dengan
sister company-nya, Majalah Tempo, yang sering menerbitkan berita-berita kritis tentang pemerintah dan
entitas penguasa lainnya. Sikap majalah yang sangat kritis ini disorot sebagai sumber ketidakpercayaan
oleh para peserta. Satu komentar khusus membahas tradisi karikatur majalah yang terkenal:
“Karikatur di Tempo vulgar dan provokatif. Setelah saya melihat halaman sampul,
saya tidak lagi tertarik untuk membaca cerita.” (Laki-Laki lansia marginal dari
wilayah rural Jawa Tengah)
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Batas yang semakin lebur: kecepatan dan kepercayaan terhadap media
Untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana informan memilih media mereka, kami
mengajukan pertanyaan bertingkat selama sesi wawancara mendalam. Pertanyaan pertama adalah: apakah
informan lebih mempercayai satu platform media daripada yang lain. Jika ya, kami akan mengajukan
pertanyaan berikut: “Platform media apa yang paling Anda percayai?” dan “mengapa Anda mempercayai
platform ini?”
Secara umum, kedua kelompok agama lebih mempercayai media sosial daripada platform media
lainnya. Kecepatan informasi adalah faktor yang paling diperhatikan untuk pilihan ini, seperti yang
dijelaskan dalam kutipan berikut:
“Media sosial lebih cepat dari media lain dan kemungkinan berita palsu sangat
kecil.” (Laki-laki muda non-marginal dari wilayah rural Kalimantan Timur)
Pernyataan ini mungkin terdengar non-intuitif karena pandangan umum adalah sebaliknya, bahwa kecepatan
informasi media sosial membuat platform tersebut lebih rentan terhadap hoaks dan misinformasi. Namun,
ada fitur media sosial lain yang menjadi daya tarik utama dan juga solusi untuk masalah ini: sifat interaktif
media sosial memungkinkan pengguna untuk campur tangan dan berinteraksi dengan pesan media sosial
yang mereka anggap salah.
“Jika beritanya tidak akurat atau hoaks, kita bisa langsung berkomentar untuk
menunjukkannya. Berbeda dengan media lain yang tidak bisa berkomentar
langsung.” (Laki-Laki lansia non-marginal dari wilayah urban Jawa Barat)
Namun, beberapa responden kelompok agama marginal justru lebih percaya pada televisi daripada platform
media lainnya. Televisi dianggap lebih dapat dipercaya karena perannya sebagai gatekeeper dan oleh karena
itu dapat mengatur kualitas kontennya, seperti yang ditunjukkan oleh kutipan wawancara:
“Saya lebih percaya televisi karena sifatnya nasional dan sudah menyaring berita.
Oleh karena itu, berita TV bukanlah hoaks. Ada undang-undang dan kebijakan
untuk menyampaikan berita yang benar dan akurat.” (Laki-Laki lansia marginal
dari wilayah rural Kalimantan Barat)
Temuan ini juga mencerminkan ambiguitas kelompok agama marginal terhadap media. Di satu sisi, mereka
menyadari bahwa televisi sering kurang merepresentasikan atau malah melakukan misrepresentasi terhadap
iman mereka. Di sisi lain, kelompok agama marginal juga merupakan pengguna aktif media sosial, dan
memanfaatkan platform ini untuk berkomunikasi, berbagi informasi dan pendapat mereka. Ambiguitas ini
sejalan dengan kecenderungan kelompok agama marginal untuk memisahkan kepercayaan umum mereka
terhadap media dari bagaimana kepercayaan mereka diwakili oleh media, seperti yang ditunjukkan pada
bagian sebelumnya (lihat “Kepercayaan Media Berdasarkan Kelompok Agama”).

Praktik dan persepsi tentang informasi keagamaan di media
Praktik bermedia dalam konsumsi informasi keagamaan
Frekuensi konsumsi informasi keagamaan cukup serupa di antara berbagai variabel, meskipun frekuensi
kelompok marginal cenderung lebih tinggi. Mayoritas peserta di kedua kelompok agama mengkonsumsi
informasi keagamaan setiap hari.
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Seberapa Sering Anda Mencari Informasi Keagamaan/Religi?
Frekuensi

Setiap hari

4-6 kali/minggu

1-3 kali/minggu

1-3 kali/bulan

Jarang

Tidak pernah

Non-marginal

31.77%

9.38%

24.48%

5.21%

27.60%

1.56%

Marginal

37.50%

12.50%

12.50%

12.50%

22.92%

2.08%

Intensitas kebutuhan informasi keagamaan harian kelompok non-marginal ini sejalan dengan penelitianpenelitian sebelumnya yang menunjukkan kebangkitan konservatisme Islam. Studi sebelumnya oleh
Fossati, Yew-Foong dan Dharma (2017), misalnya, menemukan bahwa 82% responden yang mereka survei
setuju bahwa perempuan harus mengenakan jilbab dan 67% dari mereka setuju Indonesia harus menerapkan
hukum syariah untuk memperkuat moralitas.
Ketika melihat data dari kajian khalayak, tampaknya ada perbedaan yang signifikan dalam jenis
informasi keagamaan yang diminati orang. Secara umum, informasi tentang praktik dan ritual keagamaan
dianggap penting di semua kelompok, diikuti oleh informasi keagamaan keluarga, dan informasi tentang
cabang agama yang berbeda.

Tipe Informasi Keagamaan Apa yang Anda Cari?
Kelompok agama

Informasi
Keagamaan

Umum

Praktik dan ritual
agama (seperti
cara sholat, puasa,
halal-haram, dll)

Gender

Usia

Demografi

Nonmarginal

Marginal

Laki-laki

Perempuan

Muda

Dewasa

Lansia

Urban

Rural

66.30%

67.19%

56.25%

62.31%

68.18%

75.71%

57.78%

63.75%

69.11%

60.68%

Informasi
keagamaan
keluarga (mendidik
anak, interaksi
suami-istri, dll)

47.08%

50.52%

33.33%

37.70%

58.18%

47.17%

44.44%

50%

39.83%

54.70%

Politik keagamaan
internasional
(konflik IsraelPalestina, ISIS, dll)

19.17%

17.71%

18.75%

22.31%

12.72%

24.28%

12.22%

18.75%

19.51%

16.24%

Percabangan
agama (Sunni,
Syiah, Ahmadiyah)

20%

13.54%

37.5%

26.92%

8.18%

14.29%

15.56%

25%

20.35%

16.24%

Penerapan norma
agama dalam
legislasi (Minuman
beralkohol,
LGBTIQ, dll)

11.67%

10.94%

18.75%

14.61%

10%

21.43%

10%

7.5%

13.01%

11.97%

Temuan ini mencerminkan perilaku pencarian informasi keagamaan dari masing-masing kategori.
Kelompok non-marginal cenderung lebih tertutup, hanya tertarik pada informasi yang berkaitan dengan
keyakinannya sendiri dan variannya, sedangkan kelompok marginal lebih aktif mencari informasi yang
lebih luas. Sikap ini mungkin berasal dari sejarah diskriminasi struktural yang membuat mereka lebih
sensitif terhadap perubahan sosial-politik.
Norma gender tampaknya berperan dalam perilaku pencarian informasi. Kelompok gender laki-laki
cenderung lebih tertarik pada isu-isu publik seperti sosial politik (peraturan, peristiwa internasional) dan
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intelektual (percabangan agama), sedangkan kelompok gender perempuan condong pada isu-isu domestik
(pembangunan keluarga).
Maraknya konservatisme Islam yang dicatat di awal bagian ini juga mengilhami berbagai gerakan
“kawin muda”. Gerakan ini berupaya menormalisasi pernikahan muda terutama bagi perempuan. Pada
tahun 2018, 20% perempuan menikah berusia 16-18 tahun, dan 3,73% berusia di bawah 15 tahun. Sementara
itu, hanya 6,41% pria kawin berusia 16-18 tahun, dan 0,36% berusia di bawah 15 tahun (Badan Statistik
Indonesia, 2018).
Dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, kaum muda memiliki kebutuhan yang lebih signifikan
atas informasi keagamaan. Temuan ini sejalan dengan studi Alvara (2019) tentang Islamisme puritankonservatif yang lazim tumbuh di kalangan anak muda. Kajian ini menemukan bahwa kaum muda cenderung
lebih sensitif terhadap konflik agama Timur Tengah dan lebih mendukung hukum syariah Islam.
Variabel demografi tidak menghasilkan variasi pola kebutuhan informasi yang signifikan, kecuali
kelompok rural yang cenderung lebih banyak mencari informasi tentang pembentukan keluarga religius
daripada kelompok urban. Data ini dapat dikaitkan dengan komunitas rural yang relatif lebih komunal dan
berorientasi keluarga dibandingkan dengan populasi perkotaan yang lebih individualis dan berorientasi
karir.

Preferensi media dalam informasi keagamaan
Televisi adalah pilihan populer di kalangan kelompok non-marginal. Ketika ditanya tentang program yang
mereka sukai untuk mendapatkan informasi keagamaan, “Damai Indonesiaku” secara konsisten disebutkan
oleh para peserta.
Disiarkan sejak tahun 2008, program ini berformat khutbah agama yang dibawakan oleh berbagai
ustadz selebriti yang membuat tayangan tersebut digemari oleh penontonnya. Kutipan wawancara ini
menggambarkan apa yang menarik minat khalayak:
“Khutbah Damai Indonesiaku dibawakan oleh ustadz yang mirip dengan almarhum
KH Zainudin MZ [ustadz populer yang aktif tahun 1980-2000-an]. Khotbahnya
bergaya dan humoris.” (Perempuan dewasa non-marginal dari wilayah rural Jawa
Tengah)
Popularitas program ini mungkin berkontribusi pada polarisasi politik yang berkembang. Sepanjang sejarah
penyiarannya, “Damai Indonesiaku” telah menayangkan ustadz kontroversial, Abdul Somad, yang dikritik
karena pandangannya yang keras terhadap non-Muslim. Pada tahun 2016, menjelang pemilihan gubernur
Jakarta, acara itu menayangkan ustadz yang mengkhotbahkan khalayaknya untuk tidak memilih orang
kafir (non-Muslim) menjadi pemimpin. Abdul Somad, salah satu ustadz berulang dalam acara tersebut,
menyatakan bahwa, “kita sebagai rakyat tidak boleh bertindak seperti pelacur [dengan memilih pemimpin
non-Muslim]. Pemimpinnya bisa jadi germo, dan rakyatnya bisa jadi pelacur” (Komisi Penyiaran Indonesia,
2016).
Sebaliknya, kelompok agama marginal tidak mengandalkan televisi untuk memperoleh informasi
keagamaan dan terkesan cuek dengan konten keagamaan di televisi. Seperti yang diungkapkan oleh seorang
perempuan dewasa dari Jawa Barat yang hanya menonton acara religi “secara selintas, saya bahkan tidak
ingat judul acaranya”.
Tanggapan ini dapat dimengerti, mengingat program Islam yang disiarkan di televisi sangat condong
pada Islamisme konservatif dan sering mengabaikan—atau terkadang, mengutuk—kelompok agama
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marginal. Seorang informan merangkum pengalaman kelompok marginal dalam pernyataannya:
“Saya tidak menonton program televisi khusus [untuk informasi agama] karena
agama kami tidak pernah diliput di media.” (Laki-laki lansia marginal urban dari
Kalimantan Barat).
Pesatnya pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia memunculkan iklim informasi yang baru. Selama
sesi wawancara mendalam kami, para informan bercerita bahwa teknologi baru menawarkan lebih banyak
variasi informasi daripada media tradisional dan dengan cepat menjadi sumber utama kebutuhan informasi
sehari-hari.
Platform audio-visual digital sangat populer di kalangan informan. Instagram adalah akun media
sosial keempat yang paling banyak digunakan, diakses oleh 79% orang Indonesia berusia 16-64 tahun
(We Are Social, 2020), dengan segudang akun media sosial berisi konten agama. Banyak informan yang
kami wawancarai menyatakan bahwa mereka mengikuti akun media sosial untuk mendapatkan informasi
keagamaan.
Namun, platform yang boleh jadi paling signifikan adalah YouTube, media sosial yang paling
banyak diakses di Indonesia. YouTube tampaknya menjadi pilihan paling populer untuk pencarian spesifik
dalam memperoleh informasi keagamaan di kalangan informan. Informan dari Jawa Tengah, misalnya,
memanfaatkan YouTube untuk referensi teknik membaca Alquran:
“Saya mencari cara yang benar dalam membaca Alquran melalui YouTube karena
saya bisa menemukan ahlinya, sementara saya mencari panduan sholat harian
melalui media daring.” (Perempuan dewasa non-marginal dari wilayah rural Jawa
Tengah).
Para peserta memiliki saluran YouTube pilihan untuk mendapatkan informasi keagamaan, sebagian besar
merupakan tokoh ustadz. Abdul Somad, Hanan Attaki, Ali Jaber, Haikal Hassan, Mamah Dedeh dan
Abdullah Gymnastiar adalah beberapa tokoh yang paling disukai. Sebagian besar dari tokoh-tokoh ini
secara terbuka dikenal sebagai pendukung atau pernah menyebar pernyataan publik yang positif tentang
Prabowo selama pemilihan presiden 2019. Pandangan konservatif para ustadz ini serasi dengan agenda
kampanye Prabowo sehingga mereka mendapat platform politik untuk pandangan mereka yang keras dan
diskriminatif.
YouTube juga populer di kalangan kelompok agama marginal meskipun dengan preferensi saluran yang
sama sekali berbeda. Saluran yang dikembangkan oleh anggota kelompok marginal seperti MTA-Indonesia
(Ahmadiyah) atau Majulah IJABI (Syiah) kerap disebut sebagai saluran pilihan. Beberapa responden dari
kelompok marginal juga menyebut saluran yang lebih umum sebagai pilihan mereka, Cokro TV.
“Saluran YouTube Cokro TV memuat banyak informasi terkait kepercayaan adat,
dan memiliki konten yang beragam.” (Laki-laki muda marginal dari wilayah rural
Jawa Barat)
Saluran Cokro TV dipandu oleh tokoh-tokoh yang dikenal sebagai pendukung Jokowi seperti Denny Siregar,
Ade Armando, dan Eko Kuntadhi. Saluran tersebut secara konsisten melakukan serangan provokatif
terhadap kelompok Islamis konservatif berdasarkan argumen “nasionalisme” dan “toleransi agama”.
Dikotomi pertentangan antara “Islamisme murni” di satu kubu, dan “pluralisme agama” di kubu lain
telah menghasilkan ruang digital yang terpolarisasi. Setiap pihak terjebak dalam gelembung digital mereka
sendiri dengan sedikit atau tanpa usaha membangun jembatan dan kesepahaman bersama.
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Pandangan tentang representasi agama
Selama wawancara mendalam, kami menemukan adanya perbedaan signifikan dalam cara kelompok
marginal dan non-marginal memandang liputan berita tentang agama mereka. Sebagian besar kelompok
non-marginal menyatakan bahwa media telah bekerja dengan cukup baik, sedangkan kelompok marginal
menganggap agama mereka disalahartikan oleh media. Sentimen umum dari kelompok marginal dapat
diringkas dalam pernyataan berikut:
“Banyak pemberitaan yang diskriminatif dengan stigmatisasi terhadap keyakinan
saya. Saya juga jarang menemukan liputan berita (tentang agama saya), dan ketika
itu terjadi, mereka cenderung kurang variatif dan sangat bias.” (Perempuan muda
marginal dari wilayah rural Jawa Barat)
Temuan ini sesuai dengan analisis isi yang telah kami lakukan dan telah dijabarkan lebih lanjut dalam bab
“Bias Media”. Temuan penting yang perlu diperhatikan pada bagian ini adalah meskipun kelompok agama
non-marginal umumnya puas dengan bagaimana mereka direpresentasikan oleh media, pernyataan para
partisipan memiliki dua tema berulang. Pertama, berkaitan dengan status Islam sebagai kelompok agama
mayoritas.
“Pada aspek pemberitaan yang adil, media telah melakukan pemberitaan yang
tidak adil, harus ada lebih banyak berita tentang Islam mengingat Muslim adalah
mayoritas di Indonesia.” (Laki-laki lansia non-marginal dari wilayah urban Jawa
Barat)
Argumentasi ini muncul pada beberapa partisipan lain dan dirumuskan sebagai argumen yang “adil” dan
“logis”: bahwa karena Islam adalah kelompok agama mayoritas, wajar saja jika mendapat liputan media
yang lebih banyak.
Tema kedua yang muncul adalah pendapat kelompok non-marginal bahwa terlalu banyak liputan
negatif tentang Islam, sebagaimana mengemuka dalam kutipan wawancara berikut:
“Jumlah berita tentang Islam tidak cukup karena hal-hal positif jarang terekspos.
Topiknya tidak variatif, sepertinya hanya satu arah dan belum diberitakan secara
adil karena pemberitaan yang diberitakan sering kali tidak tepat dan menyudutkan
Islam.” (Laki-laki lansia non-marginal dari wilayah urban Jawa Tengah)
Beberapa peserta dari kelompok agama non-marginal juga menganggap bahwa isu radikalisme terlalu
melekat pada Islam secara umum. Hal ini diwakili oleh pernyataan berikut:
“Tidak baik karena Islam dianggap sebagai agama radikal, seolah-olah Islam
adalah agama pemaksa.” (Perempuan dewasa non-marginal dari wilayah urban
Kalimantan Timur)
Komentar tersebut berakar dari semakin maraknya pelanggaran kebebasan beragama dan berekspresi yang
dilakukan oleh kelompok agama konservatif. Konflik dan ketegangan internasional setelah berdirinya ISIS
dan seruan global untuk jihad, yang bergema di kalangan jihadis Indonesia, juga mempengaruhi sentimen
ini. Kedua fenomena tersebut menarik media untuk menyoroti metode kekerasan yang dibenarkan sebagian
ajaran Islam.
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Literasi media dan informasi
Pandangan soal berita
Saat membuka sesi FGD, kami meminta peserta untuk menyebutkan tiga kata yang pertama terpikir ketika
mendengar kata “berita”. Kata-kata yang paling sering muncul berkaitan dengan nilai intrinsik berita bagi
khalayak: “informasi”, “fakta”, “pengetahuan”, dan “wawasan”. Ketika ditanya lebih lanjut apa arti katakata ini, para peserta dengan cepat menghubungkan konsep-konsep ini dengan peran normatif berita,
seperti yang tercermin dalam kutipan ini:
“Informasi yang akurat dan aksesibel adalah yang seharusnya kita konsumsi. Ada
banyak jenis “wawasan”, baik itu agama, pembangunan bangsa, ekonomi. Bisa
juga tentang potensi untuk pembangunan, seperti otomotif, atau hal lainnya.”
(Laki-laki dewasa non-marginal dari wilayah urban Kalimantan Timur)
Peserta lain lebih menekankan eratnya kaitan media berita dengan kehidupan sehari-hari mereka:
“Kita perlu tahu apa yang terjadi di kota kita atau tempat lain. Itu kebutuhan
sehari-hari. Kalau tidak ada berita, kita tidak akan mendapat pengetahuan tentang
agama, kedokteran, cara menghadapi Covid-19. Kita dapat semuanya dari berita.
Media juga dapat menjawab sebagian besar pertanyaan kita.” (Laki-laki lansia
non-marginal dari wilayah urban Kalimantan Timur)
Bagi para peserta, pembahasan berita juga tidak terlepas dari wacana hoaks. Dalam sebagian besar panel
FGD yang kami selenggarakan, setidaknya ada satu peserta yang mengangkat isu tersebut. Pentingnya peran
berita bagi mereka juga dibarengi dengan kekhawatiran akan “validitas” dan “disinformasi”. Beberapa
bahkan lebih jauh lagi mempercayai adaya intrik kelompok penguasa yang mempengaruhi berita dan
menciptakan disinformasi. Gagasan manipulasi berita ini dipercaya baik oleh peserta kelompok marginal
dan non-marginal:
“Setiap pemberitaan selalu didorong oleh kepentingan sekelompok orang.” (Lakilaki muda non-marginal dari wilayah urban Jawa Barat)
“Berita itu seperti manipulasi. Informasi yang kami terima seringkali dimanipulasi.”
(Laki-laki dewasa marginal dari wilayah urban Jawa Barat)
Temuan ini membuktikan bahwa khalayak mampu menegosiasi, menjaga jarak dan mengevaluasi informasi
yang mereka terima dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kemampuan ini tidak berarti bahwa peserta
mampu secara objektif meninjau informasi yang mereka terima atau mengambil jarak dari bias mereka
sendiri.

Kemampuan memilah fakta dan opini
Menurut studi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020), Indonesia memiliki
tingkat literasi informasi dan data yang relatif rendah (dengan skor 3,17 dari 5). Studi ini juga menemukan
bahwa responden rentan menyebarkan informasi yang salah dan hanya segelintir dari mereka yang mampu
mengidentifikasi hoaks.
Bagian studi ini bermaksud menyelidiki lebih lanjut apakah identitas politik-keagamaan memiliki
faktor yang berkontribusi dalam penilaian informasi. Selama survei, kami meminta responden untuk
menilai dua pernyataan dan menetapkan apakah menurut mereka pernyataan tersebut merupakan fakta
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atau opini. Pernyataan-pernyataan itu adalah sebagai berikut:
Pernyataan A (opini): Indonesia terancam oleh sektarianisme yang disokong oleh
interpretasi agama yang radikal, yang diungkapkan melalui sikap politik, aktivitas
keagamaan, tindakan terorisme, ujaran kebencian, perilaku intoleran terhadap
sesama warga negara, dan intimidasi terhadap kelompok lain yang berbeda
pendapat atau pilihan politik.
Pernyataan B (fakta): Survei Alvara Research Center menemukan bahwa
sebagian kaum milenial menyetujui konsep khilafah sebagai bentuk negara. Survei
dilakukan terhadap 4.200 milenial yang terdiri dari 1.800 mahasiswa dan 2.400
pelajar SMA di Indonesia. Mayoritas milenial memilih Negara Kesatuan Indonesia
(NKRI) sebagai bentuk negara mereka. Namun, 17,8 persen mahasiswa dan 18,4
persen siswa SMA mengidealkan khilafah sebagai bentuk negara.
Secara umum, sebagian besar responden tidak dapat mengidentifikasi fakta dan pernyataan pendapat: 3 dari
10 peserta tidak dapat mengidentifikasi pernyataan fakta, sedangkan 4 dari 10 tidak dapat mengidentifikasi
pernyataan pendapat.

Evaluasi Pernyataan A (Opini)
Jawaban

Marginal

Non-marginal

Rural

Urban

Dewasa

Lansia

Muda

Laki-laki

Perempuan

Fakta

41.67%

37.50%

37.07%

39.52%

37.08%

35.90%

42.47%

38.46%

38.18%

Opini

58.33%

62.50%

62.93%

60.48%

62.92%

64.10%

57.53%

61.54%

61.82%

Evaluasi Pernyataan B (Fakta)
Jawaban

Marginal

Non-marginal

Rural

Urban

Dewasa

Lansia

Muda

Laki-laki

Perempuan

Fakta

70.83%

71.88%

65.62%

77.42%

68.54%

66.67%

80.82%

68.46%

75.45%

Opini

28.17%

28.13%

34.48%

22.58%

31.46%

33.33%

19.18%

31.54%

24.54%

Berdasarkan hasil tersebut, partisipan nampaknya kurang mampu mengidentifikasi pernyataan opini
dibandingkan fakta. Hal ini mungkin disebabkan oleh substansi pernyataan A yang mereka pandang benar,
atau merupakan cerminan dari pengalaman atau wacana mereka sehari-hari. Ini mungkin menjelaskan
mengapa kelompok marginal cenderung mengidentifikasi pernyataan A sebagai fakta. Namun, secara umum,
tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan kedua kelompok agama dalam mengidentifikasi
pernyataan fakta dan opini. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas keagamaan tidak serta
merta memprediksi kemampuan mengidentifikasi pernyataan fakta dan opini.
Data tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok urban, pemuda, dan perempuan lebih mampu
mengidentifikasi pernyataan fakta dan opini. Wibowo, Rahmawan dan Maryani (2019) juga menemukan
bahwa anak muda pada umumnya lebih tidak rentan dalam menyebarkan informasi yang salah. Demikian
pula Nadzir, Seftiani dan Permana (2019) menemukan bahwa populasi urban lebih sering terpapar
misinformasi dibandingkan dengan populasi rural, yang mungkin menjelaskan tingkat literasi informasi
yang lebih tinggi di antara kelompok urban.
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Kemampuan mengidentifikasi misinformasi
Selama sesi FGD, fasilitator memandu diskusi tentang bagaimana peserta mengenal misinformasi dengan
cara berikut: fasilitator menunjukkan dua unggahan media sosial yang mengomentari satu laporan berita.
Pemberitaan yang dipilih untuk penelitian ini mencakup klarifikasi Menteri Agama Yaqut Cholil terkait
pernyataannya tentang perlindungan minoritas agama. Unggahan media sosial pertama memanipulasi
berita dengan interpretasi yang salah, sedangkan postingan media sosial kedua berkomentar dengan
interpretasi yang masuk akal tentang berita tersebut. Kami meminta peserta untuk mendiskusikan apakah
postingan tersebut berisi informasi yang akurat dan juga menjelaskan bagaimana mereka menilai konten
tersebut. Kami juga menunjukkan kepada peserta laporan berita yang dikomentari oleh masing-masing
akun sebelum memulai diskusi.

@MuhFahriUsman / Twitter

Postingan medsos A.

Peserta dari kelompok marginal dan non-marginal sama-sama dengan cepat menunjukkan bahwa pernyataan
pertama mengandung informasi yang salah, namun alasan evaluasi mereka menarik untuk dicatat.
Partisipan panel kelompok marginal cenderung mengaitkan penilaian mereka dengan sumber berita
yang disematkan di unggahan: bahwa komentar tersebut adalah disinformasi karena menarik kesimpulan
yang tidak dapat disimpulkan dari sumber berita. Di sisi lain, evaluasi di panel kelompok non-marginal
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menunjukkan bahwa para peserta tidak menilai unggahan berdasarkan keakuratan pernyataan tetapi
berdasarkan efeknya. Hal ini terlihat dalam dua kutipan singkat berikut:
“Postingan tersebut mengandung kebencian dan dapat mengarah pada perpecahan
agama.” (Perempuan muda non-marginal dari wilayah urban Kalimantan Timur)
“Informasinya berbahaya, dan mengandung pandangan negatif.” (Laki-Laki lansia
non-marginal dari wilayah urban Jawa Barat)
Seorang peserta non-marginal di Kalimantan Timur bahkan mengaitkan konten tersebut dengan pemerintah
dengan menyatakan:
“Itu sesat dan provokatif. Ini adalah media yang membenci pemerintah, mudah
terprovokasi oleh informasi palsu. Yang membuat ini pasti membenci persatuan.”
(Laki-laki dewasa non-marginal dari wilayah rural Kalimantan Timur)
Meski minoritas, ada peserta yang menilai unggahan tersebut akurat dan mengandung informasi yang benar.
Penghakiman sebagian besar didasarkan pada sentimen mereka terhadap kelompok marginal. Pernyataan
ini diucapkan oleh pria dewasa pedesaan dari Jawa Barat dan Kalimantan Timur:
“Pertama, saya akan mengklik tombol suka untuk postingan, karena saya pikir
Syiah memiliki ajaran dan ritual yang berbeda (dari Islam). Dan saya percaya
mereka adalah bagian dari agenda Zionis, dan saya percaya pada cerita ini.” (Lakilaki dewasa non-marginal dari wilayah rural Jawa Barat)
“Saya akan ‘like’ berita ini karena Syiah seharusnya tidak ada di Indonesia.” (Lakilaki dewasa non-marginal dari wilayah rural Jawa Barat)
“Saya baca dan share ini. Saya fanatik terhadap agama saya. Saya tidak ingin Islam
diancam, terutama oleh orang-orang Syiah itu.” (Laki-laki dewasa non-marginal
dari wilayah rural Jawa Barat)
Reaksi pada unggahan media sosial kedua sebagian besar sesuai dengan reaksi unggahan pertama. Sebagian
besar peserta memuji nada dan keakuratan unggahan.
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@Rahman_Nashir / Twitter

Postingan medsos B.

Para peserta yang bereaksi positif kepada postingan misinformasi secara konsisten bereaksi negatif terhadap
unggahan kedua. Kutipan berikut menggambarkan temuan ini:
“Saya kira perlindungan warga bukan tanggung jawab menteri agama. Ini adalah
peran polisi atau tentara. Menteri agama harus tetap berpegang pada masalah
agama.” (Laki-laki dewasa non-marginal dari wilayah rural Jawa Barat)
“Postingan ini hanya ‘cari aman’.” (Laki-laki dewasa non-marginal dari wilayah
rural Jawa Barat)
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“Orang ini adalah pendukung menteri. Itu hanya pengulangan alasannya. Saya
hanya akan baca, saya tidak akan share.” (Laki-laki dewasa non-marginal dari
wilayah rural Kalimantan Timur)

Persepsi terhadap representasi kelompok marginal di media
Bagian terakhir dari FGD ini bertujuan untuk menggali tanggapan peserta terhadap representasi media
yang positif terhadap kelompok marginal. Pada sesi ini, fasilitator menyajikan berita yang disiarkan di
tvOne berjudul “Sunni dan Syiah Berdampingan dengan Damai di Jepara” (2013). Fasilitator menyelidiki
tanggapan peserta dengan menanyakan apa yang mereka rasakan dan sepakati dari isinya. Fasilitator juga
bertanya kepada peserta apakah mereka pernah melihat konten serupa di media.
Tanggapan dari kelompok-kelompok marginal bulat: konten menyajikan nilai pendidikan dalam
merayakan keragaman dan mempromosikan hidup berdampingan secara damai. Tanggapan seperti itu dapat
diduga mengingat kelompok-kelompok marginal jarang direpresentasikan—dan malah rutin mengalami
misrepresentasi—di media.
Mayoritas kelompok non-marginal merespons dengan hati-hati. Mereka tidak menunjukkan rasa
senang ataupun marah terkait liputan tersebut, namun mereka nampak menangguhkan penilaian mereka
tentang masalah ini. Beberapa melakukannya dengan cara yang halus. Sikap ini dapat digambarkan dengan
dua pernyataan berikut:
“Bagi saya, media bebas untuk meliput apa saja, dan terserah kita yang cukup
pintar untuk menyaring isinya, apakah itu baik atau buruk bagi kita. Ceritanya
tidak menunjukkan sisi buruknya, hanya sisi baiknya, yaitu toleransi antar umat
beragama. Media hanya menyalin apa yang terjadi, bahwa ada hal yang terjadi
di tempat ini. Intinya adalah, pertanyaan baik atau buruk terserah kita untuk
memutuskan.” (Laki-laki lansia non-marginal dari wilayah urban Jawa Barat)
“Bagi saya masih kurang jelas. Terserah penonton untuk menafsirkannya.” (Lakilaki dewasa non-marginal dari wilayah urban Jawa Tengah)
Ketika ditanya tentang tingkat kesetujuan mereka dengan laporan berita, sebagian besar peserta kelompok
non-marginal menyatakan setuju bahwa:
“Saya setuju, itu membantah anggapan bahwa umat Islam tidak bisa hidup
berdampingan secara damai dengan mereka.” (Perempuan dewasa non-marginal
dari wilayah rural Kalimantan Barat)
Namun, tidak sedikit peserta yang secara gamblang tidak menyetujui liputan tersebut. Sebagian besar
adalah laki-laki dewasa dari Jawa Barat dan Kalimantan Barat.
“Saya tidak setuju. Indonesia hanya mengakui lima kelompok agama, dan
Syiah tidak ingin didaftarkan sebagai kepercayaan adat melainkan sebagai
agama. Sementara itu, dalam tiga keputusan menteri tersebut disebutkan bahwa
Ahmadiyah dan Syiah dilarang di Indonesia. Media yang meledak-ledak tentang
Syiah di Jepara ini mungkin bisa menginspirasi situasi serupa di Bandung, atau
Jakarta, dan membuat semakin banyak Syiah muncul di Indonesia. Media harus
tahu berita apa yang perlu diliput, dan berita apa yang membuat orang marah.”
(Laki-laki dewasa non-marginal dari wilayah urban Jawa Barat)
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“Media seharusnya jangan beri perhatian pada agama-agama ini. Jika mereka
ingin menunjukkan keragaman dan koeksistensi agama, mereka tidak boleh
melakukannya dengan meliput kelompok kontroversial.” (Perempuan muda nonmarginal dari wilayah rural Jawa Barat)
“Saya tidak ingin media meliputnya. Kami adalah mayoritas dan kami menoleransi
mereka. Jika mereka mayoritas, kami akan dibantai.” (Laki-laki lansia nonmarginal dari wilayah rural Kalimantan Timur)

Kesimpulan dari kajian khalayak
Secara umum, televisi dan internet merupakan jenis media yang paling banyak diakses sampel lintas
variabel agama, usia, demografi, dan gender. Internet secara signifikan lebih populer daripada televisi.
Sementara itu, surat kabar dan radio tidak dianggap sebagai sumber berita yang signifikan bagi para peserta.
Selama sesi wawancara mendalam dan FGD, para peserta mengaitkan popularitas ini dengan kecepatan dan
keragaman informasi yang disediakan oleh platform daring dan media sosial. Responden juga menyatakan
bahwa perangkat seluler yang digunakan untuk mengakses internet, bersifat ringkas dan mudah digunakan,
berkontribusi pada intensitas akses internet yang umumnya tinggi.
Kelompok marginal mengonsumsi lebih banyak informasi politik daripada kelompok non-marginal.
Preferensi ini mungkin terkait dengan fakta bahwa kondisi politik memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap posisi rentan mereka di Indonesia, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan agama dan
puritanisme di Indonesia.
Kelompok non-marginal lebih memilih televisi sebagai sumber informasi keagamaan. Di sisi lain,
kelompok marginal pada umumnya lebih mengandalkan layanan obrolan grup (group chat) daring (terutama
WhatsApp), yang digunakan secara tertutup dan selektif dalam komunitas, untuk memperoleh informasi.
Kelompok marginal juga cenderung lebih selektif dalam berbagi informasi: mereka hanya berbagi informasi
sensitif dan keagamaan dengan kerabat dan teman dekat karena identitas mereka yang rentan.
Secara umum, kepercayaan terhadap media tergolong sedang (dengan skala 1 sampai 5, rata-rata
kepercayaan umum adalah 3,15). Kelompok agama marginal menempatkan kepercayaan yang lebih
rendah pada media dibandingkan mereka yang non-marginal, terutama terkait kemampuan media untuk
merepresentasikan semua kelompok dalam masyarakat, memberikan informasi yang profesional dan tidak
memihak, dan memenuhi kebutuhan informasi mereka. Rendahnya kepercayaan terhadap media ini dapat
disebabkan oleh sejarah diskriminasi dan stigmatisasi mereka di media. Kelompok marginal juga cenderung
memisahkan kebutuhan informasi keagamaan mereka dari kebutuhan informasi yang lebih “publik” dalam
mengakses media. Hal ini lantaran kesadaran bahwa mereka memang bergantung pada informasi yang
disediakan media, yang menjelaskan relatif tingginya kepercayaan kelompok marginal terhadap media
dalam konteks informasi non-keagamaan. Kelompok urban dan pemuda juga menempatkan kepercayaan
yang lebih rendah pada media dibandingkan kelompok rural, dewasa, dan lanjut usia. Variabel gender tidak
memprediksi kepercayaan pada media.
Popularitas internet dan televisi juga berkorelasi dengan tingginya kepercayaan terhadap kedua
platform tersebut di antara para peserta. Selama wawancara mendalam, platform media sosial sering
dinyatakan sebagai sumber informasi paling terpercaya di semua kelompok responden. Alasan utama
untuk ini adalah karena platform ini menawarkan berita hampir secara real-time serta memberi informasi
yang beragam. Para peserta juga mencatat bahwa interaktivitas media sosial memungkinkan mereka untuk
langsung berkomentar dan mendebat informasi yang salah. Televisi lebih dipercaya oleh kelompok marginal
karena siaran nasional dan mekanisme gatekeeping-nya.
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Kepercayaan pada saluran televisi sangat terpolarisasi. Kelompok marginal mempercayai Metro TV dan
tidak mempercayai tvOne, sedangkan kelompok non-marginal mempercayai tvOne dan tidak mempercayai
Metro TV. Kecenderungan politik dan identitas agama tampaknya menjadi faktor utama yang berperan
dalam preferensi televisi yang terpecah belah ini. Secara historis, tvOne cenderung melayani pandangan
Islam yang lebih puritan dan menstigmatisasi kelompok-kelompok marginal. tvOne juga memihak Prabowo
yang mendapat dukungan besar dari kelompok puritan Islam selama pilpres 2014 dan 2019. Sebaliknya,
Metro TV dikenal karena liputannya yang lebih liberal tentang isu-isu agama dan mendukung Jokowi yang
sering digambarkan moderat selama pemilu.
Kepercayaan pada media daring tidak terpecah seperti televisi. Media daring lama, yang membawa
brand media yang sudah mapan, dianggap dapat dipercaya oleh para peserta di semua kelompok. Kehadiran
mereka di media sosial dan mesin pencari web juga merupakan faktor penting yang meningkatkan
kepercayaan: para peserta cenderung mempercayai media yang sering muncul dalam notifikasi ponsel
mereka, dalam postingan media sosial, dan/atau di pencarian web. Peserta juga cenderung mempercayai
media daring yang berfokus pada penyediaan informasi lokal tentang daerah mereka. Namun, faktor utama
yang menentukan ketidakpercayaan terhadap media daring adalah praktik jurnalisme yang mengandalkan
sensasionalisme, misinformasi, dan clickbait. Latar negara media daring juga menjadi faktor penting bagi
sebagian peserta: merek yang membawa nama internasional (misalnya CNN Indonesia) dianggap tidak
dapat dipercaya karena afiliasi internasionalnya.
Secara umum, kemampuan peserta survei dalam mengidentifikasi fakta dan pernyataan pendapat
sangat rendah: 38,4% responden tidak dapat mengidentifikasi pernyataan pendapat, dan 28,33% tidak dapat
mengidentifikasi pernyataan fakta. Tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok marginal dan
yang non-marginal dalam kemampuan membedakan fakta dan opini.
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Kesimpulan
Kajian ini menemukan bahwa ekosistem media Indonesia bukanlah ruang yang aman bagi agama-agama
marginal. Sebagaimana dijelaskan dalam kesimpulan analisis isi, ruang yang diberikan media untuk
pemberitaan kelompok agama marginal masih sangat kecil. Meskipun agama resmi non-Islam menikmati
ruang liputan yang cukup, mereka hanya bersifat seremonial. Sebagian besar liputan diberikan untuk halhal seperti hari raya keagamaan. Sekalipun liputan berita teror Sigi cukup luas, hal ini dimungkinkan
karena ia dikemas dalam aspek wacana nasional dan global: terorisme. Dengan kata lain, isu-isu yang
terkait dengan kelompok agama marginal tidak memiliki nilai berita yang melekat, kecuali jika ditempatkan
dalam konteks “narasi besar” seperti “melawan terorisme”. Hal ini mengarah pada penggambaran kelompok
agama marginal sebagai “korban”. Mereka cenderung ditempatkan sebagai objek daripada subjek yang
dapat menceritakan sudut pandangnya sendiri.
Dalam konsumsi berita, internet di Indonesia (juga di seluruh dunia) telah menjadi media yang
sangat penting dalam memperoleh berita dan informasi, sementara media cetak dan radio secara bertahap
kehilangan relevansinya. Televisi bagaimanapun tetap menjadi pilihan populer untuk konsumsi berita
masyarakat. Data menunjukkan bahwa ini umum terjadi di semua peserta tanpa memandang agama, jenis
kelamin, dan demografi.
Perbedaan signifikan terlihat dari pemanfaatan internet bagi kelompok agama marginal dan nonmarginal. Penggunaan media sosial dan aplikasi chatting untuk mencari dan berbagi informasi keagamaan
secara dominan dilakukan oleh kelompok agama marginal. Di sisi lain, meski kelompok agama nonmarginal juga menggunakan internet untuk tujuan tersebut, mereka masih belum meninggalkan televisi
sebagai sarana untuk mengakses informasi keagamaan. Sayangnya, perubahan tren konsumsi informasi
dari internet tidak didukung oleh keterampilan dan pengetahuan dasar literasi media.
Berdasarkan temuan dari analisis isi dan kajian khalayak, ada dua hal yang menonjol. Pertama,
minimnya ruang berita bagi kelompok agama marginal dan kuatnya narasi korban terkait dengan
temuan kajian khalayak yang menunjukkan rendahnya kepercayaan kelompok agama marginal terhadap
media (terutama televisi). Dalam FGD dan wawancara mendalam, mayoritas kelompok agama marginal
menyatakan bahwa mereka merasa pemberitaan media cenderung bias dan menyimpang karena pandangan
mereka sering diabaikan.
Tersingkirnya kelompok agama marginal di ruang publik berdampak pada pola konsumsi media
mereka. Penelitian ini menemukan bahwa mereka cenderung mencari dan berbagi informasi keagamaan
secara komunal. Media arus utama lebih menjadi ruang untuk hal-hal yang tidak terkait dengan identitas
agama mereka. Dengan demikian, wajar jika mereka memberikan penilaian positif ketika ditanya apakah
konten yang diproduksi media di Indonesia mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi.
Ketidakseimbangan muncul ketika kelompok agama marginal dan non-marginal diminta untuk menjawab
apakah pemberitaan media mewakili “kepentingan pribadi”. Kelompok agama non-marginal mayoritas
menjawab “ya”, sementara mayoritas kelompok agama marginal menjawab “tidak”. Meski terlihat tidak
konsisten, nyatanya data ini juga bisa dibaca sebagai tanda bahwa kelompok agama marginal telah
menormalisasi pengucilan identitas kelompok mereka dari ruang publik. Hal yang sama tidak terjadi pada
kelompok agama non-marginal (Muslim Sunni) yang merasa kebutuhan mereka akan informasi keagamaan
terpenuhi dengan informasi yang tersedia dari media arus utama.
Kedua, polarisasi terjadi baik pada tingkat produksi maupun tingkat konsumsi informasi. Contoh
terbaik untuk menggambarkan hal ini di tingkat produksi adalah kontrasnya perbandingan liputan berita
Metro TV dan tvOne, seperti pada bagaimana mereka meliput isu kembalinya kelompok Syiah dari kamp
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pengungsi. Ketika Metro TV meliput acara ini dengan framing netral, tvOne enggan memberi ruang.
tvOne malah menyiarkan sebuah artikel tentang "Bid’ah Muslim Syiah" dalam Fact Episode pada tanggal
31 Agustus 2020. Didorong oleh model bisnis dan liputan “berita potongan (serial)”, media daring juga
berperan dalam membangun polarisasi semacam ini. Pada akhirnya, seperti yang telah kita lihat dalam
kajian khalayak, ada polarisasi kepercayaan pada media. Kelompok agama non-marginal cenderung lebih
percaya tvOne, sedangkan kelompok agama marginal cenderung lebih percaya Metro TV.
Dalam hal ini, menarik untuk melihat bagaimana Tempo dinilai sebagai media yang tidak layak
dipercaya oleh kelompok agama marginal maupun non-marginal. Alasan yang muncul dari partisipan
adalah karena pemberitaan Tempo dinilai “provokatif” atau “memecah belah”. Padahal, berbeda dengan
argumen tersebut, riset Indeks Media Inklusif justru menempatkan Tempo.co.id di posisi kedua sebagai
media paling inklusif setelah Tirto.id (Thaniago, 2020).
Tempo memiliki tempat yang unik dalam sejarah pers Indonesia serta memiliki reputasi independen
dan kritis dengan gaya penulisan yang lugas. Temuan bahwa media ini dianggap “provokatif” oleh kelompok
agama marginal dan non-marginal menyiratkan polarisasi yang kuat. Pasalnya, di tengah polarisasi politik
saat ini, Tempo kerap “menyerang” kelompok konservatif yang diwakili Islamis sekaligus “nasionalis” yang
diwakili rezim Jokowi (Thaniago, 2019).
Polarisasi yang kuat juga dapat ditemukan pada sentimen negatif kelompok agama non-marginal
ketika melihat liputan "hidup rukun antara Syiah dan Sunni di Jepara". Uniknya, banyak peserta FGD yang
bukannya “senang” melainkan “setuju” dengan konten tersebut. Mereka merasa konten semacam ini tidak
boleh diberi ruang terlalu banyak karena takut menyebarkan ajaran agama sesat. Namun, mereka secara
rasional dapat menerima bahwa konten tersebut adil atau dalam kata-kata peserta: "netral". Sekalipun tidak
secara langsung, dapat diasumsikan bahwa sentimen ini juga ditangkap oleh model pengukuran peringkat
atau analisis media sosial yang kemudian menentukan model produksi berita di televisi dan media daring
ketika meliput kelompok agama marginal. Pemberitaan media tentang isu kelompok agama marginal
memiliki dua pendekatan. Pertama, mereka berfokus pada aspek seremonial dalam peliputan perayaan hari
besar keagamaan. Kedua, jika mereka harus meliput konflik, mereka memilih menjauhkan diri dari analisis
mendalam tentang peristiwa tersebut. Mereka lebih suka menggunakan gaya “jurnalisme pernyataan” yang
biasanya hanya mengandalkan pernyataan sumber resmi. Dengan melakukan ini, mereka menghindari
risiko diserang oleh kelompok Islam garis keras seperti yang telah sering terjadi.
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Rekomendasi
IMS dan Remotivi berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi media, jurnalis, lembaga
pendidikan, organisasi pengembang media, pembuat kebijakan dan regulator yang beroperasi di Indonesia.
Dalam upaya untuk menindak temuan dari analisis isi dan kajian khalayak, kami merekomendasikan halhal berikut:

Untuk media dan jurnalis:
•

Go local: Pastikan kehadiran lokal yang lebih baik (dan pertimbangkan untuk mempekerjakan jurnalis
dari komunitas lokal) dan laporkan langsung dari komunitas.

•

Bangun hubungan dengan khalayak: Bangun rasa percaya dengan khalayak, kenali kebutuhan dan
perspektif mereka dan temui mereka di komunitas lokal mereka untuk membangun dan meningkatkan
kepercayaan.

•

Gunakan bahasa yang tepat dan bentuk sapaan yang penuh hormat: Kepekaan bahasa dan pilihan kata
diperlukan untuk menunjukkan pemahaman dan rasa hormat terhadap praktik budaya.

•

Berhati-hatilah dengan stereotipe: Meskipun tampak logis untuk menghadirkan kelompok minoritas
sebagai korban dalam situasi tertentu, penggambaran seperti itu dapat berdampak buruk pada cara
mereka dipandang oleh orang lain dan memperlemah posisi mereka dalam pandangan masyarakat.
Utamakan transparansi dan sertakan dokumentasi: Orang-orang memiliki sifat skeptis alami terhadap
informasi yang mereka temui dan perlu diyakinkan dengan fakta dan dokumentasi yang kuat, kalau
bisa dalam bentuk gambar.

Untuk pembuat kebijakan dan regulator:
•

Kembangkan pedoman etika: pastikan representasi minoritas agama yang lebih baik di media dengan
mengembangkan dan mengadopsi perangkat pedoman yang diterima secara umum dan diratifikasi oleh
dewan pers dan organisasi industri media.

•

Atasi polarisasi media, termasuk di media sosial: mulai dorong diskusi dengan industri media tentang
polarisasi di media dan konsekuensinya terhadap perpecahan dan polarisasi masyarakat.

•

Pertimbangkan peningkatan (swa)regulasi konten: regulasi bisa menjadi alat yang berguna (jika
digunakan dengan bijak) untuk melawan meningkatnya polarisasi dan terbatasnya representasi
kelompok minoritas agama (serta minoritas lainnya) di Indonesia.

•

Mengatasi defisit kepercayaan di media: karena khalayak semakin mengandalkan platform media sosial
untuk berita dan informasi, perhatian harus diberikan pada kepercayaan yang berkurang terhadap
media dan organisasi berita.

•

Mendukung media komunitas yang dimiliki oleh kelompok agama marginal: Kita perlu memperkuat
media komunitas dengan memberikan pelatihan dan pendanaan bagi mereka sehingga mereka dapat
menyuarakan pandangan dan aspirasi mereka.
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•

Lindungi hak jurnalis untuk berserikat: meski Undang-Undang Pers (1999) menjamin jurnalis untuk
bisa berserikat, dalam praktiknya masih menjadi tantangan bagi jurnalis untuk berserikat.

Untuk organisasi pengembangan media dan lembaga pembelajaran:
•

Dorong orang-orang dengan latar belakang minoritas untuk mengejar karir di bidang jurnalisme:
meningkatkan jumlah jurnalis dengan latar belakang minoritas dapat meningkatkan representasi
minoritas agama yang lebih baik dan lebih akurat.

•

Memastikan akses informasi yang lebih baik, paling tidak dalam hal liputan minoritas: memberikan
stimulus ekstra bagi media alternatif untuk melaporkan agama minoritas dan penghayat kepercayaan
sambil tetap menjamin representasi yang akurat.

•

Meningkatkan pemahaman tentang sektor media alternatif: melakukan kajian dan menganalisis
lingkungan bisnis untuk media alternatif yang meliput agama minoritas dapat memberikan saran dan
dukungan yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka.

•

Memprioritaskan perempuan dan kelompok marginal lainnya: perempuan, etnis minoritas dan orangorang yang tinggal di daerah pedesaan memiliki akses informasi yang lebih sedikit dibandingkan
kelompok lain serta tingkat melek media dan digital yang lebih rendah. Perhatian khusus kepada
kelompok-kelompok ini penting untuk memastikan mereka tidak tertinggal.

•

Mengembangkan mekanisme cek fakta yang sudah ada untuk mencakup isu minoritas agama dan
kepercayaan: sediakan alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan cek fakta, termasuk
dalam bahasa lokal. Mekanisme cek fakta yang sudah ada di Indonesia belum mencakup minoritas
agama dan kepercayaan.

•

Melatih jurnalis untuk membangun hubungan dengan khalayak: bantu jurnalis memahami potensi
besar keterlibatan aktif dengan khalayak untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan konten mereka.

•

Tingkatkan literasi media publik dan kemampuan mereka dalam mencari informasi: konten dan informasi
berkualitas hanya berdampak jika ia berhasil menjangkau dan melibatkan khalayak. Pengembangan
kemampuan khalayak untuk menilai dan menemukan berita serta informasi berkualitas sangat penting
untuk keberhasilan upaya pengembangan media.

•

Perlu kajian tentang model bisnis media alternatif: hal ini penting menimbang tantangan media di
Indonesia saat ini adalah keberlanjutan. Ada banyak media alternatif yang tutup karena kesulitan
membiayai operasi. Meski isu ini sudah dikenal cukup luas, belum ada kajian komprehensif tentang
model bisnis ideal untuk pembiayaan media alternatif. Oleh karena itu, kajian komparatif tentang model
bisnis komunitas media komunitas di Indonesia, antara yang gagal ataupun sukses, perlu dilakukan.
Perlu dilakukan juga kajian terkait praktik baik dan kesuksesan bisnis model media komunitas yang
ada di luar Indonesia.
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Lampiran 1:
Detail data analisis konten
Distribusi Topik (Berita Televisi)

Teror di Sigi
(Kristen)

Kontroversi Yaqut
Cholil (Semua)

Pengungsian
paksa Sampang
(Syiah)

Sengketa Kwan
Sing Bio (Buddha
& Konghucu)

Penutupan
makam Sunda
Wiwitan
(penghayat
kepercayaan)

Total media

Kompas

19

8

-

-

-

27

iNews TV

9

4

-

2

-

15

Metro TV

5

9

1

-

1

16

tvOne

14

3

5

-

-

22

Total

47

24

6

2

1

80

Distribusi Topik (Berita Daring)
Penutupan
makam
Sunda
Wiwitan
(penghayat
kepercayaan)

Penutupan
paksa masjid
(Ahmadiyah)

Pengungsian
paksa
Sampang
(Syiah)

Teror di Sigi
(Kristen)

Kontroversi
Blackpink
(Hindu)

Sengketa
Kwan Sing
Bio (Buddha &
Konghucu)

Kontroversi
Yaqut Cholil
(Semua)

Total
media

Tirto

2

2

1

4

-

-

2

11

CNN

1

-

1

5

-

-

8

15

Kompas

8

7

-

14

2

4

2

37

Republika

2

-

1

17

2

-

6

28

Okezone

-

-

-

11

3

-

7

21

Tribunnews

15

-

5

30

6

5

7

68

Total

28

9

8

81

13

9

32

180
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Lampiran 2:
Detail data kajian khalayak
Seberapa Sering Anda Mengakses Media Daring?
Non-marginal

Marginal

Setiap hari

92.71%

Setiap hari

89.58%

4-6 kali/minggu

1.58%

4-6 kali/minggu

0.00%

1-3 kali/minggu

1.58%

1-3 kali/minggu

8.33%

1-3 kali/bulan

0.00%

1-3 kali/bulan

0.00%

Jarang

2.60%

Jarang

0.00%

Tidak sama
sekali

1.56%

Tidak sama
sekali

2.08%

Seberapa Sering Anda Mendengar Radio?
Non-marginal

Marginal

Setiap hari

9.38%

Setiap hari

6.25%

4-6 kali/minggu

1.56%

4-6 kali/minggu

0.00%

1-3 kali/minggu

4.69%

1-3 kali/minggu

0.00%

1-3 kali/bulan

1.56%

1-3 kali/bulan

2.08%

Jarang

35.42%

Jarang

35.42%

Tidak sama
sekali

47.40%

Tidak sama
sekali

47.92%

Tidak punya
akses

8.33%

Survey: Seberapa Sering Anda Membaca Surat Kabar Cetak?
Non-marginal

Marginal

Setiap hari

4.17%

Setiap hari

10,42%

4-6 kali/minggu

1.04%

4-6 kali/minggu

2.08%

1-3 kali/minggu

5.73%

1-3 kali/minggu

2.08%

1-3 kali/bulan

3.65%

1-3 kali/bulan

2.08%

Jarang

41.67%

Jarang

58.33%

Tidak sama
sekali

42.71%

Tidak sama
sekali

22.92%

Tidak spesifik

1.04%

Tidak punya
akses

2.08%
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Survei: Umumnya, Anda mendapat Informasi dari Berita atau Orang Lain?
Non-marginal

Marginal

Aktif mencari sendiri

50.00%

Aktif mencari sendiri

62.50%

Dari media

25.00%

Dari media

25.00%

Dari orang lain

14.58%

Dari orang lain

6.25%

Sama seringnya

10.42%

Sama seringnya

6.25%

Survei: Apakah Anda Biasanya Mendiskusikan Berita Terkini
dengan Orang Lain?
Non-marginal

Jika Iya, Anda Berdiskusi dengan Siapa?

Marginal

Non-marginal

Marginal

Ya

91.67%

Ya

81.25%

Teman

65.91%

Teman

61.545

Tidak

8.33%

Tidak

18.75%

Keluarga

54.55%

Keluarga

45.15%

Komunitas

22.73%

Komunitas

23.08%

Pasangan

18.18%

Pasangan

15.38%

Kolega

4.55%

Kolega

Survei: Apa Informasi yang Anda Biasa Cari di Media?
Non-marginal

Marginal

Berita terkini

86.46%

Berita terkini

77.08%

Hiburan

42.19%

Politik

62.50%

Politik

31.25%

Berita internasional

39.58%

Berita internasional

31.77%

Hiburan

20.83%

Gaya hidup

23.96%

Gaya hidup

18.75%

Olahraga

21.58%

Ekonomi

14.58%

Ekonomi

19.27%

Sains/teknologi

10.42%

Sains/teknologi

7.29%

Sosial budaya

4.17%

Cuaca

7.81%

Cuaca

2.08%

Frekuensi Akses Media Berdasarkan Kelompok Usia
Usia

Koran

Televisi

Radio

Internet

Media sosial

Dewasa

1.99

5.07

2.06

5.91

5.85

Lansia

2.13

5.46

1.87

5.45

5.69

Muda

1.87

4.03

2.08

5.92

5.89

* Total Responden: 240 (70 muda, 90 dewasa, 80 lansia)
* Skala nilai 1-6, 1 tidak pernah mengonsumsi and 6 mengakses secara harian

7.69%
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Tingkat Pendidikan Berdasarkan Kelompok Usia
Vokasional

Sarjana

Pascasarjana

SD

SMA

SMP

Tidak
sekolah

Pendidikan
agama

Total

Dewasa

11

20

1

1

52

2

1

-

88

Lansia

11

14

3

2

41

7

-

1

79

Muda

4

5

-

-

61

3

-

-

73

Total

26

39

4

3

154

12

1

1

240

Usia

September 2021

Bab 6:
Referensi

Indonesia

68 / Indonesia

Buku dan publikasi penelitian
Alvara Research Institute (2019) “Indonesia Muslim Report 2019: The Challenges of Indonesia Moderate
Moslems”. Publikasi survei.
Aspinall, E. & Mietzner M. "Indonesian Politics in 2014: Democracy’s Close Call" dalam Bulletin of
Indonesian Economic Studies, vol. 50, edisi 3, hal. 347-369.
Badan Pusat Statistik (2018), Statistik Pemuda Indonesia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik (2019, 17 Oktober). Proporsi Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menonton
Acara Televisi Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin. Diterbitkan
di bps.go.id
Buehler, M. 2013. "Subnational Islamization through Secular Parties: Comparing Shari’a Politics in Two
Indonesian Provinces", in Comparative Politics 46 (1), 63-82.
Bush, Robin (2008), Regional sharia regulations in Indonesia: anomaly or symptom? in Fealy, Greg, and
White, Sally, eds, Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia, Institute of Southeast Asian
Studies, Singapura, hal. 174–191.
Dhakidae, Daniel (2003), Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
Fossati, Diego, Hui Yew-Foong, & Siwage Dharma (2017), The Indonesian National Survey Project:
Economy, Society and Politics. ISEAS series of Trends in Southeast Asia, no. 10.
Heychael, Muhamad (2014). Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014: Ketika Media jadi
Corong Kepentingan Politik Pemilik. Jakarta: Remotivi.
Heychael, M. & Wibowo K. (2014). Melipat Indonesia dalam Berita Televisi: Kritik atas Sentralisasi
Penyiaran. Jakarta: Remotivi.
Hicks, Jacqueline. (2014). Heresy and authority: understanding the turn against Ahmadiyah in Indonesia.
South East Asia Research 22, 3, hal. 321–339.
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia & KataData Insight Center (2020), Status
Literasi Digital Indonesia: Survei di 34 Provinsi, laporan riset.
Lembaga Survei Indonesia (December, 2020), Rilis Survei Nasional: Tren Persepsi Publik tentang Korupsi
di Indonesia, laporan survei.
Luviana. (2012). Jejak Jurnalis Indonesia: Pemetaan Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan di Indonesia.
Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
Nadzir, Ibnu, Sari Seftiani & Yogi Setya Permana. (2019). Hoax and Misinformation in Indonesia: Insights
from a Nationwide Survey, in ISEAS Perspective, edisi 2019, no. 92.
Abdullah, N. & Osman, M. N. M. (2018). Islamisation in the Indonesian media spaces new sites for a conservative
push, Journal of Religious and Political Practice, 4:3, 214-232, DOI: 10.1080/20566093.2018.1525894

Komunitas Agama Marginal dalam Media di Indonesia / 69

Rakhmani, I. (2016). Mainstreaming Islam in Indonesia. London, New York, Shanghai. Palgrave McMillan.
Rochyadi-Reetz, Mira, Maryani, Eni & Agustina, Anna. 2020. Media Use and Gratification Sought by
the Public during the Coronavirus Outbreak in Indonesia: A National Survey. Jurnal Komunikasi - Ikatan
Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol. 5(1): 111-124.
Sunarwoto. 2016. Salafi Dakwah Radio: A Contest for Religious Authority. Archipel: Études interdisciplinaires
sur le monde insulinien 91: 203–230. doi:10.4000/archipel.314.
Thaniago, Roy. 2020. Inclusive Media Index: Report Card on Indonesia’s Online Media in Reporting the
Marginalized Groups. Jakarta: Remotivi.

Artikel media dan berita
Kompas.com. (2018, December 1). Mahalnya Ongkos Politik. Artikel terbit di kompas.com
CNN Indonesia. (2020, November 28). PGI: Rumah Dibakar Kelompok Ali Kalora di Sigi Tempat Ibadah.
Artikel terbit di cnnindonesia.com
CNN Indonesia. (2020, November 29). Kepala Polda Sulawesi Tengah: Tidak Ada Gereja yang Dibakar.
Artikel terbit di cnnindonesia.com
CNN Indonesia. (2020, December 25). MUI Ingatkan Yaqut Berperilaku seperti Menteri soal Ahmadiyah.
Artikel terbit di cnnindonesia.com
Hellena, S. (2020, December 16). Berbeda-beda tapi Sama: Keberagaman Konten Televisi Indonesia.
Artikel terbit di remotivi.or.id
Hikam, H. A. A. (2020, March 15). Ekonom Tolak Lockdown: 70% Berputar di Jakarta. Artikel terbit di
finance.detik.com
Tempo (2018, December 13). Perempuan Jadi Narasumber Media Hanya 11 Persen. Artikel terbit di Tempo.
co
tvOne. (2012, September 26). “Kabar Petang”, episode Warga Pengikut Syiah & Sunni Hidup Rukun. Siaran
TV, dipublikasi ulang youtube.com
Kenawas, Y. C. (2020, September 29). Dynastic politics: Indonesia’s new normal. Artikel terbit di
indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au
Khoer, M. (2014, May 31). JOKOWI VS PRABOWO: Syiah Internasional Dukung Jokowi-JK. Artikel terbit
di kabar24.bisnis.com
Komisi Penyiaran Indonesia. (2016, August 22). Teguran Tertulis Program Siaran “Damai Indonesiaku”
tvOne. Artikel terbit di kpi.go.id
Kurniawan, F. (2017, November 14). Seberapa Banyak Jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia?
Artikel terbit di tirto.id

70 / Indonesia

Kurniawan, T. (2020, November 29). Kronologi 4 Jemaat Gereja Korban Keganasan Teroris di Sigi Sulteng,
Kelompok Ali Kalora Mulai Diburu. Artikel terbit di jambi.tribunnews.com
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Daftar Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia.
Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artikel terbit di
labbineka.kemdikbud.go.id
Metro TV News. (2020, July 30). Bedah Editorial MI: Pengakuan Semu Atas Aliran Kepercayaan. Video
terbit di youtube.com
Okezone. (2020, November 28). Pembunuhan dan Pembakaran Rumah Ibadat di Sigi, GP Ansor: Biadab
dan Keji! Artikel terbit di news.okezone.com
Pratama, H. (2020, November 5). Darian Penganut Aliran Syiah, 21 di Antaranya Tolak Ikuti Ikrar untuk
Kembali ke Ajaran Aswaja. Artikel terbit di madara.tribunnews.com
Pusparisa, Y. (2020, November 23). Masyarakat Paling Banyak Mengakses Informasi dari Media Sosial.
Artikel terbit di databoks.katadata.co.id
Putra, E. P. (2020, November 05). Ratusan Warga Syiah Sampang Deklarasi Masuk Sunni. Artikel terbit di
republika.co.id
Ramadhan F. M. (2019, October 3). Potensi Konflik Kepentingan 262 Pengusaha yang Jadi Anggota DPR.
Artikel terbit di grafis.tempo.co
Saputri, M. (2020, November 29). Pembunuhan di Sigi: Kapolda Sebut Tak Ada Pembakaran Gereja. Artikel
terbit di tirto.id
Saputro, F. A. (2020, December 28). Legislator Minta Menag Hati-Hati Sampaikan Pernyataan. Artikel
terbit di republika.co.id
Suparno. (2020, November 6). Penganut Syiah yang Dibaiat Jadi Suni Kembali ke Pengungsian di Sidoarjo.
Artikel terbit di news.detik.com
Talk Show tvOne. (2020). Sebelum Perayaan, Jamaah Syiah Kerap Dapat Ancaman | Fakta tvOne. Video
terbit di youtube.com
Tribun Jabar. (2020, November 28). Satu Keluarga Dibunuh, Jasadnya Dibiarkan Berjam-jam, Tetangga
Malah Kabur ke Hutan Karena Takut. Artikel terbit di jabar.tribunnews.com
Tribunnews. (2014, June 9). Janji Prabowo Lindungi Syiah dan Ahmadiyah Diapresiasi Sekaligus Ditagih.
Artikel terbit di tribunnews.com
Tv One. (2020, September 1). Ramai Penolakan, Syiah Tetap Berjalan | [FULL] Fakta tvOne. Video terbit
di tvonenews.com
Jayani, D. H. (2020, February 2). 10 Media Sosial yang Paling Sering Digunakan di Indonesia. Artikel terbit
di databoks.katadata.co.id
Wibowo, Kunto A., Detta R., & Eni M. (2019). In Indonesia, Young and Old Share Fake News on Social
Media. Artikel terbit di jakartapost.com
Agustina, W. (2018, February 10). Terungkap, Indonesia Punya Media Massa Terbanyak di Dunia. Artikel
terbit di nasional.tempo.co

IMS (International Media Support) is a nonprofit organisation supporting local media in
countries affected by armed conflict, human
insecurity and political transition. Peaceful,
stable societies based on democratic values
rely on ethical and critical journalism that
aims to include, not divide.
Good journalism | Better societies

