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Surat-surat “sakti” para menteri
berdampak sampai ke Riau.
Gereja dan masjid jadi kor-
bannya. Bagaimana media
memberitakan kejadian ini?

Catatan singkat launching
serta bedah buku Blur dan
Hasil Survei Persepsi War-
tawan Mengenai Agama.
Bagaimana meliput agama dan
menghadapi tsunami infor-
masi?

Agama dan Tsunami
Informasi

Semua Karena
Surat Keputusan Menteri

Bercerita tentang perkem-
bangan media online di Riau.
Media apa yang terbanyak
dikunjungi? Bagimana media
cetak menghadapi kecepatan
online?

Elemen Penting
dalam Jurnalisme

Lovina
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Cetak dan Online di
antara Banjir Informasi16

Herman

28

Nurul Fitria

Gambaran toleransi beragama
di tengah beragamnya suku
bangsa di Riau. Lantas bagai-
mana upaya pencegahan
intoleransi?

Realita Kebebasan Bera-
gama dan Berkeyakinan
di Riau

14

Suryadi, SH

24

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel
menulis buku The Elements of
Journalism pada 2001. Diter-
jemahkan Yayasan Pantau pada
2006, bukunya berisi elemen
penting bagi para wartawan.

Hamzah

Bagaimana mengetahui kebe-
naran di era banjir informasi? Bill
Kovach dan Tom Rosenstiel
menjawabnya dalam buku Blur.

26
Blur di Era Banjir
Informasi

Suryadi

RALAT

Foto grup DIM3NSI Nasyid pada rubrik
Sempena Majalah Bahana Mahasiswa

edisi Akhir Tahun 2012 salah. Berikut foto
yang benar. Kami mohon maaf atas

kesalahan redaksi.

22

Setiap orang bisa jadi penerbit dengan blog,
bisa siaran dengan You Tube, bisa  jadi
komentator dengan Facebook atau Twitter,
bisa memulai petisi dengan Change.org.
Akan lebih berguna bila ia bisa menulis
dengan baik.

Belajar Menulis pada
Zaman Internet

Andreas Harsono

DAFTAR ISI
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AKHIR Januari hingga awal Februari
2013 kami melaksanakan dua agenda
besar: Workshop Narasi dan New Media
serta Launching Hasil Survei Persepsi
Wartawan Mengenai Agama dan Buku
Blur. Agenda ini berlangsung di
beberapa kota di Indonesia dan Riau
merupakan daerah pertama yang
dikunjungi.

Acara digelar oleh Forum Pers
Mahasiswa (FOPERSM4) Riau be-
kerjasama dengan Narasi Sumatera
Kelompok Kerja (Pokja) Riau. Bahana
Mahasiswa merupakan anggota FO-
PERSM4 Riau dan beberapa pengurus
Bahana tergabung dalam Alumni
Narasi Sumatera Pokja Riau. Bahana
juga mengirimkan krunya: Hamzah
dan Redha Alfian untuk mengikuti
dua agenda besar ini. Tujuannya tak
lain agar Bahana—melalui krunya—
turut berperan meningkatkan mutu
jurnalisme di Riau.

Hasil survei menjelaskan bagai-
mana persepsi wartawan dalam men-
jalankan tugasnya meliput isu agama.
Sedangkan buku Blur bercerita tentang
bagaimana warga maupun wartawan

serta medianya bisa mengetahui
kebenaran di era banjir informasi.

KALI ini Bahana menyajikan edisi
khusus. Kami mengupas bagaimana
media di Riau meliput isu agama
maupun menghadapi tsunami infor-
masi. Ia tersaji pada rubrik Laporan
Utama. Di rubrik Feature, kami
menghadirkan catatan singkat pelun-
curan serta bedah buku Blur dan hasil
survei persepsi wartawan mengenai
agama.

Suryadi dari Lembaga Bantuan
Hukum menulis soal kebebasan
beragama di Riau dalam rubrik opini.
Andreas Harsono, wartawan sekaligus
peneliti Human Rights Watch turut
menyumbangkan tulisannya di rubrik
kolom. Ia menulis sebaiknya setiap
orang belajar menulis dengan baik
untuk menghadapi era bajir informasi.

Tak ketinggalan sajian bedah buku
Blur agar pembaca mendapat gam-
baran seberapa penting buku yang di-
launching dan didiskusikan di Riau
ini—pertama kalinya di luar Pulau
Jawa. Selamat membaca. #

Demi Jurnalisme yang
Lebih Baik

Panitia pelaksana launching hasil survei Persepsi Wartawan
Mengenai Agama dan Buku Blur berfoto bersama usai acara.

Doc BM

BAHANA MAHASISWA

UNIVESITAS RIAU
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GEREJA-gereja dibakar. Masjid-
masjid dihancurkan, diobrak-abrik
maupun disegel. Pembangunan gapura
dilarang. Semua kejadian ini pernah
terjadi di Riau.

Gereja Pentakosta di Indonesia
(GPDI), Gereja Batak Karo Protestan
(GBKP), Gereja Methodist Indonesia
(GMI) yang terdapat di Kuantan
Singingi dibakar pada awal Agustus
2011.

Kasus masjid lebih banyak lagi.
Tahun 2007 Masjid Al-Mubarak di Duri
diobrak-abrik. Tahun 2008 Masjid
Mubarak di Mahato Rokan Hilir
dihancurkan. Tahun 2010 Masjid
Mubarok di Tuah Karya Pekanbaru
disegel. Februari 2011 Masjid di Tapung
Hilir Kampar disegel. April 2011 Masjid
An-Nasir di Pekanbaru Kota juga
disegel. Semua masjid ini milik Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Masih ada lagi peristiwa intoleran
yang terjadi. Desember 2012 pem-
bangunan Gapura China Town di Jalan
Karet Pekanbaru dilarang. Semua
dilakukan warga intoleran maupun
pejabat pemerintah setempat melalui
legalisasi surat perintah penghentian
kegiatan.

Perbuatan intoleran ini, baik lang-
sung maupun tidak langsung, dile-
galisasi oleh pemerintah pusat melalui
produk hukum. Tahun 2006, Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri
mengeluarkan peraturan mengenai
pembangunan rumah ibadah. Seba-
nyak 150 tanda tangan yang dibutuhkan
untuk membangun sebuah rumah
ibadah—90 tanda tangan dari jemaat
dan 60 tanda tangan dari warga seki-
tar—membuat sebagian umat Kristen
kesulitan membangun gereja.

“Bagaimana kita bisa minta orang
Islam tanda tangan? Keluarga Muslim
terdekat tinggal 500 meter dari gereja
kami. Lainnya sekitar dua kilometer.
Bagaimana kita bisa cari 60 orang?
Peraturan itu mungkin cocok di kota-
kota. Tapi tak mungkin dijalankan di
sini, di tengah kebun,” kata Abjon
Sitinjak, Pendeta GPDI.

Produk hukum lainnya menjerat
pengikut Ahmadiyah. Surat Keputuan
Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung
dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008
membuat para Ahmadi—sebutan
untuk penganut Ahmadiyah—men-
jadi minoritas yang terdiskriminasi.
SKB 3 Menteri tersebut dijadikan
legalitas bagi warga intoleran maupun

pejabat pemerintah setempat untuk
merusak, menghancurkan maupun
menyegel masjid-masjid milik Ahma-
diyah di berbagai daerah di Riau.

Persoalan belum selesai sampai di
situ. Media di Riau, terutama media
online, turut memperuncing masalah
melalui pemberitaan-pemberitaannya.
Label “ajaran sesat”, “penyadaran”,
“diluruskan”, “disyahadatkan” yang
disematkan oleh media untuk para
penganut Ahmadiyah membuat
kalangan minoritas ini makin terdis-
kriminasi di antara mayoritas.

Padahal kita tahu esensi jurnalisme
adalah disiplin verifikasi. Bias war-
tawan dalam meliput isu agama,
menurut hasil survei Yayasan Pantau
Jakarta soal persepsi wartawan me-
ngenai agama, disebabkan kekurang
profesionalitasan wartawan. Dari 600
responden yang diwawancara, sepa-

Haruskah Melalui
Kekerasan?

SEULAS PINANG

ruhnya mengakui hal tersebut. Mereka
bias dalam meliput isu agama. Mereka
kurang profesional dalam meliput isu
agama. Maka tak heran bila kemudian
muncul label-label bernada meng-
hakimi tersebut.

Kita tentu paham makna UUD
1945 pasal 28E. Bahwa setiap orang
bebas mengeluarkan pendapat. Ter-
masuk pendapat yang tak sepaham
dengan ajaran Ahmadiyah maupun
ajaran Kristen. Namun apakah ketidak
sepahaman tersebut harus disalurkan
lewat jalan kekerasan? Harus dengan
membakar gereja? Harus dengan
merusak, menghancurkan maupun
menyegel masjid? Bukankah negara
kita juga menjamin hak setiap warga
negaranya untuk memeluk agama dan
beribadat menurut agama dan keper-
cayaannya itu? #

Ilustrasi: Dayat
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Laporan Utama
Edisi Khusus

Semua Karena
Surat Keputusan Menteri

“SELAIN memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pendirian rumah ibadat harus meme-
nuhi persyaratan khusus meliputi: (a)
daftar nama dan Kartu Tanda Pen-
duduk pengguna rumah ibadat paling
sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang
disahkan oleh pejabat setempat sesuai
dengan tingkat batas wilayah seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3); (b) dukungan masyarakat setempat
paling sedikit 60 (enam puluh) orang
yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
(c) rekomendasi tertulis Kepala Kantor
Departemen Agama kabupaten/kota;
dan (d) rekomendasi tertulis FKUB
kabupaten/kota.”

Begitu bunyi Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan
nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah dalam Peme-
liharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah
Ibadat. Peraturan bersama itu ditanda
tangani Menteri Agama Muhammad
M. Basyuni dan Menteri Dalam Negeri
H. Moh. Ma’ruf  pada 21 Maret 2006.

Sebuah peraturan bersama dua
menteri yang membuat tiga komunitas
organisasi Kristen tak bisa mendirikan
rumah ibadahnya di Kabupaten Kuan-
tan Singingi Propinsi Riau.

UMAT Muslim menjalani ibadah
puasa pertama 1432 Hijriah pada 1
Agustus 2011. Keluarga Lasni Siman-
juntak tak menjalaninya karena bukan
Muslim. Mereka beranjak tidur saat
orang-orang tengah melaksanakan
sholat Tarawih. Pukul 22.26 Lasni
terbangun oleh suara roda sepeda mo-

tor yang menabrak pintu rumahnya.
Tak lama kemudian terdengar suara
orang membanting bangku-bangku
diiringi teriakan “Allahu Akbar”.

Rumah Lasni Simanjuntak ber-
sebelahan dengan Gereja Pentakosta
Di Indonesia (GPDI). Dinding rumah
dan gereja menyatu. Suami Lasni
adalah pendeta gereja GPDI. Rumah
dan gereja tersebut terletak di Keca-
matan Pangean Kabupaten Kuantan
Singingi.

Lasni membuka pintu rumah. Ia
melihat 15-20 orang mengobrak-abrik
gereja. Bensin disiram di sekeliling
gereja. “Ada apa Bang ribut-ribut?”
tanyanya.

“Gereja mau dibakar. Kalau mau
selamat, keluar.”

“Tunggu Bang, jangan dibakar
dulu. Anak saya masih tidur di dalam.”

Lasni masuk ke dalam rumah,
membangunkan Abjon Sitinjak sua-
minya dan Josua anaknya. Lalu me-
ngangkat barang-barang yang bisa
diselamatkan. Mereka beranjak keluar
rumah, berdiri sekitar 10 meter dari
rumah dan gereja tersebut.

“Dari jarak segitu masih terasa sekali
panasnya. Api sangat besar,” cerita
Lasni.

Rumah dan gereja terbuat dari
kayu. Lantai semen, atap seng. Luas
gereja 6 x 9 meter. Rumah Lasni terletak
di belakang gereja dengan luas 5 x 6
meter. Gereja dibangun pada Mei 2009
hasil swadaya masyarakat. Jemaat gereja
sekitar 80 orang.

Sebulan kemudian Lasni dan
keluarga diberi uang 5 juta Rupiah oleh
Camat Pangean sebagai bantuan
mengganti rumah yang habis terbakar.
Mereka terima uang itu. Rumah Lasni
dibangun kembali. Rumah juga dija-

dikan tempat ibadah jemaat GPDI.
“Selama beribadah di sana, empat

kali kami dapat teguran. Kami diancam
jangan lagi beribadah di sana,” kata Jon
Saprianto Purba.

Jon Saprianto Purba salah seorang
jemaat GPDI. Menurutnya, teguran itu
dilaporkan oleh jemaat yang beribadah
di gereja tersebut. “Ada orang yang
mengancam jemaat kami, jangan lagi
melaksanakan ibadah di sana.”

Merasa terancam, pendeta Abjon
Sitinjak beserta jemaat GPDI sepakat
pindah ke Kecamatan Logas Tanah
Darat. Ia bersebelahan dengan Keca-
matan Pangean. “Di Logas warganya
lebih toleran. Kami boleh beribadah
meskipun tak boleh mendirikan
gereja,” kata Jon Saprianto Purba.
Hingga kini, setiap minggunya jemaat
GPDI berpindah dari satu rumah ke
rumah lain untuk beribadah.

SEBELUMNYA di Logas Tanah
Darat pernah berdiri satu gereja milik
komunitas organisasi Gereja Batak
Karo Protestan (GBKP). Ia mengalami
nasib serupa dengan GPDI pada hari
yang sama—hari pertama bulan puasa
tahun 2011—dibakar warga.

Waktu menunjukkan pukul 23.30.
Beberapa jemaat GBKP masih di
dalam gereja. Mereka ada kegiatan
mengecat gereja. Tengah mengecat,
tiba-tiba atap gereja dilempari batu.
Salmon Ketaren seorang jemaat keluar
melihat situasi. “Dari jauh terlihat or-
ang ramai berdatangan pakai sepeda
motor. Ada yang bawa parang,” kata
Salmon.

Takut terjadi apa-apa, Salmon
memilih balik badan, lari ke semak-
semak di belakang gereja.

“Jangan lari, kami bunuh kalian!”

LovinaOleh

Surat-surat “sakti” para menteri berdampak sampai ke Riau. Gereja-gereja
dan masjid-masjid jadi korbannya.
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Gereja Pentakosta Di
Indonesia (GPDI)

dibakar massa
intoleran pada 1

Agustus 2011. Massa
sempat minta

keluarga pendeta
GPDI keluar dari
rumah mereka.

Salmon mendengar teriakan massa
yang berdatangan tersebut. Salmon
makin takut. Ia lari makin cepat
menjauhi massa yang mulai beringas.
“Mereka ramai sekali. Saya tak kenal
satupun. Bukan orang di sekitar
gereja,” katanya.

Tiba-tiba Salmon teringat isterinya
yang masih ditinggalkan di rumah
tetangga. Khawatir dengan nasib isteri,
Salmon kembali mendekati gereja. Dari
jarak 50 meter, ia melihat gereja dirusak
dan dibakar. Api makin membesar.
Salmon lari lagi karena terlihat oleh
massa yang membakar gereja.

Bangunan gereja semi permanen.
Ukuran 8 x 16 meter terbuat dari kayu.
Jemaatnya sekitar 60 orang. Panitua
GBKP Sinta Tarigan katakan kini
mereka beribadah sementara di Ge-
dung Serbaguna yang dibangun orga-
nisasi GBKP Pekanbaru. Sejak awal
tahun 2012 mereka mulai beribadah
di sana. Panitua adalah pendamping
pendeta ketika melayani jemaat mau-
pun mengurus segala pekerjaan di
gereja.

“Bagaimanapun kami tetap ingin
bisa beribadah di dalam gereja. Iba-
ratkan orang Islam yang terpaksa
sholat di Gedung Serbaguna karena tak
bisa mendirikan masjid, bagaimana
perasaannya? Itu juga yang kami
rasakan sekarang,” ujar Salmon Ke-
taren.

GEREJA Methodist Indonesia
(GMI) alami nasib serupa dengan
GPDI maupun GBKP. Gereja mereka

dibakar pada 2 Agustus 2011 sekitar
pukul 23.00. Bangunan gereja GMI di
Kecamatan Pangean berukuran 8 x 12
meter, terbuat dari kayu beratap seng.
Gereja dibangun pada Maret 2010 dan
selesai Juli 2011. Sebanyak 16 kepala
keluarga beribadah di gereja tersebut.

Pendeta GMI Goklas Mian Tam-
bunan cerita saat ini GMI sudah pindah
di Kecamatan Logas Tanah Darat,
mengikuti jejak GPDI. Mereka beri-
badah di sebuah rumah yang dibeli
secara cicil. Rumah tersebut berukuran
5 x 7 meter. Jemaatnya makin berku-
rang. Kini tinggal 12 kepala keluarga.
“Karena ada intimidasi itu,” kata
Goklas Tambunan.

“Saya pun sudah capek sebetulnya.
Namun karena semangat jemaat, kami
akhirnya dapat tempat ibadah baru, di
rumah cicilan sekarang ini. Masih ada
teguran, namun orang-orang tua di sini
(Kecamatan Logas Tanah Darat)
mengizinkan kami tetap beribadah
asalkan tempatnya tidak di pinggir
jalan besar,” lanjut Goklas Tambunan.

PERATURAN Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 membuat
organisasi gereja GPDI, GBKP dan
GMI sulit membangun gereja kembali
setelah dibakar warga. “Mendapatkan
60 tanda tangan dari warga sekitar amat
sulit,” kata Goklas Mian Tambunan
Pendeta GMI.

Hal senada diungkapkan Sinta
Tarigan, Panitua GBKP. “Setahun ini
sudah 3 kali kami datangi orang yang

dituakan di Logas ini. Namun ia belum
mau tanda tangan. Alasannya direm-
bukkan dulu dengan yang lain. Warga
sekitar tak ada yang mau tanda tangan
sebelum datuk di sini tanda tangan,”
jelas Sinta Tarigan.

“Bagaimana kita bisa minta orang
Islam tanda tangan? Keluarga Muslim
terdekat tinggal 500 meter dari gereja
kami. Lainnya sekitar dua kilometer.
Bagaimana kita bisa cari 60 orang?
Peraturan itu mungkin cocok di kota-
kota. Tapi tak mungkin dijalankan di
sini, di tengah kebun,” kata Abjon
Sitinjak, Pendeta GPDI.

Menurut sebuah laporan berjudul
Atas Nama Agama, pemberlakuan
Peraturan Bersama 2006 diawali dari
perintah Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia kepada
Menteri Agama Maftuh Basyuni untuk
mengevaluasi Surat Keputusan Ber-
sama (SKB) tahun 1969 tentang
pembangunan rumah ibadah. Laporan
tersebut dirilis oleh organisasi Hak
Asasi Manusia Human Rights Watch
pada awal Maret 2013.

Maftuh Basyuni berembuk ber-
sama Ma’ruf  Amin, Ketua Komisi
Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia
untuk merancang SKB baru. Situs
Tempo memuat beritanya dengan judul
Draf Surat Keputusan Rumah Ibadah
Sudah Kelar pada 9 Februari 2006.
Dalam situs tersebut, Ma’ruf  Amin
mengatakan bahwa panitia perumusan
SKB baru sudah selesai bekerja. Panitia
sudah merumuskan 29 pasal selama
10 kali rapat dalam kurun 3 bulan.

Laporan Utama
Edisi Khusus

Gereja Methodist
Indonesia (GMI) juga
tak luput dari sasaran

massa intoleran.
Gereja ini dibakar

massa pada 2 Agustus
2011 atau hari kedua

di bulan puasa.

Doc BM

Usai GPDI, pada 1
Agustus 2011 massa

intoleran juga
membakar Gereja

Batak Karo Protestan
(GBKP). Gereja

sedang dalam tahap
pengecatan saat
dibakar massa.
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Laporan Utama
Edisi Khusus

Ma’ruf  Amin menjelaskan syarat
utama mendirikan tempat ibadah yang
tercantum dalam draft. Syarat itu antara
lain, minimal memiliki 100 pemeluk
suatu lingkungan, mendaftarkan
pendirian ke kelurahan, didukung
minimal 70 warga di lingkungan itu
dan memiliki rekomendasi dari Depar-
temen Agama serta Forum Kerukunan
Umat Beragama Kabupaten.

Pada 21 Maret 2006 terbit Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9
tahun 2006 tentang Pedoman Pelak-
sanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pem-
berdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama, dan Pendirian Rumah
Ibadat.

Dalam wawancara Human Rights
Watch dengan Andreas Yewangoe,
Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indo-
nesia (PGI) Jakarta yang dimuat dalam
laporan Atas Nama Agama, PGI me-
nganggap peraturan bersama tahun
2006 ini lebih represif dari pada
peraturan 1969. Dampaknya pun
sudah terasa hingga ke daerah. Terbukti
organisasi Gereja Pentakosta di Indo-
nesia (GPDI), Gereja Batak Karo
Protestan (GBKP) dan Gereja Meth-
odist Indonesia (GMI) hingga kini
sulit mendirikan rumah ibadah karena
tersangkut aturan 2006 tersebut.

“MEMBERI peringatan dan meme-

rintahkan kepada penganut, anggota,
dan/atau anggota pengurus Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepan-
jang mengaku beragama Islam, untuk
menghentikan penyebaran penafsiran
dan kegiatan yang menyimpang dari
pokok-pokok ajaran Agama Islam
yaitu penyebaran faham yang me-
ngakui adanya nabi dengan segala
ajarannya setelah Nabi Muhammad
SAW.”

Kalimat itu tertera pada diktum
kedua Surat Keputusan Bersama
(SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/
6/2008 dan Nomor 199 tahun 2008
tentang Peringatan dan Perintah
kepada Penganut, Anggota Pengurus
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
dan Warga Masyarakat. Surat ini lebih
dikenal dengan sebutan SKB 3 Menteri
tentang pelarangan terhadap kegiatan
Ahmadiyah. Ia ditanda tangani Menteri
Agama Muhammad M. Basyuni, Jaksa
Agung Hendarman Supandji serta
Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto
pada 9 Juni 2008.

Pada diktum ketiga dalam SKB
yang sama dinyatakan apabila penganut
atau anggota pengurus JAI tidak
mengindahkan peringatan tersebut,
akan dikenai sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku.

DI Propinsi Riau, sebuah masjid
dihancurkan pasca keluarnya SKB 3

Menteri. Masjid milik Jemaat Ahma-
diyah tersebut terletak di Kampung
Sukamaju Kilometer 5 Dusun Seime-
nanti, Desa Tanjung Medan, Keca-
matan Pujud, Kabuparen Rokan Hilir.
Kejadiannya pada 5 Oktober 2008, 5
hari setelah Idul Fitri.

Webblog isamujahid.wordpress.com
memuat kronologis kejadian. Judulnya
Pasca SKB dan Idul Fitri Masjid di Mahato
Riau Diruntuhkan ditulis oleh Heri.
Video perusakan masjid tersebut bisa
dilihat di situs Youtube dengan judul
Kronologi Perusakan Masjid Mubarak
Mahato. Ia diupload oleh akun ibu-
pertiwimenangis pada 13 Oktober 2008.

Heri menulis pada 5 Oktober 2008
enam orang tamu datang ke Masjid
Mubarak untuk berdialog. Mereka
diterima Ilham Ketua Cabang Ah-
madiyah Mahato bersama beberapa
pengurus Jemaat Ahmadiyah lainnya.
Dalam rekaman video terlihat enam
tamu tersebut berpeci, salah satunya
berbaju koko putih disapa Pak Haji.
Mereka mengatas namakan utusan dari
masyarakat. Dari rekaman mereka jelas
meminta kegiatan Jemaat Ahmadiyah
di Mahato dihentikan dan Masjid
Mubarak tidak digunakan untuk
beribadah.

“Kami minta kegiatan Ahmadiyah
diberhentikan di dusun ini. Bapak
boleh sholat dimanapun, asal jangan
di masjid ini. Masjid ini akan disegel.
Sudah ada 150 orang dari dua tempat
yang berkumpul. Kami hanya punya
waktu 2,5 jam,” ujar seorang wakil
massa berbaju dan berpeci cokelat,
berjanggut.

Perwakilan massa itu juga me-
nuntut Jemaat Ahmadiyah menanda
tangani pernyataan yang isinya antara
lain melarang jemaat untuk sholat,
adzan dan melaksanakan kegiatan.

“Apakah Bapak-bapak sanggup
mendapat kutukan dari Allah Ta’ala
bila melarang kami sholat di sini?”

“Kami siap!” ujar beberapa wakil
massa serentak.

Karena itu surat pernyataan pun
ditanda tangani perwakilan Jemaat
Ahmadiyah dan dibacakan di depan
massa yang sudah berkumpul di
sekeliling masjid.

“Surat pernyataan. Tuntutan ma-
syarakat kilo 5. Kami Jemaat Ah-
madiyah: (1) untuk ini tidak melak-
sanakan sholat jamaah di masjid; (2)
untuk tidak melaksanakan kegiatan
pengembangan Jemaat Ahmadiyah,

Doc BM
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tidak menggunakan masjid sampai
kapanpun,” kata Rusli salah satu
pengurus Jemaat Ahmadiyah mem-
bacakan surat pernyataan tersebut.

Belum selesai dibacakan masya-
rakat mulai anarkis. Mereka melempar
masjid dengan batu, balok kayu sudah
siap di tangan. “Ini macam mana.
Kami sudah mengalah. Kok masih
anarkis,” kata perwakilan Jemaat
Ahmadiyah mencoba menenangkan
warga.

Tiba-tiba massa menghancurkan
kaca-kaca masjid. Situasi makin riuh.
Pembacaan surat pernyataan pun tak
bisa dilanjutkan. Dalam video rekaman
terlihat jelas massa menggunakan kayu
panjang mendobrak sisi-sisi masjid
hingga roboh. Mereka meneriakkan
“Allahu Akbar” terus-menerus.

Dalam waktu satu jam, tulis Heri
dalam blog isamujahid.wordpress.com,
masjid roboh. Massa bersorak sambil
bertepuk tangan. Terakhir lafadz Allah
bertuliskan huruf Arab di puncak
masjid dicopot.

TAK hanya di Kecamatan Pujud
Kabupaten Rokan Hilir. Di Pekan-
baru, Masjid Mubarok milik Jemaat
Ahmadiyah Kelurahan Tuah Karya
Kecamatan Tampan juga disegel.
Mereka dilarang beribadah dan ber-
kegiatan di masjid. Pelarangan tesebut
dilegitimasi oleh Herman Abdullah
Walikota Pekanbaru saat itu.

Herman Abdullah mengeluarkan
surat yang ditujukan kepada Agus
Sumarsono Ketua Jemaat Ahmadiyah
Tuah Karya. Surat dikeluarkan tanggal
12 Oktober 2010 berisi penghentian
kegiatan Jemaat Ahmadiyah.

Landasan peraturan yang digu-
nakan Herman Abdullah yakni SKB 3
Menteri tahun 2008, rekomendasi Tim
Pengawasan Aliran Kepercayaan Ma-
syarakat (Pakem) Pekanbaru pada 7
Oktober 2010 yang meminta Walikota
Pekanbaru menghentikan kegiatan
Jemaat Ahmadiyah Tuah Karya.

Herman juga memperhatikan

rekomendasi Majelis Ulama Indone-
sia (MUI) Pekanbaru tanggal 2 Sep-
tember 2010. Tertulis MUI bentuk tim
melakukan investigasi dan peninjauan
langsung ke tempat aktivitas Jemaat
Ahmadiyah Tuah Karya. Alasan tera-
khir Herman Abdullah menerbitkan
surat larangan yakni untuk mengan-
tisipasi keresahan masyarakat terhadap
keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Gang
Ahmadi Jalan Sudirman Kecamatan
Pekanbaru Kota dan Jalan Cipta Karya
Kecamatan Tampan.

Pada 16 November 2010 Herman
Abdullah kembali mengeluarkan surat
berisi perintah penghentian kegiatan
Jemaat Ahmadiyah di Tuah Karya.
Surat ini adalah penegasan untuk surat
yang dikeluarkan sebelumnya. Ia
meminta Agus Sumarsono selaku
Ketua Cabang Ahmadiyah Tuah Karya
untuk mematuhi surat keputusan
Walikota Pekanbaru yang dikeluarkan
12 Oktober 2010.

Surat keputusan menyatakan Pe-
merintah Kota Pekanbaru sudah
mengadakan rapat koordinasi dengan
Ketua Kejaksaan Negeri Pekanbaru,
Kapolresta Kota Pekanbaru, Camat
Tampan, Kapolsek Tampan, Ketua
MUI Pekanbaru, Ketua FKUB Pe-
kanbaru dan Kepala Kantor Kemen-
terian Agama Pekanbaru pada 27
Oktober 2010. Dalam surat dinyatakan,
bila Jemaat Ahmadiyah Tuah Karya
tidak mematuhi surat keputusan
tersebut, persoalan akan diselesaikan
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Sejak itu kita tidak lagi beribadah
di Masjid Mubarok,” kata Agus
Sumarsono. Jemaat Tuah Karya

beribadah dan melaksanakan kegiatan
dari rumah ke rumah.

Menurut Agus, Jemaat Ahmadiyah
di Tuah Karya sudah mulai melak-
sanakan kegiatannya sejak 1990. “Se-
lama itu baik-baik saja. Sampai datang
surat Walikota tahun 2010 melarang
kami menggunakan masjid. Lan-
dasannya SKB 3 Menteri,” katanya.

Agus cerita Masjid Mubarok mulai
dibangun tahun 2008 dari dana swa-
daya masyarakat. “Selesai tahun 2010
sebelum bulan puasa. Kita gunakan
masjid untuk sholat Tarawih,” ujar
Agus. Tak sampai sebulan digunakan,
datang surat larangan dari Walikota
Pekanbaru. “Kita pernah minta pe-
ngamanan Polsek Tampan untuk
melaksanakan sholat Idul Fitri maupun
Idul Adha di masjid. Tapi Kapolsek
tak berani kasih izin sebelum surat
Walikota dicabut.”

“TIDAK ada lagi kegiatan Ahmadiyah
di Propinsi Riau dan di Kota Pekan-
baru. Seandainya masih ada melakukan
kegiatan, InsyaAllah FPI akan turun
bersama masyarakat Pekanbaru untuk
memberantas pengkhianat-peng-
khianat Islam ini,” kata Feli Rizieq,
Ketua FPI Kota Pekanbaru.

Selasa, 19 April 2011 pukul 10.00.
Sekitar 10 orang mengatas namakan
Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar
Pembela Islam (LPI) Kota Pekanbaru
menyegel Masjid An-Nasir di Gang
Ahmadi Nomor 2 Jalan Sudirman
Kecamatan Pekanbaru Kota milik
Jemaat Ahmadiyah.

Kegiatan penyegelan disimbolkan
dengan pemasangan spanduk di pintu

FPI dan LPI menyegel masjid
An-Nasir disaksikan warga,
pemerintah dan aparat kea-

manan.
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dan jendela sekeliling masjid meng-
gunakan paku. Salah satu tulisan pada
poster: Masyarakat Kota Pekanbaru
mendukung Gubernur Riau dan
Walikota Pekanbaru Bubarkan Ah-
madiyah yang telah Merusak Islam.
Penyegelan disaksikan pejabat peme-
rintah Kota Pekanbaru dan pihak
kepolisian.

Selain memaku semua pintu dan
jendela serta memasang poster, FPI
dan LPI juga merusak gembok pintu
pagar masjid dan mencabut aliran
listrik. Dalam orasinya mereka men-
desak Gubernur Riau keluarkan SK
Pelarangan Ahmadiyah di Propinsi
Riau.

Empat hari sebelum penyegelan,
15 April 2011, Muhammad Daud
penghuni Masjid An-Nasir sekaligus
Ketua Cabang Jemaat Ahmadiyah
Kecamatan Pekanbaru Kota mence-
ritakan bahwa ia diajak Ketua RW
untuk membicarakan soal keberadaan
dan kegiatan Jemaat Ahmadiyah di
Gang Ahmadi tersebut. Pertemuan
diadakan di rumah Ketua RW. Hadir
Ketua RT, Lurah, Camat, serta pihak
kepolisian.

Inti dari perbincangan tersebut
meminta Jemaat Ahmadiyah untuk
menghentikan kegiatan karena me-
resahkan masyarakat. “Kegiatan kami
hanya sembahyang. Apakah Bapak-
bapak mau melarang kami sem-
bahyang?” tanya Daud. Daud pun
diminta tanda tangan surat pernyataan
tentang penghentian kegiatan Ah-
madiyah yang sudah dipersiapkan
sebelumnya. Ia tidak mau.

Penyegelan pun dilakukan pada
Selasa 19 April 2011 tanpa perlawanan.
Daud dan keluarga saat itu tidak berada
di rumah. “Kebetulan kami sekeluarga
ada di Padang. Namun sebelum
penyegelan saya ditelepon Kanit Intel,
disuruh jangan pulang dulu karena
masjid mau disegel,” kata Daud.

Hingga kini Jemaat Ahmadiyah
Pekanbaru Kota masih belum bisa
menggunakan masjid mereka untuk
beribadah. Muhammad Daud pun
terpaksa cari tempat tinggal baru
karena rumahnya sudah disegel.

SATU lagi masjid Jemaat Ahmadiyah
yang disegel pemerintah daerah terletak
di Desa Koto Bangun dan Koto Baru
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten
Kampar. Pada 16 Februari 2011 Bupati
Kampar Burhanuddin Husin menge-

luarkan surat keputusan penghentian
kegiatan Jemaat Ahmadiyah di kedua
desa tersebut.

Surat keputusan juga berlandaskan
pada SKB 3 Menteri tahun 2008. Dalam
SKB tersebut Menteri Agama Maftuh
Basyuni, Menteri Dalam Negeri Mar-
diyanto dan Jaksa Agung Hendarman
Supandji memerintahkan komunitas
Ahmadiyah “menghentikan penye-
baran penafsiran dan kegiatan yang
menyimpang dari pokok-pokok ajaran
Agama Islam” termasuk “penyebaran
faham yang mengakui adanya nabi
dengan segala ajarannya setelah Nabi
Muhammad SAW”. Pelanggaran atas
SKB ini dapat diancam lima tahun
penjara.

SKB 2008 membuka pintu Bupati
Kampar dan Walikota Pekanbaru
membuat ketentuan peraturan anti
Ahmadiyah. Mereka berdalih ketentuan
dikeluarkan agar tak terjadi gangguan
keamanan maupun mencegah tim-
bulnya tindakan anarkis dari ma-
syarakat.

Padahal jika menilik Undang-
undang Pemerintah Daerah Nomor 32
tahun 2004 Pasal 10 ayat (3) huruf f
secara tegas menyatakan bahwa urusan
pemerintahan yang menjadi urusan

foto

Fadli BM
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pemerintah pusat meliputi politik luar
negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal nasional serta
agama. “Dari situ saja sudah terlihat
bahwa pelarangan kegiatan Jemaat
Ahmadiyah yang dikeluarkan peme-
rintah daerah telah melanggar aturan.
Urusan agama adalah urusan pe-
merintah pusat, bukan pemerintah
daerah,” tegas Daud.

TANGGAL 16 Februari 2011 Menteri
Agama Suryadharma Ali mengeluarkan
instruksi nomor 2 tahun 2011 tentang
Antisipasi terhadap Timbulnya Ke-
rawanan/Konflik Kerukunan Umat
Beragama. Dalam instruksinya, Surya-
dharma Ali meminta Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Propinsi
dan Kabupaten/Kota berkoordinasi
dengan pemerintah daerah serta
instansi terkait untuk melakukan tiga
kegiatan. Dalihnya meningkatkan
kerukunan umat beragama.

Kegiatan pertama, melakukan
pembinaan umat beragama guna
mengantisipasi timbulnya gejolak
kerawanan kerukunan umat beragama.
Kegiatan kedua, melakukan sosialisasi
Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama, Jaksa Agung dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun
2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/
2008 dan Nomor 199 tahun 2008
tentang Peringatan dan Perintah
kepada Penganut, Anggota Pengurus
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
dan Warga Masyarakat. Alias SKB 3
Menteri tahun 2008.

Terakhir, melakukan sosialisasi
Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan
nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah dalam Peme-
liharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah
Ibadat. Ini peraturan soal kewajiban

foto

mendapatkan 90 tanda tangan dari
jemaat dan 60 tanda tangan dari warga
sekitar bila hendak mendirikan rumah
ibadah.

Sejak dua SKB tersebut diber-
lakukan, Persekutuan Gereja-gereja
Indonesia (PGI) mencatat 430 gereja
dipaksa ditutup antara Januari 2005
dan Desember 2010. Sementara itu,
Jemaat Ahmadiyah Indonesia, orga-
nisasi nasional bagi para Ahmadi,
dalam laporan Atas Nama Agama,
mencatat sedikitnya 33 masjid Ahma-
diyah dirusak, disegel, diduduki, atau
dipaksa ditutup oleh pihak berwenang
setempat.

Menurut Setara Institute, sebuah
organisasi yang mempromosikan
pluralisme, demokrasi dan hak asasi
manusia, terdapat 216 kasus serangan
terhadap minoritas agama pada 2010,
244 kasus pada 2011, dan 264 kasus
pada 2012. Wahid Institute, pemantau
lain di Jakarta, mendokumentasikan
92 pelanggaran terhadap kebebasan
agama dan 184 peristiwa intoleransi
beragama pada 2011, naik dari 64
pelanggaran dan 134 peristiwa into-
leransi pada 2010. Data ini dimuat
dalam laporan Atas Nama Agama Hu-
man Rights Watch.

Di Propinsi Riau, gereja komunitas
GPDI, GBKP dan GMI yang dibakar
maupun Masjid Ahmadiyah Kota
Pekanbaru yang disegel serta kegia-
tannya yang dilarang baru terjadi
setelah instruksi Suryadharma Ali
nomor 2 tahun 2011 tersebut dike-
luarkan. #

Laporan Utama
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Kondisi terakhir Masjid An-
Nasir yang disegel FPI dan

LPI. Foto diambil pada awal
tahun 2013.

Dari situ saja sudah terlihat bahwa pelarangan

kegiatan Jemaat Ahmadiyah yang dikeluarkan

pemerintah daerah telah melanggar aturan.

Urusan agama adalah urusan pemerintah pusat,

bukan pemerintah daerah,” tegas Daud.



12 BAHANA MAHASISWA

Edisi Khusus

Katakabar.com memposting sebuah
tulisan dari Yusrizal Thamrin, kores-
ponden daerah Rokan Hulu pada 12
Februari 2013. Judulnya Gerak-gerik
Pengikut Ajaran Sesat Diawasi. Yusrizal
melaporkan bahwa Kementerian
Agama Rokan Hulu telah menemukan
pengikut dua aliran yang dicap sesat
oleh MUI, yakni Lembaga Dakwah
Islam Indonesia (LDII) dan Ahma-
diyah di Kecamatan Tambusai Utara
dan Rambah Samo.

“Penyadaran, agar mereka me-
ninggalkan ajaran sesat itu. Ini penting
karena anak-anak mereka bersekolah di
Pasir Pengaraian, kalau tidak dilu-
ruskan, dikhawatirkan nanti menu-
larkan kepada kawan-kawannya di
sekolah,” Yusrizal mengutip komen-
tar Ahmad Supardi Hasibuan, Kepala
Kementerian Agama daerah Rokan
Hulu dalam laporannya.

Katakabar.com merupakan portal
berita Riau milik Abdul Aziz yang
dikelola sejak Juli 2011. Alexa.com, si-
tus penyedia informasi tentang ba-
nyaknya pengunjung suatu situs dan
urutannya, mencatat katakabar.com
berada di urutan 4.559 se-Indonesia.
Di Riau, katakabar.com berada di urutan
ketiga situs terbanyak dikunjungi.

Riauterkini.com, situs kedua ter-
banyak dikunjungi di Riau. Bahana
Mahasiswa mencoba search kata kunci
“ahmadiyah” pada situs riauterkini.com
per 31 Maret 2013. Hasilnya, sebanyak
37 berita terkait Ahmadiyah diposting
sejak tahun 2005.

Postingan terbaru tertanggal 29
Agustus 2012. Judulnya Bengkalis
Dimasuki Ahmadiyah, MUI Desak
Pemerintah Tang gap. “Aliran sesat
Ahmadiyah disinyalir telah masuk ke
Pulau Bengkalis. MUI setempat men-
desak pemerintah serius mengambil
langkah penanganan,” begitu kalimat
pembuka pada postingan yang ditulis
oleh inisial dik.

Kata “ajaran sesat”, “penyadaran”,
“diluruskan” terdapat pada postingan
katakabar.com. Situs riauterkini.com pun
tak jauh beda. Bahana membaca dan
mengamati satu per satu dari 37
postingan terkait Ahmadiyah di situs
tersebut. Kata “sesat”, “harus disa-
darkan” dan “disyahadatkan” tertera
dalam postingan.

Yayasan Pantau menyimpulkan
penggunaan kata-kata menghakimi
tersebut disebabkan bias wartawan
terhadap Ahmadiyah. Yayasan Pantau
adalah sebuah lembaga yang bertujuan
memperbarui jurnalisme di Indone-
sia. Sejak 2003, Pantau aktif men-
jalankan program pelatihan wartawan,
konsultan media, riset, penerbitan,
serta diskusi terbatas demi mendorong
perbaikan mutu jurnalisme di Indo-
nesia.

Kesimpulan tersebut diperkuat
melalui survei Persepsi Wartawan
terhadap Islam tahun 2009 yang
dilakukan Yayasan Pantau. Survei
dilakukan dengan mewawancarai 600
wartawan di 16 propinsi di Indonesia,
termasuk di Riau. Hasilnya, 64,3 persen
dari 600 wartawan yang diwawancara
setuju pelarangan Ahmadiyah.

Tahun 2012 Yayasan Pantau mela-
kukan pembaruan survei Persepsi
Wartawan terhadap Islam. Beberapa
pertanyaan disesuaikan dengan per-
kembangan kasus. Terkait pertanyaan
soal fatwa pelarangan Ahmadiyah yang
dikeluarkan MUI akhir Juli 2005,
sebanyak 30,8 persen responden sangat
setuju dengan fatwa pelarangan ter-
sebut, 28,2 persen cukup setuju.

Untuk SKB pelarangan Ahma-
diyah yang dikeluarkan Menteri Agama,
Jaksa Agung dan Menteri Dalam
Negeri pada tahun 2008, sebanyak 25,8
persen wartawan setuju dengan pela-
rangan ini, sementara 30,2 persen
cukup setuju.

Selain bias wartawan, Yayasan

Pantau menilai penggunaan kata
“sesat”, “disadarkan” dan sejenisnya
disebabkan wartawan tak punya pe-
ngalaman cukup panjang dalam
meliput isu agama.

Fajar dari Antara Riau mengakuinya
saat Launching dan Bedah Buku Blur :
Bagaimana Meliput Agama dan Meng-
hadapi Tsunami Informasi? di Perpus-
takaan Soeman HS Pekanbaru pada 3
Februari 2013. “Saya cenderung meng-
hindari meliput kasus-kasus into-
leransi di Riau. Bukan karena tidak mau
tapi merasa belum berpengalaman,
takutnya tulisan yang saya buat malah
memperuncing masalah,” katanya.

Riau Pos dan Tribun Pekanbaru, dua
koran besar di Riau mengaku tetap
memuat kasus-kasus intoleransi di
Riau. “Namun ada penyensoran
tertentu yang kita lakukan,” kata Nazir
Fahmi, Pemimpin Redaksi Harian Riau
Pos. Nazir mencontohkan, untuk
kasus pembakaran gereja di Kuantan
Singingi misalnya, “Kita buat pem-
bakaran rumah ibadah, bukan pem-
bakaran gereja. Gerejanya tidak dise-
butkan untuk menghindari isu SA-
RA.”

Sementara itu Tribun Pekanbaru
lebih mengutamakan kehati-hatian
dalam meliput isu intoleransi. “Teru-
tama dalam penentuan angle, nara-
sumber dan bahasa. Intinya bagaimana
Tribun tetap bisa cetak besok. Repot
juga kalau massa menduduki kantor
Tribun karena berita yang kita muat,”
kata Dodi Sarjana, Pemimpin Redaksi
Tribun Pekanbaru.

Di akhir laporan survei Persepsi
Wartawan Terhadap Islam, Yayasan
Pantau menyarankan untuk memi-
nimalisir penggunaan kata meng-
hakimi, seperti “sesat, “disadarkan”
dan sejenisnya, ada baiknya para war-
tawan merenungkan kembali tujuan
utama jurnalisme: menyediakan infor-
masi yang dibutuhkan warga.#

 “Ajaran Sesat”,
“Harus Disadarkan”

Laporan Utama
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Januari-Februari 2013

 29 JUNI  2007 Masjid Al Mubarak dan rumah   milik mubaligh
Ahmadiyah di Kecamatan Mandau-Duri diobrak-abrik warga
intoleran.

5 OKTOBER 2008 Masjid Mubarak Mahato milik
Ahmadiyah di Kecamatan Pujud Rokan Hilir
dihancurkan warga intoleran.

16 FEBRUARI 2011 masjid milik Ahmadiyah di Desa Koto
Bangun dan Koto Baru Kecamatan Tapung Hilir Kampar
disegel oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

12 OKTOBER 2010 Masjid Mubarok milik Ahmadiyah
Kecamatan    Tuah Karya Pekanbaru disegel oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru.
16 NOVEMBER 2010 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan
surat penghentian kegiatan jemaat Ahmadiyah Kecamatan Tuah
Karya Pekanbaru.
19 APRIL 2011 Front Pembela Islam dan Laskar Pembela Islam
disaksikan warga dan pejabat setempat menyegel Masjid An-Nasir
milik Jemaat Ahmadiyah Kecamatan Pekanbaru Kota.
8 DESEMBER 2012 Komunitas Melayu Riau Bersatu memprotes
pembangunan gapura di kawasan China Town di Jalan Karet
Pekanbaru.

1 AGUSTUS 2011 Gereja Gereja Batak Karo  Protestan
Kecamatan Logas Tanah Darat Kuantan Singingi dibakar warga
intoleran.
1 Agustus 2011 Gereja Pentakosta di Indonesia Kecamatan
Pangean Kuantan Singingi dibakar warga intoleran.
2 AGUSTUS 2011 Gereja Methodist Indonesia Kecamatan
Pangean Kuantan Singingi dibakar warga intoleran.

1. Penetapan Presiden Republik Indonesia
Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pen-
cegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama

2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumah Ibadat

3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa
Agung dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008
tentang Peringatan dan Perintah Kepada
Penganut, Anggota dan/atau Anggota
Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

4. Instruksi Menteri Agama Republik Indo-
nesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Antisipasi
terhadap Timbulnya Kerawanan/Konflik
Kerukunan Umat Beragama

5. Surat Walikota Pekanbaru tanggal 12
Oktober 2010 dan 16 November 2010 tentang
Penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di
Kecamatan Tuah Karya Pekanbaru

6. Surat Bupati Kampar tanggal 16 Februari
2011 tentang Penghentian Kegiatan Jemaat
Ahmadiyah di Koto Bangun dan Koto Baru
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

7. Fatwa MUI tahun 2005 tentang pelarangan
Ahmadiyah di Indonesia

8. Fatwa MUI tahun 2005 tentang pelarangan
pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama

Grafis: Dayat

Produk Hukum
Kekerasan
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Realita Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan di Riau

INDONESIA dikenal memiliki keka-
yaan dan keberagaman budaya. Terdiri
dari berbagai suku bangsa, agama,
bahasa, adat istiadat, cara berpakaian,
dan kebiasaan. Karena itu, upaya
meniadakan keberagaman maupun
penyeragaman melalui Rancangan
Undang-undang apa saja merupakan
teror baru di era ini.

Propinsi Riau terdiri dari beragam
suku bangsa. Melayu, Jawa, Minang-
kabau, Tionghoa, Banjar, Mandailing,
Batak, Bugis, Aceh, Sunda, dan Flores.
Melayu merupakan suku mayoritas.
Suku Jawa dan Sunda banyak di
kawasan transmigran. Etnis Minang-
kabau dan Tionghoa menjadi peda-
gang. Minangkabau banyak bermukim
di Pekanbaru, Dumai, Kampar, Kuan-
tan Singingi (Kuansing), dan Rokan
Hulu (Rohul). Sementara Etnis Ti-
onghoa banyak berada di Bagan-
siapiapi, Selatpanjang, Pulau Rupat
dan Bengkalis.

Suku Banjar dan Bugis terdapat di
Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil),
terutama di Tembilahan. Selain itu di
Riau masih terdapat sekumpulan
masyarakat asli di kawasan pedalaman
dan bantaran sungai, seperti Sakai,
Akit, Talang Mamak, dan Suku Laut.

Penduduk di Propinsi Riau amat
majemuk, ini aset bagi Riau sendiri.
Agama yang dianut penduduk Riau
sangat beragam. Mengacu data Depar-
temen Agama Kantor Wilayah Riau
pada 2010, agama Islam dianut
4.907.218 jiwa, Kristen Protestan
313.660 jiwa, Kristen Katolik 125.561
jiwa, Hindu 21.837 jiwa, Buddha
150.759 jiwa, Konghucu 725 jiwa dan
aliran kepercayaan lainnya 434 jiwa.
Terdapat 11.481 rumah ibadah muslim
di Riau, 1.194 rumah ibadah Kristen
Protestan dan 246 rumah ibadah
Katolik. Hindu ada 8 buah sedangkan
Budha sekitar 340 rumah ibadah.

Situasi di Riau
Hasil wawancara Setara Institute

tentang kebebasan beragama dan
berkeyakinan di Riau pada 2011 me-

nyimpulkan toleransi beragama masih
berjalan baik di Riau. Penghargaan
terhadap perbedaan suku/ras masih
ada.

Jika melihat kembali ke belakang,
memang ada beberapa konflik terkait
suku dan agama yang pernah terjadi di
Riau. Tahun 2004, pasca reformasi,
terjadi konflik di kota Batam antara
Suku Minang dan Suku Batak, saat itu
Batam masih masuk ke dalam Propinsi
Riau. Hal sama juga terjadi di kota
Bagan Siapiapi Kabupaen Rokan Hilir.

Ditilik dari Peraturan Daerah
(Perda), di Riau masih banyak pelang-
garan terhadap Hak Asasi Manusia dan
diskriminatif terhadap perempuan.
Misalnya Perda Kabupaten Kampar
tentang Kewajiban Berjilbab, Surat
Keputusan Bupati Tembilahan ten-
tang larangan keluar malam laki-laki
dan perempuan, Perda di Rohul
tentang kewajiban membaca Alquran
bagi calon kepala daerah dan Perda di
Dumai tentang kewajiban pandai
membaca Alquran bagi calon walikota.
Ada pula anjuran memakai baju
kurung tertentu pada hari tertentu bagi
pegawai maupun anak sekolah.

Hasil pantauan terhadap situasi
kebebasan beragama dan berkeyakinan
di tahun 2011 membuktikan, konflik
yang terjadi bila dibiarkan dapat
menjadi sumber perpecahan di Riau.

Contoh kasus pembakaran/peng-
rusakan tempat ibadah. Pembakaran
Gereja Katolik akibat bentrokan warga
Kuansing pada 11 April 2011, pem-
bakaran gereja GBKP, GMI dan GPDI
oleh seratusan orang tak dikenal pada
awal Agustus 2011.

Ada juga kasus pelarangan ibadah
didasarkan Surat Walikota Pekanbaru
tanggal 12 Oktober 2010 dan 16 No-
vember 2010 perihal penghentian
kegiatan jemaat Ahmadiyah. Sebanyak
30 ormas Islam di Riau, termasuk
Majelis Ulama Indonesia dan Front
Pembela Islam Propinsi Riau men-
desak Gubernur Riau Rusli Zainal
bersikap tegas terhadap jemaat Ah-
madiyah.

Suryadi, SH
Ketua Lembaga
Bantuan Hukum

Pekanbaru

OPINI
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Pada 19 April 2011 sekitar pukul
10.00, FPI berorasi dan memasang
spanduk pembubaran Ahmadiyah di
gedung tempat ibadah Ahmadiyah,
menyegel pintu rumah ibadah dengan
spanduk, disaksikan aparat pemerintah
dan pihak keamanan. Pelarangan
ibadah minggu juga dialami Jemaat
Gereja HKBP Tampan Resort HKBP
Hangtuah Pekanbaru hingga 13 No-
vember 2011.

Contoh kasus intoleransi, yakni
SMP dan SMA di Bangkinang Kampar
menerapkan setiap siswa non muslim
wajib mengenakan jilbab.

Secara umum, penyebab mun-
culnya konflik karena kebijakan peme-
rintah yang tak memihak masyarakat
menengah ke bawah. Perbedaan pen-

dapat dan rasa tidak puas mendorong
protes sosial yang berlanjut pada
kerusuhan. Ditambah pula bumbu-
bumbu agama dalam melegalkan aksi
tersebut.

Karena itu perlu peninjauan ulang
terkait aturan yang ada. Aturan tersebut
harus berdasarkan pada ruh Pancasila,
UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.
Jika ruh ini tak ada, maka aturan
tersebut bisa menimbulkan per-
pecahan, kekerasan dan rasa tak peduli
sesama.

Upaya Pencegahan
Pencegahan konflik antar umat

beragama bisa dilakukan dengan
berbagai cara. Meningkatkan taraf
hidup masyarakat dibarengi perbaikan

kebijakan pemerintah yang berorientasi
pada kepentingan masyarakat.

Melakukan sosialisasi peraturan
perundang-undangan yang berkaitan
dengan pengaturan agama (bukan
ajaran/doktrin agama) kepada ma-
syarakat. Sehingga masyarakat tahu
rangka membangun toleransi dan
kerukunan antar umat beragama.

Fungsionalisasi pranata lokal yang
mendukung upaya kerukunan umat
beragama. Terakhir, melakukan pene-
gakan hukum (law enforcement) ter-
hadap oknum yang melanggar pera-
turan maupun yang terlibat kerusuhan
sosial atau konflik antar umat ber-
agama.#

OPINI

Ilustrasi: Dayat
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AEDY Kusmara sangat tertarik dengan
desain web. “Bisa membuat halaman
website yang unik dan warna-warni
menakjubkan bagi saya,” katanya. Ia
pun belajar bahasa pemrograman.
Kini ia bekerja di Pusat Komputer
Universitas Riau. Puskom adalah
lembaga di UR yang mengelola tek-
nologi komunikasi dan informasi
(ICT), termasuk mengelola website
unri.ac.id.

Aedy banyak mengunjungi situs
berita online untuk melihat berbagai
referensi web. Jika jenuh, ia juga
membaca berita-berita yang ada di web
tersebut. Astaga.com dan Detik.com
adalah situs web yang sering dikun-
jungi Aedy. “Dulu saya bisa habiskan
waktu 8 jam sehari di depan komputer

Puskom,” katanya. Kegiatan tersebut
sudah dilakoni saat Aedy masih
berstatus mahasiswa di Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan (Fa-
perika) UR.

Ia sempat langganan Intisari—
majalah bulanan sejak 1963 diterbitkan
Kompas Gramedia—untuk menda-
patkan informasi. “Tapi setelah tahu
internet, saya baca informasi di internet
saja. Lebih efektif, hemat dan praktis,”
ujarnya.

Mengandalkan internet untuk
memperoleh informasi mulai dilakoni
Aedy sejak tahun 1997. Saat itu media
online di Riau memang belum semarak
sekarang. Kini Ketua Serikat Peru-
sahaan Suratkabar (SPS) Riau Syafriadi
mencatat lebih dari 100 portal berita

online berkembang di Riau.
Kehadiran situs berita online tak

terlepas dari maraknya penggunaan
internet. “Anak-anak muda Inggris
usia 15 sampai 24 tahun (kini) mulai
menggunakan internet,” demikian
ditulis tajuk majalah The Economist 26
Agustus 2006.

Salah satu perusahaan riset terbesar
di Asia Tenggara, MarkPlus Insight,
memaparkan jumlah pengguna in-
ternet di Indonesia pada akhir tahun
2012 mencapai 61,08 juta orang, lebih
banyak 6 juta orang dibanding tahun
2011 yang berjumlah 55 juta orang.
MarkPlus Insight menggunakan me-
tode survei terhadap 2.151 orang usia
15-64 tahun di 11 kota besar di Indo-
nesia.

HermanOleh
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Kesimpulan lain dari MarkPlus In-
sight, 40 persen pengguna internet di
Indonesia mengakses internet lebih
dari 3 jam per hari, 95 persen meng-
akses internet dari notebook, tablet dan
perangkat seluler, serta mayoritas
pengguna internet di Indonesia berada
di rentang usia 15-35 tahun.

BAHANA Mahasiswa mencari tahu
peringkat situs media online di Riau
menurut Alexa.com, sebuah situs
penyedia informasi tentang banyaknya
pengunjung suatu situs dan uru-
tannya. Ia didirikan 1996 oleh Brewster
Kahle dan Bruce Gilliant, berbasis di
California, Amerika Serikat. Melalui
Alexa.com, kita dapat mengecek rang-
king website yang dikelompokkan berda-
sarkan negara, kategori tertentu atau
berdasarkan urutan website dunia.

Bahana tak berhasil mendapatkan
daftar seluruh media online di Riau.
Ketua Serikat Perusahaan Suratkabar
(SPS) Riau Syafriadi juga mengaku tak
tahu berapa angka pasti jumlah media
online di Riau. Namun ia memper-
kirakan lebih dari 100. Sejak Kongres
SPS di Bali tahun 2010, SPS Riau sudah
menaungi media online. Kongres
tersebut memutuskan mengganti
singkatan SPS, awalnya Serikat Pener-
bitan Suratkabar—hanya menaungi
media cetak, menjadi Serikat Peru-
sahaan Suratkabar—menaungi media
cetak, elektronik dan online.

Untuk mencari nama-nama media
online yang ada di Riau, Bahana meng-
gunakan bantuan Google Search dengan
kata kunci “Riau”, “media online di
Riau”, “portal berita Riau”, “daftar si-
tus berita Riau”, “daftar portal berita
di Riau”. Bahana menemukan 32 nama
pada pencarian tanggal 30 Maret 2013.
Untuk rangking situsnya Bahana cek di
situs Alexa.com dengan cara mema-
sukkan satu per satu situs media online
hasil pencarian Google Search.

Hasilnya, situs Riaupos.co berada di
peringkat pertama. Ia memperoleh
peringkat 1.206 situs paling banyak
dikunjungi se-Indonesia. Urutan kedua
dipegang oleh Riauterkini.com (pering-
kat 1.703 se-Indonesia) dan ketiga
Katakabar.com (peringkat 4.559 se-In-
donesia).

Riaupos.co adalah sebuah media
online di Riau yang dikelola oleh PT
Riau Pos Intermedia milik Riau Pos Group.
Ia memuat berita ekonomi dan bisnis,
feature, hiburan, hukum dan kriminal,

internasional, Kepulauan Riau, kese-
hatan, life dan style, lintas Sumatera,
metropolis, nasional, olahraga, politik,
pro otonomi, sains dan teknologi serta
xpresi. Beritanya juga mencakup sebelas
kabupaten di Propinsi Riau: Bengkalis,
Dumai, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu,
Kampar, Kuantan Singingi, Meranti,
Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu
dan Siak. Selain itu, ada pula kanal
RiauPos TV (televisi milik Riau Pos
Group), majalah Riau Pos, dan kolom
berisi tulisan beberapa tokoh Riau.

Tahun 2009 Riaupos.co mulai
dikelola dengan baik. Yasril Pemimpin
Redaksi Riaupos.co mengatakan bahwa
portal berita ini dihadirkan sebagai
upaya antisipasi perkembangan media
ma-ssa. “Kita akui pengelolaan kita
belum maksimal, masih upload berita
yang terbit di Koran Riau Pos ke online,”
katanya. Namun kelebihannya, lanjut
Yasril, Riaupos.co punya reporter dalam
lingkup Riau Pos Group sehingga up-
date beritanya lebih banyak.

Riauterkini.com dikelola oleh CV
Intimedia Riau dengan motto Memantau
Riau dari Detik demi Detik. Ia didirikan
oleh Ahmad S. Udi pada 20 Oktober
2003. Riauterkini.com kini memiliki
sebelas wartawan daerah mencakup
Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hulu,
Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kam-

par, Dumai, Duri, Rokan Hilir, Siak
dan Jakarta.

“Begitu banyak informasi yang
ingin disampaikan tapi terhambat
wadah,” cerita Ahmad S. Udi soal latar
belakang pendirian Riauterkini.com.
Sebelumnya Ahmad adalah kontri-
butor stasiun televisi nasional RCTI
untuk wilayah Riau. Ia juga wartawan
di  Mandirionline.com.

Ahmad sempat pesimis dengan
portal yang didirikannya. “Maklum,
internet waktu itu masih terbatas
sekali,” ujarnya. Namun dengan
memanfaatkan jaringan saat bekerja
sebagai kontributor RCTI, ia bisa
mempertahankan situs tersebut hing-
ga kini. Baginya tampilan nomor
sekian, yang terpenting isinya karena
media online mengandalkan kecepatan.
“Kalau isi sudah menjual, pengunjung
akan tertarik.”

Katakabar.com merupakan media
online di bawah CV Sinar Cemerlang. Ia
didirikan oleh Abdul Aziz pada Juli
2011. Mottonya Bukan Kabar Biasa.
Dalam situsnya, Katakabar.com menya-
takan situs mereka dikunjungi lebih
dari 10 ribu pengunjung per hari
dengan rata-rata pageviews lebih dari 250
ribu per hari.

Kini Katakabar.com memiliki 12
koresponden daerah, masing-masing

EYE KTCHING

Alexa.com, situs penyedia informasi tentang banyaknya pe-
ngunjung dan urutannya, menunjukkan Riaupos.co berada di

peringkat pertama situs terbanyak dikunjungi di Riau.
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di Mandau-Pinggir, Bengkalis, Rokan
Hulu, Kampar, Pelalawan, Indragiri
Hulu, Dumai, Medan, Jambi, Padang,
Palembang dan Jakarta. Beritanya
mencakup Riau, Sumatera, Ekonomi
Bisnis, Hukum Kriminal, Peme-
rintahan, Lingkungan, Investigasi,
Pendidikan, Politik, Olahraga, Opini,
Nusantara, Internasional, Kabar Caleg
juga English Version (berita berbahasa
Inggris).

Secara umum, ketiga situs terba-
nyak pengunjung di Riau ini memiliki
konten tak jauh berbeda. Ketiga situs
mengandalkan update berita straight
news (berita lempang mengandalkan
format 5W+1H). Tersedia pula link
berita terkait maupun berita terpopuler
disertai foto dan tanggapan pembaca
pada kolom “komentar” di setiap
berita.

Buku Blur memaparkan web bisa
memberi elemen jauh lebih beragam
dalam memberitakan suatu peristiwa.
Blur: How to Know What’s True in the
Age of Information Overload diterbitkan
Agustus 2011 oleh Bill Kovach dan
Tom Rosenstiel. Kovach memulai
karir sebagai wartawan pada 1959. Ia
pernah bekerja di The New York Times,
Atlanta Journal dan terakhir menjadi
kurator Nieman Foundation for Jour-
nalism di Universitas Harvard. Se-
dangkan Rosenstiel wartawan The Lost
Angeles Times spesialis media dan
jurnalisme. Kini ia jalankan Commit-
tee of Concerned Journalists.

Kovach dan Rosenstiel adalah dua
wartawan Amerika Serikat yang sudah
menerbitkan tiga buku bersama. Blur
buku ketiga mereka. Akhir tahun 2012
buku Blur terjemahan Bahasa Indo-
nesia diluncurkan oleh Dewan Pers
Jakarta. Ia diterjemahkan oleh Yayasan
Pantau Jakarta.

Dalam buku Blur, Kovach dan
Rosenstiel menjelaskan, selain narasi
utama, foto, link berita terkait, dan
komentar pembaca, website juga bisa
mencantumkan grafik, galeri foto oleh
warga, tautan yang menempel pada
narasi utama berisi definisi suatu
istilah, tautan menuju organisasi yang
disebut dalam berita, maupun tautan
menuju blog yang mengupas soal
berita yang disajikan.

Web juga bisa menyajikan transkrip
lengkap wawancara, video dan audio,
biografi penulis berita, basis data terkait
berita, tombol untuk membagi berita
ke situs sosial media, serta tombol

koreksi dan update berita yang dima-
sukkan langsung ke teks asli.

Bagaimana Cetak Menghadapi
Kecepatan Online?

Situs Republika.co.id pada 19 Okto-
ber 2012 memuat berita berjudul Edisi
Cetak Ditutup, Newsweek Jadi Format
Online. Ia menginformasikan Newsweek
menerbitkan edisi cetak terakhirnya
pada akhir tahun 2012. Di awal tahun
2013, majalah yang berusia 80 tahun
ini akan menutup edisi cetaknya dan
menggantinya dengan format online.

Perpindahan dari cetak ke online
tersebut diumumkan kepala editor dan
pendiri The Newsweek Daily Beast Co.,
Tina Brown. Republika.co.id menulis,
majalah Newsweek yang terbit di New
York, Amerika Serikat ini merupakan
majalah nomor dua terbesar dari segi
oplah dan pendapatan.

“Pada 2003, sirkulasi majalah ini di
seluruh dunia mencapai lebih dari 4
juta, termasuk 2,7 juta di Amerika
Serikat. Pada 2010, oplahnya turun
menjadi 1,5 juta,” kata Tina Brown.
Penurunan oplah dan pendapatan ini
yang menyebabkan Newsweek menutup
edisi cetaknya.

Endy M. Bayuni, Senior Editor The
Jakarta Post saat acara Launching dan
Bedah Buku Blur: Bagaimana Meliput
Agama dan Menghadapi Tsunami Infor-
masi? di Perpustakaan Soeman HS
Pekanbaru pada 3 Februari 2013
memprediksi bahwa media cetak di
Indonesia hanya akan bertahan paling

tidak hingga 10 tahun lagi.
Pemimpin Redaksi Harian Riau Pos

Nazir Fahmi tak sepaham dengan
prediksi Endy M. Bayuni. Menurutnya,
kondisi media cetak di Indonesia
khususnya Riau belum mengkha-
watirkan. “Media luar umurnya sudah
ratusan tahun. Sedangkan di Indone-
sia masih baru, apalagi Riau. Jadi
masih jauh lah,” ujarnya.

Namun Nazir mengaku Riau Pos
sudah melakukan beberapa kebijakan
agar edisi cetaknya tak ditinggalkan
pembaca. “Memperkuat deskriptif
dalam tulisan,” ujarnya. Cara lain,
lanjut Nazir, membuat rubrik Xpresi
dengan melibatkan pelajar maupun
mahasiswa. “Kita melibatkan anak
muda sebagai generasi penerus. Agar
mereka tahu dan terlibat langsung
bagaimana kerja media cetak sesung-
guhnya.”

Beda lagi dengan Harian Tribun
Pekanbaru. Agar tak ditinggalkan
pembaca, Tribun menerapkan kebi-
jakan soal berita eksklusif. “Target kita
setiap bulan harus ada empat berita
eksklusif,” kata Dodi Sarjana, Pe-
mimpin Redaksi Tribun Pekanbaru.
Berita eksklusif, jelas Dodi, bisa saja
beritanya sama dengan media lain,
namun harus ada angle (sudut atau sisi)
lain, baik dari narasumber atau wa-
wancara eksklusif.

Meski optimis edisi cetak Riau Pos
akan berumur panjang, Nazir Fahmi
katakan Riau Pos sudah ada persiapan
bila suatu saat edisi cetak harus mati.

Nazir Fahmi
Pemimpin Redaksi

Riau Pos

Internet
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Dodi Sarjana
Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru

Abdul Aziz Katakabar.com (kiri) dan
Ahmad S Udi Riauterkini.com (kanan)
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“Kita sudah persiapkan media online
Riaupos.co, bahkan sekarang nomor
satu di Riau versi Alexa,” ujar Nazir
bangga.

Tribun Pekanbaru juga punya me-
dia online: Tribunpekanbaru.com. Ia
merupakan jaringan dari Tribun Net-
work dengan situs Tribunnews.com.
“Sistemnya saling menguntungkan.
Kita ambil berita dari daerah lain
melalui jaringan tribunnews, daerah lain
juga dapat berita Riau dari situs Tribun
Pekanbaru,” kata Dodi Sarjana.

Akhir November 2012 situs
Tribunpekanbaru.com memperoleh
penghargaan Best in Social Media 2o12
tingkat Asia Pasifik dari WAN-IFRA
(asosiasi surat kabar dan penerbitan
berita dunia). WAN-IFRA meru-
pakan asosiasi non profit terdiri dari
76 asosiasi surat kabar nasional, 12
kantor berita, 10 organisasi pers re-
gional dan eksekutif surat kabar
individu dalam 100 negara. Ia didi-
rikan tahun 1948 dan pada 2011 telah
mewakili lebih dari 18 ribu publikasi
global.

Menurut Tribunnews.com, kategori
sosial media yang dimenangi Tribun
Pekanbaru ini merupakan gabungan
dari keunggulan produk online (si-
tus Tribunpekanbaru.com) dan produk
cetak (koran). Juri WAN-IFRA me-
lihat keunggulan Tribun Pekanbaru
pada rubrik Tribuners Pekanbaru
Interaktif, Citizen Journalism dan Citi-
zen Shoot. Ketiga rubrik ini memberi
ruang interaktif dan komunikatif
untuk publik.

Di Citizen Journalism, warga diberi

kesempatan mengirim berita maupun
informasi terkait peristiwa di ling-
kungannya. Citizen Shoot memberi
kesempatan pada warga untuk mengi-
rimkan foto bernilai berita. Sedangkan
Tribuners Pekanbaru Interaktif, warga
bebas memberi info apapun yang
terhubung melalui fan page facebook.

“Kita akui kiriman warga baik berita
maupun foto banyak yang belum
memenuhi standar jurnalistik. Namun
tetap kita naikkan. Ini bisa jadi bahan
pembelajaran bagi mereka, bagaimana
tulisan dan foto yang bernilai berita itu,”
kata Dodi Sarjana.

SUZI Parker, pengelola blog Washing-
ton Post memuat sebuah berita berjudul
Sarah Palin Mencoba untuk Tetap Relevan
di blog tersebut. Ia menyebut bahwa
Sarah Palin, kandidat wakil presiden
Partai Republik yang baru saja keluar
dari Fox News, telah berpindah ke
jaringan Al-Jazeera untuk lebih dekat
dengan jutaan orang alim di dunia. Ia
mengutip Daily Currant sebagai sumber
kolomnya.

Al-Jazeera baru-baru ini memang
membuat berita bahwa jaringan mereka
berencana meluncurkan Al-Jazeera
Amerika akhir tahun ini. Tapi tidak,
seperti yang ditulis Suzi Parker, dengan
Sarah Palin di dalamnya.

Menyadari kekeliruannya, Washing-
ton Post kemudian memuat koreksi.
Dengan demikian, Washington Post telah
menambah panjang daftar media
papan atas yang menurunkan berita
yang terbukti tak benar.

Informasi ini dimuat oleh situs

Tempo.co pada 13 Februari 2013 dengan
judul berita Washington Post Tertipu
Cerita Sarah Palin.

Tahun 2008 Dewan Pers pernah
mendapat pengaduan terhadap media
online. Kasusnya dimuat dalam situs
resmi Dewan Pers. Dewan Pers adalah
sebuah lembaga independen di Indo-
nesia yang berfungsi mengembangkan
dan melindungi kehidupan pers di
Indonesia. Ia memiliki wewenang
untuk menyelesaikan sengketa jur-
nalistik.

Dua kasus pengaduan terhadap
media internet berhasilkan didamaikan
Dewan Pers melalui mediasi. Kasus
pertama yakni sengketa antara Reno
Iskandarsyah dengan Hukumonline.com.
Pada 28 Juli 2008, Hukumonline.com
memuat berita berjudul Takut Klien Jadi
Tersangka, Advokat Rela Menyuap.
Setelah dimediasi, Hukumonline.com
mengakui kesalahan bahwa berita yang
disebarkan bersifat menghakimi dan
tidak melakukan verifikasi kepada Reno
Iskandarsyah.

Kasus kedua sengketa antara Djo-
ko Edhi dengan Detik.com. Djoko
Edhi S Abdurrahman mengadukan
laporan Detik.com berjudul Bahrudin:
Makelar Jual Beli Nomor Caleg PPP Djoko
Edhi. Dalam situsnya, Dewan Pers
memastikan kedua belah pihak sudah
bermusyawarah dan bersedia berdamai.

Selama tahun 2011, Dewan Pers
dalam situs resminya menyebutkan
bahwa mereka menerima 43 penga-
duan terhadap media online. Tahun
2012 pengaduan media online me-
ningkat menjadi 98 pengaduan. “Dari
pengaduan tersebut, 76 persen meru-
pakan pelanggaran kode etik jur-
nalistik,” kata Agus Sudibyo dalam
seminar bertema Media Online: Pertum-
buhan Pengakses, Bisnis dan Problem
Etika di Jakarta pada 7 Maret 2013. Ia
dimuat situs Tempo.co dengan judul 6
Pelanggaran Media Siber Ini yang Sering
Diadukan.

Agus memaparkan enam pelang-
garan kode etik jurnalistik yang dila-
kukan media siber (online) yang sering
diadukan ke Dewan Pers. Pertama tidak
melakukan konfirmasi. “Ini terjadi
karena media siber lebih mengu-
tamakan kecepatan tanpa dibarengi
verifikasi,” ujarnya.

Pelanggaran kedua, berita tidak
akurat; ketiga, mencampurkan fakta
dan opini yang menghakimi; keempat,
tidak berimbang; kelima, tidak me-
nyembunyikan identitas korban keja-

Laporan Utama
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hatan susila; dan keenam, tidak jelas
narasumbernya.

Blur karya Bill Kovach dan Tom
Rosenstiel menyatakan bahwa peli-
putan media online juga harus ber-
landaskan pada elemen jurnalisme.
Berpihak pada kebenaran, loyalitas pada
warga, disiplin verifikasi, independen
terhadap objek liputan, pemantau
kekuasaan, penyedia forum publik,
memuat hal menarik dan relevan,
komprehensif dan proporsional serta
mendengarkan hati nurani.

Pada 3 Februari 2012, Dewan Pers
mengumumkan pedoman pembe-
ritaan media siber di situs resminya.
Pedoman tersebut, tulis Dewan Pers,
tidak bertentangan dengan Undang-
undang Nomor 40 tahun 1999 tentang
Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Ia
berisi 9 poin, mengatur soal ruang
lingkup, verifikasi dan keberimbangan
berita, isi buatan pengguna, ralat,
koreksi dan hak jawab, pencabutan
berita, iklan, hak cipta, pencantuman
pedoman serta persoalan sengketa.

Anatona Nazara pendiri portal
berita Bidikonline.com menyatakan

verifikasi terhadap narasumber tak
selalu dibutuhkan medianya. Menu-
rutnya, yang terpenting adalah menulis
berita apa adanya sesuai kejadian di
lapangan. Bidikonline.com didirikan
sejak tahun 2009 berkantor di Perum
Pandau Permai Jalan Cemara Raya
Nomor 14 Siak Hulu, Kampar, Riau.

Ahmad S. Udi pendiri Riauter-
kini.com mengaku medianya tetap
menerapkan verifikasi dengan cara
kontak narasumber. Begitu pula
Katakabar.com, tetap melakukan veri-
fikasi. “Namun jika kontak pertama tak
digubris, kedua kali tak digubris, ketiga
kali juga sama, maka kami akan tetap
menaikkan beritanya,” ujar Abdul
Aziz.

Menurut Pedoman Pemberitaan
Media Siber yang dibuat Dewan Pers,
pada prinsipnya setiap berita harus
melalui verifikasi. Ketentuan tersebut
dapat dikecualikan apabila: berita
benar-benar mengandung kepen-
tingan publik yang bersifat mendesak;
sumber berita pertama jelas iden-
titasnya, kredibel dan kompeten;
subjek berita yang harus dikonfirmasi

tidak diketahui keberadaannya atau
tidak dapat diwawancarai.

Pedoman tersebut juga men-
jelaskan, bila tak dapat diwawancarai,
media harus memberikan penjelasan
kepada pembaca bahwa berita tersebut
masih memerlukan verifikasi lebih
lanjut yang diupayakan dalam waktu
secepatnya. Setelah berita dipublish,
media juga wajib meneruskan upaya
verifikasi. Hasilnya dicantumkan pada
berita update dengan tautan pada berita
yang belum terverifikasi.

Bila ada berita yang salah, maka
media online bersangkutan wajib
mencantumkan tautan ralat, koreksi
ataupun hak jawab pada berita yang
salah tersebut. “Sesuai dengan Un-
dang-undang Pers, media siber yang
tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi
sanksi hukum pidana denda paling
banyak lima ratus juta rupiah,” begitu
yang tertera pada Pedoman Pembe-
ritaan Media Siber poin 4 huruf e
tentang Ralat, Koreksi dan Hak Jawab.
# Yaya
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TAHUN 1998 di Riau hadir koran
elektronik dengan nama Riauglobal.com
yang peluncurannya dilakukan oleh
Gubernur Riau, waktu itu Saleh Djasit
bersempena resepsi hari ulang tahun
Riau Pos.

Dalam buku Menerobos Mitos Seabad
Pers Riau yang diterbitkan oleh PWI
Cabang Riau 2005. Koran elektronik
ini diawaki oleh Akmal Famajra sebagai
Pimpinan Redaksi, Syam Irfandi
Redakur Pelaksana dan Hasbullah
Redaktur Portal. Untuk melengkapi
berita-berita yang diliput oleh war-
tawannya sendiri, Riauglobal.com juga
melakukan kerjasama dengan LKBN
Antara serta JPPN (Jawa Pos News Net-
work) untuk berita-berita tertentu.

Setelah koran elektronik ini berjalan
sekitar enam bulan, barulah Direktur
utama H Rida K Liamsi MBA (CEO
Riau Pos Group) menerbitkan surat
keputusan untuk menyempurnakan
pengelola dan isi koran elektronik
tersebut.

Menurut Rida, media tersebut
merupakan portal pertama di Riau.
Semua orang yang ingin mengetahui
tentang Riau, haruslah terlebih dahulu
masuk ke situs Riauglobal.com. Ia

merupakan pintu gerbang untuk
mengetahui isi tentang Riau.

Keputusan itu juga menetapkan,
memperbantukan tenaga dari Riau Pos,
yaitu Mosthamir Thalib sebagai Pe-
mimpin Redaksi, Syam Irfandi sebagai
redaktur portal, sedangkan Akmal
Famajra sebagai Pemimpin Umum/
Pemimpin Usaha dengan Ari Sukma
sebagai marketing dan Ilfa sebagai
webdesign.

Untuk memasyarakatkan nama
Riauglobal.com, salah satu rubrik koran
harian Riau Pos pun diberi nama
dengan Globalriau. Isi dari rubrik
tersebut juga mempromosikan hal-hal
yang terbaru dari isi Riauglobal.com.

Halaman Riau Pos langsung diisi
oleh Redaktur Riauglobal.com satu kali
seminggu. Ketika itulah nama Riau-
global.com memasyarakat. Wartawannya
mulai didaftarkan di PWI cabang Riau.

Rubrik Riauglobal.com ini juga
menampilkan buku-buku yang diter-
bitkan oleh Sagang (jaringan Riau Pos
Group), dan menampilkan bentuk-
bentuk tenunan Riau serta motif
ukiran rumah adat Riau.

Terhadap pembaca dalam kota
Pekanbaru sendiri sangat sulit untuk

Portal Pertama
dari Riau

memperkenalkan nama Riauglobal.com
sebagai koran elektronik yang pertama
dikelola secara penuh provinsi Riau.
Namun dari pembaca di belahan benua
Australia dan Amerika, muncul seba-
gai tanggapan atas kehadiran Riau-
global.com.

Pada 2003, habis masa kontrak
domain Riauglobal.com dengan pe-
nyedia di Amerika. Karena terlambat
mendaftar ulang kembali, maka do-
main tersebut dibeli oleh pihak lainnya.
Konsekuensinya, nama Riauglobal.com
tidak dapat diakses lagi. Untuk se-
mentara, nama yang dipakai adalah
Riau_global.com.

Sejak 2010, karena kesibukan dan
kurangnya tenaga kerja, Riau_glo-
bal.com tak berjalan. Akmal Famajra
lebih fokus ke Riau Pos, kini ia
menjabat Ketua Ombusman Riau Pos
Group.

Kini di Riau ada portal bernama
Riau-global.com. Ia didirikan tahun
2008 oleh Elfis. Menurutnya, portal
berita tersebut tak ada kaitannya
dengan Riauglobal.com maupun Ri-
au_global.com yang pernah ada. #

HermanOleh
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SUATU HARI datang seorang model
Jakarta ke tempat saya. Dia tanya
bagaimana mengatasi mantan pacar,
yang memaki-maki, mengancam san-
tet, serta memukulnya. Dia ketakutan
dan lari dari kost. Dia minta tolong
ojek diantar ke polisi. Ironisnya, polisi
hanya menganjurkan “jalan damai”
serta tak mau kasih surat pengantar
visum ke dokter.

Pengaduan lain dari seorang pera-
wat asal Jayapura. Kakaknya ditangkap
polisi. Kakaknya bawa pisau. Kakaknya
ditahan dan dipukuli. Kakaknya ditu-
duh hendak bunuh orang Indonesia.
Kakaknya sebetulnya hendak beli ikan
di pasar Depapre, dekat Jayapura. Si
perawat bilang, “Di Papua biasa bawa
piso untuk potong ikan, potong
daging, potong sayur.” Tapi polisi
curiga, setiap orang Papua bawa pisau,
disangka hendak serang orang Indo-
nesia.

Ada satu kesamaan antara si model
dan si perawat. Mereka hanya cerita,
cerita, dan cerita … tanpa menulis. Saya
anjurkan buatlah kronologi. Buatlah
surat pengaduan. Namun mereka sulit
menulis laporan tersebut. Si model
menulis kronologi dua halaman isinya
hanya dua alinea. Si perawat hanya tahu
kakaknya kena pasal makar. Alamak!
Bawa pisau dituduh makar? Apakah
didampingi pengacara saat pemeriksaan
polisi? Dia tak tahu.

“Mereka dapat perlakuan sangat
kasar sekali. Satu hari satu malam,”
kata si perawat.

Pengalaman tersebut bukan barang
baru. Saya seringkali berhadapan
dengan orang yang dirampas hak-
haknya —dari petani kehilangan tanah
sampai pendeta kehilangan gereja, dari
mubalig Ahmadiyah masjidnya disegel
sampai ustad Syiah madrasah diba-
kar— namun ketika diminta menulis,
diminta bikin laporan, diminta draft
surat, perlu berminggu-minggu
bahkan tak jarang, mereka patah
semangat, lantas tak ada kelanjutan.

Menulis adalah dunia pemikiran.
Menulis juga dunia dokumentasi.

Menulis adalah membela diri. Menulis
adalah memikirkan cara-cara yang benar
dan adil untuk membela diri. Menulis
juga bisa berguna buat membela hak
orang yang dianiaya. Sayangnya, banyak
orang, setidaknya di Jakarta, tak bisa
menulis.

“Jadi nggak perlu disuruh cerita
lagi. Capek ngulang-ngulang cerita yang
sama,” kata si model.

SISTEM PENDIDIKAN di Indo-
nesia, celakanya, tak mendidik anak
untuk menulis. Al Jazeera bikin pro-
gram menarik. Judulnya, “Educating
Indonesia.” Temuannya, “… why Indo-
nesia’s education system is one of  the worst
in the world.” Mengapa sistem pen-
didikan di Indonesia salah satu yang
terburuk di dunia. Sebabnya, mulai dari
kanker korupsi pada Kementerian
Pendidikan sampai kurikulum yang
membelenggu anak-anak. Pendidikan
terlalu sering mengantar siswa ke dunia
penuh dikte, penuh hafalan, dan
sedikit kesempatan menyusun kata-
kata dengan teratur.

Kini zaman internet. Saya percaya
internet bisa dipakai untuk mengatasi
kebobrokan sistem pendidikan di In-
donesia. Internet bisa dipakai untuk
memperjuangkan hak asasi manusia.
Bila wartawan tak mau menghabiskan
waktu guna bantu seorang gadis muda
dipukuli mantan pacarnya, dia bisa
menulis dan memakai internet guna
memperjuangkan hak dia. Baik si
perawat maupun si model bisa menu-
lis, mempengaruhi opini publik,
menarik perhatian aparat hukum.

Tapi internet juga bisa dipakai
menyebarkan kebencian. Internet tak
berbeda dengan media apapun: cetak,
radio, televisi. Ia bisa dipakai mencari
kebenaran tapi juga bisa menyebarkan
kebohongan. Bedanya, lewat internet,
sekarang setiap orang bisa jadi penerbit
dengan bikin blog, entah Blogger atau
Wordpress. Setiap orang bisa siaran
dengan You Tube atau Vimeo. Setiap
orang bisa jadi komentator dengan
Facebook atau  Twitter. Setiap orang bisa

Belajar Menulis
pada Zaman Internet

Andreas Harsono
Yayasan Pantau,

Jakarta, biasa menulis
soal hak asasi ma-

nusia, jurnalisme, dan
media. Dia pernah
menjadi murid Bill
Kovach di Nieman

Foundation on Jour-
nalism, Universitas

Harvard

KOLOM
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memulai petisi dengan Change.org.
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel

menulis dalam buku Blur : How to Know
What’s True in the Age of  Information
Overload bahwa teknologi internet
secara revolusioner mengubah dunia
informasi. Internet praktis meng-
hilangkan peranan ruang redaksi
sebagai gate keeper alias penjaga gawang
informasi. Wartawan kini tak memiliki
peranan buat menentukan apa yang
perlu diberitakan, apa yang tak perlu.
Sebaliknya, teknologi internet men-
ciptakan banyak sampah informasi.

Bila si model dan si perawat tak
bisa menulis dengan rapi, dengan
logika tersusun, dengan bahasa dingin,
isinya juga akan menambah sampah.

Internet tak mengubah makna
tentang keperluan informasi yang
bermutu. Maksudnya, agar masyarakat
bisa mengambil keputusan bermutu
buat mengatur kehidupan mereka.
Artinya, bila orang hendak meman-
faatkan internet –dari Facebook sampai
Change.org, dari You Tube sampai Twit-
ter—buat membela hak mereka, mau
tak mau, mereka harus belajar menulis
dengan baik.

Menulis akhirnya tetap jadi keper-
luan penting, bahkan makin penting,
pada zaman internet.

WARGA kini seharusnya bisa melihat
media dengan fungsi baru. Bill Kovach
dan Tom Rosenstiel menyebut budaya
baru konsumsi media dengan istilah
“look forward” sebagai lawan dari
budaya lama “look backward.” Dulu
media hanya tempat warga duduk
menonton atau duduk membaca.
Warga hanya bisa memilih apa yang
disediakan Metro TV atau disajikan
Tempo. Kini warga “look forward”
dengan mencari informasi lewat
internet, tak terpaku pada Metro TV
atau Tempo, tapi bisa terus-menerus
pindah website.

Ada delapan fungsi media pada
zaman internet, menurut Kovach dan
Rosenstiel.

Authenticator –Masyarakat tak
melihat wartawan hanya sebagai
penyedia informasi. Mereka memer-
lukan wartawan untuk menerangkan
bukti dan dasar untuk memahami
mengapa suatu informasi bisa di-
percaya.

Sense Maker – Jurnalisme juga
harus menerangkan sesuatu masuk
akal atau tidak. Kebingungan dan

ketidakpastian lebih sering muncul.
Masyarakat menjadi kesulitan untuk
menyaring mana yang masuk akal,
mana propaganda, mana tipu-tipu,
dan seterusnya.

Investigator – Wartawan harus
terus berfungsi sebagai investigator
guna mengawasi kekuasaan serta
membongkar kejahatan dalam pelak-
sanaan pemerintahan.

Witness Bearer – Warga bisa
membantu wartawan dengan bekerja
sama menjadi saksi kejadian-kejadian
penting. Ada potensi menciptakan
kemitraan media dengan warga. Disini
juga terletak kewajiban masyarakat
untuk memberdayakan jurnalisme.

Empowerer –Wartawan member-
dayakan warga dengan berbagi pe-
ngalaman dan pengetahuan dalam news
gathering. Warga memberdayakan
wartawan dengan pengalaman dan
keahlian mereka.

Smart Aggregator – Masyarakat
memerlukan aggregator cerdas yang
rajin menelusuri web serta mena-
warkan informasi bermutu kepada
masyarakat. Saya pribadi memakai twit-
ter @andreasharsono untuk mengu-
sulkan link website yang berguna buat
“follower” saya.

Forum Organizer – Jika warta-
wan membayangkan bahwa tujuan
mereka adalah memberi inspirasi
kepada masyarakat, maka forum orga-
nizer adalah fungsi yang masuk akal
guna mendorong masyarakat me-
ngambil keputusan yang bermutu buat
perbaikan pemerintahan mereka.
Masyarakat memerlukan “alun-alun”
dimana mereka bisa belanja informasi
dengan lengkap.

Role Model – Kini banyak orga-
nisasi berita membuat kelas-kelas
jurnalisme untuk warga dan mendidik
warga dalam meliput dan menulis.
Kovach dan Rosenstiel memuji pen-
dekatan ini namun wartawan harus
mengerti bahwa perilaku mereka
sekarang masuk ranah publik, bukan
hanya laporan-laporan mereka. Mereka
juga perlu jadi role model.

Bila seorang warga tahu fungsi baru
media, dan dia hendak pakai internet
guna menulis, maka dia perlu belajar
soal apa yang disebut verifikasi. Setiap
informasi harus diverifikasi. Setiap
informasi harus akurat. Jangan me-
ngandalkan konon, konon, konon ….

Kovach dan Rosenstiel mena-
warkan lima platform dalam verifikasi:

Jangan menambah atau mengarang
apa pun; Jangan menipu atau menye-
satkan pembaca, pemirsa, maupun
pendengar; Bersikaplah setransparan
dan sejujur mungkin tentang metode
dan motivasi saat liputan; Bersan-
darlah terutama pada liputan diri
sendiri; Bersikaplah rendah hati dan
berpikir terbuka.

Seorang warga juga harus tahu
pasal-pasal pencemaran nama baik
dalam hukum Indonesia. Ini penting
karena Indonesia termasuk salah satu
negara yang paling buruk soal kebe-
basan berekspresi dan masih menga-
nut pidana pencemaran nama baik
(criminal defamation). Ada hukum soal
internet dimana pencemaran nama
baik bisa dihukum penjara maksimal
enam tahun atau denda maksimal Rp
1 milyar. Ingat kasus ibu Prita Mul-
yasari? Dia digugat pidana maupun
perdata oleh rumah sakit yang dike-
camnya lewat email. Ibu Prita ditahan
kejaksaan Tangerang selama 21 hari.

Dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana ada sejumlah pasal
pencemaran nama baik dengan caku-
pan terlalu luas dan samar-samar,
menurut Human Rights Watch. Pasal-
pasal ini melarang warga dengan sengaja
mengeluarkan pernyataan yang men-
cemarkan reputasi orang lain walau,
dalam banyak kasus, isinya memang
benar. Hukuman penjara akan lebih
berat bila pencemaran nama baik
dilakukan terhadap para pejabat. Hu-
man Rights Watch menganjurkan Indo-
nesia lakukan revisi terhadap pasal-
pasal yang jahat ini.

Hukum internasional soal hak asasi
manusia memungkinkan suatu negara
membatasi kebebasan berekspresi
guna melindungi reputasi orang lain.
Tapi pembatasan macam ini dibatasi
hanya pada masalah yang dianggap
penting dan sekhusus mungkin. Ia
juga hanya berupa perkara perdata …
bukan pidana.

Kini pertanyaannya adalah apakah
si model dan si perawat mau belajar
menulis, sekaligus mengerti hukum
pencemaran nama baik, dan menyadari
bahwa internet bukan hanya buat chat-
ting? Internet  juga untuk membela
hak-hak mereka. Saya kira pertanyaan
ini berlaku bukan hanya buat si model
dan si perawat. Ini juga berlaku buat
Anda.#

KOLOM
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SAAT perang Vietnam berlangsung
pada 1963, warga Amerika dijejali
informasi bahwa Amerika raih keme-
nangan melawan pasukan Vietkong.
Banyak warga Vietnam jadi korban.
Robert McNamara, Menteri Per-
tahanan Amerika mencatatnya sebagai
sebuah kemajuan. Ia menyebarkan
informasi itu selama tiga hari per-
temuan pers.

Delapan tahun kemudian, The New
York Times dan The Washington Post,
dua koran besar di Amerika mem-
publikasikan sebuah dokumen rahasia
pemerintah yang disebut Pentagon Pa-
pers. Laporan tersebut berisi apa yang
sesungguhnya terjadi pada perang Viet-
nam. Ia menjelaskan kejadian seba-
liknya. Pada kenyataannya pasukan
Vietkong terus bertambah, bahkan
melebihi korban jiwa dari pihak
mereka. Pasukan Amerika dibutuhkan
lagi dalam jumlah banyak.

“Entah apa yang akan terjadi jika
kebenaran muncul pada 1963, bukan

pada 1971,” komentar Benjamin C
Bradlee, mantan Redaktur Eksekutif
The Washington Post.

KEBENARAN paling penting dalam
suatu pemberitaan, sekaligus paling
membingungkan. Kejadian di atas
menjelaskan bahwa pers hanya akurat
dalam memberitakan pernyataan
McNamara. Namun belum memiliki
nilai kebenaran sehingga informasi
menjadi keliru.

Para jurnalis profesional meman-
dang prinsip paling utama dalam
jurnalisme adalah kewajiban pada
kebenaran. Namun kebenaran seperti
apa?

Kebenaran yang dimaksud adalah
kebenaran fungsional. Berubah waktu
demi waktu, ibarat stalagmit. Ada
prosedur dan proses untuk sampai
pada kebenaran fungsional. Ada proses
sebelum polisi menangkap orang. Ada
proses sebelum hakim memvonis
seseorang bersalah. Ada prosedur dan

pembuktian yang perlu ditunjukkan.
Begitu pula arti kebenaran dalam
jurnalisme. Ada prosedur dan proses
yang harus dilalui sebelum suatu
informasi sampai ke tangan pembaca.

Kebenaran saja tentu tak cukup.
Harus ada penyampaian pada warga
dengan cara yang dapat dipercaya. Ia
melahirkan prinsip kedua, loyalitas
pertama jurnalisme adalah kepada
warga.

Warga adalah segalanya. Wartawan
harus menyampaikan berita jujur,
menulis ulasan tak terpengaruh iklan,
menyampaikan liputan tak berkaitan
dengan kepentingan pribadi. Ada
perjanjian tersirat antara audiance
dengan media. Mendapat kepercayaan
warga menjadi tolak ukur kredibilitas
suatu media.

Kebenaran dan loyalitas juga be-
lum cukup. Metode apa yang dipakai
wartawan untuk bisa menyampaikan
kebenaran dan mendapat kepercayaan
dari warga? Bagaimana wartawan

Elemen Penting

dalam Jurnalisme
HamzahOleh
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menyaring rumor, gosip atau propa-
ganda? Intisari jurnalisme adalah
disiplin verifikasi.

Setiap wartawan punya metode
masing-masing dalam pengujian
suatu informasi. Seperti mencari sekian
saksi untuk sebuah peristiwa, mem-
buka sebanyak mungkin sumber berita
dan meminta banyak komentar dari
berbagai sumber. Disiplin verifikasi
akan membedakan jurnalisme dengan
propaganda, hiburan, fiksi atau seni.

Setelah menerapkan metode veri-
fikasi, wartawan harus menjelaskan
hubungan mereka dengan orang yang
mereka liput. Intinya wartawan harus
bersikap independen terhadap
sumber berita yang mereka liput.
Jurnalisme juga berperan sebagai anjing
penjaga (watchdog) dimana wartawan
harus bertindak sebagai pemantau
independen terhadap kekuasaaan. Ia
tak terbatas memantau kekuasaan
pemerintah, namun harus menjang-
kau hingga lembaga-lembaga kuat di
masyarakat.

Selain itu, jurnalisme juga memi-
liki peran untuk menyediakan fo-
rum publik. Baik untuk kritik atau
komentar. Rasa ingin tahu warga
membuat mereka ikut berpartisipasi
dalam memberi komentar atau ber-
tanya. Lantas bagaimana suatu berita
dapat membuat warga tertarik? Ini
menjadi prinsip jurnalisme berikutnya.
Wartawan harus membuat hal yang
penting menjadi menarik dan re-
levan.

Bagaimana membuat berita—
informasi yang penting—semenarik
mungkin? Bagaimana menyajikan
informasi berisi data dan angka—
notabene membosankan—menjadi
menarik untuk dibaca? Kuncinya
adalah penyajian dalam bentuk narasi.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana
memutuskan mana berita penting?
Dalam waktu singkat, mana hal pen-
ting yang harus disajikan dan mana

yang tak penting? Wartawan harus
menjaga berita dalam proporsi dan
menjadikannya komprehensif. Tak
mungkin menampilkan berita menarik
tapi tak mengandung makna. Tak
mungkin juga menampilkan berita
terlalu serius tanpa ada sesuatu yang
ringan. Keduanya harus disajikan
komprehensif.

Prinsip selanjutnya, Wartawan
harus mendengarkan hati nura-
ninya. Jurnalisme mengutamakan
etika, tanggung jawab serta penilaian
orang lain. Karena itu, mulai dari
wartawan hingga dewan direksi harus
punya panduan moral, yakni men-
dengarkan hati nurani sendiri.

PRINSIP-prinsip dasar jurnalisme ini
termaktub dalam buku The Elements
of Journalism: What Newspeople Should
Know and The Public Should Excpect.
Buku karya duo wartawan Amerika
Serikat, Bill Kovach dan Tom Ro-

senstiel ini bukan menawarkan argu-
men bagaimana seharusnya jurnalisme
yang ada, namun ia berupa ringkasan
hal yang selama ini menjadi dasar
pekerjaan wartawan.

Terbit pada 2001, buku ini diker-
jakan selama tiga tahun bersama Com-
mittee of Concerned Journalist dengan
mewawancarai 1200 wartawan. Lebih
dari 300 orang menjadi tempat ber-
tukar pendapat, ratusan orang men-
jawab survei serta 100 orang lebih
bersedia diwawancarai berjam-jam.

Yayasan Pantau menerjemahkan
buku ini ke dalam Bahasa Indonesia
dan dirilis pada 2006 berjudul Sembilan
Elemen Jurnalisme: Apa Yang Seharusnya
Diketahui Wartawan dan Diharapkan
Publik. Buku terjemahan ini terdiri dari
sepuluh bab, satu bab membahas satu
elemen secara mendalam. Setiap
pembahasan disertai cerita fakta
sehingga pembaca dapat memaknai
semua elemen dengan jelas. #

Judul : Sembilan Elemen Jurnalisme
Penulis : Bill Kovach dan TomRosenstiel
Tahun Terbit : 2006
Penerbit : Yayasan Pantau
Halaman : xvii +293 halaman

Tom
Rosenstiel

Internet
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Judul Buku : Blur
Penulis : Bill Kovach dan Tom Rosenstiel
Diterjemahkan : Yayasan Pantau
Penerbit : Dewan Pers
Tahun : 2012
Tebal : 225 + xi

Blur di Era
Banjir Informasi

SEKIRA pukul 04.00, Rabu 28 Maret
1979, sebuah klep di sistem pendingin
reaktor nuklir macet pada posisi
terbuka. Ini menyebabkan air pen-
dingin reaktor merembes keluar. Tanpa
pendingin, inti reaktor menjadi panas
dan butir-butir  bahan bakar nuklir
mulai  bocor. Pukul sebelas pejabat
pembangkit listrik perintahkan eva-
kuasi karyawan yang tak berkepen-
tingan. Sebelumnya Gedung Putih
telah diberitahu pada pukul sembilan
lewat lima belas. Para pekerja mulai
menelepon keluarga, kawan hingga
tetangga atas kejadian tersebut. Berita
dengan kata “sebuah insiden” pada
pembangkit listrik menyebar ke ma-
syarakat.

Berita menyebar secara berantai.
Televisi menampilkan hal yang mena-
kutkan atas kejadian tersebut, bak film
horor The China Syndrom, yang bercerita
tentang dampak bocornya pembangkit
nuklir menimbulkan awan uap yang
memproduksi hujan radioaktif. Berita
terus beredar berseliweran hingga
menimbulkan ketakutan bagi warga.

Seorang warga yang tempat ting-
galnya tidak jauh dari lokasi kajadian
mengatakan reaktor nuklir belum
bocor dan wilayah itu belum diko-
songkan. Pernyataan tersebut mem-
buat media mulai hati-hati menyam-

paikan informasi, jaringan televisi kabel
juga hati-hati dalam menggunakan
kata-kata.

Kehati-hatian media telah meru-
bah keadaan. Warga menjadi tahu
kejadian yang sebenarnya. Sebagian
masih tetap bertahan di sekitar lokasi
karena memang tidak terjadi bencana
pada pembangkit tersebut.

DARI peristiwa di atas, kesalahan ada
pada media. Seharusnya media bekerja
benar-benar mematuhi aturan jur-
nalisme, terutama verifikasi. Pembaca
butuh kebenaran. Pada kejadian
tersebut, media terlalu gegabah me-
nyampaikan informasi sehingga terjadi

kekacauan dan kepanikan pada warga.
Pesatnya perkembangan teknologi

menyebabkan media tak lagi punya
banyak waktu mengecek berita. Semua
saling berpacu, baik televisi, cetak,
maupun online, bagaimana sebuah
berita secepat mungkin sampai ke
pembaca. Semua mengandalkan kece-
patan, minim verifikasi.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel
dalam buku Blur menyebutnya sebagai
jurnalisme pernyataan. Para pembuat
berita hanya mengutip inti pem-
bicaraan seorang narasumber tanpa
diuji.

Di sisi lain, warga butuh informasi
yang benar dan bisa dipercaya. Kece-

Bill Kovach

SuryadiOleh

Internet
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patan yang diandalkan media menye-
babkan banyak informasi ngawur
beredar. Akibatnya, warga perlu diet
informasi.

Bagaimana warga bisa tahu mana
berita benar mana propaganda? Buku
Blur : How to Know What’s True in the
Age of Information Overload men-
jelaskan hal tersebut. Ia ditulis oleh dua
wartawan Amerika Serikat, Bill Kovach
dan Tom Rosenstiel. Buku ini diter-
jemahkan ke dalam Bahasa Indonesia
oleh Yayasan Pantau Jakarta.

Ini buku ketiga yang mereka ter-
bitkan bersama. Sebelumnya Kovach
dan Rosenstiel menulis Warp Speed:
America in the Age of Mixed Media
menerangkan bagaimana kecepatan
pemberitaan menekan waktu untuk
verifikasi informasi serta buku The El-
ements of Journalism: What Newspeople
Should Know and the Public Should Ex-
pect soal sembilan elemen jurnalisme.

Blur mendedah pentingnya veri-
fikasi dalam jurnalisme, bagaimana
jurnalisme pernyataan atau pengu-
kuhan bisa merusak intisari jurnalisme.
Ia juga membahas bagaimana warga
harus menghadapi tsunami informasi?
Apa yang harus dilakukan pers mau-
pun wartawan dalam menghadapi tsu-

nami informasi? Bagaimana pers dan
warga bisa bekerjasama di era banjir
informasi?

Untuk pertanyaan terakhir, Kovach
dan Rosenstiel menyebutkan delapan
fungsi dalam bukunya.

Pertama, authenticator (pensahih).
Warga perlu wartawan untuk meme-
riksa keautentikan suatu informasi.
Mereka perlu wartawan yang bisa
membuktikan mengapa suatu infor-
masi harus dipercaya. Kedua, sense maker
(penuntun akal). Informasi yang
membanjir menyebabkan warga kesu-
litan menemukan mana yang benar,
mana propaganda. Di sinilah peran
wartawan, menerangkan suatu infor-
masi masuk akal atau tidak.

Ketiga, investigator. Kovach dan
Rosenstiel menerangkan di era banjir
informasi, wartawan harus tetap
berfungsi sebagai investigator, mem-
bongkar suatu kejahatan di dalam
pemerintahan. Ia penting untuk
merawat demokrasi. Keempat, witness
bearer (penyaksi). Wartawan tetap
harus berada di tempat tertentu untuk
menjadi saksi penting suatu kejadian.
Pada fungsi ini wartawan bisa beker-
jasama dengan warga. Warga bisa
menjadi citizen reporter, membantu

wartawan dalam menginformasikan
suatu kejadian.

Fungsi kelima, empowerer (pem-
berdaya). Pada fungsi ini terjadi
kemitraan antara warga dan wartawan.
Wartawan memberdayakan warga
dalam meliput suatu kejadian, sedang-
kan warga memberdayakan wartawan
dengan pengalaman dan keahlian
mereka. Selanjutnya, smart aggregator
(agregator cerdas). Warga perlu war-
tawan yang bisa memberikan informasi
bermutu dan sumber yang bisa di-
percaya.

Fungsi ketujuh adalah forum orga-
nizer (penyedia forum). Warga butuh
disediakan forum dimana mereka bisa
memantau suara dari semua pihak
sehingga mereka bisa memutuskan
sendiri mana informasi yang bisa
dipercaya. Terakhir, wartawan harus
bisa menjadi role model (panutan) bagi
warga.

Dulu warga hanya bisa pasif,
menunggu informasi dari koran,
televisi maupun radio. Dengan adanya
teknologi digital, semua berubah.
Internet telah mengubah dunia jur-
nalisme. Lantas bagaimana menge-
tahui kebenaran di era banjir informasi
ini? Selamat membaca! #

Ilustrasi: Dayat
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PINTU cokelat terbuka. Dua pria
berjas keluar. Satu menenteng laptop,
satunya memegang catatan. Menuju
sofa hitam, mereka duduk. Yang
membawa laptop segera sibuk dengan
laptop. Pria satunya membuka lembar
demi lembar catatan.

Mereka berdua adalah wartawan.
Pria yang membawa laptop tersenyum
sendiri dan mengajak pria satunya
bicara. Diskusi seputar liputan pun
berlangsung. Pria yang membawa
catatan wartawan lapangan. Ia selalu
meliput peristiwa langsung dari lapa-
ngan, untuk dapatkan kronologi dan
narasumber langsung. Sedangkan
wartawan satunya mengandalkan data
dari internet.

“Dataku lebih akurat,” ujar pria
membawa laptop.

“Dataku lebih akurat, aku langsung
turun ke lapangan dan wawancara.”

“Zaman sekarang masih turun ke
lapangan? Teknologi sudah canggih.
Tinggal browsing sana-sini, langsung

dapat datanya,” tukasnya. Keadaan
memanas. Masing-masing wartawan
menganggap cara mereka menda-
patkan data benar. Tak ada yang mau
mengalah.

Muncul lagi masalah lain. Pria yang
membawa catatan membahas tulisan
rekannya tersebut.

“Kamu ini aneh sekali. Lihat
tulisanmu. Apa-apaan ini? Bentrok?
Sesat? Diislamkan? Penistaan agama?
Tulisan kamu ini malah memperkeruh
keadaan.”

“Apa salahnya dengan tulisanku?”
Perseteruan terus berlangsung

hingga muncul seorang pria membawa
buku Blur. Ia menenangkan kedua
wartawan yang berselisih dan segera
berjalan mendekati kain hitam yang
menutupi sesuatu. Dengan sekali
tarikan, terpampanglah hal yang ia
anggap solusi untuk memecahkan
permasalahan antara kedua wartawan.

Hasil Survei Yayasan Pantau dan
Cipta Media Bersama: Persepsi Wartawan

Mengenai Agama dan Launching Buku
Blur: Bagaimana Mengetahui Kebenaran di
Era Banjir Informasi.

RUANG Bedah Buku Lantai III
Pustaka Wilayah Soeman Hs diisi
beberapa orang kenakan kaos kuning
dan biru. Kaos kuning dipakai 20 or-
ang peserta workshop Narasi dan New
Media yang dilaksanakan tiga hari
sebelumnya. Sedangkan kaos biru
dipakai panitia penyelenggara acara.
Satu per satu orang masuk menempati
kursi yang telah disediakan.

Hari ketiga bulan Februari meru-
pakan penutup rangkaian acara work-
shop yang diadakan Forum Pers Maha-
siswa  (FOPERSM4) Riau dan Narasi
Sumatera Pokja Riau. FOPERSM4
merupakan forum yang menaungi
seluruh pers mahasiswa perguruan
tinggi di Riau. Sedangkan Narasi
Sumatera Pokja Riau adalah forum bagi
para alumni yang pernah ikut pelatihan
narasi yang berdomisili di Pulau

AGAMA DAN TSUNAMI INFORMASI
Catatan singkat launching serta bedah buku Blur dan Hasil Survei Persepsi
Wartawan Mengenai Agama

Nurul FitriaOleh

Doc BM

Endy Bayuni, Dodi Sarjana dan Imam Shofwan pembicara launching hasil survei Persepsi Warta-
wan Mengenai Agama dan Buku Blur.
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Sumatera.
Sebelum acara launching di Soeman

Hs ini, panitia telah adakan workshop
untuk anak muda yang tertarik belajar
menulis dengan baik. Materinya
seputar jurnalistik dan new media.
Peserta yang hadir berasal dari Suma-
tera Utara, Sumatera Barat dan Riau.

 Acara pagi itu, launching hasil
survei Yayasan Pantau kerjasama Cipta
Media Bersama tentang persepsi war-
tawan mengenai agama serta launching
Buku Blur: Bagaimana Mengetahui
Kebenaran Di Era Banjir Informasi.

Launching hasil survei Yayasan
Pantau ini kali pertama dilakukan di
Riau. Ia dilakukan di lima kota besar
di Indonesia: Riau, Pontianak, Maka-
sar, Kupang dan Jakarta. Untuk Buku
Blur, Riau merupakan tempat pertama
peluncuran di luar Pulau Jawa. Buku
hasil kerjasama Dewan Pers dan
Yayasan Pantau ini pertama kali
diluncurkan di Jakarta, 27 Desember
2012.

Survei Persepsi Wartawan Menge-
nai Agama melibatkan 600 responden
wartawan di 16 propinsi di Indonesia,
salah satunya Riau. Pertanyaan-per-
tanyaan pada survei sebagian besar
seputar isu kekerasan terhadap mino-
ritas serta bagaimana wartawan dalam
meliput isu agama.

Sedangkan buku Blur yang dilun-
curkan di Indonesia merupakan ter-
jemahan bahasa Indonesia dari karya
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. Blur:
How to Know What’s True In The Age of
Information Overload diterjemahkan oleh
Yayasan Pantau.

Sekitar tiga puluh undangan me-
menuhi Ruang Bedah Buku Pustaka
Soeman HS pagi itu. Sebagian besar
merupakan responden dari Riau yang
terlibat dalam survei. Acara dimulai
pukul 09.30, molor 30 menit dari
jadwal.

Tiga pembicara hadir pada diskusi
tersebut. Imam Shofwan, Ketua
Yayasan Pantau sekaligus Ketua
Umum Survei Persepsi Wartawan
Mengenai Agama. Endy M. Bayuni,
Editor Senior The Jakarta Post dan
Dodi Sarjana, Pemimpin Redaksi
Tribun Pekanbaru sebagai pembedah.
Diskusi dipandu oleh Ilham Mu-
hammad Yasir, Ketua Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) Kota Pekanbaru.

Sesi pertama diisi dengan diskusi
Hasil Survei Persepsi Wartawan Me-
ngenai Agama. Imam Shofwan diper-

silahkan menjelaskan temuan-temuan
pada survei tersebut.

Imam menjelaskan bahwa persepsi
wartawan Indonesia terhadap agama,
dari hasil survei tersebut, amat mem-
perihatinkan. Dari 600 responden, 50
persen menganggap bias wartawan
dalam meliput isu agama disebabkan
kurangnya profesionalitas wartawan.
Persoalan lain rendahnya etika war-
tawan. Ini diakui sekitar 49 persen dari
600 responden.

Kurangnya profesionalitas war-
tawan dalam meliput isu agama, jelas
Imam, berdampak pada kualitas
tulisan yang dihasilkan. “Akhirnya yang
muncul kata-kata bernada diskri-
minatif, seperti bentrok, sesat dan
mengaburkan pelaku,” tuturnya.

Endy M. Bayuni membenarkan
hasil survei Yayasan Pantau. Menu-
rutnya, ada kaitan erat antara jurnalis,
media dan agama.

Endy jelaskan intoleransi tak hanya
terjadi di Indonesia. Ada islamophobia
di Amerika, Eropa dan Australia.
Pertarungan Katolik dan Evangelisme
serta perlakuan tak pantas terhadap
minoritas Muslim di Thailand, Fili-
pina dan Myanmar. “Sayangnya media
turut membangun rasa benci antar
kelompok. Mengapa? Karena dalam
proses peliputan sering kali si war-
tawan melanggar prinsip jurnalisme,”
katanya.

Jurnalis dalam meliput isu agama,
lanjut Endy, sering kali berperan
sebagai penyebar pesan agama. “Itu
tugasnya ustad atau pendeta. Tugas kita
sebagai jurnalis hanya meliput terkait

kehidupan dan hubungan antar ke-
lompok beragama. Bagaimana mem-
bangun rasa toleransi, bukan menyebar
propaganda.”

Endy mengakui ini hal sulit.
Bagaimana wartawan bisa melakukan
peliputan secara adil. Menurutnya,
jarang jurnalis bisa melepaskan atribut
kepercayaannya ketika meliput konflik
terkait agama. “Karena tak bisa melepas
identitas agama itu maka muncullah
bias dalam peliputan,” kata Endy.

SESI kedua berlangsung setelah
makan siang. Sesi kali ini membahas
buku Blur. Ilham Yasir masih ber-
tindak selaku moderator. Pembe-
dahnya pun masih sama: Endy M.
Bayuni dan Dodi Sarjana. Imam
Shofwan diberi kesempatan membuka
diskusi siang itu dengan menjelaskan
proses penerjemahan buku Blur.

“Ini buku penting. Menerjemah-
kan buku ini membuat saya berpikir
ulang dan menilai bagaimana kerja
jurnalistik saya 10 tahun belakangan.
Saya harap kawan-kawan juga begitu
setelah membaca buku ini nanti,” kata
Imam Shofwan.

Di tengah tsunami informasi,
bagaimana warga bisa memilih mana
berita berkualitas, mana berita ‘sam-
pah’? Warga mesti “diet informasi”.
Warga sebaiknya tak membaca infor-
masi busuk. Lantas bagaimana me-
nemukan berita yang bisa kita percaya?
Bagaimana pula media dan wartawan
menghadapi tsunami informasi? Apa
yang kita butuhkan dari ‘jurnalisme era
baru’ ini? “Blur menjawab semuanya,”

Doc BM

Endy Bayuni Editor Senior The Jakarta Post menanda tangani
poster launching hasil survei dan buku Blur.
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kata Endy M. Bayuni.
Dodi Sarjana memberikan tang-

gapan terkait buku Blur. Apakah
dengan new media wartawan cetak jadi
tidak berguna? Dodi menekankan, era
banjir informasi menuntut jurnalis
untuk berbenah dan mengubah pola
kerja. “Sekarang orang perlu berita
cepat dan detail. Ini bisa diperoleh dari
media online. Namun tak dipungkiri
pembaca juga butuh berita mendalam.
Di sinilah peran media cetak, me-
nyajikan berita lebih komprehensif,”
jelasnya.

Dodi yakin media cetak akan tetap
ada, namun dituntut berbenah agar
tidak ditinggalkan pembaca. Ia berbeda
pendapat dengan Endy M. Bayuni.
Endy yakin 10 tahun mendatang or-
ang akan beralih ke online.

“Cetak akan ditinggalkan. Tapi
bukan berarti profesi jurnalis yang biasa
bekerja di cetak juga hilang. Mereka
masih tetap dibutuhkan. Ke depan
online juga akan menyajikan informasi
secara mendalam,” kata Endy.

PUKUL setengah tiga diskusi usai.
Pimpinan Umum Bahana Mahasiswa
UR, AKLaMASI UIR, Gagasan UIN
Suska dan VISI Unilak diminta mem-
berikan cenderamata kepada pembicara
dan moderator.

Debora Blandina Sinambela dari
Pers Mahasiswa Suara USU Medan
berpendapat bahwa tak mudah men-
jadi wartawan. “Informasi yang dibuat
wartawan harusnya bisa menjadi solusi
terhadap suatu persoalan, bukan malah
memperkeruh masalah,” ujarnya.

Endy M. Bayuni mengapresiasi
kegiatan ini. “Kehadiran teman-teman
di sini menunjukkan idealisme bahwa
kalian memang care dengan masa depan
jurnalisme,” katanya. Begitu pun Dodi
Sarjana. “Saya salut. Perkembangan
penting di dunia jurnalisme ini justru
kawan-kawan pers mahasiswa yang
menyelenggarakan, bukan saya selaku
pekerja media.” #

FEATURE

Dokumentasi kegiatan Laun-
ching Hasil Survei Persepsi

Wartawan Mengenai Agama
dan Buku Blur.
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