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LAPORAN MEDIA MASSA TENTANG KONFLIK 
ANTAR- ETNIK DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA 

BAG1 PENDIDIKAN MULTIKULTURAL 

Isr~armi Moeis" 

Abstract: The discussion in this article is based on a research study of mass media reports about 
conflict in Indonesia. It focused on conflict at Amhon, Poso, Sambas and Sampir as reporting by 
Republika, Kompas, and Media Itidonesia. These area were ass~~~ned as the wider ethnic conflict than 
the ones at other places. The study tried to analyze how the nationally widespread mass media report 
the conflict at those areas. Then, based on this analysis developed some implications which worth 
applying for multiculrural education in Indonesia. In this study there are two main results can be 
learned. Firstly, the three mass media seemed to conclude that the conflict was developed by 
intellectual actors behind the scene. It implies that the people who were involved in the conflict less 
critical to identify the provocations of the ccnflict. Secondly, the study found that the same conflict 
was reported at different orientation. It means that Inass media were highly influenced by their interest 
(ideology). Meanwhile, in the n~ulticultural society, mass media is expected to be much concern with 
the role as bridging of differences in society. Consequently, based on these findings the education 
especially multicultural education is suggested to develop the critical approach in order to ed~~cate 
students be more sensitive about the important issues ofn~ulticultural society. 

Keywords: mass media, ethnic conflict, multicultural education 

Tulisan singkat ini diangkat dari hasil peneli-tian 
dalam rangka disertasi penulis mengenai kerangka 
konseptual pendidikan multikultural transformatif 
(2006). Satu dari kajian utama penelitian ini 
adalah kajian kritis mengenai laporan media 
tentang konflik antar warga di tiga daerah yaitu 
Ambon, Sambas dan Sampit, serta Poso. Hasil 
analisis ini melahirkan satu rekomendasi 
mengenai bentuk pendidikan multikultural yang 
dibutuhkan bagi masyarakat majemuk di 
Indonesia. Namun dalam keter-batasan tulisan 
singkat ini penulis mencoba merangkum beberapa 
pokok pikiran yang rele-van bagi tema tulisan ini. 
Qleh karena itu, pe-mikiran-pemikiran yang 
dikemukakan dalam tulisan ini mungkin sekali 
sangat superfisial, namun diharapkan dapat 
menjadi satu bahan pemikiran bersama bahwa 
masyarakat Indo-nesia sebagai masyarakat 
rnultikultural me-miliki keunikan yang menuntut 
poia pen-didikan multikultural yang juga unik. 

Untuk memudahkan pembahasan dalam 
niakalah ini, uraian dalani tulisan dibagi 
dalam tiga sub topik yaitu (1) peran media 
massa dalam masyarakat multikultural, (2) 
liputan media rnassa nasional tentang kon- 

flik, dan (3) implikasi pemberitaan media massa 
bagi pendidikan mulfiikultural. 

P E R A N  M E D I A  M A S S A  D A L A M  
MASYARAKAT MULTIKULTURAL 

Kenyataan di tengah masyarakat Indo-nesia 
dewasa ini menunjukkan arus balik ketika 
keraganlan budaya, agama, dan suku-bangsa 
menjadi pemicu terjadinya pertikaian internal 
dalam masyarakat. Sejak reformasi banyak 
konflik yang muncul ke permukaan baik 
bemuansa politik, atau bernuansa etnik, agama, 
maupun hanya sekedar perwujudan rasa 
ketidakpuasan. Dalam laporan situs FISIP 
UNMUL (2003), diidentifikasi bahwa konflik ada 
yang bersifat sporadis misalnya kerusuhan antar- 
warga, dan ada yang bersifat laten atau ber- 
kepanjangan seperti konflik Aceh, Ambon, Poso, 
dan bahkan yang terakhir konflik di Papua. 

Sejauh ini media massa baik lokal mau 
pun nasional banyak berperan dalam meng-angkat 
berita tentang konflik yang terjadi di berbagai 
tempat. Melalui laporan para wartawan, media 
m a s s a  t e l a h  m e n d o k u m e n t a s i k a n  d a n  
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mempublikasikan secara konsisten berbagai 
peristiwa konflik di berbagai tempat, dan bahkan 
diulas dengan berbagai pendapat pe-ngainat. Bagi 
sebagian besar n~asyarakat yang berada di luar 
wilayah konflik laporan-laporan dan tulisan media 
lnassa men~pakan sumber infomlasi utaina untuk 
mengetahui suatu peristiwa. Dari laporan itu juga, 
publik dapat mengetahui bahkan mengamati 
konflik yang sedang terjadi atau yang telah 
berlalu. Dari sisi masyarakat peinbaca, media 
massa adalah suinber infonnasi untuk mengetahui 
peristiwa yang terjadi dalam interaksi sosial 

Sebagai sumber berita media massa me- 
miliki keunikan dalam beberapa hal. Pertama, 
media massa Cjumalisme) adalah sistem yang 
dilahirkan masyarakat untuk memasok berita 
(Kovach & Rosenstiel, 2001: 2), karena dalam 
kehidupan sosial, orang memiliki atribut yang 
disebut "naluri kesadaran" yakni menghendaki 
adanya informasi dari dunia di luar diri sehingga 
hidup dirasakan tidak terisolasi. Bahkan dalam 
masyarakat  multikultural  media massa 
diharapkan sebagai "ruang publik" yang dapat 
menjembatani keragaman (wmv.wikipe- dia.com, 
2005). Secara naluri, orang menaruh harapan 
kepada media massa untuk memberi informasi 
yang tidak bias, serta memenuhi kaidah kejujuran 
dalam pemberitaan. 

Kedua, dari sisi media massa ada kebijak-an 
redaksional dalam menyampaikan berita. 
Kadang-kadang karena pertimbangan redaksi- 
onal tersebut media massa memilih alur 
pemberitaan yang tidak berpihak kepada ke- 
butuhan masyarakat banyak. Dalam bahasa 
Chonisky ( 1  997) disebut dengan hegemoni. 
Keberpihakan media massa kepada kepentingan 
diri sendiri ini menjadikan informasi dari media 
massa ."terbiaskanU sehingga bagi pembaca awam 
sulit membedakan mana fakta, mana ke-pentingan 
(orientasi atau ideologi) yang me-latarbelakangi 
penyusunan fakta dalam bentuk berita. 

Terakhir, berita-berita disampaikan ke- 
pada pembaca melalui bahasa. Dalam pandang- 
an filsafat bahasa, segala sesuatu tentang 
bahasa adalah masuk kategori utama dalam 
filsafat pengetahuan, kebenaran, makna, dan 
aka1 budi. Oleh karena itu, perhatian utama 
bagi pemerhati bahasa atau segala sesuatu yang 
terkait dengan penggunaan bahasa ada-lah apa 
hubungan antara pernyataan (state-ment) 
dengan keadaan (state of affairs) yang 

dideskripsiltan (Cavallaro, 2004: 10). Implikasi 
pandangan filsafat ini menuntut konsumen 
berita perlu inencermati setiap peinberitaan 
dari sisi teks sekaligus konteksnya. 

Dari tiga fernonella tersebut, disiinpulkan 
bahwa media massa adalah sarana yang di- 
butuhkan masyarakat scbagai sumber infor-masi. 
Akan tetapi, diperlukan kekritisan untuk 
mencerna setiap sajian infomasi dari media inassa. 

Dari kalangan ilmuwan sosial, hubungan 
kekuasaan (power relation) merupakan alasan 
utama mengapa perlunya cara pandang kritis 
dalam mencerna berita dari media massa. Media 
massa bergerak dalam masyarakat yang ditandai 
oleh adanya penyebaran kekuasaan yang 
diberikan kepada individu, kelompok, dan kelas 
sosial secara tidak merata, serta dalam beberapa 
ha1 media berkaitan dengan struktur politik dan 
ekonolni yang berlaku (Me Quail, 1987: 52). Oleh 
karena itu, media massa memiliki konsekuensi dan 
nilai eko-nomi, serta merupakan objek persaingan 
untuk memperebutkan kontrol dan akses dan juga 
tidak dapat terlepas dari peraturan politik, 
ekonolni, dan hukum. 

Dalam disertasi yang berjudul Konstruhi 
Realitas Politilc dalam Media Massa: Sebuah 
Studi Critical Discourse Analysis terhadap 
Berita-Berita Politik, Hamad (2004: 180) mem- 
buktikan bahwa di balik berita-berita yang 
diungkap oleh media massa (koran) terdapat 
"muatan" ideologis yang berbeda antara satu 
koran dengan koran yang lainnya. Setiap koran 
memiliki konstruksi makna, pencitraan, 
pemihakan, dan kepentingan yang diperjuang-kan 
sesuai dengan "muatan" ideologis yang dianutnya. 
Demikian pula dalam penelitian Riyadi yang 
dilakukan pada tahun 1994, 1995, dan 1996 
mengenai editorial di harian Kompas, Suara 
Karya, Stlara Pembaharuan, Jawa Pos, dan 
Republika (Riyadi, 2003: 43), terungkap bahwa 
suatu masalah sosio-kultural adakalanya 
ditanggapi secara layak dan terang, adakalanya 
tidak oleh media massa. Hal ini ter-gantung.pada 
pertiinbangan penulis (editorial), jika masalah itu 
"aman", terutama menyangkut kebijakan 
pemerintah, akan ditanggapi dengan sikap yang 
jelas. Akan tetapi, jika masalah itu "riskan" secara 
sosia kultural, media massa cenderung memilih 
sikap mendukung atau tidak menyinggung sama 
sekali. 

Demikian kuatnya bayang-bayang hege- 
moni di balik berita suatu media massa, maka 



nienilrilt Fairclo~~gli ( 1  995:36-41) media massa 
adalah suatu lembaga sosial yang berisi for~iiasi 
ideologis secara terpisah-pisah (ideological- 
disczirsive forntations) yang diaso-siasikan dengan 
berbagai kelompok yang ber-beda dalam lenibaga 
tersebut. Dalani forniasi itu ada ideologi yang 
dominan secara jelas yang terus berupaya 
nienienangkan penerimaan terhadap ideologi itu. 
Pendapat ini sejalan dengan pandangan Van Dijk 
(1998) yang me-lakukan kajian khusus tentang 
hubungan media massa dan rasisme di Eropa, 
menyatakan bahwa pada kadar tertentu media 
massa merefleksikan apa yang dikatakan oleh 
politisi atau publik (general public). Dalam 
penelitian-nya disimpulkan bahwa media massa di 
Eropa memainkan peran yang sentral dalam mem- 
pertahankan status quo etnik. Hasil penelitan ini 
sejalan dengan penelitian lain mengenai 
pandangan media massa di Inggris dan Polandia 
terhadap etnik minoritas yang me-nunjukkan 
antara lain baliwa media massa Inggris cenderung 
menampilkan kelompok etnik minoritas sebagai 
pelaku teroris, krimi-nal, dan korban diskriminasi, 
sementara media Polandia menampilkan etnik 
minoritas sebagai kelompok tersendiri yang hidup 
ter-pisah dari kelompok :ah, dan berita mereka 
yang dikaitkan dengan kontroversi sejarah. Media 
massa di kedua negara  itu cenderung  
memperlihatkan etnik minoritas menurut apa yang 
mereka pikirkan atau pahami tanpa me-libatkan 
atau partisipasi dari kelompok etnik ter-sebut 
(Kimlikiwiech, 1998). 

Pandangan kritis terhadap media tidak 
hanya muncul dari kalangan ilmuwan, bahkan 
kalangan pendidik pun di negara maju seperti 
Amerika Serikat, Kanada, dan Australia se-pakat 
bahwa untuk mengeksplorasi media dalam 
pendidikan perlu diperhatikan beberapa prinsip 
dasar (Considine, 1995). Prinsip-prinsip ini 
berangkat dari pandangan sebagai berikut. 
( I )  Media adalah konstruksi. Bila dalam ada- 
gium lama dikatakan bahwa "kamera tidak 
pernah dusta", maka dalam era komputeri-sasi 
berubah menjadi "penglihatan tidak dapat 
dipercaya". Artinya semua media saat ini bukan 
lagi konstruksi realita tetapi konstruksi yang 
didisain, dipilih, diedit, dan digabungkan 
secara akurat. Media menunjukkan kepada kita 
dunia, tetapi dunia yang sudah diseleksi dan 
bahkan merupakan pandangan yang tidak re- 
presentatif. 

(2) Media massa menghadirkan realita yang 
terkonstru ksi (cons/ruc/ion realily). Dalalii 
ha1 ini perlu disadari bahwa ada liubung-an 
antara cara-cara media menghadirkan dunia 
dengan cara konsumen memper-sepsi berita. 
Saat ini media nlassa meng-liadirkan 
kejaliatan 10 kali lebih besar  dar i  
kenyataannya, sehingga orang ~nempersepsi 
dunia sedem ikian kerasnya. 

(3) Pengguna metnahaliii media massa ber- 
dasarkan sudut pandang yang berbeda. Untuk 
media lnassa yang sama dibaca oleh kelornpok 
etnik yang berbeda akan menghasil-kan 
persepsi yang berbeda karena itu dalam 
pendidikan, media niassa perlu membuat 
negosiasi dari semila pandangan yang 
berbeda. 

(4) Konstruksi media massa memiliki tujuan- 
tujuan komersial. Isi media tidak dapat 
dipisalikan dari faktor-faktor ekonomi dan 
finansial yang menggerakan industri media. 

(5) Pesan-pesan media massa memuat nilai dan 
ideologi. Meskipun orang dikondisi-kan 
untuk berfikir tentang program yang 
disajikannya sebagai ha1 yang terpisah, 
sesungguhnya secara ideologis media massa 
membangun, mengisi, membawa, dan 
menyampaikan keyakinan-keyakinan prinsip 
dari nilai-.nilai. 

(6) Media massa memiliki kotisekuensi sosial dan 
politis. Sebagai contoh, kita dapat me-liliat 
kontradiksi bagaimana lembaga-lembaga 
sosial berbicara tentang seks, dan kekerasan 
yang secara langsung bertentang-an dengan 
sajian media massa yang me-nyampaikan 
dengan melalui hiburan dan cara yang 
menyenangkan tanpa ada konsekuensi. 
Kenyataan ini ~iienuntut pen-didikan untuk 
m e n g e k p l o r a s i  s e c a r a  lebih  a k u r a t  
bagaitnanaa media massa membagun sebuah 
realita, siapa di balik berita, dan adakah 
kelompok yang di-pinggirkan. Ini melibatkan 
pemahaman tentang siapa yang dibicarakan 
o l e h  s i a p a ,  baga imana ,  d u n  a p a  
pengaruhnya. 

(7) Setiap media massa menyajikan program 
dengan karya seni yang berbeda beda. 
Tujuannya adalah untuk membangun realita 
sebagai diinginkan oleh pembuat-nya 
sehingga seolah-olah mencerminkan realita 
yang sesungguhnya. Pendidik harus paham 
d e n g a n  s a j i a n  e s t e t i k a  m e d i a  dan  
hubungannya dengan isi. 



Ole11 karena banyaknya ha1 yang harus 
dibongkar di balik kebenaran realita yang di- 
sampailtan media, maka kalangan ilniu sosial dan 
kultural secara kritis tnengkaji bagaimana 
pengaruh media terhadap audiens. Siklus antara 
kebenaran dan kepentingan yatig ~newarnai 
penyampaian realita oleh media massa me- 
rupakan pertnasalaliati sekaligils jalan untuk 
menemukan solusi dalam menempatkatinya 
sebagai sarana informasi publik. Untuk lial ini 
Goodman (2005) ahli komunikasi dari Mississippi 
State University, nienyarankan bdiwa ut~tilk 
memperoleh pemahaman yang baik dalam kajian 
media adalah dengan cara "deconstruct the texts': 
yakni melihat kembali bagaimana teks dibangiln 
berdasarkann keputus-an-keputusan kreatif dan 
teknis. 

Secara singkat dapat dik.atakan baliwa bagi 
m a s y a r a k a t  ~ n u l t i k t t l t u r a l  m e d i a  m a s s a  
merupakan sumber informasi yang pen tkg  
bahkan dibutuhkar~ sebagai ruang publik yang 
dapat menjernbatani keragaman. Namun, isi 
media massa perlu dicermati secara kritis agar 
memberi makna yang maksimal bagi keber- 
langsungan sebuah masyarakat mult ikultural. 

Bagaimana halnya dengan media massa di 
Indonesia dalam memberitakan konflik antaretnik 
di berbagai daerah. Berikut ini ringkasan hasil 
penelitian Moeis (2006) me-ngenai pandangan 
media massa tentang kon-flik di tiga daerah yaitu 
Ambon, Sambas dan Sampit, dan Poso. Media 
m a s s a  y a n g  d i t e l i t i  a d a l a h  M e d i a  
Indonesia, Republika, dan Kompas. 

PANDANCAN MEDIA MASSA TENTANC 
KONFLIK ANTAR ETNIK 

Dari hasil penelitian ini tampak bahwa 
perspektif yang digunakan media massa dalam 
pemberitaan konflik pada ketiga daerah konflik: 
Ambon, Sambas dan Sampit, dan Poso di 
permukaan sepertinya sama tetapi secara esensial 
cenderung berbeda. Republika dengan perspektif 
"keamanan dan politik". Kompas dengan 
perspekt if keamanan, dan Media Indonesia 
dengan perspektif keamanan. Penggunaan 
perspektif ini erat kaitannya dengan latar belakang 
masing-masing media massa. Secara lengkapnya 
gambaran perspektif ini dalam pemberitaan 
konflik dari masing daerah dapat dideskripsikan 
sebagai berikut. 

Ambon. Perbedaan mendasar antara 
Republika dengan dua media massa lain ter- 

letak dalam cara tilijauan terliadap konflik. 
Bagi Repz/blikcr, konflik Ambon bukan sekedar 
faktor kean~anan tetapi adanya faktor politik yang 
berperan di balik kerusuhan. Faktor keatnanan 
terkait dengan posisi dan keadaan kelompok lslatn 
dalatn percaturan politik nasional, terutama yang 
terkait dengan isu per-bedaan agama. Bagi 
Republika, perspektif ke-atnanan dilihat dalam 
kerangka politik yang merugikan umat Islam. 

Bagi Konipas, penggunaan perspektif ke- 
amanan adalah untuk membangun citra sebagai 
media massa yang tidak metnibak sekaligus 
melokalisir opini mengenai konflik yang di- 
anggap sensitif (bernuansa agama). Konipas 
terkesan sangat hati-liati untuk membicarakan 
adanya konflik yang terkait dengan perbedaan 
agama. Namun, pada kadar tertentu dan ber-sifat 
implisit, Konipas sebenarnya juga melihat sisi-sisi 
keamanan dengan berpihak pada salah satu 
kelompok yang bertikai. 

Media Indonesia menggunakan perspektif 
keamanan dalam kerangka berfikir aparat 
keamanan. Walaupun pada bagian-bagian tertentu 
memasukkan isu-isu politik atau isu lain yatig 
berkembang dalam masyarakat, MI pada akhir 
liputan akan kelihatan mengarahkan kembali 
kepada perspektif keamanan. 

Singkatya ketiga media massa mern i l  iki 
perspektif atau ideologi yang berbeda dalam 
menyoroti kasus Ambon. Republika mengguna- 
kan sudut pandang keamanan dan politik dengall 
warna ideologi. Islam. Kompas menggunakan per- 
spektif keamanan dengan tujuan untuk metig- 
ambil jalan tengah serta membangun citra sebagai 
media massa yang berusaha tidak mem-perluas 
kerusuhan. Upaya seperti ini biasanya adalah cara- 
cara  y a n g  d i inginkan pemer in tah  untuk  
melokalisir suatu pennasalahan agar tidak nieluas. 
Sedangkan MI menggunakan tit~jauan keamanan 
dalam konteks lembaga keamanann itu sendiri 
(pemberi otokritik) untuk aparat keamanan. Di 
satu sisi, MI berusaha mengungkap kesalahan 
aparat keamanan, namun di sisi lain memberikan 
penjelasan tentang rasional kesalahan tersebut. 

Kemudian perbedaan ketiga media massa 
ini, tampak denganjelas juga pada isu etnisitas dan 
istilah yang dipakai untuk menunjuk kelompok 
yangbertikai.RepubIika cenderung menyebut  
dengan warga  y a n g  d i k a i t k a ~ i  desa  asal  
warga te rsebut .  N a m u n  secara  eksplis i t  
di jelaskan identi tas  desa  atau warga  dengan 
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menyebut kelompok yang ~nenghuninya. Ini 
berarti Republika tidak lnenyembunyikan sama 
sekali kalau pertikaian warga adalah antar 
pemeluk agama yang berbeda, bahkan me- 
nyebutnya dengan pertikaian SARA antar 
umat lslam dengan Kristen. 

Konipns tidak menut~juk identitas dengan 
nama agania, tetapi lebih cenderung menunjuk- 
kan nama daerali asal. Selain itu rnenyebut 
niereka derigan istilah "perusuh". Pengungkapan 
ini menunjukkan perspektif keamanan yang 
memfokuskan perhatian kepada pelaku. Tetapi 
dengan mengamati informasi desa dari kelom- 
pok yang dilaporkan, tampak bahwa Kompas 
tidak bisa menghindari kesimpulan yang me- 
nyatakarl kerusuhan Ambon bernuansa agama. 

MI menyebut kerusuhan dengan istilah 
pertikaian antar kelorr~pok massa bernuansa 
SARA. Penggunaan istilah tersebut memberi 
gambaran bahwa MI mengakui konflik Ambon 
terkait dengan perbedaan agama di antara 
warga. Namun, berbeda dari Republika yang 
melihat kasus SARA dalam konteks politik 
antar golongan yang berbeda agama, MI 
melihat kasus SARA dalam bahasa keamanan. 

Sambas dan Sampit. Ketiga media 
massa di atas menggunakan perspektif yang 
sama dalam mengungkap konflik Sambas dan 
Sampit, yaitu keamanan. Hanya saja, ada per- 
bsdaan yang mcndasar sclkaligus mar~~pakan 
karakteristik masing-masing media massa. 

Republika bertolak dari perspektif ke- 
amanan untuk kemudian mengembangkan ke 
arah politik. Dalam tinjauan keamanan, 
konflik dipandang bersifat horizontal dan juga 
lokal. Sampai pada tingkat ini, Republika 
berperan sebagai media yang menginformasi- 
kan situasi keamanan di lokasi konflik. Namun 
sebagai media massa yang berlatarbelakang 
politik, Republika berusaha mengembangkan 
wacana bahwa ada kemungkinan kerusuhan 
Sambas merupakan satu rangkaian gangguan 
keamanan yang terjadi secara nasional dan 
merupakan tantangan bagi pemerintah. Jadi 
dalam ha1 ini, Republika menjadikan sudut 
pandang "keamanan" sebagai latar belakang 
untuk mengembangkan sisi politik dari peris- 
tiwa kerusuhan. 

Sedangkan Kompas menggunakan sisi 
pandang "keamanan" sebagai latar belakang 
pemberitaan. Tetapi dengan tujuan untuk men- 
ciptakan "rasa aman" bagi pembaca. Peng- 
ungkapan sisi kearnanan dan segala upaya yang 

dilakukan oleh aparat, dapat diartikan sebagai 
upaya Kon7pa.s rnenenangkan masyarakat bahwa 
situasi keamanan dapat dikendalikan oleh pe- 
tugas. Selain itu, dengan menuti~pi semaksimal 
mungkin identitas kelompok yarig bertikai, 
Koinpas berusaha "melokalisir" ganggilan 
keamanan di wilayali konflik. Di sini tampak 
karakteristik Konlpas sebagai media yang 
tampil dengan sosok "kedewasaan" dan bahkan 
terkesan "paternalistik". Dalam bahasan Hamad 
(2004) disebut dengan sosok "humanisme tran- 
sendental". 

Dari segi penempatan perspektif keamanan, 
bagi media massa Kompas adalah sebagai latar 
belakang dan sebagai tujuan, sedangkan bagi 
Republika sisi pandang keamanan sebagai latar be- 
lakang untuk mendukung sisi pandang politik yang 
menjadi tujuan pemberitaan. Bagi kedua media 
lnassa tersebut, orientasi keamanan dikembang- 
kan dalam karakter masing-masing. Republika 
tumbuh dalam karakter politik, khususnya 
Islam modern, dan Kompas lahir dan ber- 
kembang dengan identitas humanistik Kristiani 
(Hamad, 2004). 

Lain halnya dengan karakter MI dalam 
menggunakan perspektif keamanan sebagai 
sudut tinjauan pemberitaan konflik di Kaliman- 
tan ini. Meskipun dalam teks, disinggung me- 
ngenai persaingan politik antar elit sebagai 
panyobah konflik,  MI mcl ihnt  k n s ~ ~ s  pol i t ik  ini 
hanya sebagai penjelas terhadap gangguan 
keamanan yang disoroti. Berbeda dengan 
sudut pandang dua media massa di atas, 
orientasi keamanan yang digunakan MI me- 
rupakan gagasan yang ditransfer dari 
institusi keamanan (discourse technologies). 
Menurut Fairclough, artinya adalah cara-cara 
pengungkapan, cara-cara analisis situasi, dan 
cara-cara penanganan, yang semuanya di- 
transfer dari institusi lain. Oleh karena itu, ter- 
lihat MI berperan sebagai penyambung suara 
aparat keamanan, dengan tujuan memperlihat- 
kan keseriusan dan kinerja aparat kemanan 
dalam menangani situasi. Karakteristik MI 
yang seperti ini dapat dipaliami karena posisi 
MI sebagaimana dibahas oleh Hamad (2004) 
sebagai koran nasionalis, dan pemiliknya sendiri 
adalah salah seorang pendiri FKPPI (Organisasi 
yang menghimpun Putra-Putri Purnawirawan 
ABRI) dan pengurus aktif dalam organisasi 
tersebut. 

Poso. Dalam menyoroti kasus Poso, ke- 
tiga media massa memiliki kesamaan dan 



perbedaan. Icesamaannya terletak dala~ii  cara 
~iienggambarkan peristiwa dengan baliasa yang 
menyentuli emosi (n~enlcrl process). Selain itu. 
ketiga media lnassa cenderung tiienegaskan 
berita dengan r i jukan dari kalangati aparat 
keamanan, atau pejabat resliii pemerintah. 
Tetapi ketiga media massa ~iiemiliki per- 
bedaan dalaln kaitan dengan kepentingan masing- 
masing media. 

Rept~hliku, secara ekspl isit menggiring 
pembaca untuk me1 ihat kasus Poso sebagai 
gangguan kea~iianati yang dilztar- belakangi oleh 
kepentingan politilc kelolnpok elit berasal dari 
kelompok Islam dan Kristen. Persairigan ini 
dikaitkan dengan konteks kekuasaan yang lebih 
luas yaitu posisi kelompok Islam saat  ini se- 
bagai elit dalam struktilr kekuasaan di Poso. 
Sedangkan sebelumnya posisi ini dipegang 
oleh kelompok Kristen. 

Dikaitkan dengati kekayaan alani Poso 
dan penguasaan yang luas di tangan pemda, 
dapat dipaliami adanya kemungkinan perebut- 
an kekuasaan dapat terjadi, sebagainiana arali 
yang diinginkan Republika dalalii teks. Oleli 
karena Republika mengambil posisi sebagai 
media Islam (moderat), maka tinjauan ke- 
amanan lebih diarahkan kepada posisi u ~ n a t  
Islam-yang dalatn kasus ini dipandang- 
sebagai warga yang tidak bersalali bahkan melijadi 
korban kepentingan sekelompok kecil elit. Karena 
itu, perspektif keamanan dalatn pola peni- 
beritaan Republiku mengandung diliiensi politis, 
yakni menggugah solidaritas .kelompok Islam 
untuk merasakan betapa tidak amannya kondisi 
umat Islam di Poso. Pada akliin;ya akan nie- 
ngganggu keamanan umat Islam secara nasional. 

Lain halnya dengan Kompus, perspektif 
keamanan dalam pengembangan teks tentang 
Poso, digunakan sebagai cara untuk menyaji- 
kan berita yang sensitif seperti kasus Poso. 
Kompas tidak hanya menghindari pembicaraan 
mengenai pertentangan antara kelompok berbeda 
agama, bahkan menarik fokus berita sebagai 
berita kriminal dengan pelaku perusuh di- 
gambarkan sebagai pihak yang berhadapan 
dengan aparat keamanan dan sekaligi~s dengan 
masyarakat Poso. Dengan cara seperti ini, 
pembaca tidak mendapat informasi apapun 
tentang kejadian yang sesungguhnya dan juga 
latar belakang peristiwa, kecuali menyimpul- 
kan bahwa ada kemungkinan kelompok 
perusuh berasal dari luar Poso, datang ke Poso 
melakukan kekacauan dan menjarah rumah- 

ri~mali dan toko para penduduk. Sedangkan 
warga Poso (tanpa melnbedakan identitas) ada- 
la11 korban kerusuhan tersebut. Perspektif 
keamanan dipilili sebagai perspektif berita 
karena memang Kon~pus ingin mengliindari 
cara peniberitaan yang sensitif terutama me- 
nyangkut isit antar agama. untuk ti~juan-ti!iuan 
K O I I I ~ I I S  sendiri sebagai tiiedia massa nasional 
dengan latar belakang yang domitian dari 
agania Kristen. 

Tera kli i r, Meditr I~idol7esin (MI) nienggu- 
nal.:an perspektif keamanan dalam kacamata 
institusi keamanan. Untuk memperkuat iden- 
titas kelenibagaan ini, A.0 mempertentangkan 
antara isu yang berkembang dalam masyarakat 
dengan bantahan dari aparat keamanan. Pada 
akhirnya jawaban-jawaban itu merupakan 
"kebenaran" berita. Dalam koliteks ini MI me- 
nggunakan tinjauan keamanan karena pemberi- 
taan MI merupakan bagian dari pemberitaan 
iristitusi keamanan itu sendiri. 

Dari segi isu etnisitas yang dominan di 
dalam teks masing-masing media massa juga 
ada sedikit perbedaan. Republika melihat 
konflik antar kelompok di Poso adalah konflik 
politik (kekuasaan) antar elit yang memanfaat- 
kan perbedaan agama. Masyarakat di pedesaan 
Poso yang terdiri dari berbagai agalna justru 
Iiidup dalatn kedamaian, sebeluln konflik di- 
arahkan ke pedesaan oleh kelompok pemicu. 
Di sini masyarakat yang semula hidup ber- 
dariipingan dengan damai, dipecali belah oleli 
kelompok yang menginginkan Poso berada 
dalaln kekuasaan satu kelompok. Sedangkan, 
Konlpas sarna sekali tidak mengungkapkan 
adanya pertikaian antara kelonipok yang ber- 
beda agama. Tetapi pertikaian yang terjadi 
antar warga dilihat sebagai kasus kejahatau dan 
gangguan keamanan oleh sekelompok warga. 

MI secara tidak larigsung mengungkap 
bahwa dalam kasus Poso ada isu pemusnaliari 
satu kelompok (Islam) oleh kelompok Kristen 
bahkan juga keterl ibatan aparat keamanan. 
Berarti MI sebenarnya lebih keras lagi me- 
nyampaikan bahwa di Poso tidak hanya per- 
tikaian di tingkat elit tetapi dari tingkat elit 
yang ditransfer ke tingkat bawah berupa per- 
tentangan antara warga Islam dengan warga 
Kristen. Namun, dengan perspektif keamanan, 
MI kemudian "mendingilikan" kembali tinjauan 
yang sensitif menjadi tinjauan yang netral, 
sehingga terkesan untuk mencegah terpancing- 
nya emosi pembaca. 



Dari peristiwa konflik yang sama, 
tampak ketiga media massa merangkum berita 
dengan wama yang berbeda. Masing-masing media 
massa merakit berita dalani perspektif atau ideologis 
yang sesi~ai dengall latarbelakang media massa. 

I M P L l K A S l  PEMBERITAAN M E D l A  MASSA 
BAG1 P E N D l D l K A N  

Ditinjau dari segi orientasi penyajian 
berita, maupun dari segi isi berita tentang 
persoalan etnik, dapat ditarik satu kesimpulan 
yang sama mengenai implikasi media terliadap 
pendidikan multikultural yait i~ pendekatan 
pend id i kan haruslali dikemba~igkan dalam ke- 
rarigka pendekatan kritis. 

Dari segi orientasi penyajian dapat di- 
sinipulkan bahwa masing-masing media massa 
menyajikan berita yang sama dengan oroien- 
tasi yang berbeda. Orientasi tersebut lebih 
banyak didasarkan pada kepentingan masing- 
masing media massa dari kepentingan masya- 
rakat majemuk di Indonesia. Secara ringkas 
dapat dilihat Republika menonjolkan politik 
yang bernuansa Islam, sebaliknya Kompas me- 
milih sikap yang kelihatan netral, dan kadang- 
kadang terkesan menutup-nutupi persoalaan 
terutama yang menyangkut pertikaian antar 
kelompok yang berbeda agama (seperti dalam 
Ambon dan Poso). Kompas berusalia menyaji- 
kan berita seperti yang diharapkan pemerintah 
yakni tidak rnernihak dan rnenenteramkan. 
Demikian juga Media Indonesia yang cen- 
derung menampilkan sosok aparat keamanan 
sebagai rujukan yang paling akurat dalam me- 
nampilkan berita. 

Perbedaan-perbedaan ideologis ini me- 
rupakan sesuatu yang tidak terhindari dalatn 
pemberitaan media massa. Namun, bagi kalang- 
an pendidikan merupakan sesuatu yang harus 
dicermati secara kritis untuk membantu siswa 
mengambil manfaat dari media massa. Atas 
dasar pemikiran inilah pendekatan kritis dalam 
pendidikan merupakan keharusan. 

Kemudian alasan lain, adalah dari segi 
konten pemberitaan mengenai konflik, juga ter- 
sirat bahwa persoalan etnik di Indonesia bukan 
bersifat natural yang lahir dari I;erbedaan antar 
kelompok dalam masyarakat. Selama lebih 
kurang lima atau enam dekade, bangsa 
Indonesia dapat hidup relatif aman dalam per- 
bedaan. Bahkan terjadi interaksi yang cukup 

tinggi dalam masyarakat yang dijalin melalui 
hubungan kekerabatan misalnya melalui per- 
kawinan antar suku. Tetapi kemudian per- 
soalan antar kelompok muncul ke permukaan. 

Dari isi pemberitaan media massa dapat 
disimpulkan ballwa pertikaian antar etnik lebili 
disebabkan oleli faktor rekayasa pihak yang 
~nemiliki tujuau tertentu di balik konflik. 
Dalam bahasa yang lebil~ teoritis dapat di- 
sebut baliwa konfiik antar etnik di Indonesia 
sebagai elite conzpetition and  erhnic' entrepre- 
neur (Horowitz, 1998). 

Hampir dalam selnua konflik ada pem- 
beda identitas yang jelas antara kelompok 
yang bertikai seperti di Ambon (Maluku) dan 
Poso antara warga Muslim dengan warga 
Kristen, di Sambas dan Sampit antara warga 
pendatang (Madura) dengan warga asli 
(Dayak, Melayu). Semakin lama konflik ber- 
lanjut semakin kental pembedaan identitas, se- 
hingga semakin sulit rekonsiliasi. Atas dasar inilah, 
kemi~dian banyak analisis yang cenderung me- 
lihat adanya keterlibatan pihak elit dalam 
memperpanjang konflik yang di identifikasi dari 
adanya keterlibatan aksi premanisme, dan pe- 
nyebaran isu yang memojokkan salah satu 
kelompok (provokasi) i~ntuk mencapai tujuan 
politis (Makarim, 2005; Stewart, 2005; Suseno, 
2003; Al Qadrie, 2003). Model provokasi dan 
premanisme ini cenderung terliliat lebih jelas 
dalam masyarakat yang tersegregasi berdasar- 
kan agama, khususnya Islam dan Kristen 
seperti di Ambon (Maluku) dan Poso. Secara 
logika aksi-aksi tersebut sulit dipahami sebagai 
tindakan yang didasarkan atas kemauan warga 
dari kalangan akar rumput, karena sangat 
terencana dan sistematis. 

Dari dua latar belakang di atas, maka pen- 
didikan multikutural yang direkomendasikan 
adalah pendidikan yang menggunakan pen- 
dekatan kritis. Secara singkat dapat dikemukakan 
cirinya sebagai berikut. 
(1 )  Dikembangkan dari tiga konsepsi dasar 

yang berakar pada filsafat bangsa yaitu: 
(a) Konsepsi diri, yakni pribadi yang ber- 

iman dan mampu melihat dan mereflek- 
sikan realita dengan multiperspektif, 
dan mampu mengambil tindakan trans- 
formatif untuk menciptakan suasana 
yang multikultural; pandangan ini juga 
berlaku dalam melihat orang lain seba- 
gaimana diri sendiri, sehingga tumbuh 
sikap saling menghargai. 
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(b) Kotisepsi budaya (leliibaga, sistem 
nilai, dan masyarakat), yakni sesuatu 
yang dapat dipaliami, dipertanyakan, 
di-kembangkan, dan ditransforniasi 
dalarn kerangka berfikir masyarakat 
multikul-tural. 

(c) Konsepsi politik dan keliidupan ber- 
negara yakni memandang negara ke- 
satuan sebagai ~iiilik bersama dan 
t e l n p a t  h i d u p  b e r s a m a  s e c a r a  
berkeadi Ian oleh semua komponen 
bangsa yang beragam identitas. Oleh 
karena itu, Iiari~s tnenjadi tanggung 
jawab semua pihak untuk tnenjaga dan 
mempertahankannya. 

(2) Konsepsi-konsepsi ini mengalldung nilai- 
nilai inti yaitu: 
(a) ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa; 
(b) tanggung jawab terhadap, negara ke- 

satuan; 
(c) pengharpan, pengakuan, dan penerima- 

an keragaman budaya; 
(d) menjunjung tinggi supremasi hukum; 

dan 
(e) penghargaan martabat manusia dan hak 

asasi yang universal. 
(3) Pendekatan kritis bertolak dari dasar-dasar 

pemikiran sebagai berikut. 
(a) Pengetahuan bukan sesuatu yang apo- 

titis atau netral. Segala sesuatu yang 
terjadi dalam level kelembagaan mem- 
beri bekas kepada proses pembentukan 
pengetahuan siswa. Terhadap hal, guru 
perlu menyadaririya secara utuli. 

(b) Proses keliidupan manusia sangat 
komplek dengan segala keragaman latar 
belakang yang melandasinya. Untuk 
itu, siswa dididik melihatnya dalatn ke- 
kompleksan it11 serta berbagai perspek- 
tif yang tercakup di dalarnnya, 

(c) Pendidikan multikultural memberi nilai 
tinggi keragaman, berfikir kritis, reflek- 
tif, dan kecakapan tindakan sosial. 

(d) Pendidikan multikultural adalali proses 
pemberdayaan siswa dan juga guru 
untuk mengambil tindakan-tindakan 
transformatif berdasarkan pemahaman 
yang beliar tentang liak dan tanggung 
jawabnya. 

(e) Perididikan multikultural bukan sekedar 
mengganti satii perspektif tentang ke- 
benaran dengan perspektif lain, tetapi 
merefleksikan kebenaran itu atas dasar 
berbagai perspekt.ifyang bahkan saling 

bertentangan, seliingga dapat memaha-mi realitas 
secara utuli. 

(f) Pendidikan multikulti~ral meniungkin- 
kan siswa ~iiengidealkan nilai-nilai ke- 
adilan, kesetaraan, si~pre~iiasi hukuni, 
kesamaan kesernpatan dalam pendidik- 
an, tetapi juga tnendidik siswa untuk 
rnenerima realita nilai tersebut secara 
kritis. 

(g) Pendidikan lnultikult~~ral dikembang- 
kan berdasarkan sudut pandang dan pe- 
ngalaman siswa, bilkan dari budaya 
yang sudali mapan v i e t o ,  1992: 2 19- 
22 1)  

Ciri-ciri tersebut hanyalah sebuah gam-baran 
umum yang memberikan pemahaman bahwa 
pendekatan dalam pendidikan mul-tikultural di 
Indonesia sesuatu yang ~tnik. Keunikan ini sejalan 
dengan karakteristik per-soalan yang dihadapi 
bangsa Indonesia sebagai niasyarakat majemuk. 
Untuk operasionalnya gambaran ini masih perlu 
dikembangkan dan dikaji lebih dalam lagi. 

Kata kunci dan pendidikan multikul-tural 
dengan pendekatan kritis adalah mem-bongkar 
semua ideologi yang menganggap orang yang 
berbeda adalah di luar saya (ideologi "kita" dan 
"mereka" ). Karena itu materi pendidikan 
multikultural mencakup semua sistem yang turut 
menyumbang ter-bangunnya ideologi itu. Dalam 
ha1 ini pen -d id ikan  mul t ikul tura l  t i dak  
dikembangkan ber-dasarkan struktur isi, tetapi 
berorientasi kepada tema. Walaupun demikiali 
untuk mengorgani-sasikan tema diperlukan garis 
besar ruang lingkup pengembangan materi. 

Dalam pelaksaanan pendekatan ini perlu 
dipertimbangkan beberapa asumsi berikut. 
( 1 )  Setiap orang memiliki kesadaran diri dan 

kelompok yang baik sebelum mereka bisa 
berempati dengan kelompok lain. 

(2) Sistem nilai dan cara berfikir seseorang 
tentang diri dan orang lain merupakan 
sesuatu yang dinamis dan berubah. 

(3) Pengetahuan tentang ha1 yang menyebab-kan 
salah persepsi tentang orang lain mem-bantu 
mengurangi stereotipe, stigma, dan rasa 
superioritas diri atau kelompok dalam 
hubungan dengan orang lain atau antar 
kelompok. 

(4) Setiap orang mampu melakukan transfor- 
masi sikap dan nilai-nilai dalam diri untuk 
mencapai keseimbangan dalam kehidupan. 



DAFTAR RUJUKAN 

Al Qadrie. Syarif Ibrahim. 2003. "Faktor-faktor 
Penyebab Konflik Etnis, ldentitas dan 
Kesadaran Etnis, Serta lndikasi ke arali 
Proses Disintegrasi di Kalimantan Barat", 
dalam lNlS (ed). Koiiflik Koniunal di 
Ir~donesia Saa! ini. Seri INIS 4 1 .  Leiden- 
Jakarta 2003 

Cavallaro, Dani. 2001. Critical and Cultural 
Theory. Thematic Variations (edisi 
terjemahan). Jogjakarta: Futuh Frintika 

Chomsky, Noam. 2002. Media Control. Seven 
Stories Press. Tersedia online dalam 
www.thirdworldtraveller.com (akses 1 6 
Juli 2004). 

Considine, David. 1995. Media Massa and 
Education. Tersedia online dalam 
http//www.ci.apwstate.edu/pronrams (akses 
16 Februari 2005). 

Klimkiewicz, Beta. 1998. Participation of ethnic 
Minorities in the Public Sphere. Tersedia 
online dalam http:Nwww.polic~.hulKIim 
kiewiczlinterim (akses 16 Februari 2005). 

Kovach, Bill & Rosenstie!, Tom (2001) 
Elemen-Elemen Jurnalisme. Jakarta: 
Institut Studi Arus Informasi 

Fairlough, Norman. 1992. Discourse and Social 
Change. Cambridge: Polity Press 

Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas PoIitik 
dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical 
Discourse Analysis terhadap Berita-Berita 
Polirik. Jakarta: Gran it 

Horowitz, Donald. 1998. Structure and Strategy in 
Ethnic Conflict. Paper presented at Annual 
World Bank Conference, Washington 
D.C April, 20-2 1, 1998. 

Makarim, Nono Anwar. 2005. "Pemerintahan yang 
Lemah dan Konflik", dalarn Anwar, Dewi 
Fortuna dkk (eds) Konflik Kekerasan 
Internal. Tinjaua~ Sejarah, Ekonomi- 
Politik dan Kebijakan di Asia Pas$k. 
Jakarta; Yayasan Obor-LIP1 

Mc Quail, Dennis. 1987. Teori Komunikasi 
Massa (edisi kedua). Jakarta: Erlangga 

Nieto, Sonia. 1999. The Light in Their Eyes: 
Creating Multicultural Learning Commu- 
nities. New York: Teacher College, 
Columbia University 

Riyadi, Santoso. 2003. Semiotika Sosial: 
Pandangan Terhadap Bahasa. Surabaya: 
Pustaka Eureka 

Stewart, Frances. 2005. "SebabSebab Dasar Sosial 

Ekonomi dan Konflik Politik dengan Ke- 
kerasan", dalam Anwar, Dewi Fortuna 
dkk (eds) Konflik Kekerasan Internal. 
Tinjazran Sejamh. Ekonomi-Politik dun 
Kebijcrknn di Asia Pasijik. Jakarta: 
Yayasan Obor-LIP1 

Suseno, Franz Magnis. 2003. "Faktor-faktor yang 
Melandasi Terjadinya Konflik Antar Etnis 
dan Agama di Indonesia", dalaln lNlS 
(ed). Konjlik Konzunal di Indonesia Saat 
Ini. Seri INZS: 41: Leiden-Jakarta 2003 

van Dijk, Teun. 1985a. "Levels and Dimensions of 
Discourse Analysis", dalam van Dijk, Teun 
(ed) Handbook of Discourse Analysis, Vol 
2 Dinlensions of Discourse. London. 
Academic Press 


