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Kata Pengantar 
 
 

Sejak tahun 2008, salah satu program utama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) adalah 
“Pengarusutamaan Kebebasan Beragama” (religious freedom mainstreaming).  Melalui 
program ini, kami hendak melanjutkan dan memperkuat apa yang sudah lama menjadi 
missi utama YWP, yakni memantapkan landasan dan mengembangkan lebih jauh wacana 
pluralisme di tanah air tercinta Indonesia.  Seperti umum diketahui, sejak dibentuk antara 
lain oleh almarhum Nurcholish Madjid lebih dari dua dekade lalu (1986), YWP aktif 
mengadakan studi, diskusi, seminar dan penerbitan mengenai masalah ini. 
 
Dalam kerangka itu, salah satu hambatan pokok yang hingga kini terus menghantui kita 
adalah masih berlangsungnya aksi-aksi kekerasan yang dilakukan atas nama agama.  Ini 
baik dalam bentuk kekerasan sektarian dan komunal maupun kekerasan premanisme dan 
terorisme berjubah agama.  Hal ini patut disayangkan terutama karena kita kini berada 
dalam alam demokrasi, yang – alhamdulillah – tampak makin stabil, di mana berbagai 
konflik seharusnya bisa diselesaikan dengan cara-cara damai. 
 
Bersama berbagai unsur lain di Indonesia, YWP berharap bisa bekerjasama di dalam 
mengikis kebiasaan penggunaan cara-cara kekerasan di dalam menyelesaikan konflik-
konflik keagamaan seperti disebut di atas.  Dengan begitu kita bisa berharap bahwa hak 
warganegara untuk menjalankan agamanya dapat dinikmati sepenuhnya. 
 
Sayangnya, hingga kini kita belum memiliki basis data yang dapat diandalkan untuk 
memahami dengan baik pola-pola konflik keagamaan di tanah air, yang dapat menjadi 
bahan pertimbangan bagi penyusunan strategi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut.  
“Dapat diandalkan” di sini harus dipahami dalam pengertian bahwa basis data itu disusun 
dengan landasan teoretis dan konseptual yang kuat, mutakhir dan tepat, dengan 
metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dijalankan dengan penuh kejujuran 
dan kecermatan. 
 
Karena alasan di ataslah penelitian ini kami lakukan dan laporannya kami persembahkan 
kepada publik.  Penelitian ini, yang menggunakan Kompas dan Antara, dua media 
nasional yang paling dapat diandalkan, sebagai sumber data, dimaksudkan untuk 
mengungkap pola-pola konflik keagamaan di Indonesia dari Januari 1990 hingga Agustus 
2008.  Cakupan periode ini memungkinkan kita untuk menganalisis berbagai konflik 
keagamaan yang terjadi di bawah rezim otoritarian Orde Baru (1990-1998), rezim transisi 
menuju demokrasi awal (1998-2004), dan rezim demokrasi baru (2004-2008).  Di sini 
konflik keagamaan terutama dilihat dari apakah konflik itu disalurkan dengan cara-cara 
damai atau kekerasan, isu yang memunculkannya, persebarannya secara geografis, pelaku 
dan korbannya, dan bagaimana respons institusi keamanan terhadapnya. 
 
Kami berharap, penelitian ini bermanfaat bagi upaya penguatan lebih lanjut wacana 
pluralisme di Indonesia.  Mudah-mudahan penelitian ini juga berguna bagi penelitian 
lebih lanjut dalam arah dan tema yang sejenis. 
 
Seperti umumnya kegiatan lain, penelitian ini juga mengandung sejumlah kelemahan dan 
keterbatasan.  Sebagiannya bahkan sudah kami kemukakan sendiri dalam laporan ini.  
Sehubungan dengan itu, kami tentu akan sangat berterimakasih jika para pembaca bisa 
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memberi kami masukan yang bermanfaat untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang 
akan datang. 
 
Penelitian ini dimungkinkan berkat kerjasama YWP dengan Program Magister 
Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), dan The 
Asia Foundation (TAF).  Selain dalam kegiatan penelitian ini, kami juga sedang 
bekerjasama dalam melaksanakan program “Polisi, Masyarakat Sipil, dan Konflik Agama 
di Indonesia”, yang secara umum diharapkan bisa memberi sumbangan bagi penegakan 
kebebasan beragama di tanah air, dengan disalurkannya konflik-konflik keagamaan dalam 
cara-cara yang penuh kedamaian. 
 
Akhirnya, kami ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu terlaksananya kegiatan ini.  Semoga pekerjaan kita tidak sia-sia!*** 
 

Jakarta, Februari 2009 
 

Ihsan Ali-Fauzi 
Yayasan Wakaf Paramadina, 

Direktur Program 
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Ringkasan Eksekutif 
 
 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pola-pola konflik keagamaan di Indonesia 
pada periode antara Januari 1990 dan Agustus 2008.  Rentang waktu ini memungkinkan 
kita untuk menganalisis secara mendalam berbagai konflik keagamaan yang terjadi di 
bawah rezim otoritarian Orde Baru (1990-1998), rezim transisi menuju demokrasi awal 
(1998-2004), dan rezim demokrasi baru (2004-2008).  Penelitian ini menggunakan 
laporan harian Kompas dan kantor berita Antara, dua media massa nasional yang paling 
dapat diandalkan untuk membaca Indonesia, sebagai sumber data. 
 
Dalam penelitian ini, konflik keagamaan terutama dilihat dari apakah konflik itu 
disalurkan dengan cara-cara damai atau kekerasan.  Konflik keagamaan juga diteliti dari 
segi isu yang memunculkan konflik itu (komunal, sektarian, teroris, moral, dan lainnya), 
persebarannya secara geografis, pelaku dan korbannya, dan bagaimana respons institusi 
keamanan terhadapnya. 
 
Berikut beberapa temuan pokok penelitian ini: 
 
Pertama, dari segi tingkat insiden, duapertiga dari konflik keagamaan di Indonesia 
mengambil bentuk aksi-aksi damai, dan hanya sepertiganya yang berbentuk aksi-aksi 
kekerasan.  Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kapasitas untuk 
mewujudkan respons mereka terhadap konflik keagamaan dalam bentuk aksi-aksi damai. 
 
Kedua, dilihat dari timing-nya, jika tiga rezim dibandingkan, insiden kekerasan paling 
sering terjadi di bawah rezim transisi dibanding di dua rezim lainnya.  Ini menunjukkan 
bahwa dibukanya saluran partisipasi warganegara di era demokrasi, sesudah hal itu 
disumbat di bawah rezim otoritarian Orde Baru, tidak diimbangi oleh berfungsi dengan 
baiknya aparat-aparat keamanan.  Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa aksi-aksi damai 
menyusul konflik keagamaan terlihat dominan pada rezim demokrasi baru. 
 
Ketiga, baik dalam bentuk aksi damai maupun kekerasan, sebagian besar konflik 
keagamaan terkait dengan isu-isu komunal, seperti konflik antara komunitas Muslim-
Kristen dan penodaan agama.  Namun, terdapat variasi geografis menyangkut isu-isu 
yang mendorong terjadinya konflik.  Isu-isu komunal terlihat dominan di wilayah-
wilayah yang memang sudah dikenal sebagai daerah konflik komunal selama ini, seperti 
Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.  Sedang di wilayah-wilayah seperti Jawa 
Barat dan Banten, konflik keagamaan yang terjadi lebih banyak melibatkan isu-isu moral 
dan sektarian.  Sementara itu, di DKI Jakarta kekerasan bernuansa agama lebih 
melibatkan isu-isu terorisme dan moral.  
 
Keempat, dari segi pelaku, kelompok warga adalah kelompok terbanyak yang menjadi 
pelaku kekerasan.  Sementara itu, kelompok keagamaan, yang sering dipersepsi sebagai 
pelaku dominan, sesungguhnya hanya menempati posisi ketiga, sesudah para pelaku 
terorisme.  Persepsi mengenai dominannya keterlibatan kelompok keagamaan hanya 
dibenarkan penelitian ini dalam hal keterlibatan mereka dalam aksi-aksi damai. 
 
Kelima, kekerasan terkait isu komunal merupakan insiden kekerasan yang paling banyak 
berdampak pada korban manusia maupun kerugian harta-benda.  Sementara itu, dari segi 
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kerugian harta-benda, kekerasan terkait isu moral menempati posisi kedua insiden dengan 
dampak kerugian terbesar setelah kekerasan terkait isu komunal. 
  
Keenam, informasi yang berhasil diperoleh dari Kompas dan Antara tentang peran aparat 
keamanan dalam insiden konflik keagamaan kurang memadai.  Namun, dari informasi 
yang terbatas itu, studi ini memperlihatkan bahwa secara umum aparat keamanan terlihat 
telah menjalankan fungsinya dengan baik.  Selain itu, deskripsi Kompas mengenai insiden 
konflik keagamaan, kecuali untuk kasus-kasus yang berdampak korban/kerusakan besar, 
cenderung terbatas.  Demikian pula penggambaran Kompas tentang peran aparat 
keamanan dalam berbagai insiden tersebut.  Dalam hal ini, Antara lebih banyak 
memberikan gambaran tentang peran aparat keamanan dalam berbagai insiden konflik 
keagamaan. 
 
Ketujuh, ada kemungkinan bias data pada Kompas dan Antara sebagai media nasional 
yang berdampak pada lebih rendahnya tingkat insiden maupun dampak kekerasan yang 
sesungguhnya dapat diperoleh jika studi ini dilakukan dengan menggunakan juga sumber 
media lokal, baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.  Namun, keduanya tetap dapat 
menjadi sumber data awal yang berguna untuk memberi gambaran umum mengenai pola 
konflik bernuansa agama yang terjadi di Indonesia dalam rentang periode 1990-2008. 
 
Berdasarkan temuan-temuan pokok di atas, di bawah ini diajukan sejumlah rekomendasi. 
 
Pertama, studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kapasitas untuk 
merespons isu-isu konflik keagamaan dalam bentuk aksi-aksi damai.  Di masa depan, 
tantangannya adalah bagaimana mendorong agar masyarakat menjadikan aksi damai 
sebagai pilihan utama respons mereka terhadap isu-isu keagamaan yang menjadi pemicu 
konflik.  Karena itu, harus dipikirkan perlunya merancang berbagai program yang 
ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat terkait strategi-
strategi aksi damai sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi mereka menyangkut isu-
isu yang menjadi pemicu atau pendorong konflik keagamaan. Mengingat pelaku dominan 
berbagai aksi kekerasan terkait konflik keagamaan adalah kelompok warga secara umum, 
bukan terbatas pada kelompok keagamaan tertentu, program semacam itu perlu dirancang 
agar dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. 
 
Kedua, isu-isu utama yang mendorong terjadinya konflik keagamaan bervariasi di 
masing-masing daerah.  Karena itu, langkah-langkah penanganan kekerasan bernuansa 
agama perlu didesain sesuai dengan variasi isu-isu konflik keagamaan yang mendominasi 
masing-masing wilayah.  Program kerukunan antarumat beragama perlu menjadi prioritas 
di wilayah timur Indonesia, seperti di Sulawesi Tengah dan Maluku, sementara program 
kerukunan intraumat beragama lebih dibutuhkan untuk wilayah barat Indonesia, seperti di 
Banten dan Jawa Barat.  Selain itu, bagaimana mengembangkan kapasitas warga untuk 
memberi respons damai terhadap isu-isu moral yang kerap menjadi penyebab insiden 
kekerasan di wilayah barat Indonesia juga harus mendapat perhatian.  Ini tentu terkait 
dengan kesiapan dan ketegasan pihak aparat keamanan untuk melakukan penegakan 
hukum dan melindungi tempat-tempat yang selama ini menjadi sasaran aksi perusakan 
terkait isu moral ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Ketiga, studi ini juga menunjukkan bahwa masing-masing rezim menghadapi isu konflik 
keagamaan yang berbeda.  Untuk kebutuhan merespons insiden konflik keagamaan 
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kontemporer, penggunaan media nasional seperti Kompas dan Antara sebagai sumber 
data tampak kurang memadai. Laporan ini merekomendasikan studi lanjutan untuk 
memahami pola konflik keagamaan di Indonesia pada periode lebih kontemporer dengan 
menggunakan sumber media massa lokal, baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. 
 
Keempat, laporan dari sumber-sumber non-media juga perlu digali, seperti dari aparat 
kepolisian maupun laporan dari berbagai organisasi non-pemerintah yang mungkin tidak 
diliput oleh media lokal sekalipun. Dengan menggunakan sumber data yang lebih 
bervariasi itu, diharapkan tersedia informasi yang lebih memadai untuk menghasilkan 
gambaran yang lebih komprehensif dan detail menyangkut pola-pola konflik keagamaan 
maupun pola penanganan konflik keagamaan yang dilakukan oleh institusi keamanan di 
Indonesia.*** 
 

Jakarta, Februari 2009 
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Pendahuluan, Metodologi dan Konsep 

 
 
 
 
 
 



1. Pendahuluan 
 
1.1. Latar Belakang 
 
Selama lebih dari satu dasawarsa terakhir, rangkaian konflik dan kekerasan bernuansa 
agama terus terjadi di Indonesia: mulai dari kerusuhan bernuansa agama di kota-kota 
provinsi pada 1995-1997, kampanye anti dukun santet di Jawa dan konflik antarkelompok 
agama di Sulawesi Tengah dan Maluku pada 1998-2001, hingga mobilisasi laskar 
berbasis agama dan pengeboman yang dilakukan kelompok teroris atas nama “jihad” 
pada 2000-2005.  Selain itu, konflik dan kekerasan sektarian yang menimpa Jamaah 
Ahmadiyah Indonesia dan aliran-aliran keagamaan lainnya hingga kini telah menambah 
deret hitung insiden konflik dan kekerasan bernuansa agama di Indonesia. 
 
Berbagai upaya untuk mengatasi konflik dan kekerasan bernuansa agama di atas kini 
tengah dijalankan oleh berbagai pihak.  Termasuk di dalamnya adalah program yang saat 
ini tengah dilakukan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) bekerjasama dengan 
Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), 
dan The Asia Foundation (TAF), dalam rangka memperkuat peran polisi sebagai institusi 
keamanan di Indonesia dalam menangani konflik dan kekerasan keagamaan dengan 
melibatkan peran masyarakat sipil. 
 
Di tengah berbagai upaya positif tersebut, kebutuhan mendesak yang belum mendapat 
perhatian yang cukup adalah ketersediaan data yang dapat diandalkan mengenai 
bagaimana sesungguhnya pola konflik dan kekerasan keagamaan yang terjadi selama ini 
di Indonesia.  Ini amat disayangkan, karena pemahaman mengenai pola konflik dan 
kekerasan keagamaan itu diperlukan sebagai landasan bagi perancangan program dan 
strategi yang tepat, juga penentuan prioritas, dalam rangka upaya mengatasi konflik dan 
kekerasan yang terjadi. 
 
Dengan pertimbangan di ataslah YWP, MPRK-UGM, dan TAF melakukan kegiatan 
penelitian ini.  Di sini kami mengumpulkan dan menganalisis informasi secara sistematis 
terhadap kasus-kasus konflik bernuansa agama yang terjadi di Indonesia, antara Januari 
1990 hingga Agustus 2008, dengan mendasarkan diri pada suratkabar Kompas dan Kantor 
Berita Antara. 
 
1.2. Tujuan dan Manfaat 
 
Studi ini bertujuan: (1) untuk mengidentifikasi pola konflik keagamaan yang terjadi di 
Indonesia; dan (2) untuk mengidentifikasi pola penanganan keamanan yang dilakukan 
oleh aparat keamanan, terutama kepolisian.  Pola konflik keagamaan yang dimaksud 
meliputi: jenis, tingkat, perkembangan, persebaran, pelaku, isu-isu keagamaan yang 
terlibat dan dampak yang ditimbulkan.  Sedangkan pola penanganan keamanan meliputi: 
kehadiran aparat keamanan dalam insiden konflik, unsur aparat keamanan yang 
diterjunkan, dan tindakan keamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan. 
 
Manfaat dari database yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: (1) Tersedianya 
informasi yang dapat diandalkan mengenai pola konflik bernuansa agama di Indonesia, 
yang dapat digunakan untuk menetapkan skala prioritas dan merancang program dalam 
rangka pencegahan dan penanggulangan berbagai kasus konflik dan kekerasan bernuansa 
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agama; dan (2) Tersedianya informasi yang dapat diandalkan untuk mengevaluasi pola 
pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian dan untuk memberi masukan guna 
perbaikan pola pengamanan aparat kepolisian dalam menangani berbagai kasus konflik 
dan kekerasan bernuansa agama di Indonesia. 
 
2. Metodologi 
 
2.1. Media Massa sebagai Sumber Studi tentang Protes dan Kekerasan 
 
Selama ini para peneliti telah berusaha menjelaskan fenomena konflik dan kekerasan dari 
berbagai disiplin ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, sosiologi dan psikologi. Selain 
itu, mereka juga semakin banyak memberi perhatian pada media massa dalam melakukan 
studi tentang konflik. 
 
Ada dua model utama bagaimana media massa umumnya digunakan dalam studi tentang 
konflik.  Pertama, media massa dijadikan sebagai sumber data tentang kasus protes dan 
kekerasan (misalnya, Merrill & Lowenstein 1971; Danzger 1975; Franzosi 1987; Olzak 
1989, 1992; Tadjoeddin 2002; Varshney, Panggabean & Tadjoeddin 2004; Barron, Kaiser 
& Pradhan 2004; dan Barron & Sharpe 2005).  Kedua, media massa sendiri dijadikan 
sebagai objek kajian terkait dengan studi tentang protes dan kekerasan (contohnya, Blank 
1977; Cho & Lacy 2000; Clarke & Blankenburg 1972; Gerbner 1969; dan Littleton 
1995).  Model yang terakhir ini dikenal sebagai riset tentang pengaruh media (media 
effects research). 
 
Penelitian ini mengikuti model pertama, yaitu menggunakan laporan media massa sebagai 
sumber data menyangkut peristiwa konflik bernuansa agama di Indonesia.  Tradisi 
penelitian dengan menggunakan laporan media massa, khususnya surat kabar, semakin 
berkembang pesat selama beberapa dasawarsa terakhir, terutama di bidang kajian 
tindakan kolektif dan gerakan sosial. 
 
Perkembangan pesat itu dimungkinkan karena data peristiwa berbasis surat kabar 
menyediakan banyak peluang teoretis maupun metodologis bagi para peneliti (Earl dkk. 
2004).  Data itu telah memungkinkan para peneliti untuk mengkaji berbagai jenis 
tindakan kolektif, mulai dari konflik dan kekerasan kolektif di Indonesia (Tadjoeddin 
2002; Varshney, Panggabean & Tadjoeddin 2004; Barron, Kaiser & Pradhan 2004; dan 
Barron & Sharpe 2005), kekerasan rasial (Olzak 1989b, 1992; Bergesen & Herman 
1998), konflik etnis di India (Varshney 2002; Wilkinson, 2004), protes dan 
pemberontakan petani (Paige 1975), hingga berbagai jenis protes gerakan sosial baik yang 
konvensional maupun non-konvensional (Earl et al. 2003, Kriesi et al. 1995). 
   
Penggunaan surat kabar sebagai sumber data peristiwa tentang konflik, protes dan 
kekerasan semakin dipandang penting terutama dalam situasi di mana sumber-sumber 
alternatif, seperti statisitik yang dikeluarkan pemerintah atau kepolisian, dipandang tidak 
memadai atau tidak dapat diandalkan.  Hal itu terutama disebabkan tidak adanya standar 
yang sama yang digunakan oleh berbagai instansi yang berbeda, yang mengakibatkan 
rendahnya tingkat komparabilitas data antarinstansi. 
 
Namun demikian, penggunaan media sebagai sumber data bukan tanpa masalah. Tingkat 
realibilitas media sebagai sumber data bergantung pada situasi atau tipe rezim yang 
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tengah berkuasa.  Pada era rezim otoritarian Orde Baru, yang menabukan segala wacana 
yang berkaitan dengan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), surat kabar 
tingkat nasional dipandang tidak memadai sebagai sumber data tentang peristiwa 
kekerasan, khususnya kekerasan etnis-komunal.  Itulah sebabnya para pengkaji lebih 
memilih menggunakan surat kabar daerah (tingkat provinsi untuk kasus Varshney, 
Panggabean & Tadjoeddin, 2004, dan tingkat kota/kabupaten untuk kasus Barron & 
Sharpe, 2005) ketika berupaya membangun basis data tentang kekerasan kolektif di 
Indonesia.  Selain itu, penggunaan surat kabar lokal juga didasari atas pertimbangan 
mengenai karakteristik kekerasan yang  umumnya bersifat lokal, dan karena itu lebih 
berpeluang untuk diliput oleh surat kabar-surat kabar yang berbasis daerah daripada surat 
kabar nasional. 
 
Kendati penggunaan media lokal mungkin lebih banyak menjaring informasi yang 
berguna, namun pilihan sumber media, entah itu nasional maupun lokal, sesungguhnya 
tergantung pada kebutuhan dan desain penelitian yang dilakukan.  Hal itu juga 
bergantung pada rentang periode studi yang dilakukan.  Dalam kasus Indonesia, misalnya, 
media tingkat lokal banyak bermunculan pada era pasca rezim Orde Baru.  Sehingga, 
untuk penelitian yang dirancang untuk memasukkan periode rezim Orde Baru, 
penggunaan media lokal pun akan menimbulkan masalah dari segi kebutuhan akan 
perbandingan.  Selain itu, metode dan kualitas pengarsipan media lokal bisa jadi tidak 
sebaik yang kemungkinan besar ditemukan di media nasional yang telah mapan.  
 
Isu metodologis lain yang penting dicatat ketika menggunakan surat kabar sebagai 
sumber data mengenai peristiwa adalah apa yang disebut sebagai bias seleksi (selection 
bias) dan bias deskripsi (description bias) (Earl dkk. 2004).  Yang dimaksud bias seleksi 
adalah kemungkinan surat kabar untuk tidak memberitakan seluruh peristiwa yang 
sesungguhnya terjadi.  Hal ini bisa disebabkan karena standar yang digunakan surat kabar 
dalam menentukan peristiwa mana yang “layak” untuk memperoleh liputan berbeda-beda.  
Sebab lainnya adalah keterbatasan-keterbatasan teknis yang dimiliki surat kabar itu 
sendiri, sehingga mereka gagal meliput seluruh peristiwa.  Berkaitan dengan peristiwa 
protes dan kekerasan, misalnya, beberapa hal yang biasa dijadikan pertimbangan media 
untuk meliput peristiwa adalah besarnya korban atau kerugian yang diakibatkan peristiwa 
tersebut, besarnya jumlah aktor yang terlibat dalam peristiwa maupun tingginya sorotan 
atau perhatian publik terhadap peristiwa saat itu. 
 
Adapun bias deskripsi adalah bias yang dilakukan surat kabar dalam menggambarkan 
suatu peristiwa.  Dengan kata lain, gambaran media terhadap suatu peristiwa mungkin 
tidak “seakurat” peristiwa yang sesungguhnya terjadi.  Ketika mengkaji liputan media 
cetak dan elektronik tentang peristiwa-peristiwa protes yang terjadi pada 1982 dan 1991 
di Washington DC, misalnya, McCarthy dkk. (1999) mengidentifikasi tiga dimensi bias 
deskripsi, yaitu: (a) penghilangan informasi; (b) misrepresentasi informasi; dan (c) 
pembingkaian (framing) peristiwa oleh media.  Bias deskripsi dapat diakibatkan faktor-
faktor teknis, seperti ketrampilan reportase peliput berita dan tenggat waktu, maupun 
posisi “ideologis” media terhadap isu-isu bersangkutan. 
 
Solusi yang dapat dicoba dilakukan untuk mengatasi problem bias deskripsi maupun bias 
seleksi dalam studi media adalah dengan menggunakan sumber media yang bervariasi 
alias tidak tunggal (multiple sources).  Khusus untuk bias deskripsi, apa yang dikenal 
dalam studi media sebagai teknik analisis isi (content analysis) maupun analisis 
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pembingkaian (framing analysis) dapat dilakukan guna mengidentifikasi kemungkinan 
bias tersebut (Kripendorf 1980, Neuendorf 2002). 
 
2.2. Cakupan Penelitian 
 
Seperti telah disebutkan, penelitian ini dimaksudkan untuk membangun database tentang 
insiden konflik keagamaan, baik berupa aksi damai (termasuk protes) maupun kekerasan.  
Rentang periode studi ini meliputi Januari 1990 hingga Agustus 2008.   Secara 
keseluruhan, studi ini meliputi kurun waktu hampir 19 tahun, atau tepatnya 18 tahun 8 
bulan. 
 
Dengan rentang periode tersebut, hasil studi ini bermanfaat untuk melihat insiden konflik 
keagamaan di Indonesia di bawah tiga tipe rezim pemerintahan yang berbeda.  Pertama, 
periode akhir rezim otoritarian Orde Baru, yang meliputi Januari 1990 hingga 20 Mei 
1998.  Kedua, periode pemerintahan transisi menuju demokrasi, yang meliputi periode 
pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, sejak 20 
Mei 1998 hingga 20 Oktober 2004.  Ketiga, sebagian besar periode rezim pemerintahan 
demokrasi baru di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, yang sekaligus 
menandai dimulainya sistem pemilihan presiden secara langsung, sejak 20 Oktober 2004 
hingga 31 Agustus 2008. 
 
Variasi tipe rezim pemerintahan ini memungkinkan kita untuk mengetahui pula apakah 
konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia melibatkan jenis-jenis konflik dan isu-isu 
keagamaan yang serupa, ataukah masing-masing rezim pemerintahan menghadapi jenis-
jenis konflik dan isu-isu keagamaan penyebab konflik yang khas. 
 
2.3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data 
 
Penelitian ini menggunakan harian Kompas dan kantor berita Antara sebagai sumber data.  
Kendati ada sejumlah isu metodologis yang penting diperhatikan seperti telah 
dikemukakan di atas, sebagai upaya awal untuk membangun database tentang insiden 
konflik keagamaan di Indonesia, sumber liputan Kompas dan Antara merupakan sumber 
data yang relatif baik – untuk tidak menyebut yang paling baik – dari berbagai sumber 
alternatif yang tersedia untuk rentang periode studi ini.  Kompas merupakan surat kabar 
nasional dengan jangkauan terluas dan mungkin juga dengan infrastruktur paling baik 
dibandingkan surat kabar tingkat nasional lainnya yang tersedia.  Sementara itu, Antara 
merupakan satu-satunya kantor berita yang tersedia di Indonesia, lagi-lagi untuk periode 
studi yang dirancang untuk penelitian ini.  
 
Metode pengumpulan data untuk harian Kompas dilakukan dengan cara membaca seluruh 
edisi atau arsip berita koran itu untuk rentang periode dalam studi ini, yaitu Januari 1990 
hingga Agustus 2008.  Sumber arsip berita diperoleh di Kantor Perpustakaan Nasional di 
Jakarta. 
 
Metode pencarian arsip berita dari Antara dilakukan secara agak berbeda.  Karena Antara 
tidak menyediakan indeks berita secara keseluruhan, maka pencarian arsip berita 
dilakukan dengan melakukan penelusuran berdasarkan kombinasi dari sejumlah kata 
kunci (key words).  Kata kunci yang digunakan antara lain adalah “agama”, “konflik”, 
“kekerasan”, “protes/demonstrasi”, “SARA”, “bentrokan”, “pengeboman”, “tempat 
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maksiat” atau “warung remang-remang”, dan “pornografi” atau “pornoaksi”.  Beberapa 
kata kunci yang diperoleh dari studi-studi lain tentang subjek yang sama juga digunakan, 
seperti “dukun santet”, “HKBP”, “Ahmadiyah” dan “aliran sesat”.   
 
Proses pengumpulan data di atas dilakukan antara September hingga Desember 2008.  
Para petugas pengumpul data, yang sebelumnya telah dilatih untuk kepentingan studi ini, 
semuanya berjumlah 8 orang.  Mereka membaca seluruh arsip di atas untuk 
mengidentifikasi artikel yang relevan.  Yang dimaksud “artikel yang relevan” di sini 
adalah artikel berita yang di dalamnya mengandung pemberitaan tentang insiden konflik 
keagamaan, baik yang berbentuk aksi damai maupun kekerasan.  Selain artikel berita 
yang memuat liputan tentang insiden, petugas lapangan juga mengidentifikasi artikel 
yang terkait dengan insiden, baik sebelum maupun sesudah terjadinya insiden, guna 
mencari informasi yang dapat membantu menjelaskan terjadinya suatu insiden konflik 
keagamaan (background information).  
 
Hasil proses pencarian di atas dituliskan dalam sebuah jurnal pencarian data.  
Selanjutnya, artikel yang telah diidentifikasi sebagai “artikel yang relevan” disalin dengan 
cara difotokopi dan/atau dibuatkan salinan digital.  Artikel berita yang telah disalin 
beserta jurnal pencarian data kemudian diserahkan kepada staf yang bertugas melakukan 
pengodean (coding) sesuai dengan template pengodean yang telah dibuat.  Sebelum 
dilakukan pengodean, dilakukan identifikasi ulang terhadap artikel berita yang telah 
dikumpulkan petugas lapangan.  Hal ini dimaksudkan untuk mengecek apakah artikel 
berita yang dikumpulkan adalah artikel yang memang seharusnya dikumpulkan.  
 
2.4. Menghitung Insiden 
 
Unit analisis dari penelitian ini adalah insiden konflik keagamaan, di mana satu artikel 
berita mungkin saja mengandung atau memberitakan satu atau beberapa insiden konflik 
keagamaan.  Suatu insiden disebut sebagai insiden konflik keagamaan apabila insiden 
tersebut melibatkan isu-isu konflik keagamaan sebagai sumber pertentangan atau 
pertikaian. (Tentang “Isu-isu Konflik Keagamaan”, lihat penjelasan di bawah.) 
 
Satu peristiwa konflik keagamaan dihitung sebagai satu insiden jika peristiwa itu 
melibatkan pelaku, isu keagamaan, hari dan lokasi peristiwa yang sama.  Lokasi 
mengacu pada unit geografis tingkat desa/kelurahan.  Dengan demikian, jika terjadi dua 
aksi demonstrasi pada waktu yang sama di dua TKP (tempat kejadian peristiwa) yang 
berada di desa/kelurahan yang berbeda, maka aksi demonstrasi itu dihitung sebagai 2 
(dua) insiden.  Demikian pula, jika terjadi aksi kekerasan selama 2 (dua) hari, maka aksi 
kekerasan itu dihitung sebagai 2 (dua) insiden.  Pelaku suatu insiden dapat merupakan 
satu atau gabungan beberapa kelompok.  Ringkasnya, sepanjang sebuah insiden terjadi 
pada hari yang sama, di lokasi yang sama, melibatkan pelaku/kelompok pelaku yang 
sama dan isu konflik yang sama, maka aksi itu dihitung sebagai satu insiden. 
 
Seperti sudah disebutkan, periode insiden yang dicakup studi ini adalah Januari 1990 
hingga Agustus 2008.  Periode ini mengacu pada periode peliputan berita maupun 
terjadinya peristiwa.  Dengan demikian, jika ada suatu insiden yang dilaporkan oleh 
sebuah artikel tertanggal 2 Januari 1990, tetapi insiden itu terjadi pada 30 Desember 
1989, maka insiden itu tidak termasuk dalam studi ini.  Demikian pula, jika ada sebuah 
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insiden yang terjadi pada akhir Agustus 2008, tetapi diliput oleh artikel bulan September 
2008, maka insiden itu juga tidak termasuk dalam studi ini. 
 
Studi ini juga hanya mencakup seluruh insiden konflik keagamaan yang terjadi di 
Indonesia.  Karena sejak 1999 Timor Timur tidak lagi menjadi bagian Indonesia, maka 
seluruh insiden konflik keagamaan yang terjadi di sana, termasuk sebelum pemisahan 
Timor Timur, tidak dimasukkan dalam studi ini.  Adapun kategorisasi provinsi mengacu 
pada nama provinsi yang tertera di dalam artikel berita.  Dengan demikian, untuk periode 
sebelum pemekaran provinsi Banten pada 2000, misalnya, seluruh insiden yang terjadi di 
Kabupaten/Kota Tangerang akan tetap dimasukkan dalam kategori Provinsi Jawa Barat.  
 
Studi ini menggunakan dua sumber data: Kompas dan Antara.  Dengan demikian ada 
kemungkinan satu insiden yang sama diliput oleh kedua sumber media tersebut.  Dalam 
kasus seperti ini, data yang diambil hanyalah data yang berasal dari Kompas, sedangkan 
data dari Antara dimasukkan ke dalam bagian catatan yang berperan sebagai informasi 
pembanding.  Dalam hal terdapat insiden yang tidak diliput Kompas, namun diberitakan 
Antara, maka insiden itu akan dihitung sebagai satu insiden, dengan keseluruhan 
informasi mengacu pada Antara.  Dengan kata lain, tidak akan terjadi penghitungan 
ganda terhadap suatu insiden yang diliput sekaligus baik oleh Kompas maupun Antara. 
 
Setelah setiap insiden diidentifikasi, baru kemudian dilakukan pengodean (coding) 
terhadap insiden tersebut (lihat “Penjelasan tentang Pengodean” di bagian akhir laporan 
ini) dengan menggunakan template pengodean yang dibuat dengan menggunakan piranti 
lunak database Filemaker Pro.  Setelah dilakukan pengodean, dilakukan pengecekan 
kembali hasil pengodean guna melakukan validasi data. Selanjutnya data diolah dan 
dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. 
 
3. Konflik Keagamaan 
 
3.1. Konflik Keagamaan: Pengertian 
 
Definisi klasik mengenai konflik adalah seperti dikemukan Louis Coser, yaitu: “a 
struggle over values and claims to secure status, power, and resources, a struggle in 
which the main aims of opponents are to neutralize, injure, or eliminate rivals” (Coser 
1956).  Untuk kepentingan studi ini, definisi ini dianggap masih terlalu umum dan 
tampaknya lebih didasari atas rasionalitas tindakan dengan motif ekonomi-politik. Ini 
kurang cocok untuk studi ini karena, seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa studi,1 
aksi keagamaan – termasuk dalam konteks konflik dan kekerasan – sulit untuk dipahami 
semata-mata dari segi rasionalitas ekonomi dan politik atau kekuasaan.  Berbagai 
tindakan protes atau kekerasan terkait konflik keagamaan banyak berasal dari sumber-
sumber kultural dan ideologis agama itu sendiri, dan rasionalitas yang mendasari konflik 
tersebut lebih bersifat ekspresif atau simbolik; misalnya, sebagai ekspresi dari apa yang 
dipahami suatu komunitas agama sebagai “ketaatan” terhadap ajaran agama atau sebagai 
simbol solidaritas terhadap komunitas. 
 

                                                 
1Antara lain, Juergensmeyer (2003), Sofyan (2006), Mujani (2007) dan Balai Litbang Agama Jakarta 
(2007). 
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Hal tersebut mungkin memperlihatkan salah satu kelemahan dalam berbagai penjelasan 
tentang fenomena konflik, termasuk konflik etnis-keagamaan yang menjadi wilayah studi 
ini.  Seperti dikatakan Jacques Bertrand, “In general, theories of ethnic conflict have been 
poor at differentiating between forms of conflict and better at developing theoretical 
propositions about the causes of all forms of ethnic conflict” (2004: 14). Dalam konteks 
yang lebih umum, pernyataan Bertrand itu dapat dipahami sebagai mengindikasikan 
bahwa banyak penjelasan tentang konflik, termasuk konflik etnis-keagamaan, yang tidak 
memberi perhatian pada variasi atau kekhasan bentuk-bentuk konflik tersebut. 
 
Dengan menekankan pada kekhasan dari berbagai bentuk konflik keagamaan, kita 
dimungkinkan untuk menjelaskan mengapa suatu bentuk konflik keagamaan muncul pada 
waktu dan lokasi tertentu, sementara bentuk lainnya terjadi pada waktu dan tempat yang 
lain.  Penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa konflik keagamaan perlu dibedakan 
berdasarkan jenis isu keagamaan yang menjadi sumber pertikaian.  Karena itu, dalam 
studi ini, “konflik keagamaan” diartikan sebagai “perseteruan menyangkut nilai, klaim 
dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam 
slogan atau ungkapan keagamaan”.  
 
Konflik keagamaan itu dapat mewujud dalam dua jenis aksi, yaitu (1) aksi damai dan (2) 
aksi kekerasan.  Dalam studi ini, aksi damai dipahami sebagai “setiap tindakan yang 
dilakukan tanpa kekerasan dalam rangka menanggapi isu-isu keagamaan yang menjadi 
sumber pertikaian di masyarakat”.  Termasuk di dalam aksi damai adalah aksi protes (aksi 
menolak suatu pandangan atau kebijakan menyangkut isu yang diperselisihkan), aksi 
dukungan (aksi mendukung suatu pandangan atau kebijakan menyangkut isu yang 
diperselisihkan), maupun aksi mediasi (tindakan yang dilakukan dalam rangka 
mendukung upaya penyelesaian konflik yang tengah terjadi). 
 
Sementara itu, aksi kekerasan adalah “setiap tindakan fisik yang dilakukan dalam rangka 
menanggapi isu-isu keagamaan yang menjadi sumber pertikaian, yang melibatkan 
dampak kekerasan baik terhadap orang (berupa kematian, luka, hilang atau mengungsi) 
maupun harta-benda (berupa kerugian, kerusakan maupun kehilangan) – kendati dampak 
kekerasan itu tidak mesti selalu nyata”.  Misalnya, meski tidak mengakibatkan korban 
luka di kedua belah pihak maupun kerusakan pada harta-benda, perkelahian dua 
kelompok tetap dihitung sebagai insiden aksi kekerasan.   
 
3.2. Isu-isu Konflik Keagamaan di Indonesia 
 
Membuat kategorisasi isu-isu keagamaan bukan pekerjaan mudah.  Hal ini terutama 
terkait dengan watak agama yang dipahami oleh pemeluknya sebagai ajaran yang serba-
menyeluruh dan serba-melingkupi, seperti Islam.  Sulit untuk mengelompokkan isu-isu 
yang melibatkan konflik keagamaan sebagai “murni” bersifat keagamaan karena pada 
kenyataannya kita kerap menemukan bahwa isu-isu tersebut selalu terkait dengan isu-isu 
lainnya, seperti politik, ekonomi maupun budaya. 
 
Oleh sebab itu, dalam studi ini digunakan istilah “isu-isu keagamaan” dan “isu-isu yang 
dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan”, sebagai landasan penentuan apakah 
suatu insiden merupakan insiden konflik keagamaan atau bukan.  Isu-isu keagamaan 
adalah isu-isu yang dapat secara jelas diidentifikasi terkait dengan hal-hal yang 
menyangkut ajaran atau doktrin suatu agama, seperti isu prostitusi, perzinahan, perjudian 
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atau minuman keras.  Sementara itu, isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan 
keagamaan adalah isu-isu yang bersifat lebih umum, namun dipandang oleh komunitas 
agama memiliki kaitan dengan ajaran atau doktrin keagamaan mereka, seperti isu korupsi.  
Apabila suatu protes atau unjuk rasa dilakukan dengan mengangkat isu korupsi dan pada 
saat yang sama ekspresi penolakan itu dibingkai dalam suatu ungkapan atau slogan 
keagamaan – misalnya, “Hanya dengan Syariat Islam dan khilafah, korupsi dapat 
dihapuskan di Indonesia!” – maka insiden protes itu dimasukkan sebagai suatu insiden 
konflik keagamaan. 
 
Dalam studi ini isu-isu keagamaan yang menyebabkan konflik keagamaan dibagi ke 
dalam 6 kategori.  
 
Pertama, isu moral, yang mencakup antara lain isu-isu di seputar perjudian, minuman 
keras (miras), narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi/pornoaksi.  Isu-isu moral 
lainnya seperti antikorupsi juga dimasukkan ke dalam isu keagamaan selama isu tersebut 
melibatkan kelompok keagamaan dan/atau dibingkai oleh para aktor yang terlibat dalam 
slogan atau ekspresi keagamaan.  
 
Kedua, isu sektarian, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau 
pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam 
suatu kelompok keagamaan.  Dalam Islam, kelompok Ahmadiyah,2 Lia-Eden dan Al 
Qiyadah Al Islamiyah adalah di antara kelompok-kelompok keagamaan yang kerap 
memicu berbagai insiden protes maupun kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok 
keagamaan maupun warga masyarakat secara umum.  Sedangkan dalam komunitas 
Kristen, konflik kepemimpinan gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) menjadi 
contoh yang mewakili isu sektarian ini. 
 
Ketiga, isu komunal, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan antarkomunitas agama, 
seperti konflik Muslim-Kristen, maupun perseteruan antara kelompok agama dengan 
kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu bisa diidentifikasi berasal dari kelompok 
agama tertentu.  Isu seperti penodaan agama, seperti dalam kasus karikatur tentang Nabi 
Muhammad, dimasukkan dalam kategori isu komunal ini.  Perlu ditegaskan: Perseteruan 
atau bentrok menyangkut suatu isu keagamaan – sepanjang kedua belah pihak yang 
terlibat tidak dapat diidentifikasi berasal atau mewakili komunitas keagamaan yang sama 
– juga dimasukkan dalam isu ini. Jika kedua belah pihak pelaku dapat diidentifikasi 
berasal dari komunitas agama yang sama, maka konflik semacam itu akan dimasukkan 
dalam kategori isu sektarian. 
 
Keempat, isu terorisme, yaitu isu yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan 
sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu, maupun 
serangan teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun hak milik pemerintah asing.  
Tindakan kekerasan ini kerap disebut juga sebagai tindak terorisme keagamaan (religious 
terrorism), yang oleh Juergensmeyer dipandang sebagai “tindakan simbolik” atau 

                                                 
2 Penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah sebelum periode studi ini antara lain terjadi di daerah-daerah: Sumatra 
Timur (tahun 1935); Medan (1964); Cianjur (1964, 1984), Kuningan (1969); Nusa Tenggara Barat (1976); Kalimantan 
Tengah (1981), Sulawesi Selatan (1981); Kalimantan Barat (1981); Surabaya (1981), Parung Bogor (1981); dan Garut 
(1988). Pelarangan terhadap paham dan buku-buku Ahmadiyah di Sungai Penuh, Kerinci, Provinsi Jambi dilakukan 
oleh kejaksaan setempat pada 4 April 1989. Lihat Darul Aqsha, Dick van der Meij, dan Johan Hendrik Meuleman, 
Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993 (Jakarta: INIS, 1995), h. 447.  
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performance violence, ketimbang suatu tindakan taktis atau strategis.3  Untuk kasus 
Indonesia, contohnya adalah pengeboman di Bali yang dilakukan oleh kelompok Imam 
Samudra, dan berbagai serangan bom di Jakarta.  Adapun kekerasan berupa serangan 
teror di wilayah konflik komunal, maupun insiden yang terkait dengan upaya 
penyelesaian konflik di wilayah komunal tertentu seperti Poso, Sulawesi Tengah, dan 
Ambon, Maluku, dimasukkan dalam kategori ketiga di atas, yaitu isu komunal. 
 
Kelima, isu politik-keagamaan, yaitu isu-isu yang melibatkan sikap anti terhadap 
kebijakan pemerintah Barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra 
ideologi/kebudayaan Barat atau asing lainnya.  Termasuk ke dalam isu politik-keagamaan 
di sini adalah isu penerapan Syariah Islam atau Islamisme, serta pro-kontra menyangkut 
kebijakan pemerintah Indonesia yang berdampak pada komunitas keagamaan tertentu.  
 
Terakhir, keenam, isu lainnya, meliputi isu subkultur keagamaan mistis seperti santet, 
tenung dan sebagainya, maupun isu-isu lainnya yang tidak termasuk dalam 5 (lima) 
kategori sebelumnya. 
 
3.3. Pola Konflik Keagamaan 
 
Seperti telah disebutkan, studi ini bertujuan mengidentifikasi pola-pola konflik 
keagamaan di Indonesia dalam rentang periode Januari 1990 hingga Agustus 2008. Pola 
konflik keagamaan dimaksud meliputi: jenis konflik, tingkat atau frekuensi konflik, 
perkembangan dan persebaran konflik, isu-isu penyebab konflik, pelaku dan dampak 
yang diakibatkan.  
 
Konflik menyangkut isu-isu keagamaan itu dalam studi ini dibagi ke dalam dua jenis 
insiden utama: aksi damai, baik berupa protes maupun aksi yang dilakukan dalam rangka 
mencari penyelesaian atas konflik keagamaan, dan aksi kekerasan, yaitu tindakan yang 
berakibat atau berdampak pada timbulnya korban manusia dan/atau kerugian harta-
benda.4  Protes secara umum dimengerti sebagai tindakan yang dilakukan dalam rangka 
mengekspresikan keberatan atau penolakan terhadap suatu posisi, pandangan atau 
kebijakan (Oliver 2000).  Dalam studi ini, termasuk dalam protes adalah tindakan yang 
dilakukan dalam rangka mendukung suatu posisi, pandangan atau kebijakan menyangkut 
isu keagamaan tertentu. 
 
Dari segi jenisnya, dalam studi ini aksi damai dikelompokkan menjadi aksi damai yang 
melibatkan massa (disingkat aksi massa) dan aksi damai yang tidak melibatkan masa 
(disingkat aksi non-massa).  Aksi massa dapat berupa demonstrasi/unjuk rasa, longmarch, 

                                                 
3 Juergensmeyer mengatakan: “By calling acts of religious terrorism ‘symbolic’, I mean that they are intended to 
illustrate or refer to something beyond their immediate target” (2003: 125).  Misalnya, target para penyerang menara 
kembar WTC di Washington bukan semata-mata hancurnya bangunan tersebut, tetapi di tengah segala atribut 
kedigdayaan yang melekat pada negara AS sebagai sebuah negara adi-daya, ternyata negara tersebut pun tidak 
sepenuhnya aman dari serangan.  Selain itu, serangan itu bisa juga dipahami untuk menunjukkan segi keberdayaan 
kelompok penyerangnya, sekaligus mengilhami dan memotivasi pihak-pihak yang memiliki kesamaan ideologis untuk 
melakukan tindakan serupa. 
4 James B. Rule mendefinisikan kekerasan sebagai “deliberate destruction of persons or property by people acting 
together” (1988: 11).  Sementara itu, John T. Sidel mendefinisikan kekerasan keagamaan (religious violence) 
sebagai “collective physical attacks on persons or property launched in avowed defense or promotion of 
religious beliefs, boundaries, institutions, traditions, or values, and behind religious symbols and slogans” 
(2007: 7). 
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pawai, tablig akbar, delegasi/pengaduan, doa bersama/aksi renungan maupun 
mogok/boikot.  Sementara itu, aksi non-massa umumnya berbentuk penyampaian petisi, 
jumpa pers/siaran pers, maupun langkah gugatan hukum (somasi/class action/judicial 
review). 
 
Dari segi jenisnya, insiden kekerasan terkait konflik keagamaan dibagi menjadi: 
o Penyerangan terhadap orang/kelompok orang 
o Penyerangan terhadap properti milik orang/kelompok orang 
o Penyerangan terhadap aparat pemerintah/properti milik pemerintah 
o Penyerangan terhadap warga asing/properti milik pemerintah asing 
o Bentrok antara warga/kelompok keagamaan vs aparat keamanan 
o Bentrok antarakelompok warga, dan 
o Kerusuhan/amuk massa berdampak pada korban jiwa/kerusakan properti milik 

kelompok keagamaan. 
 
Adapun dari segi bentuknya, kekerasan/penyerangan dikelompokkan menjadi: 
o Penyisiran/pengusiran 
o Penyanderaan/penculikan/penahanan 
o Penganiyaan 
o Penganiyaan hingga tewas 
o Penembakan/pembunuhan 
o Penyitaan/penyegelan 
o Perusakan 
o Perusakan disertai penjarahan/pembakaran 
o Pengeboman 
o Penganiayaan/pembunuhan disertai perusakan/pembakaran 
 
Pelaku yang terlibat dalam insiden konflik keagamaan digolongkan menjadi: kelompok 
keagamaan, kelompok kemasyarakatan, kelompok mahasiswa/pemuda, kelompok 
pelajar/remaja, orang/kelompok orang tidak dikenal, aparat keamanan dan kelompok 
warga.  Selain itu, jumlah pelaku juga diidentifikasi untuk melihat ukuran (size) insiden, 
yang digolongkan menjadi: beberapa/belasan, puluhan, ratusan dan ribuan.  
 
Sementara itu, dari segi dampak, khususnya terkait dengan insiden kekerasan, studi ini 
memotret dampak berupa korban manusia (tewas, luka-luka, hilang dan mengungsi) 
maupun kerugian harta-benda (rumah, tempat ibadah dan bangunan lainnya). 
 
3.4. Peran Aparat Keamanan dalam Konflik Keagamaan 
 
Seperti telah disebutkan, studi ini juga hendak memotret pola keterlibatan aparat 
keamanan dalam insiden konflik keagamaan.  Pola tersebut meliputi: kehadiran aparat 
keamanan, waktu (timing) kehadiran aparat keamanan, unsur aparat keamanan yang 
terlibat, serta bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan. 
 
Kehadiran aparat keamanan dibagi menjadi: ada informasi tentang kehadiran aparat 
keamanan dan tidak ada informasi tentang kehadiran aparat keamanan.  Unsur aparat 
keamanan dibagi menjadi: tentara, polisi, petugas keamanan lainnya, dan kombinasi dari 
unsur-unsur tersebut. 
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Adapun tindakan aparat keamanan dikelompokkan menjadi tindakan: 
o Membiarkan/mendiamkan massa 
o Mengawal/menjaga massa 
o Menenangkan massa 
o Menghalau/membubarkan massa 
o Melakukan penangkapan 
o Lainnya 
 
Sesudah memaparkan metodologi dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, 
bagian berikut laporan ini akan mengungkap temuan-temuan pokok penelitian.*** 
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Bagian II 
Temuan Penelitian 
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1. Insiden Konflik Keagamaan: Jenis, Tingkat dan Perkembangan  
 
Studi ini menemukan sebanyak 832 insiden konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia 
dalam rentang periode Januari 1990 hingga Agustus 2008.  Dari jumlah tersebut, seperti 
tampak dalam Gambar 1, sekitar duapertiga dari keseluruhan insiden mengambil bentuk 
aksi damai, sedangkan sepertiga lainnya terwujud dalam bentuk aksi kekerasan. 
 

Gambar 1 
Jenis Insiden Konflik Keagamaan di Indonesia, 1990-2008 

 

 
 
Lebih rendahnya tingkat aksi kekerasan dibanding aksi damai dalam insiden konflik 
keagamaan sesungguhnya merupakan fenomena umum yang juga terjadi di tempat atau 
negara-negara lain.  Namun, hal ini bukan berarti aksi kekerasan memiliki signifikansi 
yang lebih rendah.  Karena, betapapun rendahnya tingkat aksi kekerasan, hal ini tetap 
penting mengingat dampak yang dihasilkannya, baik berupa korban jiwa maupun 
kerusakan harta-benda.  Untuk menggambarkan hal ini, kalangan ahli ilmu sosial lazim 
menggunakan istilah “kecil tetapi penting” (the significant small). 
 
Data di atas sebaiknya dibaca dari perspektif yang lebih luas: bahwa masyarakat 
Indonesia sesungguhnya memiliki kemampuan untuk mewujudkan respons mereka 
terhadap isu-isu yang memicu konflik keagamaan dalam bentuk aksi-aksi damai, baik 
berupa protes maupun upaya-upaya yang memberi kontribusi pada penyelesaian konflik 
keagamaan yang terjadi.  Persoalannya kemudian adalah bagaimana mendorong agar 
masyarakat tetap menjadikan aksi damai sebagai pilihan utama mereka dalam merespons 
berbagai isu konflik keagamaan. 
 
Studi ini juga memperlihatkan temuan menarik menyangkut perkembangan konflik 
keagamaan.  Seperti terlihat dalam Gambar 2 di bawah, pola naik-turunnya tingkat 
insiden aksi damai mengikuti pola naik-turunnya tingkat insiden aksi kekerasan, kecuali 
untuk periode tertentu, yaitu periode transisi dari rezim Orde Baru di bawah 
kepemimpinan Soeharto dan periode pertengahan pemerintahan Susilo Bambang 
Yudhoyono.   Seperti akan dilaporkan lebih jauh nanti, hal ini terkait dengan mulai 
dibukanya pintu partisipasi politik sesudah rezim Orde Baru tumbang pada 1998. 
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Gambar 2 
Perkembangan Insiden Konflik Keagamaan 

di Indonesia, 1990-2008 
 

 
 
2. Subjenis dan Bentuk Insiden Konflik Keagamaan 
 
Dalam studi ini jenis aksi damai dibagi ke dalam dua subjenis: aksi massa dan aksi non-
massa.  Sementara itu jenis aksi kekerasan digolongkan ke dalam subjenis: penyerangan, 
bentrokan dan kerusuhan/amuk massa. 
 
Dari 547 insiden aksi damai, 79% (433) insiden berupa aksi massa, sedangkan 21% (144) 
sisanya berupa aksi non-massa. Seperti ditunjukkan dalam Gambar 3 di bawah, dari segi 
bentuknya, mayoritas (85%) aksi massa berupa aksi demonstrasi, longmarch, pawai atau 
tablig akbar, disusul bentuk delegasi/pengaduan sebesar 13%. Sementara itu, 3% sisanya 
mengambil bentuk aksi mogok/boikot dan pertunjukan seni/budaya.  
 

Gambar 3 
Bentuk-bentuk Aksi Massa 
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Sementara itu, mayoritas (96%) aksi non-massa terutama berbentuk petisi, siaran pers 
atau jumpa pers, dan sisanya berbentuk penyebaran/pemasangan pamflet/spanduk dan 
gugatan hukum/class action/uji materi (lihat Gambar 4). 
 

Gambar 4 
Bentuk-bentuk Aksi Non-Massa 

 

 
 
 
Data ini memperlihatkan bahwa aksi massa merupakan bentuk yang dipandang paling 
efektif oleh masyarakat dalam merespons isu-isu konflik keagamaan.  Meskipun jelas 
bahwa dibandingkan dengan masa rezim Orde Baru, insiden aksi massa terlihat 
cenderung meningkat sebagai buah kebebasan berekspresi yang diraih dari hasil transisi 
menuju demokrasi (lihat Gambar 5 di bawah), namun belum jelas apakah di masa 
mendatang pilihan menggunakan aksi massa akan tetap lebih tinggi daripada aksi non-
massa sebagai sarana respons terhadap isu-isu konflik keagamaan. 
 

Gambar 5 
Perkembangan Aksi Damai Menurut Jenis Aksi, 1990-2008 

 

 
 

 
Berkenaan dengan aksi kekerasan, bila dilihat dari subjenisnya, jenis aksi penyerangan 
merupakan insiden kekerasan yang tertinggi, disusul oleh bentrokan dan kerusuhan/amuk 
massa.  Dari 285 insiden kekerasan terkait isu keagamaan yang dilaporkan oleh Kompas 
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dan Antara selama periode Januari 1990 hingga Agustus 2008, 77% di antaranya berupa 
penyerangan.  Sedangkan 18% insiden kekerasan berupa bentrokan, dan sisanya, 5%, 
berupa kerusuhan atau amuk massa. 
 

Gambar 6 
Jenis insiden kekerasan 

 

 
 
Dalam studi ini, insiden kekerasan juga dibagi menurut sasaran dan/atau pelaku yang 
terlibat, yaitu: penyerangan orang/kelompok orang; penyerangan hak milik 
orang/kelompok orang; penyerangan aparat pemerintah/hak milik pemerintah; 
penyerangan warga asing/hak milik pemerintah asing; bentrok antara warga/kelompok 
keagamaan versus aparat keamanan; bentrok antarakelompok warga; dan kerusuhan/amuk 
massa berdampak pada korban jiwa/kerusakan properti milik kelompok keagamaan. 
 
Hasil studi ini, seperti tampak dalam Gambar 7 di bawah,  menunjukkan bahwa subjenis 
kekerasan berupa penyerangan hak milik orang/kelompok orang terkait isu keagamaan 
merupakan insiden tertinggi, dengan 111 kasus dari total 285 insiden kekerasan 
keagamaan.  Posisi tertinggi kedua ditempati aksi penyerangan orang/kelompok orang 
terkait isu keagamaan, dengan 82 kasus, dan selanjutnya oleh bentrok antarkelompok 
warga, sebanyak 41 kasus.  Subjenis-subjenis kekerasan lainnya hanya mencatat tingkat 
di bawah 15 kasus. 
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Gambar 7 
Subjenis Kekerasan Keagamaan 

Menurut Sasaran/Pelaku yang Terlibat 
 

 
 

Dilihat dari segi periode, insiden kerusuhan/amuk massa, yang berdampak pada korban 
jiwa maupun kerusakan pada properti milik kelompok keagamaan, terjadi hanya pada dua 
periode rentang waktu selama kurun 19 tahun terakhir. Pertama, 10 insiden 
kerusuhan/amuk massa pada periode 1995-1998 yang menandai periode akhir rezim Orde 
Baru hingga memasuki masa transisi menuju demokrasi. Kedua, 4 insiden 
kerusuhan/amuk massa pada periode 2005-2006 dalam masa pemerintahan demokrasi di 
bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (lihat Gambar 8 di bawah). 

 
Gambar 8 

Perkembangan Jenis-jenis Kekerasan Keagamaan, 1990-2008 
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Sementara itu, insiden kekerasan berupa bentrokan juga tampak terbatas pada beberapa 
periode tertentu, kendati dengan intensitas yang lebih tinggi.  Puncak insiden bentrokan 
terjadi pada tahun 1999 dengan 21 insiden, kemudian agak menurun di tahun berikutnya 
dengan 17 insiden.  Tercatat hanya ada 2 (dua) insiden bentrokan pada periode akhir 
rezim Orde Baru, sedangkan periode pemerintahan demokratis Susilo Bambang 
Yudhoyono justru mencatat 6 (enam) insiden bentrokan selama 2005-2007. 
 
Apakah ini berarti pemerintahan saat ini memiliki rekor yang lebih buruk dibandingkan 
rezim Orde Baru dalam hal pencegahan aksi kekerasan, khususnya terkait dengan isu-isu 
konflik keagamaan?  Tampaknya, jawabannya adalah positif.  Hal ini diperkuat oleh data 
perkembangan mengenai insiden kekerasan berupa penyerangan. 
 
Melihat data yang tersaji pada Gambar 8 di atas, pola insiden kekerasan berupa 
penyerangan pada masa transisi hampir serupa dengan pada masa pemerintahan 
demokratis Susilo Bambang Yudhoyono, kendati dengan tingkat insiden yang lebih 
rendah pada rezim pemerintahan yang terakhir. Puncak insiden kekerasan berupa 
penyerangan adalah pada tahun 2000 dengan 38 insiden, dan tahun 2006 dengan 27 
insiden.  Pada tahun 2007 insiden penyerangan sempat turun menjadi 12 insiden, tetapi 
pada tahun berikutnya cenderung meningkat.  Hingga akhir Agustus 2008 saja telah 
tercatat 13 insiden penyerangan terkait isu konflik keagamaan.  Adapun dari segi 
bentuknya, jenis aksi penyerangan terbanyak berupa pengeboman, disusul oleh 
perusakan, dan perusakan yang disertai penjarahan/pembakaran (lihat Gambar 9). 
 
 

Gambar 9 
Bentuk-bentuk Penyerangan 

 

 
 
 
3. Pola Persebaran Konflik Keagamaan 
 
Bagaimana pola persebaran konflik keagamaan di Indonesia?  Berdasarkan laporan harian 
Kompas dan kantor berita Antara, selama Januari 1990 hingga Agustus 2008, wilayah 
persebaran aksi damai terkait konflik keagamaan di Indonesia lebih luas dibandingkan 
dengan aksi kekerasan.  Sementara insiden kekerasan terkait konflik keagamaan terjadi di 
20 provinsi, insiden aksi damai terjadi di 28 dari total 33 provinsi di Indonesia.    
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Tabel 1 
Persebaran Insiden Konflik Keagamaan 

Menurut Provinsi, 1990-2008 
 

NAD 3 1 4
Sumatera Utara 9 8 17
Sumatera Barat 4 0 4
Riau 2 5 7
Kepulauan Riau 2 0 2
Sumatera Selatan 3 0 3
Bangka Belitung 1 0 1
Bengkulu 1 0 1
Jambi 1 0 1
Lampung 7 0 7
Banten 5 5 10
DKI Jakarta 267 41 308
Jawa Barat 57 45 102
Jawa Tengah 37 12 49
DI Yogyakarta 18 4 22
Jawa Timur 33 32 65
Bali 14 9 23
Nusa Tenggara Barat 5 9 14
Nusa Tenggara Timur 2 5 7
Kalimantan Selatan 5 1 6
Kalimantan Tengah 5 0 5
Kalimantan Timur 2 3 5
Sulawesi Selatan 19 6 25
Sulawesi Tengah 28 48 76
Sulawesi Utara 2 2 4
Sulawesi Tenggara 5 1 6
Maluku Utara 0 12 12
Maluku 7 36 43
Papua 3 0 3
Total 547 285 832

Nama Provinsi Total InsidenAksi Damai Kekerasan

 
 
Apabila wilayah-wilayah tersebut dikelompokkan sesuai dengan tingkat intensitas 
insiden, yaitu rendah (dengan 1-4 insiden), sedang (6-24 insiden) dan tinggi (25 insiden 
ke atas), maka akan diperoleh gambaran seperti tampak dalam Tabel 2 dan Tabel 3 
berikut: 

Tabel 2 
Jumlah Provinsi Menurut Intensitas Insiden Aksi Damai 

 

Rendah Sedang Tinggi
(1-4) (5-24) (25>)

Tingkat Aksi Damai

NAD, Sumatera Barat, 
Riau, Kepulauan Riau, 

Sumatera Selatan, 
Bangka Belitung, 

Bengkulu, Jambi, Nusa 
Tenggara Timur, 

Kalimantan Timur, 
Sulawesi Utara,  Papua

Sumatera Utara, 
Lampung, Banten, DI 

Yogyakarta, Bali, Nusa 
Tenggara Barat, 

Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Tengah, 
Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara, 
Maluku

DKI Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, 
Jawa Timur, Sulawesi 

Tengah
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Tabel 3 
Jumlah Provinsi Menurut Intensitas Insiden Kekerasan 

 

Rendah Sedang Tinggi
(1-4) (5-24) (25>)

Tingkat Aksi Kekerasan

NAD, DI Yogyakarta, 
Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Timur, 

Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tenggara

Sumatera Utara, Riau, 
Banten, Jawa Tengah, 
Bali, Nusa Tenggara 

Barat, Nusa Tenggara 
Timur, Sulawesi Selatan, 

Maluku Utara

DKI Jakarta, Jawa 
Barat,  Jawa Timur, 
Sulawesi Tengah, 

Maluku

 
 

 
Provinsi-provinsi dengan tingkat insiden aksi damai tinggi (>25 insiden) meliputi: DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah. Sementara itu, 
tingkat insiden kekerasan yang tinggi (>25 insiden) dapat ditemukan secara berturut-turut 
di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku dan Jawa Timur. 
 
4. Pelaku Konflik Keagamaan 
 
Dari segi kelompok pelaku, 50% dari insiden aksi damai terkait dengan konflik 
keagamaan di Indonesia selama periode 1990-2008 umumnya didominasi oleh kelompok 
keagamaan. (Lihat Gambar 10) 
 

Gambar 10 
Insiden Aksi Damai Menurut Kelompok Pelaku 

 
Kelompok pelaku yang mendominasi jumlah insiden terbanyak selanjutnya adalah 
kelompok kemasyarakatan dan kelompok mahasiswa/pemuda, masing-masing sekitar 
seperlima dari total insiden aksi damai yang terjadi (21%). Sisanya, insiden aksi damai 
didominasi oleh kelompok warga (5%), kader/simpatisan partai politik (3%) dan 
kelompok pelajar/remaja (1%).  
 
Dari segi jumlah pelaku yang terlibat, sekitar 35% insiden aksi damai berbentuk aksi 
massa melibatkan pelaku dalam jumlah ratusan. 22% insiden lainnya melibatkan pelaku 
dalam jumlah puluhan, dan 17% lainnya dalam jumlah ribuan.  Hanya 6% insiden aksi 
damai yang melibatkan pelaku dalam jumlah beberapa/belasan.  Namun demikian, 20% 
dari total insiden aksi damai tidak dilaporkan jumlah pelakunya oleh media yang menjadi 
sumber studi ini (lihat Gambar 11). 
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Gambar 11 
Jumlah Pelaku Aksi Damai 

 

 
 
Berbeda dengan tingkat keterlibatan kelompok warga dalam insiden aksi massa damai 
yang hanya sebesar 5%, kelompok warga mendominasi hampir separuh insiden kekerasan 
terkait konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia, yakni sebesar 47,8% (lihat Gambar 
12).  
 

Gambar 12 
Insiden Kekerasan Menurut Kelompok Pelaku 

 

 
 
Jumlah insiden kekerasan terbanyak selanjutnya, sebanyak 35,4%, didiominasi oleh 
orang/kelompok orang tak dikenal. Adapun kelompok keagamaan terlihat mendominasi 
10,6% insiden kekerasan keagamaan. Sisanya, pelaku kekerasan melibatkan kelompok 
mahasiswa/pemuda (2,6%), kelompok kemasyarakatan (2,2%), aparat keamanan (1,1%) 
dan kader partai politik (0,4%).  
 
Menyangkut insiden kekerasan, hasil studi ini menunjukkan bahwa sumber media (dalam 
hal ini Kompas dan Antara) lebih sedikit melaporkan informasi tentang jumlah pelaku 
yang terlibat.  Sekitar 64% insiden dilaporkan tanpa keterangan mengenai jumlah pelaku. 
Hanya 20% insiden kekerasan yang dilaporkan melibatkan pelaku dalam jumlah ratusan.  
Sekitar 6% insiden melibatkan pelaku dalam jumlah puluhan, sedangkan insiden lainnya 
melibatkan jumlah beberapa/belasan (5%) dan jumlah ribuan (5%). 
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Gambar 13 

Jumlah Pelaku Kekerasan 
 

 
 
 
5. Isu-isu Konflik Keagamaan 
 
Hasil studi ini menunjukkan bahwa konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia sebagian 
besar melibatkan isu komunal (39%), disusul berturut-turut oleh isu moral (19%), isu 
politik-keagamaan (17%), isu sektarian (12%), isu terorisme (8%) dan isu lainnya (6%). 
Hal ini tampak dalam Gambar 14 di bawah.  
 

Gambar 14 
Isu-Isu Konflik Keagamaan 

 

 
 
Apakah terdapat perbedaan intensitas isu keagamaan bila dilihat dari segi jenis respons 
terhadap isu yang mengakibatkan konflik keagamaan tersebut? Hasil studi ini 
menjelaskan adanya perbedaan tersebut. 
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Gambar 15 
Isu-Isu Konflik Keagamaan Menurut Jenis Insiden 

 
 
Dari Gambar 15 di atas terlihat bahwa kendati isu komunal merupakan isu penyebab 
insiden konflik keagamaan terbanyak, baik dalam bentuk aksi damai maupun kekerasan, 
namun urutan isu selanjutnya yang menentukan tingkat insiden berbeda antara jenis 
insiden aksi damai dan kekerasan. Secara berurutan, setelah isu komunal, isu yang 
menjadi penyebab insiden aksi damai terbanyak adalah: politik-keagamaan, moral, 
sektarian, lainnya, dan terorisme. Sedangkan, setelah isu komunal, isu yang menjadi 
penyebab insiden kekerasan terbanyak adalah: moral, terorisme, lainnya, sektarian dan 
politik-keagamaan. Secara lebih jelas hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut:  
 

Tabel 4 
Urutan Isu Konflik Keagamaan Menurut Jenis Insiden 

 

1 Komunal Komunal Komunal
2 Poltiik-keagamaan Moral Moral
3 Moral Terorisme Politik-keagamaan
4 Sektarian Lainnya Sektarian
5 Lainnya Sektarian Terorisme
6 Terorisme Politik-keagamaan Lainnya

Urutan Isu Aksi Damai Kekerasan Gabungan Aksi Damai 
dan Kekerasan

 
 

 
Sampai titik ini kita telah mengetahui variasi isu penyebab konflik keagamaan menurut 
jenis insidennya.  Pertanyaan berikutnya: apakah isu konflik keagamaan juga bervariasi 
menurut rentang periodenya?  Pertanyaan ini penting untuk mengetahui apakah setiap 
pemerintahan menghadapi isu konflik keagamaan yang serupa ataukah berbeda? 
 
Hasil studi ini menunjukkan bahwa intensitas masing-masing isu konflik keagamaan 
bervariasi menurut periodenya.  Rentang periode studi ini memungkinkan kita untuk 
membandingkan tiga periode rezim pemerintahan, yaitu periode akhir rezim otoritarian 
Orde Baru, pemerintahan transisi meliputi masa pemerintahan B.J. Habibie, 
Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, dan rezim demokrasi baru di bawah 
kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. 
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Berdasarkan hasil studi ini tampak bahwa isu komunal merupakan isu konflik keagamaan 
yang terutama dihadapi oleh rezim pemerintahan transisi maupun rezim demokrasi baru 
(lihat Gambar 16).  Konflik keagamaan berupa aksi damai maupun kekerasan pada masa 
rezim transisi mencapai puncaknya pada tahun 1999, terutama berupa konflik antara 
komunitas Muslim dan Kristen di wilayah Maluku (dan Maluku Utara) serta di Poso, 
Sulawesi Tengah.  Sementara itu, pada masa rezim demokrasi baru puncak insiden 
kekerasan terkait isu komunal terjadi pada tahun 2006, dengan tingkat insiden hampir 
sama dengan kekerasan komunal pada 1999.  Namun, berbeda dengan tahun 1999 di 
mana kekerasan komunal lebih banyak mengambil bentuk insiden bentrokan terbuka 
antarkelompok warga, pada 2006 insiden kekerasan terutama berbentuk serangan teror, 
baik berupa penembakan maupun pengeboman, di wilayah konflik komunal di Poso dan 
Palu, Sulawesi Tengah maupun di Maluku (dan Maluku Utara).   
 
Fenomena lain yang menonjol adalah tingginya tingkat insiden aksi damai pada tahun 
2006.  Isu yang menyumbang pada tingginya tingkat insiden aksi damai itu terutama 
adalah isu penodaan agama terkait dengan pemuatan karikatur Nabi Muhammad di surat 
kabar Jylland-Posten, Denmark, pada akhir 2005, dan penyelesaian konflik komunal di 
Poso, termasuk aksi protes pro-kontra terhadap eksekusi mati atas tersangka pelaku 
kekerasan di Poso, yaitu Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu.  
 

Gambar 16 
Perkembangan Konflik Keagamaan terkait Isu komunal, 1990-2008 

 

 
 
Perkembangan konflik keagamaan terkait isu moral selama kurun 1990-2008 
menunjukkan bahwa isu moral menyumbang pada insiden konflik keagamaan pada setiap 
periode rezim, kendati dengan tingkat intensitas yang berbeda (lihat Gambar 17).  Aksi 
kekerasan terkait isu ini terlihat tinggi pada masa rezim transisi dan menurun pada masa 
rezim demokrasi baru, kendati pada yang terakhir intensitasnya tetap lebih tinggi bila 
dibandingkan pada masa akhir rezim Orde Baru.  Aksi kekerasan terkait isu ini terutama 
berupa penyerangan terhadap tempat-tempat yang dianggap tempat maksiat, seperti 
tempat hiburan malam, warung remang-remang, tempat penjualan minuman keras 
maupun perjudian.  
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Sama halnya dengan isu komunal, insiden aksi damai terkait isu ini mencapai puncaknya 
pada tahun 2006 pada masa rezim demokrasi baru. Tingginya tingkat insiden aksi damai 
pada tahun ini terutama disumbang oleh pro-kontra menyangkut Rancangan Undang-
Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). 
 

Gambar 17 
Perkembangan Konflik Keagamaan terkait Isu Moral, 1990-2008 

 

 
 

Berkaitan dengan isu politik-keagamaan, insiden kekerasan terkait isu ini relatif rendah 
pada semua periode rezim pemerintahan (lihat Gambar 18).  Berbeda dari fenomena ini, 
ekspresi aksi damai dalam merespons isu politik-keagamaan terlihat tinggi, baik pada 
masa rezim transisi maupun rezim demokrasi baru.  Berbeda dari kedua isu sebelumnya 
yang lebih banyak terkait dengan isu domestik, isu politik-keagamaan terutama terkait 
dengan isu-isu internasional, seperti kebijakan pemerintah Barat/asing, khususnya 
Amerika dan Israel.  Isu anti-kebijakan pemerintah Barat/asing menyumbang sekitar 71% 
dari total 139 insiden konflik terkait dengan isu politik-keagamaan. 
 

Gambar 18 
Perkembangan Konflik Keagamaan terkait Isu Politik-Keagamaan, 1990-2008 
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Puncak insiden aksi damai, berupa protes dan unjuk rasa, terkait isu politik-keagamaan 
adalah tahun 2001 dan 2006.  Secara spesifik, peristiwa serangan Amerika Serikat (AS) 
ke Afganistan dalam rangka kampanye anti-terorisme pasca serangan terhadap Gedung 
World Trade Center (WTC) di AS, 11 September 2001, memicu gelombang unjuk rasa 
pada 2001.  Sementara itu, perang Israel melawan Hizbullah di Lebanon Selatan pada 
pertengahan 2006 dan rencana kedatangan Presiden AS George W. Bush ke Indonesia 
pada bulan 20 November 2006, menjadi penyumbang terbesar tingginya insiden protes 
dan unjuk rasa damai terkait isu politik keagamaan di Indonesia pada tahun 2006.   
 
Berkenaan dengan insiden konflik keagamaan terkait isu sektarian, hal ini tampak 
menjadi masalah yang dihadapi oleh semua rezim kendati dengan tingkat insiden yang 
berbeda.  Hasil studi ini memperlihatkan bahwa kekerasan terkait isu sektarian terutama 
menjadi masalah yang dihadapi rezim demokrasi baru, dengan tingkat insiden yang 
semakin meningkat sejak 2005 (lihat Gambar 19 di bawah).  Kendati bukan satu-
satunya, kelompok Ahmadiyah menjadi kelompok keagamaan utama yang menjadi 
sasaran aksi kekerasan terkait isu ini. Selain itu, insiden protes dan unjuk rasa terkait isu 
ini juga terlihat cenderung meningkat pada masa rezim demokrasi baru. Lonjakan tajam 
insiden protes terjadi pada tahun 2008. Hal ini terutama berkaitan dengan desakan elemen 
masyarakat, terutama umat Islam, agar pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan 
Bersama (SKB) yang melarang keberadaan kelompok Ahmadiyah di Indonesia. 
Sementara, itu pada era akhir rezim Orde Baru, isu sektarian terutama terkait konflik 
kepemimpinan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). 
 

Gambar 19 
Perkembangan Konflik Keagamaan terkait Isu Sektarian, 1990-2008 

 

 
 

Hasil studi ini memperlihatkan bahwa isu terorisme keagamaan menjadi masalah yang 
dihadapi baik oleh rezim transisi maupun rezim demokrasi baru.  Sementara itu, masa 
rezim Orde Baru yang menjadi subjek studi ini relatif terbebas dari konflik keagamaan 
terkait isu serupa (lihat Gambar 20).  Namun demikian, jenis terorisme yang terjadi pada 
masa transisi agak berbeda dengan yang terjadi pada masa rezim demokrasi baru. 
Terorisme keagamaan yang terjadi pada masa transisi, khususnya pada tahun 2000 di 
mana insiden ini mencapai puncaknya, terutama mengambil bentuk serangan teror 
terhadap properti keagamaan milik umat Kristen, yaitu berupa pengeboman gereja di 
sejumlah kota provinsi di Indonesia.  Sementara itu, pada akhir masa transisi, dan 
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kemudian berlanjut hingga periode rezim demokrasi baru, terorisme keagamaan terutama 
berbentuk penyerangan/pengeboman dengan sasaran warga asing dan fasilitas milik atau 
yang diasosiasikan terkait dengan pemerintah atau kepentingan asing. 
 

Gambar 20 
Perkembangan Konflik Keagamaan Terkait Isu Terorisme, 1990-2008 

 

 
 
 

Terakhir, isu lainnya dalam kategori studi ini sebagian besar (sekitar 56% dari 53 insiden 
konflik) terutama terkait dengan kekerasan yang melibatkan subkultur keagamaan mistis, 
yaitu isu dukun santet atau teluh.  Insiden kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh 
sebagai dukun santet mencapai puncaknya pada 1998 di wilayah Jawa Timur.  Kendati 
untuk 1998 kasus ini mungkin merupakan kasus khusus yang oleh para pengamat 
dikaitkan dengan isu politik pada masa itu, isu ini sesungguhnya tetap muncul di setiap 
periode rezim (lihat Gambar 21).  Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari ada atau 
tidak adanya persinggungan politik, isu ini tetap menjadi salah satu unsur penting dalam 
insiden konflik keagamaan di Indonesia. 
 

Gambar 21 
Perkembangan Konflik Keagamaan terkait Isu Lainnya, 1990-2008 

 

 
 
Temuan penting lainnya dari studi ini ialah bahwa masing-masing isu konflik keagamaan 
terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Dengan kata lain, masing-masing daerah 
menghadapi isu konflik keagamaan yang berbeda.  
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Seperti tampak pada Gambar 22, dari total 48 insiden kekerasan terkait isu moral, sekitar 
41,7% terjadi di Jawa Barat dan 22,9% di DKI Jakarta.  Insiden serupa terjadi di Jawa 
Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 8,3%.  Sisanya, 18,8%, terjadi di 
provinsi-provinsi lainnya.  
 

Gambar 22 
Distribusi Kekerasan terkait Isu Moral 
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Seperti halnya dengan isu moral, insiden kekerasan terkait isu sektarian sebagian besar 
terjadi di Jawa Barat dan DKI Jakarta, masing-masing 37,5% dan 15,6% dari total 32 
insiden kekerasan.  Di Banten dan Nusa Tenggara Barat (NTB) masing-masing tercatat 
9,4% insiden kekerasan.  Sebanyak 28,1% insiden lainnya tersebar di berbagai provinsi 
lain (lihat Gambar 23). 
 

Gambar 23 
Distribusi Kekerasan terkait Isu Sektarian 
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Berbeda dari dua isu sebelumnya, insiden kekerasan terkait isu komunal tampak 
terkonsentrasi di Sulawesi Tengah (35,8%) dan wilayah Maluku (29,3% di Maluku dan 
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9,8% di Maluku Utara).  Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing mencatat 
4,1%.  Sisanya, 17,1%, tersebar di provinsi-provinsi lainnya.  Jumlah keseluruhan insiden 
kekerasan terkait isu komunal sebanyak 123 insiden (lihat Gambar 24). 
 

Gambar 24 
Distribusi Kekerasan terkait Isu Komunal 
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Sementara itu, hasil studi ini, seperti tampak pada Gambar 25, memperlihatkan bahwa 
lebih dari separuh insiden kekerasan terkait isu terorisme terjadi di DKI Jakarta, Jawa 
Timur, dan Bali.  DKI Jakarta mencatat angka insiden tertinggi dengan 37%, sedangkan 
Jawa Timur dan Bali masing-masing sebesar 8,7%, dari total 46 insiden kekerasan. 45,7% 
insiden kekerasan sisanya terjadi di provinsi-provinsi lainnya. 
 

Gambar 25 
Distribusi Kekerasan terkait Isu Terorisme 
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Adapun insiden kekerasan terkait isu politik-keagamaan, yang jumlahnya hanya tercatat 3 
(tiga) kasus, tersebar merata di tiga provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI 
Jakarta.  Sementara itu, kekerasan terkait isu lainnya, terutama isu dukun santet, tampak 
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terkonsentrasi di Jawa Timur, sebesar 57,6% dari 33 kasus kekerasan (lihat Gambar 26 
dan 27). 
 

Gambar 26 
Distribusi Kekerasan terkait Isu Politik-Keagamaan 
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Gambar 27 
Distribusi Kekerasan terkait Isu Lainnya 
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Untuk bagian ini dapat disimpulkan bahwa wilayah insiden kekerasan keagamaan 
terkonsentrasi menurut jenis isu yang menjadi sumber konflik.  Hal ini menunjukkan 
urgensi diversifikasi strategi penanganan konflik, terutama kekerasan, keagamaan 
menurut variasi isu di masing-masing wilayah yang berbeda. 
 
6. Dampak Insiden Kekerasan Keagamaan 
 
Dalam kurun waktu hampir 19 tahun, insiden kekerasan terkait konflik keagamaan di 
Indonesia telah melibatkan korban jiwa lebih dari 55.000 orang.  Di antaranya, 761 orang 
merupakan korban tewas, 1873 orang merupakan korban luka-luka dan sebanyak 52.446 
orang merupakan korban hilang dan mengungsi.  Adapun dari segi harta benda, kekerasan 
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terkait isu-isu keagamaan di Indonesia telah mengakibatkan rusaknya 1.330 rumah, 70 
rumah ibadah dan 593 bangunan lainnya, sehingga totalnya mencapai 1.993 bangunan. 
Jumlah kerugian harta-benda tersebut belum termasuk jenis kendaraan bermotor, baik 
roda dua maupun empat, serta berbagai kerugian yang tidak dilaporkan secara jelas 
jumlahnya oleh media yang menjadi sumber studi ini (lihat Tabel 5 di bawah).  
 

Tabel 5 
Dampak Insiden Kekerasan Keagamaan, 1990-2008 

 

Moral 212 422
Sektarian 500 63
Komunal 53096 1472
Terorisme 1193 32
Politik-keagamaan 4 0
Lainnya 75 4
Total korban/kerugian 55080 1993

Kategori isu Korban Manusia 
(orang)

Kerugian Harta-
Benda (unit)

 
 

 
Tabel 6 berikut menginformasikan rincian jumlah korban manusia dan kerugian harta-
benda yang diakibatkan berbagai insiden kekerasan terkait isu-isu keagamaan: 
 

Tabel 6 
Rincian Jumlah Korban dan Kerugian 

Akibat Insiden Kekerasan Keagamaan, 1990-2008 
 

Korban tewas 2 2 orang
Korban luka-luka 5 10 orang
Korban hilang/mengungsi 1 200 orang
Rumah 2 53 unit
Tempat ibadah 0 0 unit
Sekolah/KantorPemerintah/BangunanUmum/Komersial 24 369 unit
Korban tewas 4 10 orang
Korban luka-luka 9 45 orang
Korban hilang/mengungsi 4 445 orang
Rumah 9 54 unit
Tempat ibadah 6 6 unit
Sekolah/KantorPemerintah/BangunanUmum/Komersial 3 3 unit
Korban tewas 52 460 orang
Korban luka-luka 50 835 orang
Korban hilang/mengungsi 5 51801 orang
Rumah 14 1218 unit
Tempat ibadah 19 55 unit
Sekolah/KantorPemerintah/BangunanUmum/Komersial 10 199 unit
Korban tewas 14 249 orang
Korban luka-luka 24 944 orang
Korban hilang/mengungsi 0 0 orang
Rumah 1 3 unit
Tempat ibadah 8 8 unit
Sekolah/KantorPemerintah/BangunanUmum/Komersial 4 21 unit
Korban tewas 0 0 orang
Korban luka-luka 1 4 orang
Korban hilang/mengungsi 0 0 orang
Rumah 0 0 unit
Tempat ibadah 0 0 unit
Sekolah/KantorPemerintah/BangunanUmum/Komersial 0 0 unit
Korban tewas 23 40 orang
Korban luka-luka 4 35 orang
Korban hilang/mengungsi 0 0 orang
Rumah 2 2 unit
Tempat ibadah 1 1 unit
Sekolah/KantorPemerintah/BangunanUmum/Komersial 1 1 unit

Komunal

Terorisme

Politik-keagamaan

Lainnya

Moral

Sektarian

Kategori isu Rincian korban/kerugian Jumlah 
kasus

Jumlah 
korban/kerugian
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Data di atas menunjukkan bahwa kekerasan terkait isu komunal merupakan insiden 
kekerasan keagamaan yang paling banyak memakan korban baik manusia maupun 
kerugian harta-benda.  Secara spesifik, jika dibuat perbandingan menyangkut jumlah 
korban tewas, konflik keagamaan yang melibatkan isu komunal memiliki dampak 
terbesar, disusul oleh kekerasan yang terkait terorisme, seperti tampak dalam Gambar 28 
di bawah. 
 

Gambar 28 
Korban Tewas dalam Insiden Kekerasan Keagamaan 

 
 
Isu lainnya dalam konflik keagamaan di atas, terutama berkaitan dengan isu dukun santet, 
mencapai intensitas yang tertinggi pada tahun 1998 di wilayah Jawa Timur. 
 
Sementara itu, dari segi kerugian harta-benda, kekerasan terkait isu moral menempati 
posisi kedua insiden dengan dampak kerugian terbesar setelah kekerasan terkait isu 
komunal.  Jumlah kerugian harta-benda terkait isu moral hampir mencapai sepertiga 
kerugian yang diakibatkan kekerasan terkait isu komunal.  Kerugian terutama menimpa 
tempat-tempat (rumah maupun warung atau tempat usaha) yang dipandang oleh 
masyarakat sebagai tempat-tempat maksiat, seperti tempat hiburan malam, tempat 
prostitusi, tempat perjudian dan tempat penjual minuman keras. 
 
7. Peran Aparat Keamanan dalam Insiden Konflik Keagamaan 
 
Selain berusaha memperoleh gambaran mengenai pola konflik keagamaan, studi ini juga 
bermaksud memperoleh gambaran mengenai peran aparat keamanan dalam berbagai 
insiden konflik bernuansa agama.  Seperti diketahui, total insiden konflik keagamaan 
yang diberitakan Kompas dan Antara selama periode Januari 1990 hingga Agustus 2008 
berjumlah 832 insiden.  Dari jumlah tersebut, 285 insiden berupa kekerasan dan 547 
berupa aksi damai (yang terdiri dari 433 aksi massa dan 114 aksi non-massa).  Kehadiran 
aparat keamanan diperkirakan hanya melibatkan insiden kekerasan dan insiden aksi 
damai massa.  Dengan demikian total insiden yang diharapkan dapat memberi informasi 
tentang kehadiran aparat keamanan adalah sebanyak 718 insiden (terdiri dari 433 aksi 
massa damai dan 285 insiden kekerasan). 
 
Dari jumlah 718 insiden tersebut, Kompas dan Antara hanya melaporkan kehadiran aparat 
keamanan pada 172 insiden. Dengan kata lain, hanya 24% insiden yang diberitakan 
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tentang keberadaan aparat keamanan, sedangkan 76% sisanya tidak menyediakan 
informasi soal itu (lihat Gambar 29). 
 

Gambar 29 
Kehadiran Aparat Keamanan dalam Insiden Konflik Keagamaan 
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Ada informasi
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Informasi yang tersedia tentang kehadiran aparat keamanan itu menyebutkan bahwa 
sekitar 53,5% kehadiran aparat keamanan itu terkait dengan insiden kekerasan, dan 46,5% 
lainnya terkait dengan insiden aksi damai (lihat Tabel 7 di bawah). 
 

Tabel 7 
Kehadiran Aparat Keamanan Menurut Jenis Insiden 

80 92 172

46.5% 53.5% 100.0%

Jumlah insiden
% dalam Kehadiran
aparat

Kehadiran aparat
keamanan

Aksi Damai Kekerasan
Jenis insiden

Total

 
 

Dalam insiden aksi damai, Tabel 8 di bawah menunjukkan bahwa aparat keamanan 
hampir senantiasa hadir pada pada saat berlangsungnya insiden.  Sedangkan menyangkut 
insiden kekerasan, hampir 61% kehadiran aparat keamanan terjadi pada saat insiden 
berlangsung, dan 39% sisanya pada saat insiden kekerasan telah terjadi.  
 

Tabel 8 
Kehadiran Aparat Keamanan Menurut Waktu Kehadiran & Jenis Insiden 

79 56 135

58.5% 41.5% 100.0%

98.8% 60.9% 78.5%

1 36 37

2.7% 97.3% 100.0%

1.3% 39.1% 21.5%

80 92 172

46.5% 53.5% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

Jumlah insiden
% dalam Kehadiran
aparat keamanan
% dalam Jenis
insiden
Jumlah insiden
% dalam Kehadiran
aparat keamanan
% dalam Jenis
insiden
Jumlah insiden
% dalam Kehadiran
aparat keamanan
% dalam Jenis
insiden

pada saat insiden
berlangsung

sesudah insiden
berlangsung

Kehadiran aparat
keamanan

Total

Aksi Damai Kekerasan
Jenis insiden

Total
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Hal ini mungkin dapat dimengerti mengingat rendahnya tingkat keteramalan 
(predictability) insiden kekerasan, sehingga insiden ini kurang dapat diantisipasi 
dibandingkan dengan insiden aksi damai.  Seringkali insiden kekerasan juga berlangsung 
lebih singkat dibandingkan aksi damai, sehingga hal ini juga turut menyumbang pada 
keterlambatan hadirnya aparat keamanan dalam insiden kekerasan yang terjadi. 
 
Hasil studi ini juga memperlihatkan bahwa aparat kepolisian merupakan unsur aparat 
keamanan yang umumnya diterjunkan dalam berbagai insiden konflik keagamaan (lihat 
Gambar 30).  Dari 172 insiden konflik keagamaan yang menyediakan informasi tentang 
kehadiran aparat keamanan, 76,7% di antaranya menginformasikan kehadiran aparat 
kepolisian. Selain itu, 11,6% insiden konflik keagamaan melibatkan kehadiran gabungan 
aparat keamanan dari unsur kepolisian dan tentara.  
 

Gambar 30 
Unsur Aparat Keamanan yang Diterjunkan 

 

 
 

Aspek terakhir yang dicoba digali melalui studi ini adalah mengenai jenis-jenis tindakan 
aparat keamanan dalam berbagai insiden konflik keagamaan.  Data yang diperoleh, 
seperti tampak pada Gambar 31 di bawah, menunjukkan bahwa sekitar 41,4% tindakan 
aparat keamanan berbentuk tindakan menjaga/mengawal massa. Dari jumlah itu, 19,2% 
insiden menginformasikan tindakan aparat keamanan dalam menghalau/ membubarkan 
massa, dan 7,6% tindakan aparat dalam menenangkan massa.  Hanya 4,7% insiden di 
mana aparat keamanan diinformasikan melakukan tindakan mendiamkan/membiarkan.  
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Gambar 31 
Tindakan Penanganan Keamanan oleh Aparat Keamanan 

 

 
 
Tindakan aparat keamanan dalam menjaga/mengawal massa terutama terkait dengan 
insiden aksi damai, sedangkan tindakan menenangkan massa dan menghalau atau 
membubarkan massa terutama terkait dengan insiden kekerasan.  Meski ada yang terkait 
dengan insiden aksi damai, tindakan aparat mendiamkan/membiarkan massa sebagian 
besar terkait dengan insiden kekerasan.  Termasuk dalam tindakan ini adalah tindakan 
pembiaran yang dilakukan aparat keamanan dengan alasan tidak mampu menghadapi 
massa karena jumlah aparat keamanan yang lebih sedikit daripada jumlah massa atau 
pelaku kekerasan (lihat Tabel 9 di bawah). 
 
Dengan demikian, dari informasi yang terbatas mengenai kehadiran aparat keamanan, 
dapat disimpulkan bahwa peran aparat keamanan dalam berbagai insiden konflik 
keagamaan, baik berupa aksi damai maupun kekerasan, secara umum telah berjalan 
dengan semestinya. Kendati terdapat beberapa kasus di mana aparat keamanan terlihat 
melakukan pembiaran, namun dari informasi yang tersedia terlihat aparat keamanan telah 
melakukan tindakan-tindakan keamanan yang diperlukan. Namun, hal yang harus 
digarisbawahi, informasi yang tersedia mengenai kehadiran aparat keamanan dalam 
berbagai insiden konflik keagamaan dari laporan media yang menjadi sumber studi ini, 
yaitu Kompas dan Antara, hanya mewakili seperempat dari total 718 insiden yang 
mengasumsikan adanya kehadiran aparat keamanan. Oleh karena itu, gambaran tentang 
peran aparat keamanan dalam berbagai insiden konflik keagamaan di Indonesia bisa saja 
berubah sekiranya tersedia lebih banyak data mengenai soal ini. 
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Tabel 9 

Tindakan Penanganan Keamanan oleh Aparat Keamanan Menurut Jenis Insiden 
 

2 6 8

25.0% 75.0% 100.0%

2.5% 6.5% 4.7%

68 3 71

95.8% 4.2% 100.0%

85.0% 3.3% 41.3%

2 11 13

15.4% 84.6% 100.0%

2.5% 12.0% 7.6%

2 31 33

6.1% 93.9% 100.0%

2.5% 33.7% 19.2%

1 3 4

25.0% 75.0% 100.0%

1.3% 3.3% 2.3%

3 16 19

15.8% 84.2% 100.0%

3.8% 17.4% 11.0%

2 22 24

8.3% 91.7% 100.0%

2.5% 23.9% 14.0%

80 92 172

46.5% 53.5% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

Jumlah insiden
% dalam Tindakan
aparat keamanan
% dalam Jenis
insiden
Jumlah insiden
% dalam Tindakan
aparat keamanan
% dalam Jenis
insiden
Jumlah insiden
% dalam Tindakan
aparat keamanan
% dalam Jenis
insiden
Jumlah insiden
% dalam Tindakan
aparat keamanan
% dalam Jenis
insiden
Jumlah insiden
% dalam Tindakan
aparat keamanan
% dalam Jenis
insiden
Jumlah insiden
% dalam Tindakan
aparat keamanan
% dalam Jenis
insiden
Jumlah insiden
% dalam Tindakan
aparat keamanan
% dalam Jenis
insiden
Jumlah insiden
% dalam Tindakan
aparat keamanan
% dalam Jenis
insiden

mendiamkan/membiarkan
massa

menjaga/mengawal massa

menenangkan massa

menghalau/membubarkan
massa

melakukan penangkapan

lainnya

tidak ada informasi

Tindakan
aparat
keamanan

Total

Aksi Damai Kekerasan
Jenis insiden

Total

 
 
8. Kemungkinan Bias Sumber Data   
 
Pada bagian akhir ini perlu dibicarakan sekilas tentang seberapa dapat diandalkan 
(reliable) data yang diperoleh dari Kompas dan Antara guna memotret insiden konflik 
keagamaan yang terjadi di Indonesia dalam kurun 1990-2008. 
 
Seperti telah disinggung pada bagian awal laporan ini, potret mengenai insiden konflik 
keagamaan yang dicoba dibangun mungkin saja dipengaruhi oleh pilihan sumber data 
yang digunakan, yaitu apa yang dikenal sebagai bias seleksi dan bias deksripsi. Telah 
pula dikemukakan bahwa pilihan menggunakan Kompas dan Antara didasari atas 
pertimbangan bahwa keduanya merupakan sumber berita nasional yang paling mewakili 
untuk rentang periode studi yang dilakukan ini. Pertimbangan lainnya adalah karena 
kedua sumber media itu memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan media 
lainnya, baik dari segi jangkauan peliputan berita secara nasional maupun dari segi 
pengarsipan berita. Dengan kata lain, sebagai studi awal untuk memperoleh gambaran 
nasional kedua sumber berita ini tampaknya belum disamai oleh media nasional lainnya. 
 
Namun demikian, gambaran nasional mengenai peristiwa konflik keagamaan di Indonesia 
dapat pula diperoleh dengan menggabungkan berita dari sumber-sumber media lokal. 
Dalam beberapa kasus, penggunaan media lokal lebih dapat menjaring lebih banyak 
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insiden, sehingga berpengaruh pada gambaran tentang tingkat keseluruhan insiden. Selain 
itu, dibandingkan media nasional seperti Kompas, media lokal sering kali memberi ruang 
deskripsi yang lebih luas dalam peliputan mengenai suatu insiden, termasuk dalam 
pemberitaan mengenai peran aparat keamanan dalam berbagai insiden konflik 
keagamaan. 
 
Bias seleksi media nasional, dalam hal ini Kompas dan Antara, dapat ditunjukkan oleh 
studi serupa yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Jakarta, namun untuk cakupan 
periode yang lebih terbatas, yaitu 2004-2007 (Balai Litbang Agama Jakarta 2008). 
Dengan menggunakan sumber harian Radar Banten, Balai Litbang Agama Jakarta 
menemukan tingkat insiden aksi damai terkait konflik keagamaan di wilayah Banten 
dalam kurun tersebut sebanyak 112 insiden (bandingkan dengan Kompas dan Antara 
yang hanya dapat memberitakan sebanyak 2 insiden dalam periode yang sama).  Dengan 
kata lain, untuk periode yang lebih singkat, Radar Banten dapat menginformasikan 
insiden aksi damai 50 kali lebih banyak dibandingkan Kompas dan Antara.  
 
Sementara itu, tingkat insiden kekerasan yang berhasil dijaring untuk wilayah yang sama 
(Provinsi Banten) dari sumber yang sama (Radar Banten) adalah sebanyak 28 insiden 
untuk kurun 2004-2007 (dibandingkan dengan Kompas dan Antara yang hanya 
memberitakan sebanyak 5 insiden kekerasan selama kurun 1990-2008). Dengan kata lain, 
sumber lokal (Radar Banten) dapat menjaring hampir 6 kali lebih banyak insiden 
kekerasan di wilayah liputannya sendiri dibandingkan media nasional (Kompas dan 
Antara).  
 

Tabel 10 
Perbandingan antara Kompas-Antara dan Radar Banten 

Menyangkut Liputan Insiden Konflik Keagamaan di Provinsi Banten 
 

Sumber Periode Aksi Damai Kekerasan Total

Kompas & Antara 2004-2007 2 4 6
Radar Banten 2004-2007 112 28 140

 
 

 
Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan media lokal jauh lebih dapat memberi banyak 
informasi tentang insiden konflik keagamaan.  Namun demikian, penggunaan media 
tersebut terbatas dari segi rentang periodenya.  Radar Banten, yang digunakan dalam 
studi Balai Litbang Agama Jakarta, misalnya, baru terbit sejak tahun 2000.  Karena itu, 
insiden yang terjadi pada periode-periode sebelumnya tidak dapat dijaring dengan sumber 
media tersebut.  Dengan kata lain, penggunaan media lokal mungkin tepat untuk studi 
yang dirancang untuk melakukan penelitian tentang fenomena konflik keagamaan di 
Indonesia, tetapi dalam rentang periode yang lebih kontemporer. Misalnya, untuk 
memotret insiden konflik keagamaan yang terjadi pada era transisi pasca Orde Baru 
hingga rezim demokrasi baru di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu 
kurun 1998 hingga 2008.*** 
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Bagian III 
Kesimpulan dan Rekomendasi 
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1. Kesimpulan 
 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pola-pola konflik keagamaan di Indonesia 
pada periode antara Januari 1990 dan Agustus 2008.  Dalam penelitian ini, yang dijadikan 
sumber data adalah laporan harian Kompas dan kantor berita Antara.  Bagian ini akan 
mengikhtisarkan sejumlah temuan penting dari studi ini.  
 
Pertama, dari segi tingkat insiden, penelitian ini menemukan bahwa duapertiga dari 
konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia mengambil bentuk aksi damai, dan hanya 
sepertiganya yang terwujud dalam bentuk berbagai aksi kekerasan.  Temuan ini tidak 
boleh dibaca dalam arah yang mengecilkan arti penting kekerasan, karena kekerasan, 
betapa pun rendah intensitasnya, harus terus diberantas.  Melainkan, temuan ini harus 
dibaca dari segi bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya memiliki kapasitas untuk 
mewujudkan respons mereka terhadap konflik keagamaan dalam bentuk aksi-aksi damai.  
Yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana mendorong agar masyarakat 
menjadikan aksi damai sebagai pilihan utama respons mereka terhadap berbagai isu 
keagamaan yang menjadi penyebab atau pemicu konflik. 
 
Kedua, dilihat dari segi timing-nya, jika tiga rezim dibandingkan, insiden kekerasan 
paling sering terjadi di bawah rezim transisi dibanding di dua rezim lainnya.  Hal ini tidak 
bisa diartikan bahwa di bawah rezim Orde Baru tidak ada kekerasan, karena 
pemerintahan otoritarian yang dijalankan rezim itu sendiri adalah sejenis kekerasan, yang 
menunjukkan repressi rezim atas hak-hak dan kebebasan warganegara.  Temuan ini lebih 
menunjukkan bahwa dibukanya saluran partisipasi warganegara di era demokrasi, 
sesudah hal itu disumbat di bawah rezim otoritarian Orde Baru, tidak atau belum 
diimbangi oleh berfungsi dengan baiknya aparat-aparat keamanan yang menjamin bahwa 
konflik disalurkan dengan cara-cara damai.  Hal ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa 
aksi-aksi damai menyusul konflik keagamaan mulai terlihat menonjol pada rezim 
demokrasi baru. 
 
Ketiga, baik aksi damai maupun kekerasan sebagian besar terjadi terkait dengan isu-isu 
komunal, seperti konflik antara komunitas Muslim-Kristen dan penodaan agama.  
Namun, kendati secara keseluruhan isu komunal tampak mendominasi berbagai insiden 
konflik keagamaan, dilihat dari segi persebarannya, terdapat variasi geografis isu-isu yang 
mendorong terjadinya konflik keagamaan.  Isu-isu komunal terlihat mendominasi konflik 
bernuansa agama di wilayah-wilayah yang memang sudah dikenal sebagai daerah konflik 
komunal selama ini, seperti Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.  Sedangkan di 
wilayah-wilayah seperti Jawa Barat dan Banten, konflik keagamaan yang terjadi lebih 
banyak melibatkan isu-isu moral dan sektarian.  Sementara di DKI Jakarta kekerasan 
bernuansa agama lebih melibatkan isu-isu terorisme dan moral.  
 
Keempat, hasil studi ini memperlihatkan bahwa isu konflik keagamaan yang dihadapi 
masing-masing rezim pemerintahan berbeda.  Isu komunal merupakan isu konflik 
keagamaan yang terutama dihadapi oleh rezim pemerintahan transisi maupun rezim 
demokrasi baru.  Namun, berbeda dengan masa rezim transisi di mana kekerasan komunal 
lebih banyak mengambil bentuk insiden bentrokan terbuka antarkelompok warga, pada 
masa rezim demokrasi baru kekerasan terutama berbentuk serangan teror, baik berupa 
penembakan maupun pengeboman, di wilayah konflik komunal di Poso dan Palu, 
Sulawesi Tengah maupun di Maluku (dan Maluku Utara).  Selain itu, isu penyelesaian 
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konflik komunal dan isu penodaan agama juga menjadi bagian isu komunal yang dihadapi 
rezim demokrasi baru.  
 
Rezim demokrasi baru juga lebih banyak menghadapi konflik keagamaan terkait isu 
sektarian. Kendati isu ini muncul pada setiap rezim, intensitas konflik menyangkut isu 
sektarian menunjukkan kecenderungan meningkat. Terkait dengan isu moral, kendati 
insiden kekerasan pada masa rezim demokrasi baru lebih rendah dari rezim transisi 
maupun periode akhir rezim Orde Baru, namun insiden aksi damai terlihat mencapai 
puncaknya pada rezim demokrasi baru. Ringkasnya, masing-masing rezim pemerintahan 
menghadapi isu konflik keagamaan dominan yang berbeda. 
 
Kelima, dari segi pelaku, hasil studi ini menunjukkan bahwa kelompok warga merupakan 
kelompok terbanyak yang menjadi pelaku kekerasan terkait konflik keagamaan.  
Sementara itu, kelompok keagamaan, yang sering dipersepsikan sebagai pelaku dominan 
berbagai kekerasan terkait isu agama, sesungguhnya hanya menempati posisi ketiga.  
Persepsi mengenai dominannya keterlibatan kelompok keagamaan hanya dibenarkan 
studi ini dalam hal keterlibatan mereka dalam aksi-aksi damai. 
 
Keenam, hasil studi ini menunjukkan bahwa kekerasan terkait isu komunal merupakan 
insiden kekerasan keagamaan yang paling banyak berdampak pada korban manusia 
maupun kerugian harta-benda.  Sementara itu, dari segi kerugian harta-benda, kekerasan 
terkait isu moral menempati posisi kedua insiden dengan dampak kerugian terbesar 
setelah kekerasan terkait isu komunal.  Jumlah kerugian harta-benda terkait isu moral 
hampir mencapai sepertiga kerugian yang diakibatkan kekerasan terkait isu komunal.  
Kerugian terutama menimpa tempat-tempat (rumah maupun warung atau tempat usaha) 
yang dipandang oleh masyarakat sebagai tempat-tempat maksiat, seperti tempat hiburan 
malam, tempat prostitusi, tempat perjudian dan tempat penjual minuman keras. 
 
Ketujuh, hasil studi ini menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh dari Kompas dan 
Antara tentang peran aparat keamanan dalam insiden konflik keagamaan kurang 
memadai.  Kedua sumber tersebut hanya melaporkan seperempat dari total 718 insiden 
konflik yang mengasumsikan kehadiran aparat keamanan.  Dari informasi ini belum dapat 
dipastikan apakah aparat keamanan memang tidak hadir dalam tigaperempat insiden 
lainnya, ataukah hal ini disebabkan oleh faktor sumber media itu sendiri yang tidak 
menurunkan laporan tentang kehadiran aparat tersebut.  
 
Dari informasi yang terbatas tentang kehadiran aparat dalam insiden konflik keagamaan, 
hasil studi ini memperlihatkan bahwa secara umum aparat keamanan terlihat telah 
menjalankan fungsinya dengan baik.  Tindakan menjaga/mengawal massa terkait insiden 
aksi damai, dan tindakan menghalau/membubarkan massa terkait insiden kekerasan, 
merupakan indikasi bahwa aparat keamanan telah melakukan tindakan-tindakan 
keamanan yang diperlukan.  Dari informasi yang tersedia, hanya sekitar 4% terlihat aparat 
keamanan melakukan tindakan “pembiaran”.  Termasuk ke dalam tindakan pembiaran ini 
adalah ketidakmampuan menghadapi massa dengan alasan jumlah aparat keamanan yang 
lebih sedikit dibandingkan massa pelaku. 
 
Kedelapan, deskripsi Kompas mengenai insiden konflik keagamaan, kecuali untuk kasus-
kasus yang melibatkan dampak korban/kerusakan yang besar, cenderung terbatas.  
Demikian pula penggambaran Kompas tentang peran aparat keamanan dalam berbagai 
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insiden tersebut.  Dalam hal ini Antara lebih banyak memberikan gambaran tentang peran 
aparat keamanan dalam berbagai insiden konflik keagamaan.  Selain itu, studi ini 
memperlihatkan pula kemungkinan bias data yang dihasilkan Kompas dan Antara sebagai 
media nasional yang berdampak pada lebih rendahnya tingkat insiden maupun dampak 
kekerasan yang sesungguhnya dapat diperoleh jika studi ini dilakukan dengan 
menggunakan sumber media lokal, baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. 
 
Namun demikian, studi yang didasarkan atas Kompas dan Antara ini tetap dapat menjadi 
sumber data awal yang berguna untuk memberi gambaran umum mengenai pola konflik 
bernuansa agama yang terjadi di Indonesia dalam rentang periode 1990-2008.  Selain itu, 
studi ini juga dijadikan sebagai patokan dasar untuk menilai reabilitas studi-studi lanjutan 
yang dilakukan dengan menggunakan sumber media lokal maupun sumber-sumber non-
media lainnya. 
 
2. Rekomendasi 
 
Berdasarkan hal-hal studi di atas, di bawah ini kami kemukakan beberapa rekomendasi: 
 
Pertama, dari hasil studi ini diperoleh gambaran bahwa masyarakat Indonesia memiliki 
kapasitas untuk merespons isu-isu penyebab konflik keagamaan dalam bentuk aksi-aksi 
damai.  Tantangannya adalah bagaimana mendorong agar masyarakat menjadikan aksi 
damai sebagai pilihan utama respons mereka terhadap berbagai isu keagamaan yang 
menjadi penyebab atau pemicu konflik.  Karena itu, perlu dipikirkan perlunya merancang 
berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan 
masyarakat terkait strategi-strategi aksi damai sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi 
mereka menyangkut isu-isu yang menjadi pemicu atau pendorong konflik keagamaan. 
Mengingat pelaku dominan berbagai aksi kekerasan terkait konflik keagamaan adalah 
kelompok warga secara umum, bukan terbatas pada kelompok keagamaan tertentu, 
program semacam itu perlu dirancang agar dapat menjangkau lapisan masyarakat yang 
lebih luas. 
 
Kedua, isu-isu utama yang mendorong terjadinya konflik keagamaan bervariasi di 
masing-masing daerah.  Karena itu, langkah-langkah penanganan kekerasan bernuansa 
agama perlu didesain sesuai dengan variasi isu-isu konflik keagamaan yang mendominasi 
masing-masing wilayah.  Program kerukunan antarumat beragama perlu menjadi prioritas 
di wilayah timur Indonesia, seperti di Sulawesi Tengah dan Maluku, sementara program 
kerukunan intraumat beragama lebih dibutuhkan untuk wilayah barat Indonesia, seperti di 
Banten dan Jawa Barat. 
 
Selain itu, bagaimana menumbuhkembangkan kapasitas warga untuk memberi respons 
damai terhadap isu-isu moral yang kerap menjadi penyebab insiden kekerasan di wilayah 
barat Indonesia juga harus mendapat perhatian.  Ini tentu terkait dengan kesiapan dan 
ketegasan pihak aparat keamanan untuk melakukan penegakan hukum dan melindungi 
tempat-tempat yang selama ini menjadi sasaran aksi perusakan terkait isu moral ini sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Kasus pembiaran oleh aparat 
keamanan, kendati hanya sedikit yang dapat diidentifikasi melalui studi ini, menunjukkan 
perlunya upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat keamanan dalam 
menghadapi insiden konflik, khususnya kekerasan, terkait isu-isu keagamaan. 
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Ketiga, studi ini juga menunjukkan bahwa masing-masing rezim menghadapi isu konflik 
keagamaan yang berbeda.  Untuk kebutuhan merespons insiden konflik keagamaan 
kontemporer, penggunaan media nasional seperti Kompas dan Antara sebagai sumber 
data tampak kurang memadai. Laporan ini merekomendasikan studi lanjutan untuk 
memahami pola konflik keagamaan di Indonesia pada periode lebih kontemporer dengan 
menggunakan sumber media massa lokal, baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. 
 
Selain itu, laporan dari sumber-sumber non-media juga perlu digali, seperti dari aparat 
kepolisian maupun laporan dari berbagai organisasi non-pemerintah yang mungkin tidak 
diliput oleh media lokal sekalipun. Dengan menggunakan sumber data yang lebih 
bervariasi itu, diharapkan tersedia informasi yang lebih memadai untuk menghasilkan 
gambaran yang lebih komprehensif dan detail menyangkut pola-pola konflik keagamaan 
maupun pola penanganan konflik keagamaan yang dilakukan oleh institusi keamanan di 
Indonesia.*** 
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Lampiran 1 
 

Penjelasan Pengodean (Coding) Template 
untuk Mencatat Insiden Konflik Keagamaan 

 
 
Tab 1: Sumber & Lokasi 
 
001 No. Entri  :  
Nomor entri akan terisi dan bertambah secara otomatis seiring dilakukannya entri data. 
 
002 Coder      
Diisi dengan tiga huruf inisial dari petugas coding dengan menggunakan huruf capital. 
 
003 Sumber 
Sumber berita; 1=kompas dan 2=antara 
 
004 Tanggal Edisi  : [hari]  [tanggal] 
Hari dan tanggal penerbitan sumber berita 
 
005 Tanggal insiden : [hari]  [tanggal] 
Hari dan tanggal terjadinya peristiwa. Biasanya 1 atau 2 hari setelah tanggal dan hari 
penerbitan sumber berita. 
 
006 TKP   : [teks] 
Diisi dengan lokasi terkecil berlangsungnya insiden, seperti di depan istana negara, di 
kampus Universitas A, atau di jalan B. 
 
007 Provinsi  : [teks] 
 Sudah jelas 
 
008 Kota/Kabupaten : [teks] 
 Sudah jelas 
 
009 Kecamatan  : [teks] 
 Sudah jelas 
 
010 Kelurahan/Desa : [teks] 
 Sudah jelas 
 
Nama lokasi diisi tetap mengikuti nama asal yang tercantum dalam arsip berita, kendati 
mungkin untuk sekarang ada beberapa nama wilayah yang berubah akibat pemekaran. 
Misalnya, untuk berita menyangkut insiden di Kabupaten Tangerang sebelum tahun 2000 
tetap dicatat sebagai termasuk dalam Provinsi Jawa Barat, bukan Provinsi Banten. 
 
Tab 2: Deskripsi insiden 
 
011 Jenis insiden  
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Jenis insiden dibagi ke dalam: 1=aksi damai, dan 2=kekerasan. 
 
“Aksi damai” adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai 
respons terhadap konflik keagamaan yang terjadi, baik dalam bentuk protes untuk 
mengemukakan ketidakpuasan/keberatan menyangkut isu-isu keagamaan, aksi dalam 
dalam rangka mendukung posisi, pandangan atau kebijakan tertentu, maupun aksi yang 
dilakukan dalam rangka memberi kontribusi terhadap penyelesaian konflik. 
 
“Kekerasan” adalah penyerangan fisik secara sengaja oleh dua orang atau lebih terhadap 
orang atau barang, atau bentrokan fisik yang terjadi antara dua kelompok warga, yang 
berdampak pada korban manusia, berupa korban tewas, luka-luka, hilang atau mengungsi, 
maupun kerugian harta-benda, berupa kerusakan pada rumah, tempat ibadah atau 
bangunan lainnya. 
 
012  Subjenis inisden 
 
Insiden aksi damai dibagi ke dalam dua subjenis, yaitu: 1=aksi massa dan 2=aksi non-
massa. Aksi massa adalah aksi yang dapat diidentifikasi melibatkan pengerahan massa, 
terlepas dari jumlahnya. Adapun aksi non-massa adalah aksi yang tidak dapat 
diidentifikasi melibatkan pengerahan massa. 
 
Adapun insiden kekerasan dibagi ke dalam 3 subjenis, yaitu 

1=penyerangan, 
2=bentrokan 
3=kerusuhan/amuk massa.  

 
“Penyerangan” adalah kekerasan sepihak yang dilakukan suatu kelompok terhadap 
kelompok lainnya, seperti penyerangan, penyerbuan, penyergapan dan sebagainya. 
Penyerangan dapat dilakukan oleh kelompok warga maupun aparat keamanan. 
 
“Bentrokan” adalah kekerasan yang terjadi dua arah, yang biasanya digambarkan sebagai 
tawuran, saling-serang, saling-pukul, baku hantam dan sebagainya. Bentrokan dapat 
terjadi antarkelompok warga maupun antara kelompok warga versus aparat keamanan.  
 
“Kerusuhan/amuk massa” merupakan tindak penyerangan dalam skala besar dengan 
sasaran yang lebih luas. Namun, di dalam studi ini insiden kerusuhan/amuk massa 
hanyalah sepanjang melibatkan atau berdampak pada korban kelompok keagamaan 
tertentu dan/atau kerusakan pada properti milik kelompok keagamaan tertentu. 
 
Dari segi tipe sasarannya, tindak kekerasan juga dibagi menjadi:  
1=penyerangan orang/kelompok orang,  
2=penyerangan properti milik orang/kelompok orang,  
3=penyerangan aparat pemerintah/properti milik pemerintah,  
4=penyerangan warga asing/properti milik pemerintah asing,  
5=bentrok antara warga/kelompok keagamaan vs aparat keamanan,  
6=bentrok antarakelompok warga, dan  
7=kerusuhan/amuk massa berdampak pada korban jiwa/kerusakan properti milik 
kelompok keagamaan. 
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013 Bentuk aksi damai 
 1=demonstasi/longmarch/pawai/tablig akbar 
 2=aksi diam/renungan/doa bersama 
 3=delegasi/pengaduan 
 4=aksi mogok/boikot 
 5=pertunjukan seni/konser musik 
 6=petisi/jumpa pers/siaran pers 

7=penyebaran/pemasangan spanduk/leaflet 
8=gugatan hukum/somasi/class action/judicial review 

 
Lima aksi pertama termasuk dalam aksi massa, sedangkan tiga sisanya termasuk aksi 
non-massa. 
 
“Demonstrasi/unjuk rasa”, yaitu tindakan sejumlah orang berkumpul di suatu tempat 
untuk menyampaikan keberatan atau mendukung suatu posisi, pandangan dan kebijakan 
tertentu. 
 
“Longmarch/pawai” adalah tindakan dalam rangka mengekspresikan keberatan/penolakan 
atau dukungan terhadap suatu posisi, pandangan dan kebijakan tertentu, yang dilakukan 
dengan bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lainnya yang menjadi sasaran penyampaian 
protes. 
 
“Tablig akbar” adalah tindakan dalam rangka mengekspresikan keberatan/penolakan atau 
dukungan terhadap suatu posisi, pandangan dan kebijakan tertentu, yang dilakukan 
dengan memanfaatkan momen atau acara keagamaan tertentu 
 
‘Delegasi/Pengaduan’ adalah tindakan protes yang dilakukan dengan membawa 
laporan/pengaduan ke instansi-instansi terkait, seperti instansi kepolisian, komisi negara, 
lembaga tinggi negara dsb. 
 
“Petisi” adalah tindakan protes yang dilakukan dengan penyampaian surat yang dibubuhi 
tanda-tangan dari para pendukung protes. 
 
“Konferensi pers/siaran pers” adalah tindakan protes yang dilakukan dengan mengundang 
wartawan dalam acara konferensi pers atau dengan mengirimkan siaran pers ke kantor-
kantor berita. 
 
“Gugatan hukum” adalah tindakan protes yang dilakukan dengan cara melancarkan 
gugatan hukum terhadap suatu kelompok (berupa somasi atau laporan) atau gugatan 
terhadap suatu produk hukum atau kebijakan pemerintah ke pengadilan tata usaha negara 
(PTUN), dalam bentuk class action atau judicial review. 
 
014 Bentuk penyerangan 

1=Penyisiran/pengusiran 
2=Penyanderaan/penculikan/penahanan 
3=Penganiyaan 
4=Penganiyaan hingga tewas 
5=Penembakan/pembunuhan 
6=Penyitaan/penyegelan 
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7=Perusakan 
8=Perusakan disertai penjarahan/pembakaran 
9=Pengeboman 
10=Penganiayaan/pembunuhan disertai perusakan/pembakaran 

  
015 Isu insiden  : [teks] 
 
Isu insiden adalah isu atau tema utama yang memicu terjadinya insiden protes maupun 
kekerasan keagamaan.  
 
 
016 Kategori isu  :  

1=moral 
11=perjudian/miras/narkoba 
12=perbuatan asusila/prostitusi/tempat maksiat 
13=pornografi/pornoaksi 
14=lainnya; [tuliskan] 
 
2=sektarian 
21=intraMuslim 
22=intraKristen 
23=intra kelompok agama lainnya 
24=lainnya; [tuliskan]  
 
3=komunal 
31=Muslim-Kristen 
32=Muslim-kelompok agama lain 
33=penodaan agama 
34=teror/kekerasan di wilayah konflik komunal 
35=penyelesaian konflik komunal 
36=eksekusi Tibo dkk 
37=lainnya; [tuliskan] 
 
4=terorisme 
41=serangan teror 
42=serangan teror terhadap warga asing/properti milik pemerintah asing 
43=penangkapan pelaku teror 
44=lainnya; [tuliskan]  

 
5=politik-keagamaan 
51=antikebijakan pemerintah Barat/asing 
52=antiideologi/kebudayaan Barat/asing 
53=islamisme/penerapan syariah Islam 
54=lainnya; [tuliskan] 
 
6=lainnya 
61=dukun santet 
62=lainnya 
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017 Pelaku 1: [teks] 
 
018 Kategori Pelaku 1 
 1=kelompok keagamaan 
 2=kelompok kemasyarakatan 
 3=kelompok mahasiswa/pemuda 
 4=kelompok pelajar/remaja 
 5=kader/simpatisan partai politik 

6=aparat keamanan 
 7=warga 
 8=orang/kelompok orang tak dikenal 
 
019 Sasaran/Pelaku 2: [teks] 
 
020 Kategori Sasaran/Pelaku 2: 
 1=kelompok keagamaan 
 2=kelompok kemasyarakatan 
 3=kelompok mahasiswa/pemuda 
 4=kelompok pelajar/remaja 
 5=kader/simpatisan partai politik 

6=aparat keamanan 
 7=warga 
 8=orang/kelompok orang tak dikenal 
 
021 Jumlah Sasaran/Pelaku 2 : 
 0=tidak ada informasi 

1=beberapa/belasan 
 2=puluhan 
 3=ratusan 
 4=ribuan 
 
Tab 3: Tindakan aparat keamanan  
 
022 Kehadiran aparat keamanan  
 1=ada informasi  

2=tidak ada informasi 
 
 

023 Waktu kehadiran aparat keamanan 
0=tidak ada informasi 
1=ketika peristiwa berlangsung 
2=sesudah peristiwa berlangsung 

  
024 Aparat keamanan yang diterjunkan [pilihan dapat lebih dari satu] 
 0= tidak ada informasi 

1=militer; kesatuan: [tuliskan] 
2=polisi; kesatuan: [tuliskan] 
3=petugas keamanan lain: [tuliskan]. 
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025 Tindakan pengamanan oleh aparat keamanan [pilihan dapat lebih dari satu] 
 0= tidak ada informasi 

1=membiarkan/mendiamkan massa 
2=mengawal/menjaga massa 
3=menenangkan massa 
4=menghalau/membubarkan massa 
5=melakukan penangkapan 
6=lainnya; [tuliskan] 

 
Tab 4: Dampak insiden 
 
 Korban jiwa 
026 Terbunuh  : orang 
027 Terluka  : orang 
028 Hilang   : orang 
029 Mengungsi  : orang 
 
 Kerugian material 
030 Rumah  : unit 
031 Tempat ibadah : unit 
032 Bangunan lain : unit 
033 Dampak lain yang dilaporkan: [teks] 
 
Item ini digunakan untuk mencatat dampak lain yang diberitakan yang tidak dapat di-
coding berdasarkan kategori-kategori yang sudah dibuat dalam template ini. Termasuk 
laporan tentang dampak insiden yang tidak menggunakan angka diskrit, seperti ‘beberapa 
orang terluka’, ‘sejumlah rumah rusak’ dsb. 
 
Catatan 
 
034 Catatan  : [teks] 
 
Item ini digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang dapat membantu para analisis 
untuk memahami data. Hal tersebut dituliskan dalam bentuk narasi singkat dengan 
panjang tidak lebih dari lima baris. 
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Lampiran 2 

 
Template Pengodean Insiden Konfluik Keagamaan 
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