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Abstrak 

Konflik dan perdamaian merupakan isu sentral yang banyak dibahas dalam era 
globalisasi. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, konflik dan perdamaian merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan. Sejarah telah mencatat bahwa konflik (perang, kekerasan) 
menimbulkan kerugian korban jiwa, materi dan gangguan psikologis. Konflik telah 
mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan dalam segala aspek kehidupan manusia. Oleh 
karena itu, berbagai usaha telah dilakukan untuk membangun perdamain, baik melalui jalur 
formal (pemerintah) maupun informal (lembaga swadaya masyarakat).Tulisan ini bertujuan 
mengkaji bagaimana peran media dalam merekonstruksi konflik dan perdamian dalam 
perspektif psikologi sosial. Fokus kajian meliputi bagaimana proses informasi dari media 
diterima, diproses dan bagiamana pengaruhya dalam diri individu. Beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa informasi dari media mampu mengubah persepsi, emosi dan perilaku 
individu atau kelompok. Jika informasi yang disampaikan media  fokus ke arah negatif ( isu, 
fitnah dan propaganda), maka berdampak pada tingginya keterlibatan individu dalam kelompok 
(group membership) dan identitas kelompok (group identity), sehingga berpotensi menimbulkan 
bias dalam bentuk prasangka, stereotipe dan rasa permusuhan antarindividu  maupun 
kelompok. Namun, bila media memberikan informasi positif, berperan secara obyektif, netral, 
dan bertanggung jawab, maka secara tidak langsung media memberikan sumbangan positif 
terhadap proses terciptanya perdamaian, melalui pemahaman, pengubahan persepsi yang 
salah, dan pengertian mengenai penyebab dan akibat konflik, sehingga media diharapkan 
mampu menstranformasi konflik ke arah lebih baik. 
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Pendahuluan.   

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, konflik (perang) dan perdamaian menjadi hal 
yang tidak terpisahkan. Setiap ada konflik (perang) maka usaha untuk mewujudkan perdamaian 
akan selalu ada. Hal ini didasari oleh. keinginan manusia untuk selalu hidup damai, selaras dan 
terciptanya harmonisai dalam kehidupan. Saat ini konflik dan perdamaian merupakan salah 
satu sebagai tema senrtal yang banyak dibahas. Laporan dari Foundation Culture of Peace 
(2005) menunjukkan bahwa konflik hampir terjadi di setiap kawasan bumi ini mulai dari Irak, 
Afghanistan, Palestina-Israel, Somalia, Nigeria, Colombia, dan Indonesia Kondisi tersebut telah 
menyadarkan manusia bahwa konflik memiliki dampak luas bagi kemanusian, yang meliputi 
pada sisitem politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan suatu negara atau regional tertentu. 
Oleh karena itu, perwujudan perdamaian menjadi sangat penting dan mendesak untuk  
dilakukan.  

Berbagai usaha membangun perdamaian telah dilakukan baik pada level individu, 
masyarakat, organisasi maupun negara. Namun efektifitas masih perlu dibuktikan. Kemampuan 
mesinergikan segala potensi yang ada menjadi kekuatan dalam membangun perdamaian 
(peace building). Salah satu elemen yang berperan penting dan perlu terlibat dalam terciptanya 
perdamaian adalah media (Kovarik, 2006). Dalam konteks percaturan global, peran media 



 
 

menjadi salah satu kekuatan yang sangat diperhitungkan. Kemampuan media dalam meliput 
fakta dan memberi informasi kepada publik, menjadikan media sebagai sarana yang cepat  dan 
tepat dalam mengkomunikasikan informasi. Namun sekarang ini peran media tidak hanya 
sebatas penyampai informasi, tetapi telah berubah ke arah pergulatan kepentingan dan 
pergulatan ideologis. Kecenderungan media menjadi alat atas kepentingan  individu atau 
kelompok tertentu dalam menyebarkan pandangan, nilai-nilai dan keyakinan berdasarkan 
kepentingan dan pemahaman  sendiri berimplikasi dalam terciptanya konflik baru. Salah satu 
contoh ketika perang teluk (gulf war) tahun 1990-an. Di sana peran media terutama CNN 
sangat dominan, bahkan ada yang menyebut sebagai ”CNN effect”, mulai dari proses 
pembentukan pencitraan, sampai menggriring opini masyarakat dunia ke arah satu titik yang 
cenderung menjustifikasi kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat (De Wall, 1999). Akibatnya, 
opini masyarakat dunia terbelah dan menimbulkan sikap bermusuhan antar satu kelompok 
terhadap kelompok lain. Namun ketika perang terhadap teroris di Afghanistan dan Irak, CNN 
mulai kalah populer karena mendapat saingan dari Al-Jazeera dan Fox News (Lehmann. 2005). 
AL-Jazeera dinilai lebih kredibel dan berimbang dalam hal informasi (Miladi, 2006) 

Besarnya peran media dalam menentukan arah pandang dan persepsi masyarakat 
terhadap suatu fenomena, membuat media harus mampu menempatkan dirinya seperti fungsi 
awalnya, yaitu sebagai pencari fakta, pemberi informasi dan pengingat publik (Lustgarten & 
Debrix, 2005). Media harus mampu bersikap adil, jujur serta peka terhadap realitas konteks, 
sehingga peran media tidak menjadi penghambat terutama dalam membangun perdamaian. 
Dalam perspektif psikologi, media memberikan suatu efek psikologis terutama dalam 
memahami dan memproses informasi. Pesan yang disampaikan media baik teks ataupun 
gambar merupakan bentuk informasi yang dapat memberi makna tersendiri bagi setiap orang.  
Kemampuan media dalam memberikan visualisai dan informasi berdampak terhadap persepsi, 
sikap dan perilaku seseorang. Oleh karena itu kajian media  menjadi menarik terutama dalam 
merekonstruksi konflik dan perdamaian dilihat dari perpektif psikologi sosial  Bagaimana media 
mampu membentuk pola pikir, sikap dan perilaku seseorang sehingga mampu merekonstruksi 
suatu konflik atau perdamaian?atau sejauh mana media mampu membangun perdamaian. 
semua tersebut akan dibahas dalam tulisan ini.   
 
Definisi dan peran media 

Media sering dipahami sebagai suatu alat untuk perantara dalam menyimpan atau 
menyampaikan sesuatu informasi. Media merujuk pada medium atau saluran yang digunakan 
mengatur mode dalam mengkomunikasikan informasi kepada kelompok orang, sebagai bentuk 
layanan publik Dalam tulisan ini media lebih difokuskan kepada media massa (mass media) 
baik cetak (koran, majalah) elektronik (radio, TV)  maupun digital (internet). Televisi, Radio, 
koran dan internet merupakan saluran utama dalam proses penyebaran informasi kepada 
publik. Proses pengumpulan dan penyebaran informasi tersebut dinamakan dengan jurnalisme 
(Howard, 2003a).  

Realitas saat ini menunjukan bahwa media  merupakan suatu keniscayaan yang ada 
dalam kehidupan manusia. Kemampuan media dalam merekonstruksi realitas dalam bentuk 
informasi, yang dapat diakses dengan mudah dan cepat, menyebabkan media memiliki peran 
yang sangat signifikan dalam menentukan arah kehidupan global. Media telah menjadi sarana 
untuk berinteraksi, berkomunikasi dan bersosialisasi baik secara pasif maupun aktif. Intinya 
media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. 

Peran media juga tidak lepas bagaimana kondisi yang terjadi saat itu, artinya media 
berfungsi sesuai dengan kepentingan  dan tujuan yang ingin diraih. Ketika  masa perjuangan 
Indonesia, media sering berfungsi sebagai sarana atau alat untuk perjuangan ataupun sebagai 
alat propaganda. Saat itu media lebih difungsikan bagaimana menyebarkan informasi kepada 
masyarakat, sehingga menimbulkan semangat persatuan dalam meraih kemerdekaan. Untuk 
kondisi sekarang peran media telah memasuki seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari 



 
 

pendidikan, politik, hukum, kesehatan sampai dengan penanganan bencana.  Secara garis 
besar peran media dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Penyebar informasi. Peran media yang paling utama adalah menyebarkan informasi 
kepada masyarakat luas. Masyarakat memiliki hak untuk memperleh  segala informasi 
terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Diharapkan dengan fungsi ini 
masyarakat mengetahui segala kondisi atau keadaan yang terjadi di luar sana, sehingga 
dapat mengambil suatu hikmah atau pelajaran dari informasi tersebut. 

b. Pendidik. Media merupakan pendidik bagi masyarakat. Artinya, media tidak hanya 
sebtas penyebar informasi tetapi dituntut untuk memberikan informasi yang bermanfaat 
bagi masyarakat, sehingga. Secara langsung atau tidak langsung mendidik masyarakat.  
Informasi yang disampaikan media diharapkan menambah pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat dalam memahami sesuatu.  

c. Kontrol sosial. Peran ini dapat dilakukan media dengan cara memberikan informasi yang 
benar kepada masyarakat tentang segala kejadian atau aktivitas yang dilakukan 
pemerintah atau organisasi masyarakat. Dengan pemberian informasi secara 
berkesinambungan, maka media secara tidak langsung menjadi kontrol sosial bagi 
pengambil atau pelaku kebijakan.  

 
Media dan konflik  
 Berbagai konflik (perang, kekerasan)  yang terjadi di belahan bumi ini menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dari media. Konflik dianggap sebagai bahan ”menarik” untuk disajikan 
kepada publik. Asumsi yang digunakan adalah bahwa penonton lebih suka kepada hal-hal yang 
bersifat ektrims, keras dan dramatik (Howard, 2003a). Ini bisa dilihat bagaimana publikasi 
media ketika terjadi perang seperti, perang Irak dan Amerika, Israel dan Hizbulloh, Srilangka 
dan lainnya. Pada saat itu media berloma-lomba  mempublikasikan  kondisi perang baik secara 
langsung ataupun tidak langsung. Publikasi tersebut mendapat antusias tinggi dari penonton 
sehingga terjadi peningkatan citra media (TV) dan pemasukan dari iklan. Jadi pertimbangan 
popularitas dan bisnis dalam hal ini sangat diperhitungkan  
 Namun sangat disayangkan bahwa kepentingan bisnis atau politik terkadang 
mengabaikan etika jurnalisme, sehingga menyebabkan media menjadi bagian dari konflik. 
Beberapa aktivis menyebutnya sebagai “jurnalisme perang” (war jurnalism), yaitu salah satu 
macam jurnalisme yang  bekerja dalam bentuk slogan, memperturuti stereotipe, mencari 
sensasi dan mengejar gambar yang sangat ekstrim. Laporan Foundation Culture of Peace 
(2005) mengatakan bahwa konflik yang terjadi di negara-negara Afrika, seperi  Kongo, Somalia, 
Nigeria seringkali dihambat oleh media. Hal sama juga terjadi di Srilangka (Media lebih sering 
digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik guna melakukan propaganda terhadap masyarakat. 
Selain itu, media dalam memberikan informasi tidak seimbang, dan cenderung fokus kepada 
pelaku konflik dan memberikan label terhadap konflik, sehingga berpotensi menimbulkan 
prasangka dan permusuhan bagi kelompok yang terlibat konflik. Hamelink (2002) menggambar 
bagaimana media memiliki peran penting dalam memperburuk suasana dalam konflik 
Ruwanda.di tahun 1994. Ketika itu terjadi genocida, yang mengakibatkan 500.ribu- 1 juta suku 
Hutsi dibunuh oleh suku Hutu. Media milik suku Hutu menyiarkan berita atau pesan tentang 
genocida secara berulang-ulang bahkan menghina atau mengejek suku Tutsi. Akibatnya situasi 
semakin buruk, sentimen negatif antar kedua kelompok meningkat.  

Peran media dalam mengkomunikasikan konflik seringkali gagal, sehingga media 
secara tidak sadar merekonstruksi kembali konflik ke arah konflik baru. Keinginan media untuk 
meraih keuntungan dengan memberitakan berita penuh sensasi, dan emosional mengakibatkan 
timbulnya prasangka dan stereotipe antarpihak yang berkonflik. Situasi ini akan menimbulkan 
ekses negatif terhadap masyarakat terutama dalam memahami situasi konflik. Perubahan 
sikap, pola pikir, dan perilaku ke arah negatif dapat terjadi sehingga konflik akan terus terjadi 



 
 

dan terpelihara dalam diri setiap individu atau kelompok. Dalam hal ini media menjadi “penguat” 
konflik yang telah terjadi sebelumnya.  
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Alur bagaimana media mampu merekonstruksi konflik. 
 
Idealnya media bersifat objektif, dan netral dalam memberikan informasi, Namun sangat 

sulit melihat bahwa media lepas dari bentuk kepentingan baik individu maupun kelompok. Bukti 
telah menunjukan bahwa dalam dua dekade terakhir ini media seringkali dimanfaat oleh 
kepentingan kelompok atau negara untuk menyakini publik dalam mendukung kebijakan. Ketika 
Presiden Amerika, G. W Bush memutuskan untuk menyerang Irak, media seperti CNN, ABC 
NBC memberikan dukungan bahwa perang terhadap Irak harus dilakukan guna menjaga 
perdamaian dunia. Mereka beralasan bahwa perang Irak merupan salah satu strategi perang 
global (global war) terhadap teroris. Banyak Media Amerika sepakat bahwa Irak berkaitan 
dengan A-Qaeda, dan senjata pemusnah masal. Publikasi tersebut ternyata cukup ampuh 
untuk meyakini rakyat Amerika bahwa perang di Irak memang diperlukan. Jejak pendapat yang 
dilakukankan oleh. Program on International Policy Attitudes (PIPA)  akhir Agustus 2004 bahwa 
50 % koresponden meyakini bahwa Irak memiliki kaitan dengan Al-Qaeda. Hasil ini sama 
dengan sebelum perang dimulai (Lehman, 2005). Kondisi in menjadi legitimasi kuat 
pemerintahan Amerika untuk melakukan serangan ke Irak. Padahal kalau diteliti lebih lanjut, 
media tidak mampu bertanggung jawab terhadap sumber data yang diperoleh. Media tidak 
dapat membedakan mana data valid atau data hanya berdasarkan perkiraaan saja. Terjadi 
ketidakjujuran alias penipuan terhadap publik. Ini terbukti bahwa sampai sekarang senjata 
pemusnah masal di Irak, serta hubungan dengan Al-Qaeda tidak terbukti. Hal ini secara tidak 
langsung media telah merekonstruksi konflik yang ada ke arah konflik baru yang  lebih besar. 
Terbukti sekarang, konflik di Irak menjadi lebih besar, luas dan berkepanjangan. Terjadi sikap 
sentimen terhadap Amerika, serta terjadi peningkatan aksi perlawanan kelompok-kelompok 
yang bertentangan dengan kebijakan Amerika. di Timur Tengah 

Dari beberapa kasus di atas dapat ditarik benang merah bahwa media memiliki peran 
penting dalam situasi konflik. Ketidakakuratan, dan ketidakseimbangan informasi yang diberikan 
media secara langsung atau tidak langsung mampu merekonstruksi konflik ke arah konflik baru. 
Dalam hal ini media secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap konflik, karena media 
berperan sebagai “penggiring” menuju perang (Hastings, 2005).  
 
Media, mediator dan proses perdamaian 

Salah satu elemen penting dalam mendukung proses perdamaian adalah media. 
Keterlibatan media dalam menciptakan suasana kondusif telah terbukti mampu mendukung 
menciptakan perdamaian. Howard (2003b) secara rinci menggambarkan bagiamana peran 
media dalam mendukung proses perdaimaian, yaitu  :(a) saluran komunikasi (b) pendidikan (c) 
membangun kepercayaan (d) mengkoreksi kesalahan persepsi (e)menanamkan nilai-nilai 
kemanusiaan (f) identifikasi kepentingan utama (g) saluran pelepasan emosional  (g) 
membingkai konflik (h) membangun konsensus (i) membangun solusi, dan (h) membangun 
kekuatan yang berimbang. Menurut Hattotuwa, (2002) media memiliki empat input dalam 
proses perdamaian.(1) membantu terciptanya suasanan politik, (2) mempengaruhi terhadap 
strategi dan perilaku stakeholder, (3) mempengaruhi perdebatan secara alami tentang proses 
perdamaian, dan (4) mendukung legitimasi publik stakeholder yang terlibat dalam proses 
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predamaian.  Peran di atas menunjukan bahwa media memiliki  potensi besar yang harus 
dimaksimalkan dalam mendukung proses perdamaian. Sebagai saluran komunikasi, media 
dituntut memiliki kemampuan menformulasikan konflik lewat pesan atau informasi yang 
disampaikan. Pesan disampaikan media harus mengandung prinsip jujur, berimbang dan 
bertanggung jawab. Selain itu, media harus mempunyai perspektif luas dalam memahami 
situasi konflik, artinya media dituntut menampilkan secara utuh dan komprehensif mengenai 
konflik, sehinggga audiens memiliki infromasi yang cukup untuk bersikap bijak terhadap konflik 
tersebut. 

Untuk menghasilkan berita yang baik dalam mendukung proses perdamaian, perlu 
dikembangkan suatu metode jurnalisme. Lynch dan McGoldrick (1994) mengembang bentuk 
jurnalisme yang dinamakan jurnalisme damai (Peace journalism). Ide dasar dari Jurnaslisme 
damai berusaha menyajikan fakta, penyebab utama dari konflik dan berbagai macam perspektif 
dalam melihat sisi konflik. Jurnalisme damai berusaha menghadirkan berita yang jujur, 
beberapa alternatif sumber informasi,  dan mampu mengurangi rasa benci dalam media 
(Marthoz, 2003), sehingga audien memahami secara utuh, dan tidak menimbulkan prasangka 
terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Hanitzsch (2004) mendefinisikan jurnalisme damai 
sebagai cara spesial dalam mensosialisasikan jurnalisme bertanggung jawab, yang 
berkontribusi dalam penyelesaian konflik.  Dalam hal ini media dituntut untuk peka terhadap 
konteks sosial dimana konflik terjadi. Media tidak bisa memberi informsi tanpa menggunakan 
bukti-bukti kuat, apalagi membesar-besarkan informasi yang belum tentu kebanarannya. 

Membangun Jurnalisme damai dalam situasi konflik tidak-lah mudah. Perlu usaha kuat 
terutama dari jurnalis yang bertugas sebagai ujung tombak dalam pengumpulan informasi. 
Sikap profesional jurnalis sangat diperlukan, karena dalam menghadapi situasi konflik rintangan 
yang dihadapi jurnalis sangat besar, bahkan dapat menimbulkan bahaya kematian. Seorang 
jurnalis yang terjun ke daerah konflik tidak hanya berfungsi sebagai observer, tapi dia dapat 
berperan sangat penting dalam mempengaruhi bagaimana konflik itu dimulai dan diakhiri. Hal 
tersebut penting karena jurnalis menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami proses 
perdamaian (Kovarik, 2006). “Professional Journalist do not set out to reduce conflict. They 
seek to present accurate and impartial news. But it is often through good reporting that conflict 
is reduced”. (Howard: 8,  2003b). Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa tugas utama 
seorang jurnalis bukan untuk mengurangi konflik, tapi untuk menyajikan jurnalisme yang baik 
sehingga mampu mengurangi konflik.  

Menurut (Howard, 2003b) jurnalisme yang baik (good jurnalism) mempunyai tiga 
komponen, yaitu: 

1. Akurasi. Memperoleh Informasi yang akurat merupakan unsur penting dalam jurnalisme 
yang baik. Nama, tempat kejadian dan pesan yang disampaikan harus berdasarkan data 
dan bukti yang diakui kebenaranya.  

2. Seimbang. Dalam menyajikan informasi harus seimbang tidak mengambil satu 
perspektif, tapi memberikan beberapa perspektif yang berbeda. Ini berguna untuk 
pemahaman audiens dalam memahami sesuatu fenomena secara utuh. 

3. Bertanggung jawab. Jurnalis harus bertanggung jawab terhadap apa yang disapaikan 
kepada masyarakat. Jurnalis juga bertanggung jawab untuk melindungi atau 
merahasiakan  nara sumbernya 
 
 

Akurasi + Seimbang + Tanggung jawab = Reliability 
 

  
Tiga komponen di atas merupakan komponen dasar dalam membentuk jurnalisme yang 

baik. Bila komponen tersebut terdapat dalam jurnalisme, maka akan menghasilkan jurnalisme 
yang reliabel (reliable jurnalism), yaitu jurnalisme yang mampu menghadirkan informasi dengan 



 
 

akurat, seimbang dan bertanggung jawab secara berkesinambungan sehingga menimbulkan 
kepercayaan masyarakat terhadap jurnalisme tersebut. 
 Jika media telah mampu menampilkan jurnalisme yang baik, maka media berpeluang 
menjadi bagian proses perdamaian. Dengan memberikan informasi yang akurat, seimbang dan 
bertanggunh jawab, media secara tidak langsung memberikan pemahaman yang baik kepada 
masyarakat—yang nantinya dapat mendukung atau menyumbang solusi dalam penyelesaian 
konflik. Media memiliki kemampuan memberikan pendidikan terhadap setiap kelompok tentang 
kepentingan, kebutuhan, dan nilai yang lain. Media dapat mengurangi stereotipe, rumor dan 
propaganda (Manoff, 1997).  Selain itu, Media berpotensi menjadi sebuah kekuatan penengah 
dalam situasi konflik. Artinya media berfungsi sebagai mediator dalam  konflik. Namun hal ini 
perlu komitmen, kepercayaan dan keterbukaan setiap kelompok. Media dapat berfungsi 
sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan kepentingan, tujuan dan hambatan dalam 
proses dialog. Pada akhirnya media mampu mendorong terjadinya proses rekonsiliasi dan 
merekonstruksi  perdamaian. 
 
Media dalam Perspektif Psikologi Sosial 

Media  telah lama menjadi kajian menarik dalam psikologi terutama psikologi sosial dan 
kognitif. Psikologi media berkaitan dengan sosial dan parameter psikologi dalam komunikasi 
antara orang atau orang dan organisasi lain yang dimediasi oleh teknologi (Fischoff, 2005) 
Fokus Kajian media dalam psikologi sosial meliputi efek media terhadap proses kognitif, 
emosional, dan perilaku pengguna media. Sejauh ini media memiliki efek positif dan negatif 
terhadap penggunanya. Emmer-Sommer dan Allen, (1999) melakukan meta analisis tentang 
efek media dalam 25 tahun terakhir, hasilnya menunjukkan  bahwa media memiliki efek dalam 
pembentukan persepsi, sikap dan perilaku seseorang. Dia  menggambarkan bagaimana 
penelitian dalam psikologi media memberi kontribusi dalam pembentukan perilaku, mulai anak-
anak sampai dewasa, dari tingkat individu sampai kelompok. Namun perlu diperhatikan bahwa 
efek media masih mengalami perdebatan di kalangan peneliti, karena sejauh ini efek media 
tidak dapat dilihat sebagai stimulus-respon, tapi melibatkan proses  yang lebih kompleks. 
Artinya media tidak sendirian dalam mempengaruhi perilaku orang, banyak faktor mengapa 
seseorang mengalami perubahan secara kognitif, emosi dan perilaku.  

Dalam konteks global, media merupakan alat dalam merekonstruksi realitas, salah 
satunya adalah mengenai konflik dan perdamaian. Ketika konflik terjadi, peran media sangat 
penting terutama memberikan informasi konflik kepada masyarakat luas sehingga timbul 
kesaadaran untuk mendorong dan menyelesaikan konflik tersebut. Namun di sisi lain, media 
juga berpotensi menimbulkan konflik bahkan memperburuk konflik yang ada. Dengan kata lain 
media memiliki kemampuan untuk merekonstruksi konflik dan perdamaian. Bagaimana 
prosesnya bisa terjadi?  

Media (massa) merupakan salah satu alat untuk menyebarkan informasi atau pesan ke 
masyarakat luas. Pesan yang disampaikan dapat berupa tulisan, suara atau gambar. Secara 
psikologis pesan-pesan tersebut memiliki kekuatan untuk mempengaruhi individu terutama 
pesan negatif. Rozin dan Royzman (2001) mengatakan bahwa Informasi negatif memliki 
kekuatan lebih dalam mempengaruhi seseorang dalam melakukan penilaian terhadap orang 
lain dari pada informasi positif. Dalam memproses informasi sosial, individu menggunakan 
skema kognitif. Skema merupakan gambaran bagaimana informasi sosial diselektif, diterima 
dan diorganisir dalam memori (Brigham, 1991) Ada dua cara seseorang dalam menilai 
seseorang, yaitu secara individual dan katagori sosial. Menurut (Fiske., dkk dalam, Brigham, 
1991)  Seseorang cenderung menggunakan kategori sosial dari pada penilaian secara 
individual (atribusi) karena lebih cepat dan mudah. Penilaian akan  mempengaruhi individu 
dalam bepikir atau berperilaku. Misalkan, setelah terjadi peritiwa 9/11, beberapa media Barat 
secara intensif mempublikasikan bahwa pelaku teroris dikaitkan dengan golongan tertentu, 
sehingga menimbulkan kesan negatif terhadap golongan tersebut (Motiel & Anuar, 2002). 



 
 

Selain itu, di masyarakat dunia terjadi proses stereotipe dan labelisasi bahwa setiap individu 
yang memiliki karakteristik tertentu cenderung diasumsikan sebagai “teroris” atau orang yang 
patut dicurigai. Akibatnya timbulnya ketidakpercayaan, kecurigaan dan perilaku diskriminasi 
terhadap orang-orang yang mengalami stereotipe. 

ketika konflik, seringkali media merupakan representasi golongan atau identitas tertentu 
(Grossberg, dkk 2006), sehingga berpotensi bias dalam menyebarkan informasi. Media sering 
gagal membingkai konflik melalui informasi yang disampaikan, bahkan tak jarang media 
menimbulkan rasa pemusuhan diantara pihak yang berkonflik. Misalkan, konflik Palestina-
Israel. Di sana peran media sangat penting terutama bagaimana masing-masing pihak 
menggambarkan lawanya sebagai musuh. Media Israel cenderung memberikan informasi 
sensasional dan berlebihan ketika terjadi bom bunuh diri. Mereka cenderung memberikan label 
“teroris”: kepada pihak yang melakukannya. Demikian juga di Palestina, yang menggambarkan 
Israel sebagai musuh dan pelaku kejahatan internasioanl (Wolfsfeld, 2001). Jika kondisi ini 
terus berlangsung, maka akan mempengaruhi setiap individu dalam memahami konflik. Terjadi 
kesalapahaman persepsi dan orentasi, sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku. 
Kecenderungan untuk bersikap etnosentris dan keterlibatan dalam kelompok menjadi lebih 
besar. Kondisi ini menimbulkan batasan atau jarak lebih lebar sehingga terjadi proses in group 
dan out gruop. Setiap individu merasa bahwa kelompoknya yang paling benar. Setiap informasi 
yang disampaikan media, yang cenderung berlawan dengan pandangan kelompok akan ditolak. 
Individu sering menggunakan identitas kelompok dalam melakukan reaksi terhadao kelompok 
lain (Doty, 2005). Identitas personal melebur dalam identitas kelompok, sehingga berpotensi 
menimbulkan konflik baik secara langsung atau tidak langsung.  

 Di sisi lain media juga dapat meronsktruksi perdamaian. Salah satunya melalui 
jurnalisme damai. Prinsip-prinsip jurnalisme yang baik lebih ditonjolkan, sepeti seimbang, 
akurasi dan bertanggung jawab. Lebih dari itu, media harus memiliki sensitif dalam memilah 
dan memilih informasi. Howard, (2003b) menjelaskan bahwa media harus menghindari proses 
penamaan terhadap konflik (konflik kristen-Islam, genocide). Ini dilakukan guna menghindari 
opini publik bahwa konflik disebabkan oleh “penamaan” tersebut, padahal penyebab konflik jauh 
lebih kompleks. Media diharapkan menggunakan informasi sebagai kekuatan untuk mengingat, 
menyadarkan dan mendorong terjadinya proses perdamaian. Peran in sukses dilakukan media 
pada konflik di Iralndia Utara. Di sana media berfungsi sebagai salah satu alternatif kekuatan 
untuk membangun suatu komunikasi antarpihak yang berkonflik. Media berperan sebagai 
mediator dalam proses perdamaian (Wolfsfeld, 2001). Bentuk dukungan media ditunjukan 
dengan pemberitaan yang jauh dari propaganda, prasangka dan tidak sensasional. Media 
berusaha menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi pihak untuk terciptanya rekonsiliasi dan 
perdamaian. 

Secara psikologis jurnalisme damai memberikan efek positif terutama dalam mencipkan 
suasana yang kondusif untuk mendukung proses perdamaian. Pemberitaan yang akurat, 
seimbang dan bertanggung jawab dapat mengurangi timbulnya stereotipe, prasangka dan 
permusuhan antar pihak yang berkonflik. Dengan memberikan informasi yang utuh dan 
komprehensif, masyarakat luas mengalami pemahaman dan perubahan persepsi terhadap 
konflik. Perubahan ini akan mendorong semua pihak untuk berkomitmen untuk menciptakan 
perdamaian. 

 
 
 

 
Simpulan 

 
Dalam situasi konflik peran media dapat dipandang sebagai bagian dari konflik atau 

bagian dari proses perdamaian. Cara pandang ini berlaku tergantung bagaimana media mampu 



 
 

memerankan media dalam banyak kepentingan. Ketika konflik terjadi, media memiliki dua cara 
untuk bersikap terhadap konflik, yaitu ikut bergabung dengan pihak yang ikut berkonflik atau 
tetap kokoh menyuarakan  prinsip universal (perdamaian). Secara psikologis informasi dari 
media dapat mempengaruhi proses kognitif, emosi dan perilaku individu. Ketika informasi 
cenderung negatif (fokus kepada konflik, penamaan konflik) maka akan mengakibatkan naiknya 
identitas kelompok sebagai bagian dari individu dalam bereaksi terhadap kelompok lain. Hal ini 
berpotensi menimbulkan bias (stereotipe, prasangka) sehingga berpotensi lebih besar 
menimbulkan konflik. Sebaliknya, jika media mampu menggunakan informasi yang positif atau 
netral, maka media akan mampu menciptakan suasana kondusif,membangun kepercayaan dan 
mendorong semua agar terbuka dalam melakukan proses dialog, sehingga jalan menuju 
perdamaian lebih mudah. 
. 
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