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ABSTRAK
Penelitian ini adalah penelitian tentang representasi peristiwa kerusuhan Sunni Syiah
di Sampang Madura dalam foto - foto di majalah Tempo. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana peristiwa kerusuhan Sunni dan Syiah di Sampang
Madura direpresentasikan melalui foto-foto produksi majalah Tempo. Penelitian ini
menggunakan teori representasi yang menjelaskan tentang penggambaran suatu isu
atau fenomena tertentu yang terletak pada teks media. Teks media yang dimaksud
merupakan objek foto sebagai bagian dari produk jurnalistik. Dalam penelitian ini
digunakan metodologi analisis tekstual thwaites yang melakukan analisis terhadap
tanda dan lambang dengan cara melihat sign dalam foto kemudian bergerak sampai
memeriksa struktur mitos sosial. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kerusuhan
Sunni Syiah digambarkan dalam foto - foto produk majalah Tempo sebagai peristiwa
yang terjadi di Desa Karanggayam, Madura mulai dari penyerangan, pembakaran,
pasca penyerangan dan pembakaran, evakuasi warga Syiah, sampai pada situasi dan
kondisi para pengungsi di tempat pengungsian.
Kata Kunci: Representasi, Fotografi Jurnalistik, Majalah Tempo, Sunni Syiah,
Analisis Tekstual

PENDAHULUAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis serta menemukan penjelasan

tentang representasi peristiwa kerusuhan Sunni dan Syiah di Sampang Madura yang

terdapat dalam foto-foto produksi majalah Tempo. Penelitian ini penting untuk diteliti

sebab foto merupakan salah satu bagian penting dari sebuah berita pada media cetak.

Sebuah foto di media cetak dapat berbicara banyak mengenai suatu peristiwa yang

terjadi dan dapat mempengaruhi persepsi khalayak yang melihat foto tersebut.

Peneliti memilih foto-foto kerusuhan Sunni dan Syiah dalam media cetak Tempo

karena permasalahan tersebut melibatkan antara dua golongan yang menganut sistem

kepercayaan berbeda.
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Objek dalam penelitian ini merupakan konflik antar golongan yang muncul

dalam pemberitaan di media massa. Konflik antar golongan yang terjadi di Indonesia

banyak diliput sebagai komoditas pemberitaan di media massa, baik media cetak

maupun media elektronik lainnya. Beberapa di antaranya sebagai contoh yakni

pembubaran Jemaah Majelis Tafsir Alquran (MTA) oleh aktivis muda Nahdlatul

Ulama (NU) di Kudus yang diberitakan oleh ANTARAJATENG.com (Dianggap

Menyimpang, Pengajian Majelis Tafsir Alquran Dibubarkan; 28/01/2012).

Kemudian, pemberitaan tentang  kerusuhan di Tarakan yang melibatkan kelompok

Suku Bugis dan Suku Tidung yang diberitakan oleh tribunnews.com (Ini Kronologi

Lengkap Kerusuhan Tarakan versi Polri; 30/09/2010). Beberapa konflik antar

golongan tersebut telah menjadi bagian dari pemberitaan di media massa. Dalam

penelitian ini konflik antar golongan yang akan menjadi objek penelitian adalah yang

terjadi antara golongan Sunni dan Syiah di Sampang Madura. Peristiwa kerusuhan

Sunni Syiah tersebut diberitakan di majalah Tempo sebagai salah satu media massa di

Indonesia.

Saat ini media cetak mampu menunjukkan karakteristiknya yang tidak dapat

digantikan oleh media elektronik. Oleh karena itu berita dalam media cetak pada

umumnya disertai dengan pesan nonverbal tertentu, contohnya seperti : foto, ilustrasi,

karikatur, dan lain lain (Syukron; 2013). Fungsi foto dalam media cetak bukan hanya

sebagai ilustrasi sebuah berita. Penyajian foto dalam berita pada media cetak

membuat pemberitaan menjadi lebih lengkap, akurat serta menarik.

Foto jurnalistik merupakan sajian gambar atau foto yang dapat berdiri sendiri

sebagai visualisasi suatu peristiwa. Foto jurnalistik pun dapat melekat pada suatu

berita sebagai pelengkap dan penguat pesan yang disampaikan dalam berita (Yunus,

2010). Dalam konteks ini, fotografi jurnalistik tidak berdiri sendiri sebagai sebuah

gambar, melainkan menjadi satu kesatuan dengan berita. Keduanya saling

mempengaruhi dan dipengaruhi, sehingga media cetak akan terasa hambar atau ada

yang hilang jika salah satunya tidak ada. Kehadiran foto jurnalistik pada media cetak
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juga bisa memiliki fungsi ganda. Pertama sebagai ilustrasi pendukung berita, dan

yang kedua sebagai berita itu sendiri. Dalam foto-foto tragedi kerusuhan Sunni Syiah

di Sampang Madura yang dipotret oleh majalah Tempo merupakan foto jurnalistik.

Representasi dalam kaitannya dengan budaya (culture), memiliki peranan

dalam menghubungkan bahasa dan pemaknaan terhadap suatu konten media tertentu.

Representasi menggunakan bahasa untuk menyampaikan suatu makna atau

pemaknaan utuh tentang suatu hal. Dalam penelitian ini yang dimaksud bahasa adalah

gambar visual atau foto. Foto juga melalui serangkaian proses produksi dan

pertukaran makna. Proses produksi makna pada foto sebagai objek dalam penelitian

ini terjadi pada saat fotografer majalah Tempo memotret kerusuhan Sunni Syiah di

Sampang, Madura. Di sini foto menjadi instrumen atau alat yang digunakan untuk

memproduksi makna yang bersumber dari dalam pikiran manusia.

Penelitian ini memaparkan reprsentasi kerusuhan Sunni Syiah di Sampang

Madura diperoleh dengan cara menghubungkan semua objek, orang dan kejadian

yang terdapat dalam foto dengan konsep mental peneliti mengenai peristiwa tersebut

serta mengaitkannya dengan realitas Sunni dan Syiah yang ada dan diterima atau

diinderakan oleh peneliti.

Konflik antara penganut Syiah dan juga penganut Sunni sudah lama terjadi.

Konflik antar penganut Syiah dan Sunni ini terjadi lantaran perbedaan fiqih dan

ajaran yang berbeda, bukan karena masalah keluarga. Perseteruan terjadi ketika salah

satu keluarga dari penganut Syiah memutuskan untuk keluar dari ajaran Syiah yang

kemudian beralih menganut ajaran Sunni. Dari sini munculah penyerangan dari pihak

penganut Sunni kepada penganut Syiah yang menganggap ajaran Syiah merupakan

ajaran yang sesat dan dianggap perlu dimusnahkan dari Sampang, Madura.

Kerusuhan dan beberapa penyerangan terhadap penganut Syiah terus terjadi sehingga

menyebabkan banyak penganut Syiah yang terluka hingga mengalami kematian.

Penganut Sunni yang menganggap ajaran Syiah sesat terus melakukan penyerangan

hingga pembakaran rumah dari penganut Syiah. Kerusuhan yang terjadi di Sampang
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Madura tersebut diabadikan oleh majalah Tempo dalam foto-fotonya yang berhasil

diambil oleh fotografer.

Kejadian tersebut disebarluaskan kepada khalayak lain yang ingin mengetahui

berita kerusuhan yang terjadi antar penganut Syiah dan penganut Sunni di Sampang

Madura melalui media massa. Foto jurnalistik yang diabadikan oleh fotografer

Tempo dalam meliput peristiwa kerusuhan antara Sunni dan Syiah di Sampang

Madura merupakan salah satu peng’capture’an dalam suatu batasan bingkai (frame)

tertentu terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Dengan demikian, fakta yang

diproduksi melalui kegiatan tersebut merupakan realitas yang telah dipersepsi oleh

kamera sang fotografer dengan karakteristik dan batasan tertentu. Meskipun prinsip

kode etik jurnalistik tentang doktrin kejujuran, pemberitaan yang seimbang, dan

check and crosscheck menyatakan demikian, namun ketidakberpihakan atau netralitas

sulit diterapkan pada kasus-kasus tertentu.

Foto-foto dalam objek penelitian ini menjadi data yang nantinya akan

dianalisis menggunakan analisis textual. Dalam proses pengolahan data peneliti

berusaha menemukan representasi yang dihasilkan dari sistem tanda dan lambang

pada foto tersebut dan mengaitkannya dengan konsep kerusuhan Sunni dan Syiah

yang ada.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan sejumlah 7 (tujuh) foto dari majalah Tempo pada

edisi 24 Agustus 2012- 11 Agustus 2013. Foto-foto tersebut meng-capture peristiwa

kerusuhan Sunni Syiah di Sampang Madura. Rangkaian kejadian atau peristiwa

tersebut meliputi penyerangan terhadap warga Syiah di Desa Karanggayam, Madura,

pembakaran tempat tinggal warga Syiah oleh massa anti-Syiah, pasca penyerangan

dan pembakaran, evakuasi warga Syiah oleh aparat keamanan lingkungan setempat,

situasi dan kondisi para pengungsi di tempat pengungsian. Seperti nampak pada foto

berikut ini :
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Gambar 1. Penyerangan dan Pembakaran

Foto ini menunjukkan beberapa tanda yakni objek berupa rumah kayu bambu

yang sudah rusak sebagian dan masih dikelilingi kobaran api. Tampak sebuah objek

laki-laki menggunakan jaket bermotif kotak-kotak warna merah, putih, biru. Laki-laki

tersebut menggenggam kayu dan mengayunkannya kearah rumah bambu tersebut.

Tanda-tanda tersebut kemudian tersusun menjadi kode-kode tertentu dan

memunculkan pemaknaan dalam bentuk konotasi yang menjelaskan hal-hal sebagai

rumah terbakar dan rusak, perusakan rumah oleh laki-laki dengan menggunakan

kayu, foto di-capture dengan teknik eye level, knee shoot, depth focusing, serta

memakai komposisi framing yang menempatkan objek utama di tengah-tengah foto.

Kemudian dari konotasi-konotasi yang muncul ditemukan yang paling sentral

dan stabil berdasarkan pada bahasan peristiwa kerusuhan Sunni dan Syiah pada

penelitian ini sebagai denotasi. Denotasi yang ditemukan adalah perusakan rumah

oleh laki-laki pada rumah yang terbakar dengan menggunakan kayu.

Pada akhirnya dalam foto pertama sebagai teks media ini ditemukan mitos

seorang laki-laki yang merusak dan membakar permukiman kaum Syiah dalam

kerusuhan di Desa KarangGayam. Hal ini didukung dari pemberitaan di media cetak
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Tempo mengenai perusakan dan pembakaran terhadap pemukiman warga Syiah di

Sampang Madura  (Tempo edisi 26 Agustus – 1 September 2013; hal. 118 – 119).

Foto-foto mengenai penyerangan dan pembakaran oleh massa anti-Syiah juga

dipengaruhi oleh konteks sosial yang melingkupi kejadian tersebut. Penyerbuan dan

penyeranagan terhadap pemukiman masyarakat Syiah di Madura juga diawali dengan

adanya provokasi sebelum penyerangan. Beberapa di antaranya adalah

ketidakseganan yang muncul terhadap keberangkatan anak-anak Syiah untuk belajar

di Jawa. Kemudian munculnya anggapan bahwa serangan terhadap masyarakat Syiah

sudah direcanakan secara matang sebelumnya.

Provokasi lainnya adalah persoalan kompleks yang muncul akibat

kesenjangan sosial dan ekonomi antar golongan. Hal ini mempengaruhi representasi

yang dimunculkan dalam foto yakni penyerbuan dan penyerangan yang dianggap

anarkis dilakukan oleh massa anti-Syiah. Di samping itu, pemberitaan mengenai

penyerangan tersebut disertai dengan bukti rekaman observasi oleh wartawan majalah

Tempo pada saat kerusuhan terjadi. Beberapa contoh di antaranya adalah kemunculan

kata-kata anarkis seperti “serang, bakar, bunuh” yang terdengar pada saat

penyerangan.

Artinya, hal penyelesaian masalah khususnya di masyarakat Madura,

kebanyakan ditandai dengan karakteristik yang mengesankan timbulnya kekerasan

dan kerusuhan. Salah satu contoh dalam menyelesaikan masalah yang ada yaitu

dengan “carok”. Carok merupakan salah satu identitas dari masyarakat Madura dalam

menyelesaikan permasalahan yang biasanya berkaitan dengan harta, tahta, wanita.

Salah satu contoh tersebut menggambarkan bahwa cara kekerasan merupakan ciri

khas utama yang sering terjadi di kalangan masyarakat Madura.

Muncul anggapan juga bahwa tidak dapat dikatakan penyerangan dan

pembakaran ini dilakukan oleh warga Sunni. Hal ini berkaitan dengan konteks social

yang ada yakni akar gesekan antara Sunni dan Syiah di Sampang adalah konflik

keluarga.
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Gambar 2. Paska Penyerangan dan Pembakaran

Foto ini menggambarkan beberapa tanda yakni seorang laki-laki

menggunakan jaket berwarna biru serta menggunakan bawahan berupa sarung

berwarna hijau. Ia memakai peci hitam dan sepatu sandal berwarna hijau. Di

sekeliling laki-laki tersebut terdapat banyak kumpulan abu dan genting-genting yang

rusak berwarna hitam dan berserakan di tanah.

Tanda-tanda tersebut kemudian tersusun menjadi kode-kode tertentu dan

memunculkan pemaknaan dalam bentuk konotasi yang menjelaskan hal-hal sebagai

berikut: Laki-laki berjalan diatas sisa-sisa pembakaran rumah, sisa-sisa pembakaran

berupa genting dan abu berserakan di tanah, Objek di-capture pada saat hari sedang

terang dengan menggunakan teknik high angle, long shoot, depth focusing serta

memakai komposisi angle of view.

Kemudian dari konotasi-konotasi yang muncul ditemukan yang paling sentral

dan stabil berdasarkan pada bahasan peristiwa kerusuhan Sunni dan Syiah pada

penelitian ini sebagai denotasi. Denotasi yang ditemukan adalah laki-laki yang

berjalan dan mengamati sisa-sisa pembakaran pemukiman warga.

Pada akhirnya dalam foto pertama sebagai teks media ini ditemukan mitos

laki-laki yang menjadi korban sedang melihat sisa-sisa rumahnya yang hancur di

Desa KarangGayam. Hal ini didukung dari pemberitaan di media cetak Tempo

mengenai paska penyerangan dan pembakaran pemukiman warga Syiah di Sampang

Madura (Tempo edisi 10 – 16 September 2012; hal. 110 - 111).
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Foto-foto mengenai paska penyerangan dan pembakaran oleh massa anti-

Syiah juga dipengaruhi juga oleh konteks sosial yang melingkupi kejadian tersebut.

Warga Syiah yang melihat sisa-sisa kehancuran pemukiman akibat konflik yang

terjadi diposisikan sebagai korban. Hal ini juga dipengaruhi oleh rumitnya

penyelesaian konflik antara kedua golongan tersebut.

Keterlibatan MUI (Majelis Ulama Indonesia) maupun BASSRA (Badan

Sillaturahmi Ulama Madura) juga mempengaruhi kelanjutan pemberitaan mengenai

paska peristiwa kerusuhan tersebut. Akibat penyelesaian tersebut juga muncul fatwa

terhadap nasib warga Syiah.

Gambar 3. Evakuasi Serta Situasi dan Kondisi Pengungsi

Foto ini memper beberapa tanda yakni beberapa objek orang-orang yang

berdiri maupun duduk yang kebanyakan menggunakan setelan baju muslim. Orang-

orang tersebut terdiri dari enam orang perempuan, lima orang laki-laki, enam anak

perempuan, dan dua anak laki-laki.  Orang-orang tersebut sedang berdiri dan duduk

pada undak-undakan di depan sebuah monumen peresmian di Sampang Madura.

Beberapa tanda lainnya merupakan barang-barang bawaan mereka, antara lain LPG,

kompor, tas, kardus susu, kardus magicom, sepeda, buntalan karung.

Tanda-tanda tersebut kemudian tersusun menjadi kode-kode tertentu dan

memunculkan pemaknaan dalam bentuk konotasi yang menjelaskan hal-hal sebagai
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berikut: kumpulan orang-orang yang berdiri dan duduk dalam suatu tempat yang

sempit dan sementara, ekspresi muka yang tidak bersemangat dan cemas tampak

dalam kumpulan orang-orang tersebut, foto di-capture dengan teknik eye level, long

shoot, depth focusing serta memakai komposisi rule of third.

Kemudian dari konotasi-konotasi yang muncul ditemukan yang paling sentral

dan stabil berdasarkan pada bahasan peristiwa kerusuhan Sunni dan Syiah pada

penelitian ini sebagai denotasi. Denotasi yang ditemukan adalah kumpulan orang-

orang yang menunggu untuk dipindahkan ke suatu tempat. Mereka sedang menunggu

dengan cemas di suatu tempat penampungan.

Pada akhirnya dalam foto pertama sebagai teks media ini ditemukan mitos

mengenai warga Syiah yang berada di pengungsian yang sedang menunggu untuk

dipindahkan. Hal ini didukung dari pemberitaan di media cetak Tempo mengenai

evakuasi warga Syiah paska kerusuhan (Tempo edisi 1 – 7 Juli 2013; hal. 44 - 45).

Foto-foto mengenai evakuasi dan pengungsian juga sangat dipengaruhi oleh

konteks social yang ada pada saat itu. Penggambaran tentang evakuasi dan kondisi

pengungsian pada foto-foto di majalah Tempo sebagai teks media juga sangat

dipengaruhi suasana yang melingkupi proses dan tempat pengungsian. Salah satu hal

yang nampak jelas adalah pengusiran dan pemaksaan evakuasi terhadap warga Syiah

untuk meninggalkan pemukiman dan tempat tinggalnya sementara selama konflik

terjadi.

Penggambaran oleh majalah Tempo mengenai kondis pada saat proses

evakuasi dan pengungsian mengesankan warga Syiah yang ditempatkan sebagai

korban utama sebagai dampak dari peristiwa kerusuhan yang terjadi. Warga Syiah

diposisikan sebagai pihak yang terdominasi oleh massa anti-Syiah. Hal ini nampak

jelas pada foto hasil jurnalisme majalah Tempo yang merupakan teks media sebagai

objek dalam penelitian ini.
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KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa majalah Tempo menggambarkan peristiwa

kerusuhan Sunni Syiah di Sampang Madura melalui foto-foto hasil peng-capturean

fotografer majalah Tempo. Maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa mengenai

kerusuhan Sunni Syiah digambarkan dengan penyerangan dan pembakaran rumah

serta pesantren milik jemaah Syiah di Desa Karanggayam yang dilakukan oleh massa

anti Syiah. Dari peristiwa tersebut, warga Syiah digambarkan sebagai korban

penyerangan. Hal ini digambarkan melalui foto foto yang memperlihatkan keadaan

mereka yang melihat sisa-sisa penyerangan dan pembakaran rumah dan tempat

tinggal milik mereka. Kemudian warga Syiah di evakuasi oleh polisi yang

digambarkan sebagai antisipasi atas kekhawatiran akan kekerasan susulan yang akan

terjadi. Pihak kepolisian mengantisipasi ratusan massa anti-Syiah yang tergabung

dalam Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) berkumpul di depan

alun-alun Wijaya Kusuma, Sampang Kota bergerak ke arah Gedung Olah Raga

(GOR) yang dimana merupakan tempat warga Syiah mengungsi. Dalam beberapa

foto tersebut digambarkan bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk,

ratusan polisi gabungan dari Polda Jatim dan Polres Sampang dikerahkan menjaga

GOR dan langsung membuat barikade untuk mencegah massa mendekat.

Foto foto yang diabadikan oleh majalah Tempo ini diambil pada massa

kerusuhan (pembakaran, perusakan dll) sampai pada saat warga dievakuasi dari

tempat kerusuhan. Foto foto pada massa sebelum terjadinya kerusuhan serta pasca

evakuasi kerusuhan tidak diabadikan oleh majalah Tempo itu sendiri.
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