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I. Kebebasan Beragama di Indonesia 

Kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pasca-reformasi ‘98 berada pada fase 
baru seturut perubahan politik yang telah menumbangkan kekuatan Negara otoriter serta 
membuka bagi tumbuhnya kekuatan masyarakat sipil. Hak berkeyakinan dan beragama 
untuk setiap warga dari aspek legal sebenarnya sudah dijamin sejak awal lewat Undang-
undang Dasar ‘45 (dalam pasal 29 dan pasal 28E).1 Jaminan ini semakin diperkuat karena 
pada tahun 2005 pemerintah meratifikasi kovenan PBB mengenai hak-hak sipil yang 
kemudian menjadi undang-undang (Undang-undang no 12 tahun 2005,).2 Hanya saja, meski 
sudah ada jaminan legal terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam tataran 
kehidupan praktis di masyarakat kita masih kerap menemukan tindak kekerasan dan 
diskriminatif yang mengatasnamakan agama tertentu. Kenyataan ini juga diperparah dengan 
peran negara yang turut melakukan intervensi terhadap keyakinan kelompok tertentu.  Fakta 
ini menunjukan bahwa masih terjadi kesenjangan antara jaminan legal mengenai hak 

                                                 
1 Pasal 29 UUD ’45, ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” 
Pasal 28E UUD ’45 ayat 2: “Setiap orang berhak atas kebebasan  meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 
sikap, sesuai dengan hati nuraninya” (perubahan kedua) 
2 Article 18: 
1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to 
have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and 
in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.  
2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his 
choice.  
3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law 
and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of 
others.  
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konstitusional warga atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan realitas yang 
dihadapi oleh masyarakat. Setiap tahun selalu saja didapati tindak pelanggaran hak 
kebebasan beragama, mulai dari tindakan yang yang bersifat diskriminatif hingga tindakan 
kekerasan yang menimpa kelompok agama atau keyakinan tertentu. 

Bila hendak kita rangkum, ketegangan hubungan yang mengatasnamakan agama dan 
keyakinan tejadi dalam tiga matra. Pertama tindakan yang terjadi di tingkat internal agama 
atau intra-agama, kedua antar-agama, dan ketiga antara agama dan negara. Konflik intra 
keyakinan atau ketegangan yang terjadi dalam lingkup agama yang masih dianggap sama 
dapat ditemui dalam kasus Ahmadiyah, Lia Eden3 atau pemikiran Islam yang dianggap keluar 
dari garis mainstream. Konflik intra-agama dimulai dari polemik wacana hingga tindakan yang 
mengarah pada kekerasan fisik. Konflik paling parah tejadi dalam bentuk perusakan tempat 
ibadah atau pengusiran warga seperti yang dialami warga Ahmadiyah di beberapa tempat. 
Sementara perseteruan antara agama biasanya disebabkan oleh keberatan kelompok 
mayoritas atau kelompok minoritas yang dicurigai melakukan penyebaran agama (seperti 
kristenisasi atau islamisasi) atau pendirian tempat ibadah yang mengabaikan ketentuan 
Peraturan Bersama Dua Menteri (PerBer Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri). 
Klimaks dari keberatan kelompok mayoritas ini biasanya ditunjukan lewat pembongkaran 
tempat ibadah yang sudah dibangun atau penutupan secara paksa seperti yang kerap dialami 
gereja-gereja milik umat Kristiani di beberapa tempat.   

Di sisi lain, pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga kerap 
dilakukan oleh negara. Tindakan ini dilakukan dalam bentuk pelarangan terhadap satu 
keyakinan tertentu atau penangkapan warga atas dasar keyakinan dan faham keagamaan 
yang dianggap menyimpang oleh kelompok mainstream. Tuduhan yang sering diberatkan 
kepada korban biasanya adalah mengenai penodaan dan penghinaan agama tertentu. Ini 
terjadi pada penangkapan dan putusan pengadilan Lia Aminuddin, pimpinan komunitas Lia 
Eden yang ditangkap atas tuduhan penodaan agama dan penyebaran kebencian. Ia bahkan 
sudah divonis penjara dua tahun pada Juni tahun 2006 karena dianggap terbukti melakukan 
penodaan dan penistaan agama dan bebas pada 2008. Pada akhir 2008, Lia kembali ditangkap 
Polda Metro Jaya karena tuduhan yang sama, penodaan agama dan penyebaran kebencian. 
Perdebatan publik mengenai kontradiksi hukum pidana penodaan agama dengan jaminan 
konstitusional hak berkeyakinan berlangsung di beberapa media. Namun tampaknya 
pertentangan itu masih belum terpecahkan karena delik penodaan agama yang dituduhkan 
pada kelompok yang dianggap menyimpang masih tetap terjadi meski jaminan konstitusional 
hak berkeyakinan dan beragama sudah jelas dijamin untuk semua warga negara.  

Indonesia pasca reformasi yang ditandai oleh pudarnya kekuatan represif negara, munculnya 
kekuatan masyarakat sipil, adanya kebebasan berpolitik, menurunnya kehidupan ekonomi 
masyarakat akibat krisis dan adanya hak daerah untuk membuat peraturan  memberikan 
banyak pengaruh terhadap kehidupan beragama dan berkeyakinan. Fenomena Perda Syari’ah 
di beberapa daerah misalnya menjadi gejala yang muncul dari sistem otonomi daerah pasca-
reformasi. Meski muncul gugatan dari beberapa kelompok masyarakat atas perda yang 
dianggap bertentangan dengan konstitusi nasional yang dinilai lebih tinggi, namun proses 
pembuatan perda syari’ah tetap berjalan di beberapa daerah di Indonesia.   

                                                 
3 Pada awalnya kelompok ini masih mengaitkan keyakinan yang dianut dengan Islam karena para penganutnya 
banyak yang berasal dari Islam. Namun sejak tahun 2000, aliran ini telah secara resmi menyatakan menjadi 
agama baru, yakni agama Salamullah dengan tetap mengakui Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir dan 
pembawa kepercayaan atau agama lain seperti Budha Gautama dan Yesus Kristus. 
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II. Kebebasan Beragama dalam Liputan Media 

Pasca-reformasi ’98, media tidak lagi dikontrol dalam pengawasan pemerintah sebagaimana 
terjadi pada masa Orde Baru. Kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-undang Pers No. 40 
tahun 1999 memberikan ruang yang cukup luas bagi pers dan media untuk menyampaikan 
berita dan informasi ke publik. Dengan Undang-undang ini, pers tidak lagi dikontrol atau 
khawatir dibredel pemerintah bila menyampaikan berita yang dianggap tidak sejalan dengan 
kebijakan pemerintah. Hal ini tentu saja termasuk pemberitaan media mengenai kehidupan 
beragama dan berkeyakinan yang di masa Orde Baru kerap dimasukkan sebagai berita SARA 
yang tidak bisa diberitakan secara leluasa oleh media.  Dengan kebebasan memperoleh dan 
menyampaikan informasi, media saat ini memiliki peran penting dalam membangun opini 
publik. Kebebasan ini semakin menempatkan media dalam sebuah tegangan tarikan antara 
tetap berpegang pada prinsip objektif, netral dan tidak berpihak atau mengambil posisi 
dengan mendukung pandangan tertentu. Situasi ini merupakan sesuatu yang tidak bisa 
dihindarkan oleh lembaga pers di Indonesia.  

Pada level tertentu, kenyataan ini juga turut menimbulkan gesekan antar-media yang saling 
memberikan dukungan terhadap kelompok tertentu. Gesekan ini sangat tampak misalnya 
pada momen puncak dari perseteruan isu Ahmadiyah pada pertengahan tahun lalu. Media 
yang mendukung dan yang menolak tidak lagi menutup-nutupi dukungannya tersebut. Cara 
media membingkai suatu “realita” dan sumber yang dikutip akan memperlihatkan 
kecenderungan media dan isu yang sedang didorong.  Dalam laporan analisis media mengenai 
kebebasan beragama dan berkeyakinan ini akan mengangkat dua hal: Pertama, menjadikan 
media sebagai sumber dalam proses pencarian data mengenai tindak kekerasan dan 
diskriminasi yang mengatasnanamakan agama dan keyaninan.  Kedua, analisis media ini juga 
memaksudkan untuk menangkap bias dan kepentingan media dalam melaporkan berita atau 
mengangkat opini yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.  

 

III. Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama 

Di penghujung tahun 2007 pada Minggu, 31 Desember 2007, KH Abdurrahman Wahid atau 
yang kerap disapa Gus Dur berbicara dalam catatan akhir tahunnya. Ia mengkritik sikap 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa sesat terhadap kelompok 
masyarakat atau pemeluk agama tertentu. Ia juga sangat menyayangkan sikap pemerintah 
yang sering kali membiarkan aksi kekerasan atas nama agama tetap terjadi. Tahun 2007 
menjadi tahun kelabu bagi kehidupan beragama di Indonesia karena banyak terjadi tindak 
kekerasan dan diskriminasi atas nama agama. Namun tidak kalah dari tahun sebelumnya, 
tahun 2008 bahkan menjadi puncak dari ketegangan dan konflik yang berporos pada 
perbedaan pandangan dan keyakinan.  Nasib Ahmadiyah di tahun 2008 berakhir tragis. 
Setelah ditimpa fatwa sesat kali kedua oleh MUI Juli 2005, April 2008 pemerintah melalui 
Bakor Pakem, satu badan yang ada di Kejaksaan Agung RI, mengeluarkan keputusan 
meminta Ahmadiyah untuk menghentikan segala aktivitas keagamaannya.4  Keputusan ini 
menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mereka yang mendukung 
pembubaran Ahmadiyah menilai langkah ini sudah tepat karena Ahmadiyah sebagai sebuah 
paham telah dianggap sesat sehingga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. 
Karenanya mereka terus mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan 

                                                 
4 Fatwa pertama pada Desember 1985 
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Bersama (SKB) tiga menteri sehingga aspek legalitas keberadaan Ahmadiyah dapat segera 
dibekukan.  

Namun bagi para pengusung hak kebebasan beragama dan berkeyakinan menilai langkah 
pemerintah ini merupakan kemunduran yang luar biasa. Intevensi ini semakin nyata karena 
pada 9 Juni 2008 pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB tiga 
menteri) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung RI setelah pertentangan 
antara yang pro dan yang kontra memuncak pada peritiwa 1 Juni 2008 di Silang Monas. Bagi 
para pembela hak beragama dan berkeyakinan keputusan ini merupakan simbol dari 
kekalahan negara oleh paham keagamaan garis keras.  Negara (pemerintah)  seakan 
kehilangan otonominya untuk mengambil keputusan yang berbasis pada penghormatan hak 
azasi manusia.  Mereka cenderung terbawa arus oleh desakan kelompok agama garis keras 
dengan pertimbangan kepentingan politik sesaat.  Pasca keputusan Bakor Pakem dan SKB 
tiga menteri, nasib Ahmadiyah di beberapa tempat menjadi tidak menentu. Masjid dan 
tempat pendidikan mereka dibongkar. Hak mereka untuk beribadah secara berjamaah 
dicabut. Oleh banyak kalangan, kasus Ahmadiyah telah menjadi ganjalan terbesar bagi 
perjuangan penegakan hak azasi manusia dan kegagalan Islam moderat  di Indonesia.  

Selain kasus Ahmadiyah, pada 2008 lalu, masyarakat Islam Indonesia sempat terganggu 
dengan penayangan film “Fitna” karya Geert Wilders, anggota parlemen Belanda. Film ini 
mendapat respon negatif dari masyarakat dan pemerintah Indonesia. Ormas-ormas Islam di 
Indonesia menilai film tersebut sebagai pelecehan terhadap Islam. Namun para pemimpin 
Islam yang moderat meminta umat Islam untuk tidak terpancing dan berbuat anarkis dalam 
menyikapi film tersebut. Pemerintah Indonesia secara resmi juga meminta masyarakat untuk 
tidak menyebarluaskan film Fitna sehingga dapat memicu timbulnya keresahan. Tidak ada 
tindak kekerasan berarti dari umat Islam Indonesia dalam menyikapi film ini. Demontrasi 
memang terjadi di banyak tempat, namun responnya tidak seperti ketika mereka mersepon 
kartun Nabi Muhammad di Jylland-Posten, sebuah koran di Denmark. Reaksi cepat dari para 
pemimpin agama untuk tidak bersikap secara anarkis menjadi tindakan yang mampu 
mencegah terjadinya tindak kekerasan secara luas.  

Hal ketiga yang sempat luput dari perhatian publik pada tahun 2008 ini adalah mengenai 
pengesahan rancangan undang-undang pornografi. Setelah dibekukan dan sempat 
menghilang dari perdebatan publik, rancangan ini akhirnya disahkan oleh DPR pada 30 
Oktober lalu. Tidak seperti tahun 2006, pada saat pengesahan RUU ini tidak ada 
demonstrasi besar-besaran yang membelah masyarakat menjadi dua kubu besar, antara yang 
mendukung dan yang menolak. Namun, meski sudah disahkan oleh DPR, undang-undang ini 
tetap menuai kontroversi dan digugat oleh beberapa kelompok masyarakat. Gubernur Bali 
Made Mangku Pastika dan ketua DPRD-nya Ida Bagus Wesnawa menyatakan menolak 
undang-undang yang sudah disahkan ini. Tidak hanya dari Bali, ketua DPRD Papua Barat dan 
Gubernur NTT juga melakukan langkah yang sama. Ketentuan yang ada di dalam undang-
undang ini dianggap mengancam keragaman budaya yang ada di Indonesia dan secara 
keseluruhan juga akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Selain tiga peristiwa di atas, masih ada dua kelompok aliran yang dianggap sesat yang harus 
menghadapi vonis penjara. Pada akhir tahun 2008, polisi kembali menahan pemimpin 
komunitas Lia Eden dengan tuduhan melakukan penistaan agama pasal 156a.5 Polisi menilai 

                                                 

5 KUHP pasal 156a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan 
sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat 
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Lia Eden terbukti telah menyebarkan selebaran, termasuk yang ia tujukan kepada Presiden 
RI, tentang penghapusan seluruh agama di Indonesia. Selain Lia Eden, proses pengadilan 
pemimpin Al-Qiyadah, Ahmad Musaddeq, tetap dilanjutkan meski ia sudah menyatakan 
bertobat dan kembali pada ajaran Islam sebagaimana yang diterima oleh kelompok 
mainstream. Ia divonis dengan hukuman penjara selama empat tahun. Pembelanya menilai 
vonis tersebut tidaklah fair karena Musaddeq sudah menjalani pertobatan dengan kembali 
pada ajaran Islam mainstream. Menurut pembelanya, seharusnya Ahmad Musaddeq dapat 
bebas dari jeratan pasal penistaan agama.  

Beberapa peristiwa ini hanya merupakan cuplikan dari kehidupan beragama dan 
berkeyakinan yang terjadi sepanjang tahun 2008. Dengan merujuk pada pemberitaan media 
sepanjang tahun ini kami merangkum data tindak kekerasan dan diskriminasi yang 
mengatasnamakan agama dan keyakinan. Beberapa data yang ada akan kami coba 
bandingkan dengan data tahun 2006 dan 2007. Ada sekitar 20 media yang selalu kami update 
setiap bulan selama tahun 2008. Seluruh berita yang menginformasikan kejadian tindak 
kekerasan, diskriminasi, demonstrasi yang berkaitan dan didasarkan pada agama atau 
keyakinan tertentu kami jadikan sebagai Data Base Kebebasan Beragama Di Indonesia. 
Data base secara keseluruhan menjadi kronik dari kehidupan beragama, khususnya soal 
kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Dari data ini kami merangkum liputan 
berita kekerasan dan tindak diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Dari data 
yang ada, kami mencoba mengklasifikasi tindak kekerasan dalam bentuk palarangan, 
perusakan, pengusiran, penangkapan, penyerangan dan bentrokan.  

Yang termasuk dalam kategori pelarangan adalah surat keputusan resmi yang dikeluarkan 
pemerintah, pusat atau daerah, terhadap satu kelompok agama atau keyakinan.  Sejak tahun 
2006 telah terjadi penurunan jumlah larangan yang dikeluarkan pemerintah dari tujuh pada 
tahun 2006, tiga pada tahun 2007 dan meningkat menjadi empat pada tahun 2008. Berbeda 
dengan larangan yang keluar pada tahun 2006 dan 2007 yang berada dalam skala lokal, 
pelarangan yang keluar pada tahun 2008 adalah larangan dalam skala nasional yang 
dikeluarkan oleh Bakor Pakem yang kemudian diperkuat lewat Surat Keputusan Bersama 
atau SKB terhadap aktivitas Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Sementara tindak kekerasan 
dalam bentuk perusakan terjadi sebanyak 4 kali pada tahun 2006, 3 pada tahun 2007 dan 5 
pada tahun 2008. Perusakan dilakukan dalam bentuk pembongkaran atau menghancurkan 
tempat ibadah, tempat pendidikan atau simbol-simbol yang berkaitan langsung dengan 
korban. Kasus pengusiran hanya terjadi pada tahun 2006 yang menimpa Timothy Freiburg di 
Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan Aliran Salafi di Lombok Barat. Yang pertama diusir karena 
isu penyebaran agama dan kedua karena tuduhan aliran sesat yang lakukan oleh warga 
sekitar. Penangkapan karena tuduhan penistaan agama kembali dialami oleh pimpinan 
komunitas Lia Eden yang menyebarkan selebaran anjuran untuk menghapus seluruh agama 
yang ada di Indonesia. Sedangkan tindak penyerangan dan bentrokan secara tragis terjadi 
karena peristiwa 1 Juni 2008. Peristiwa ini terjadi ketika Aliansi Kebangsaan untuk 
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan melakukan apel bersama dengan tema Selamatkan 
Indonesia. Apel bersama ini diserang secara tiba-tiba oleh Laskar Pembela Islam yang 
dikomandani oleh Munarman, mantan aktivis YLBHI. Satu bentrokan terjadi antara 
                                                                                                                                            
permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan 
maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

 

Analisis Media Tentang Kebebasan Beragama 
 di Indonesia Tahun 2008 

5



 

pendukung AKKBB dan pendukung FPI ketika proses pengadilan terhadap Habib Rizieq 
Sihab pimpinan FPI berlangsung di pengadilan Jakarta Pusat.  
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Analisis Media  

Pada awalnya fungsi media adalah untuk menyampaikan satu data perisitwa kepada para 
pembaca atau mereka yang menyaksikan.6 Namun dalam proses selanjutnya, media juga 

                                                 
6  UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan fungsi dan tugas pers sebagai berikut:  
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memiliki memiliki kepentingan untuk membangun opini publik sehingga ia perlu mendesain 
dan bahkan menentukan akan kemana sebuah perisitwa diarahkan. Pada titik ini, orang 
mungkin akan bertanya, sejauh mana sebuah media mampu menjaga netralitas dan 
objektivitas berita yang disampaikan. Dalam banyak studi mengenai media, tidak dapat 
dimungkiri bahwa masing-masing media memiliki cara melihat dan menyampaikan sebuah 
data peristiwa. Kepentingan media yang dituangkan dalam visi-misi serta kepemilikin saham 
terbesar turut mempengaruhi cara pandang media dalam melihat dan menyampaikan sebuah 
perisitiwa. Inilah yang kurang lebih disebut sebagai analisis frame. Menurut Goffman dalam 
buku Frame Analysis, apa yang disebut analisis frame adalah “a situation are built up in accordance 
with principals of organization which govern events […] and our subjective involvement in them; frame is the 
word I use to refer to such of these basic elements as I am able to identify” (Goffman 1974: 10f). Dengan 
kata lain frame adalah struktur kognitif dasar yang menuntun persepsi dan representasi atas 
realitas. Sementara menurut Robert M. Entman, melakukan frame berarti memilih beberapa 
aspek dari realitas yang dilihat dan menjadikannya sebagai sesuatu yang lebih penting ketika 
teks berkomunikasi dengan para pembacanya (Entman 1993:52).  

Berangkat dari peran media yang demikian, kita akan mencoba melakukan analisis atas dua 
media nasional: Koran Tempo dan Harian Umum Republika dalam memberitakan peristiwa 1 
Juni. Peristiwa 1 Juni 2008 yang dimaksud adalah insiden penyerangan Laskar Pembela Islam 
(LPI) atas apel bersama yang dilakukan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan 
Berkeyakinan (AKKBB) di Silang Monas Jakarta. Peristiwa ini sejatinya tidak hanya diliput 
oleh dua media tersebut. Sebagai sebuah peristiwa, Peristiwa 1 Juni tentu saja diliput oleh 
banyak media cetak dan elektronik, baik nasional maupun lokal. Namun untuk membatasi 
proses analisis, kami akan fokus pada dua media tersebut. Pertimbangan lain adalah  karena 
pertentangan dua media  ini sangat kentara ketika memberitakan Peristiwa 1 Juni. Dalam 
riset yang akan disampaikan, kami akan membatasi pada data berita yang muncul pasca 
peristiwa 1 Juni, yakni dimulai pada tanggal 2 Juni hingga 30 Juni.   

Proses Analisis 

Dalam menganalisis pemberitaan Koran Tempo dan Harian Umum Republika mengenai 
perisitwa 1 Juni 2008, kita akan melihat bagaimana kedua media melakukan pemberitaan. 
Dengan demikian, riset ini hanya berfokus pada data Berita saja, tidak feature dan opini di 
dalam media tersebut. Untuk itu, hal pertama yang dapat kita lihat adalah soal pembuatan 
judul berita. Dalam media cetak, pembuatan judul menjadi hal yang sangat penting karena 
bagian yang pertama kali dilihat oleh pembaca adalah judul berita. Pemilihan kata dalam 
judul akan sangat menggambarkan bagaimana media hendak mem-frame sebuah peristiwa. 
Hal selanjutnya tentu saja bagaimana media meracik argumen dengan mengutip sumber yang 
dirujuk sebagai alat legitimasi argumen yang sedang dibangun oleh sebuah media. Pilihan 
sumber yang dirujuk merupakan cara media untuk meyakinkan para pembacanya atas pesan 

                                                                                                                                            
Pasal 5: (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma 
agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. 
Pasal 6: Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:  

(a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;  
(b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi 

Manusia, serta menghormati kebhinekaan;  
(c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; 
(d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan 

umum; 
(e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 
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yang ingin ia sampaikan. Dua hal ini merupakan data yang eksplisit dalam proses 
pemberitaan media. Hal ketiga yang dapat kita telisik dalam proses analisis media adalah 
mengenai pesan yang ingin disampaikan oleh media bersangkutan. Upaya ini tentu saja 
merupakan bagian dari cara kita untuk menangkap pesan utama dari sebuah pemberitaan. 
Pesan ini bisa saja tidak eksplisit terkatakan dalam proses pemberitaan, namun ia dapat 
dilihat ketika media membuat judul dan memilih sumber rujukan yang dikutip. Tanpa 
disadari hal ketiga ini menjadi agenda dari media bersangkutan.  

 
 
 

Nama Media dan 
Wkt Pemberitaan 

Judul Berita Sumber yang Dirujuk 

Koran Tempo, 2 Juni “Bubarkan FPI” 
 

1. KH. Abdurrahman Wahid 
(Mantan Presiden RI) 

2. Goenawan Mohamad 
(Budayawan) 

Koran Tempo, 2 Juni Kaum Muda Tolak 
Kekerasan Agama 

Survei Setara Institute 

Republika, 2 Juni IMM Desak Pemerintah 
Bubarkan Aliran Sesat 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

Koran Tempo, 3 Juni Pemerintah Diminta Tegas 
Soal FPI 

Adnan Buyung Nasution 

Koran Tempo, 3 Juni Pemerintah Kaji 
Pembekuan FPI 

1. Widodo A.S. (Menkopolkam) 
2. Hendarman Supandji (Jaksa 

Agung RI) 
Koran Tempo, 4 Juni Polisi Ultimatum FPI Adang Firman (Kapolda Metro Jaya) 
Republika, 4 Juni Hamdan: Bubarkan Ormas 

dan LSM Penerima Dana 
Asing 

Hamdan Zoelva (Wakil Ketua Partai 
Bulan Bintang) 

Republika, 4 Juni Akar Masalahnya 
Ahmadiyah 

Agung Laksono (Ketua DPR RI) 

Koran Tempo, 5 Juni Aksi Anti-FPI Merebak 1. Susno Duadji (Kapolda Jabar) 
2. Asmaul Chusna (Ketua Ikatan 

Pelajar Putri NU Kab. 
Tulungagung) 

Republika, 5 Juni Fatwa Internasional 
Ahmadiyah Sesat 

Aminuddin Yakub (Wakil Sekretaris 
Komisi Fatwa MUI) 

Koran Tempo, 6 Juni Surat Larangan 
Ahmadiyah Akan Digugat 

KH. Abdurrahman Wahid (Mantan 
Presiden RI) 

Koran Tempo, 8 Juni SKB Tentang Ahmadiyah 
Dinilai Manipulatif 

Asfinawati (Direktur Lembaga 
Bantuan Hukum) 

Koran Tempo, 9 Juni SKB Menteri Rawan 
Digugat 

Febi Yonesta (Pengacara LBH Jakarta) 

Republika, 9 Juni Bubarkan Ahmadiyah KH. Noer Muhammad Iskandar 
(Ketua Aliansi Damai Anti Penistaan 
Islam [ADA API] ) 

Koran Tempo, 10 
Juni 

Kegiatan Ahmadiyah 
Dilarang 

SKB Tiga Menteri (1. Menag Maftuh 
Basyuni, 2. Mendagri Mardiyanto dan 
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Nama Media dan Judul Berita Sumber yang Dirujuk 
Wkt Pemberitaan 

Jaksa Agung RI Hendarman Supandji) 
Republika, 10 Juni Aktivitas Ahmadiyah 

Dilarang 
SKB Tiga Menteri (1. Menag Maftuh 
Basyuni, 2. Mendagri Mardiyanto dan 
Jaksa Agung RI Hendarman Supandji) 

Republika, 10 Juni Ahmadiyah Tetap 
Dituntut Dibubarkan 

1. Ahmad (salah seorang 
pengunjuk rasa dari ribuan 
massa berbagai organisasi 
Islam se-Jabodetabek di istana 
Negara) 

2. Hasnul Kholid (Sekretaris 
Forum Kerukunan Antar-
Umat Beragama Kota Bekasi) 

Koran Tempo, 11 Juni Beleid Ahmadiyah Dibawa 
ke PBB 

Rafendi Djamin (koordinator 
Kelompok Kerja Hak Azasi Manusia) 

Republika, 11 Juni Ajak Pengikut Ahmadiyah 
Kembali 

Din Syamsuddin (Ketua Umum PP 
Muhammadiyah) 

Koran Tempo, 12 
Juni 

Penentang Ahmadiyah 
Kembali Bereaksi 

_ 

Republika, 12 Juni NU Siap Dakwahi 
Ahmadiyah 

Hasyim Muzadi (Ketua Umum PB 
NU) 

Koran Tempo, 13 
Juni 

Penentang Ahmadiyah 
Diminta Hentikan 
Kekerasan 

Syafii Ma’arif (Tokoh 
Muhammadiyah) 

Republika, 13 Juni  DPR Pahami Penerbitan 
SKB Tentang Ahmadiyah 

Rapat Kerja VIII (Bidang Agama) DPR 
dengan Menag Maftuh Masyuni, 
Mendagri Mardiyanto dan Jaksa 
Agung Hendarman Supandji. 

Koran Tempo, 14 
Juni 

Wali Kota Salat Bersama 
Ahmadiyah 

Fauzi Bahar (Wali Kota Padang) 

Republika, 14 Juni Ahmadiyah Jangan Banyak 
Alasan 

1. Hasrul Azwar (Ketua Komisi 
VIII DPR/dari FPPP) 

2. Lukman Hakim Saefuddin 
(Anggota Komisi Hukum 
[III]) 

3. M. Nuh (Menkominfo) 
4. Atho Mudzhar (Kepala 

Litbang Depag) 
Republika, 15 Juni Ahmadiyah Jangan Lagi 

Jadi Debat Kusir 
Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR-RI) 

Republika, 16 Juni Ulama Minta Keppres 
Pembubaran Ahmadiyah 

KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’ie 
(Pimpinan Umum Yayasan Perguruan 
Islam As-Syafi’iyah)  

Republika, 18 Juni FUI Tuntut Pembubaran 
Ahmadiyah 

Mashadi (Ketua Forum Umat Islam) 

Koran Tempo, 19 
Juni 

Presiden Nilai SKB 
Ahmadiyah Sudah 

Andi Mallarangeng (Juru Bicara 
Presiden) 
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Nama Media dan Judul Berita Sumber yang Dirujuk 
Wkt Pemberitaan 

Sempurna 
Koran Tempo, 20 
Juni 

Polisi Periksa Aktivis 
Aliansi Kebangsaan 

Agus Tri Siswowiharjo (Anggota 
Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan 
Beragama dan Berkeyakinan) 

Republika, 20 Juni Presiden PKS: SBY Harus 
Keluarkan Keppres 
Pembubaran Ahmadiyah 

Tifatul Sembiring (Presiden PKS) 

Republika, 20 Juni Massa AKKBB 
Didatangkan dari Cirebon 

Mahendradatta (Kuasa Hukum Anti-
Ahmadiyah) 

Koran Tempo, 21 
Juni 

Masjid Ahmadiyah Disegel 
Ratusan Orang 

Chep Hernawan (Ketua Gerakan 
Reformis Islam) 

Koran Tempo, 24 
Juni 

Keputusan Pembubaran 
Ahmadiyah Belum Perlu 

Maftuh Basyuni (Menag RI) 

Koran Tempo, 25 
Juni 

Penangkapan Rizieq 
Shihab Sah 

Hari Sasangka (Pemimpin hakim 
dalam sidang di PN Jaksel) 

Republika, 27 Juni Ulama Minta Keppres 
Pembubaran Ahmadiyah 

Nazri Adlani (Forum Umat Islam) 

Koran Tempo, 28 
Juni 

Masjid Ahmadiyah Disegel 
Lagi 

Chep Hernawan (Ketua Gerakan 
Reformis Islam)  

 

Sebelum perisitwa 1 Juni terjadi, kedua media sudah mengambil posisi berbeda dalam soal 
Ahmadiyah. Koran Tempo adalah salah satu koran yang cukup aktif mendukung Ahmadiyah. 
Baginya keberadaan Ahmadiyah di Indonesia dijamin oleh konstitusi dan merupakan 
perealisasian dari pemenuhan atas hak-hak sipil warga Ahmadiyah. Karenanya, Koran Tempo 
dengan sangat tegas menolak intervensi Negara atas keyakinan yang dianut oleh Ahmadiyah. 
Sementara Harian Umum Republika berada di seberangnya. Media ini menilai keyakinan 
yang dianut Ahmadiyah sebagai bentuk penodaan atas akidah Islam. Dalam pandangan 
mereka, untuk menghindari hubungan kurang baik antara kelompok Islam mainstream dengan 
Ahmadiyah, sebaik Ahmadiyah mengambil jalan dengan menjadi ajaran agama tersendiri atau 
mereka kembali memeluk ajaran Islam mainstream. Bila pilihan ini tidak diambil, mereka 
termasuk yang mendukung kelompok mememinta Negara melakukan intervensi dengan 
membubarkan Ahmadiyah.  

Posisi bersebarangan ini menjadi semacam penjelas mengapa kedua media ini melakukan 
frame atas peristiwa 1 yang notabene terkait erat dengan isu Ahmadiyah dengan titik pandang 
yang sangat berbeda.  Perbedaan pandangan tercermin dalam pemberitaan yang muncul 
pasca peristiwa. Hal ini tampak dari pembuatan judul yang cenderung propokatif dan 
menyerang pandangan yang berseberangan. Berita pada tanggal 2 Juni, satu hari setelah 
peristiwa misalnya, Koran Tempo mengangkat headline dengan judul berita “Bubarkan FPI”. 
Di dalamnya Koran Tempo mengutip komentar Gus Dur (sapaan KH. Abdurrahman Wahid) 
yang meminta pemerintah membubarkan FPI karena menurutnya tindakan yang dilakukan 
FPI di silang monas pada tanggal 1 Juni adalah tindakan yang bertentangan dengan Pancasila 
yang menjunjung tinggi prinsip pluralisme. Koran Tempo juga mengutip pandangan 
budayawan Goenawan Mohamad yang menilai FPI telah merusak hak berkeyakinan 
Ahmadiyah yang sudah dijamin oleh konstitusi. Di sisi yang lain, di tanggal yang sama Harian 
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Umum Republika mengutip sikap mukatamar Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah yang 
meminta pemerintah segera membubarkan aliran sesat seperti Ahmadiyah.  

Ketegangan ini terus terjadi hingga tanggal 9 Juni atau setelah Surat Keputusan Bersama tiga 
menteri akhirnya keluar. Dengan keluarnya SKB tiga menteri telah mampu mengurangi 
ketegangan antar-dua media ini. Meski demikian, SKB tetap dikecam baik oleh yang pro 
maupun yang kontra Ahmadiyah. Menurut penentang Ahmadiyah, SKB tersebut dinilai tidak 
tegas atau “banci”. Sementara yang pro-Ahmadiyah menilai SKB sebagai bentuk intervensi 
Negara terhadap keyakinan warga Negara.  Karena masih merasa kurang puas dengan 
munculnya SKB, kelompok yang menentang terus mendesak pemerintah untuk 
mengeluarkan Keppres pembubaran Ahmadiyah. SKB dianggap tidak secara eksplisit 
menolak keberadaan Ahmadiyah di Indonesia.  Keputusan itu hanya meminta Jemaat 
Ahmadiyah untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan yang dianggap menyimpang dan 
larangan untuk menyebarluaskan ajaran yang dianggap menyimpang. Sementara kelompok 
yang mendukung keberadaan Ahmadiyah berupaya untuk menggugat SKB sebagai 
pelanggaran hak sipil.  

 

Pertentangan Dua Perspektif: 
Kebebasan Beragama Vs Penodaan Agama 

Petentangan antara dua media ini membawa dua pesan utama yang juga mewakili dua 
perspektif masyarakat dalam melihat isu “heresy”, yakni soal hak kebebasan beragama dan 
berkeyakinan di satu sisi dan isu penodaan dan penistaan agama di sisi lain. Bagi para 
pengusung hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak warga Negara untuk memilih 
keyakinan dan agama serta hak untuk menjalankan keyakinannya itu sudah dijamin oleh 
Undang-undang Dasar pasal 29 ayat 2, pasal 28E dan juga oleh kovenan mengenai hak-hak 
sipil yang sudah diratifikasi menjadi undang-undang (Undang-undang no. 12 tahun 2005). 
Setiap warga Negara memiliki hak untuk memilih keyakinan yang dianggap baik dan hak 
untuk menjalankan keyakinannya itu. Oleh para pengusung isu penodaan dan penistaan 
agama yang mendasarkan pada KUHP 156a, heresy atau paham yang keluar dari mainstream 
dianggap sebagai bentuk dari penistaan dan penodaan terhadap paham mainstream. Bagi 
kelompok yang pertama, delik penodaan agama seharusnya tunduk pada konstitusi yang 
sudah menjamin hak warga untuk memilih agama dan keyakinan yang dianggap paling baik. 
Sementara oleh kelompok kedua, bila pilihan agama dan keyakinan telah melukai atau 
merusak keyakinan yang lain, maka seharusnya Negara berhak untuk melakukan intervensi 
dalam bentuk pelarangan dan pembubaran. Dua cara pandang ini tampaknya masih menjadi 
dilema bagi pemerintah setiap kali menghadapi tekanan dari kelompok yang menolak paham 
yang dianggap menyimpang.  

Dialog memang bisa menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencari solusi 
dari cara pandang yang berbeda ini. Namun bila titik temu tidak dicapai, seharusnya 
ketegasan hukum yang berpijak pada penghormatan hak azasi manusia dapat berbicara 
banyak dan semua pihak harus menghormatinya. Dalam membuat keputusan macam ini 
pemerintah seharusnya tidak berpijak pada kepentingan politik sesaat, karena bila 
pertimbangan ini yang menjadi pijakan, maka akan menjadi preseden buruk bagi jaminan hak 
konstitusional warga. Hal lain yang bisa ditarik dari pertentangan dua cara pandang ini 
adalah mengenai definisi penodaan dan penistaan (blasphemy). Batas-batas penodaan dan 
penistaan bagi suatu komunitas memang tidak luput dari budaya atau kultur yang mengikat 
masyarakat, namun prinsip dasar mengenai hak beragama dan berkeyakinan yang dijamin 
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oleh konstitusi tetap menjadi pertimbangan bagi definisi penistaan dan penodaan agama.  
Dengan demikian diharapkan delik blasphemy tidak lagi dianggap bertentangan dengan 
prinsip konstitusi yang lebih tinggi.   

 

 

■ Database dan analisis oleh RCII (Research Center for Islam and Indonesia)  
jl. gabus raya no. 20, Rawa Bambu RT O4/RW 09,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520  
Tel. +62-21-780 5527  
www.psik-demokrasi.org  
http://pekik-paper.blogspot.com  
rciindonesia@yahoo.com 
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