
OPINI

ana program bantuan subsidi upah segera mengu -
cur. Rencananya, pemerintah akan meng ge -
lontorkan dana Rp8,8 triliun untuk 8,8 juta pekerja
nonesensial. Syaratnya, pekerja yang berhak
menerima subsidi upah telah terdaftar pada BPJS
Ketenagakerjaan dan bergaji Rp3,5 juta ke bawah
per bulan. Selain itu, lokasi tempat kerjanya dalam

cakupan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Level 4 atau kritis sehingga dirumahkan, dan bukan
yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karena itu, pe me -
rintah minta pengusaha tidak melakukan PHK, sebab tujuan
utama program subsidi upah untuk mencegah terjadinya PHK.     
Keputusan program bantuan subsidi upah dihadirkan me -

nyusul perpanjangan PPKM Darurat. Dana yang siap di ge -
lontorkan Rp8,8 triliun berasal dari anggaran untuk program
kerja dan bantuan subsidi upah  Rp10 triliun. Adapun sisanya
sebesar Rp1,2 triliun dialokasikan untuk anggaran kartu pra -
kerja. Dengan demikian, dana program kartu pekerja meningkat
dari  Rp20 triliun menjadi  Rp21,2 triliun.  
Pemerintah berharap dengan meningkatnya anggaran maka

peserta kartu prakerja semakin bertambah. Bantuan subsidi upah
diberikan selama dua bulan, masing-masing sebesar Rp500.000
dan akan diberikan sekaligus. Artinya, penerima bantuan subsidi
upah tersebut sekaligus mendapat Rp1 juta per orang. 
Dampak dari implementasi PPKM Darurat yang kini bersalin

nama menjadi PPKM Level 3-4, setelah diperpanjang hingga 25
Juli mendatang, telah membuat tiarap terutama pelaku bisnis di
bidang pusat perbelanjaan dan restoran. Saat ini, jumlah karyawan
pusat perbelanjaan mencapai 280.000 orang, di luar karyawan
dari pihak penyewa. Dari ratusan ribu karyawan itu, 30% sangat
ber potensi terkena PHK atau sekitar 84.000 orang. Hitung-hi -
tungan itu, oleh Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
(APPBI) Alphonzus Widjaja adalah sebuah skenario terburuk.
Bagi pelaku usaha pusat perbelanjaan sebelum memutuskan
PHK, sejumlah tahapan ditempuh terlebih dulu. Pertama,
karyawan dirumahkan dengan upah masih dibayar penuh. Kedua,
dirumahkan dengan upah dibayar sebagian. Ketiga, jalan terakhir
PHK. Saat ini, karyawan masih dalam tahap dirumahkan.       
Bagaimana dengan pelaku usaha di bidang restoran? Setali tiga

uang dengan pengusaha pusat perbelanjaan. Meminjam istilah
dari Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran In do -
nesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin, napas pengusaha res -
toran sudah hampir habis. Begitu parahkah? Emil membeberkan
sebuah data bahwa tahun lalu terdapat 1.033 restoran telah tutup
permanen dan sebanyak 400 restoran tutup sementara di wilayah
Jabodetabek. Dan, Emil meyakini 400 restoran yang sebelumnya
tutup sementara, kini sudah tutup permanen, menyusul im ple -
men tasi PPKM Darurat yang kini diperpanjang hingga 25 Juli
2021. Sepanjang pandemi Covid-19 diperkirakan tak kurang dari
200.0000 karyawan restoran terkena PHK. 
Dalam laporan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan

Pembangunan (Organization for Economic Co-operation and
Development/OECD) yang dipublikasikan pada pertengahan
bulan ini membeberkan bahwa akibat pandemi, sebanyak 22 juta
orang di negara-negara kaya kehilangan pekerjaan. Laporan
OECD tersebut tidak fokus pada angka pengangguran yang
mencapai puluhan juta itu, tetapi lebih bersifat peringatan tentang
risiko kenaikan jumlah pengangguran dalam jangka panjang. Pada
akhir tahun lalu, sebagaimana dibeberkan dalam la por an OECD,
jumlah pengangguran setidaknya dalam enam bulan meningkat
sebesar 60% dibandingkan dengan tingkat pra pandemi.      
Kembali kepada program bantuan subsidi upah, sejumlah

kalangan mempertanyakan mekanisme penyalurannya
terutama yang mensyaratkan pekerja harus terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan. Bagaimana dengan pekerja yang tidak
memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan
mereka layak menerima bantuan subsidi upah? Pemerintah
beralasan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber
data karena dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel
dan valid. Melalui data BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah
meyakini pemberian subsidi upah secara cepat dan tepat
sasaran.  Program bantuan subsidi upah bertujuan menghambat
laju PHK akibat pemberlakuan PPKM Darurat yang
diperpanjang dan semoga tepat sasaran. p
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caya bahwa kebenaran mampu
mengalahkan kebohongan.
Dengan santai Churchill bilang,
meskipun kebohongan sudah
berlari kencang sementara  ke be -
naran baru mengikat tali se pa -
tunya, kebenaran akan me nga -
lahkan kebohongan. Ba gai mana
dengan sekarang, saat ke bo -
hongan sudah lari kencang sekali
berkendaraankan media sosial
(medsos) dengan dampak luar
biasa, sementara ke be nar an baru
cari toko sepatu? Sial nya, saat
mau bayar, baru tahu dom petnya
ketinggalan. Ke be nar an, tam -
pak nya, memang, se dang ke do -
doran, butuh ban tuan, dan ke -
pedulian banyak orang. 
Mengapa kebenaran dapat

me ngalahkan kebohongan? Me -
nu rut budayawan Radhar Pan ca
Dahana (alm), dalam talkshow

radio Polemik, Sabtu 15 Januari
2011, meskipun ke bo hongan
punya speed , tetapi ke benaran
memiliki endurance . Ke benaran
memiliki tenaga yang tak kenal
lelah dalam me nu tup ke bo hong -
an. Jadi, ja ngan pernah lelah
mendorong kebenaran untuk
lari menyusul kebohongan. 
Kebohongan yang  sekarang

po puler disebut hoaks, dulu per lu
waktu sampai kepada se se orang.
Sekarang dalam hi tungan detik
menyebar ke ri buan, bahkan
seantreo dunia. Hoaks membuat
masyarakat ter belah, peme rin -
tah tak lagi di percaya, sesama
ma nusia saling curiga dan me -
ron tokkan ke per cayaan kepada
siapa saja, di mana saja, kapan
saja. Pe ne li tian Journal of Per so -
nality and Social Psychology meng -
ung kap kan, dalam sehari se -
seorang dapat melakukan ke bo -
hongan satu sampai dua kali.  
Menarik  pendapat psikolog

Hamdi Muluk, suatu hari, sam bil
makan siang di Warung Daun,
Cikini, Jakarta, dia meng  ung -
kapkan, seorang psikopat yang
suka berbohong, bah kan bangga
hasil ke bo hongannya telah
“sukses” me ru gikan orang ba -
nyak dan me nipu bagian dari hi -
dupnya, te tap marah jika di -
katakan se ba gai pembohong.
Tidak ada satu manusia pun di
muka bumi ini nyaman di ka -
takan sebagai pem bohong. Basis
moralnya runtuh. 

Terapi Jurnalisme  
Peredaran hoaks di medsos

sudah masuk kategori kondisi
darurat dan merepotkan. Con -

toh nya, hoaks seputar Covid-19
di Indonesia yang menambah
rumit penanganan dan pe ngen -
dalian virus mematikan ini.
Kementerian Komunikasi dan
Informasi (Kominfo) Indonesia
mencatat, dalam sehari tidak
kurang 200-250 informasi hoaks
di medsos. Pada 2021, sejak
Januari sampai awal Juli  ada
1.695 isu Covid-19 hoaks di te -
mukan dan dipastikan terus ber -
lanjut. Hoaks dikemas dengan
gaya sangat me ya kin kan se hing -
ga penerimanya se akan ter hip -
nosis, tanpa pikir pan jang lang -
sung meneruskan pesan secara
berantai dan men jadi viral.  
Pemerintah tidak diam me la -

wan hoaks dengan melakukan
so sialisasi melalui radio, tele visi,
surat kabar, sampai baliho ra k sa -
sa di pinggir jalan agar ma sya -
rakat sadar serta selektif me ne -
rima informasi. Namun, semua
itu belum membuahkan hasil
menggembirakan karena hoaks
masih berseliweran di medsos. 
Persoalan berita bohong di

hulu dan hilir tak kunjung ber -
akhir, meskipun sudah di la ku -
kan edukasi kepada masyarakat
di wilayah tersebut. Banyak pe -
laku pembuat hoaks diringkus
dan diadili, namun hoaks-hoaks
baru viral dan muncul kembali.  
Media jurnalistik sebagai pe -

nyampai kebenaran tampak
kalah pamor. Medsos sudah ber -
gerak cepat, sementara me dia
jurnalistik masih me mas tikan
tali sepatunya terikat de ngan
benar. Dalam kondisi kebo hong -
an yang mem bing ung kan, peran
media jur na lis tik sangat di -

butuhkan untuk mem bantu
masyarakat men da patkan ke je -
lasan. 
Media jurnalistik harus di -

akui relatif lamban dibanding
medsos karena sebelum men ja di
berita informasi harus diolah me -
lalui aturan jurnalistik. In for -
masi yang masuk ke meja re daksi
harus diverifikasi dulu ke be -
narannya, sehingga mem bu tuh -
kan waktu untuk disiarkan. Med -
sos tak peduli aturan. Pe ne rima
pesan dari medsos dapat lang -
sung unggah atau share tanpa
verifikasi kebenarannya dan
tidak jelas siapa yang ber tang -
gung jawab. Pada media jur -
nalistik jelas siapa dan di mana
pihak bertanggung jawab ter -
hadap berita yang disiar kan nya.
Polisi harus melacak, me ngurai
simpul awal penyebaran berita
bohong di medsos untuk sampai
kepada orang yang bertanggung
jawab. 
Jurnalisme memiliki aturan

da lam menyiarkan berita, se -
perti tidak menghakimi, asas
pra duga tak bersalah, meng hor -
mati keberimbangan dan yang
utama adalah informasi harus
diuji dulu kebenarannya. Se ba gai
institusi produksi dan pe nye -
baran informasi jurnalisme ber -
pegang pada etika, standar pro -
fesional, dan tanggung jawab da -
lam menghasilkan ser ta me -
nyebarkan informasi. Prin sip
inilah yang perlu men jadi budaya
atau sistem nilai dalam era digital
terkait pe nye baran informasi.
Meskipun du nia dan interaksi
antara publik berubah, tetapi
prinsip dasar jurnalisme tak

pernah berubah. 
Kondisi masyarakat yang ter -

kontaminasi medsos akut perlu
segera disadarkan melalui terapi.
Ada baiknya jurnalisme di per ke -
nalkan sejak dini se ba gai salah
satu terapi kepada ma syarakat
luas agar bijak dalam bermedsos.
Dulu ada majalah dinding di
sekolah-sekolah yang sekarang
berubah bentuk men jadi media
online. Melalui ke giatan ini pe -
ngenalan jur na listik bisa lebih
ditekankan. Sayangnya, media
se kolah se ring tidak menarik se -
hingga siswa lebih banyak ter hu -
bung dengan media sosial, apa -
kah itu Facebook, WhatsApp,
Twitter, Instagram, dan se bagai -
nya. Anak  hidup dalam era in for -
masi instan, tetapi tidak banyak
mendapat pendidikan, ba gai -
mana berkomentar di media
dengan baik. Jurnalisme mem -
 bantu mereka me nu liskan ko -
mentar positif dalam blog se ka li -
gus belajar ber tang gung jawab
atas media yang di ke lolanya. 
Pelajaran atau pengenalan

jur nalistik di sekolah kepada
siswa dapat disisipkan dalam
mata pelajaran yang sudah ada,
seperti pendidikan in for ma tika
mau pun bahasa Indonesia.
Selain melalui pelajaran eks tra -
kulikuler media massa yang su -
dah dilakukan sejumlah se ko -
lah. Kerja sama antara sekolah
dan lem baga pers atau media
jur na listik dan Dewan Pers
dapat dilakukan sebagai pe -
nguatan ma terinya. Intinya, ja -
ngan sam pai menebar ke bo -
hongan yang kemudian hari
menjadi budaya.p

osnia-Her ze go -
vina memiliki se ja -
rah kedekatan de -
ngan Indonesia.
Un tuk memberi
du kungan moral
pada muslim Bos -

nia-Herzegovina, pada awal
Maret 1995 Presiden Soeharto
me lakukan kunjungan kene ga -
ra an yang disebut sebagai per ja -
lanan “kontrak mati”. Disebut
de mikian karena kondisi Sara -
je vo saat itu masih mencekam
karena sisa suasana peperangan
yang belum selesai. 
Kunjungan tersebut me nga -

wali bantuan Indonesia dalam
bentuk pembangunan Masjid
Istiqlal Dzamija bagi umat
muslim Bosnia-Herzegovina,
se kaligus dorongan Pe me rin -
tah Indonesia untuk keadilan
dan perdamaian rakyat Bosnia-
Herzegovina. 

Bagi muslim Bosnia-Her ze -
govina, bulan Juli ini adalah pe -
nan da memori kelam pe nge -
pungan tentara Serbia selama
tiga tahun pada 26 tahun lam -
pau di Srebrenica. Upaya damai
yang ikut diprakarsai Pe me -
rintah Indonesia hingga kini
menghadapi tantangan yang
tidak mudah.         
Damai dan bayang-bayang

sentimen konflik masih me -
warnai Bumi Balkan. Sebagai
kawasan yang masih relatif baru
berdiri, negara-negara eks Yu -
goslavia berupaya maksimal
untuk mengobati luka sejarah
kon flik rasial dan meredam
beragam bibit masalah, dengan
berbagai tantangan terkini.
Salah satu tantangan nyatanya
adalah opini media. Vonis
Ratko Mladic, gembong geno -
sida muslim Bosniak (sebutan
kaum muslim Bosnia Her ze go -
vina), oleh Pengadilan Ke ja -
hatan Perang Perserikatan
Bang sa Bangsa (PBB) bulan lalu
justru disambut gempita du -
kungan positif di Beograd. 
Harian Informer , Kurir , dan

Vecernje Novosti bergantian me -
nyikapi vonis tersebut sebagai
putusan tidak adil dan malah
menempatkan Mladic sebagai
pahlawan yang menjadi korban
ketidakadilan dunia. Tentu saja
aneh. Pasalnya, pada saat ber -
samaan, kantor berita BBC
dengan tegas memberitakan
Mladic sebagai “jagal muslim
Bos nia”. Pernyataan dan ke -

beranian media Serbia tersebut
tentu tidak berdiri sendiri.
Afirmasi tersebut sarat makna
dan karenanya bukan hors texte ,
dalam banyak hal justru men -
jadi hantu perdamaian itu sen -
diri. 

Titik Curiga 
Hantu ini terus membayangi

kon solidasi etnisitas dan ne ga -
ra-negara Balkan dalam bentuk
kecurigaan, sinisme, provokasi,
dan semacamnya. Selepas ke -
run tuhan Yugoslavia pada
1992, negara-negara baru ber -
mun culan di bekas kekuasaan
Yugoslavia dalam kedaulatan
Kroasia, Bosnia-Herzegovina,
Makedonia Utara, Slovenia,
Montenegro, Kosovo - Voj vo -
dina, dan Serbia. 
Namun, meski

tidak sebesar muslim
Bos nia, memori ke -
lam konflik an ta ret -
nis juga dialami muslim di
Albania, Kroasia, Bul  garia,
Kosovo, Mon te ne gro, dan se -
kitarnya, khu sus nya da lam
kon flik dengan etnis Serbia
dalam bentuk ethnic  cleansing
dan beragam in ti mi dasi fisik.
Dalam posisi demikian, muslim
Balkan jus tru kerap di kon -
struksi men jadi titik curiga dan
ba han dasar islamofobia di
Eropa Tenggara, bah kan saat
mereka adalah korban genosida
itu sendiri sebagaimana yang di -
alami mus lim Bosnia-Her ze go -
vina dan Kosovo. 

Di luar Asia dan Afrika, Bal -
kan adalah rumah terbesar bagi
kaum muslim dengan Dinasti
Ottoman sebagai pembuka
jalan dan peletak dasar nilai dan

peradaban Islam. Namun,
capaian peradaban dan nilai
islami yang di bangun Di nasti
Otto man di wilayah Balkan
selama 500 tahun berusaha di -
ka bur kan dengan anggapan
bar baris me, nalar perang, dan
stigma ne gatif lain yang

membangun islamofobia. Bisa
dipahami, posisi Balkan sebagai
titik temu Eropa dan Asia
sangat mungkin akan dinilai
me re potkan ba nyak pihak dan
kekuatan utama jika ber -
kembang dengan op ti mal.   

Stigma dan 
Harapan Damai 
Secara umum, gerakan is la -

mofobia di kawasan Balkan di -
inisiasi beberapa sumber. Per -
tama, gerakan yang di pe -
lopori pan dangan dan ge -
rakan ke lom p ok sayap ka -
nan. Per dana Menteri
Hungaria Vik tor Ok bin
dapat dikatakan berada
di garis depan da lam me -
nyuara kan pe no lak an
dan tudingan ne ga tif
pada muslim Bal kan.
Karena masih be -
rupa ne gara-ne -
gara muda yang
me nga lami ma sa -
lah perbatasan dan
et nisitas, negara-
ne gara Balkan tetap
me nga lami ma sa lah

pe ngungsi di be be rapa negara. 
Terhadap pe ngungsi mu s -

lim Balkan yang men cari
suaka, misalnya, Okbin de -
ngan lan tang menya takan pe -
no lakan dan me ngatakan me -
reka se ba gai perusuh per -
adaban Nasrani dan Yahudi.
Pan dangan Okbin jelas des -
truktif untuk ide per damaian.
Ujaran tersebut juga tidak bisa

disepelekan, bukan hanya ka -
rena disampaikan seorang
pim pinan pe me rin tahan di
Eropa Timur, tapi juga karena
kematangan dan ke de wasaan
ber bangsa dan ber ne gara ne -
ga ra-negara eks Yu go slavia
ma sih rentan dan rawan kon -
flik. 

Kedua, pembiaran dan pe -
ngabaian sentimen publik.
Pem berian Hadiah Nobel bi -
dang Sastra bagi Novelis Austria
Peter Handke pada 2019 me -
nimbulkan ge lom bang pe no -
lakan besar di k a langan muslim
Balkan. Pa sal nya, Handke se -
cara nyata mem beri dukungan
pada Ra do van Karadzic dan
Ratko Mladic, serta menolak
ada nya ge no sida muslim Bos -
nia. Pem berian Nobel ini jelas
melukai perasaan warga mu -
slim Balkan karena sama halnya
memberi apresiasi dan du -
kungan terhadap keseluruhan
pan dangan Handke. 
Namun, penolakan warga

muslim Balkan tidak digubris.
Dalam konteks yang sama,
pan dangan Handke mengenai
tra gedi muslim Bosnia se ba -
ngun dengan ide pemikir ba ha -
sa ter kemuka Noam Chomsky
dalam Yugoslavia, Peace, War,
and Dissolution (2018). Ke dua -
nya mewakili pandangan
banyak pemikir dan sejarawan
yang mengabaikan fakta ge -
nosida dan acuh tak acuh pada
sen ti men muslim Balkan yang
ta’awun pada upaya mem -

bangun solidaritas dan ke ber -
samaan antaretnis dan an ta -
ragama.   
Di Sarajevo, ibu kota

Bosnia-Herzegovina, mi sal -
nya, niat dan upaya mem -
bangun to le ran si itu terlihat
nyata. Se ba gaimana laporan
International Religious Freedom
2021 yang dirilis Pemerintah
Amerika Serikat, dengan po -
pulasi 51% lebih muslim Sunni,
muslim Bos nia bahu membahu
mem bangun kehidupan ber -
agama yang guyub dengan
umat Gereja Ortodoks Roma,
Gereja Or to doks Serbia, dan
Yahudi. 
Kebersamaan ini sejalan

dengan catatan positif pe -
ringkat Bosnia Herzegovina
pada Global Peace Index  (GPI)
2020 yang dilansir Institute for
Economics and Peace. Di du -
kung regulasi toleransi be ra -
gama yang relevan, muslim
Bos nia berkontribusi besar
dalam capaian ranking 72 GPI,
dengan tren positif dari ca -
paian sejenis sebelumnya. 
Narasi kebersamaan dan

capaian positif muslim Bosnia
rasanya terlalu naif jika harus
berhadapan dengan ke pen ting -
an sempit dan pandangan se pa -
ratis mengenai isla mo fobia di
Balkan. Sebaliknya, muslim
Bal kan telah me nunjukkan niat
dan tindakan konstruktif un -
tuk kehidupan beragama dan
se mangat to leransi yang de -
mikian positif. p
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