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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Seperti yang sudah banyak dibicarakan bahwa keberadaan muslim di 

Negara-Negara barat salah satunya benua Eropa merupakan salah satu hal yang 

mengkhawatirkan bagi masyarakat Eropa yang mayoritas penduduknya adalah 

non-muslim. Muslim sering kali dianggap sebagai kelompok ekstrimis yang dapat 

membahayakan kehidupan Negara mereka, kebencian masyarakat terhadap 

muslim dapat kita lihat meningkat setelah pengeboman yang dilakukan oleh ISIS 

di Perancis beberapa waktu lalu. Hal ini semakin menebarkan kebencian di 

beberapa Negara Eropa. Sebagai benua dengan jumlah imigran muslim yang 

banyak khususnya di Jerman dan Perancis1, tentu kejadian-kejadian seperti 

pengeboman yang dilakukan oleh ekstrimis muslim akan membawa kekhawatiran 

tidak hanya kepada muslim itu sendiri tetapi juga masyarakat yang tinggal di 

Negara yang menjadi korban pengeboman. 

Kebencian masyarakat sudah berkembang tidak hanya karena pengeboman 

yang dilakukan oleh ISIS di Perancis melainkan sejak pengeboman yang 

dilakukan Al-Qaeda di Inggris dan Spanyol beberapa tahun yang lalu. Kebencian 

tersebut disalurkan melalui protes yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk 

rasa tidak suka masyarakat terhadap muslim. Masyarakat melakukan protes untuk 

                                                           
1 Hackett, Conrad (2016, Juli 19). 5 facts about the Muslim population in Europe. PEW Research 
Center (online), (http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-
population-in-europe/ diakses pada tanggal 21 Oktober 2016) 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
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pelarangan pembangunan masjid salah satunya2. Mereka juga protes dengan 

membawa spanduk bertuliskan “protests against the islamistion of the west”, dan 

“no surrender to terrorist, not now not ever” ada pula yang bertuliskan “no more 

mosques”3. Tidak hanya itu dalam protes tersebut ada yang mengatakan bahwa: 

 “It’s not the white Christians that causing any trouble, it’s the Muslim 

who are causing the trouble”4. 

 Terlihat bahwa bagaimana masyarakat memandang kaum Muslim di 

negaranya yakni sebagai sebuah ancaman, mereka merasa bahwa Muslim akan 

mengambil alih Negara mereka. Sikap masyarakat yang demikian lah yang 

memberikan kekhawatiran bagi masyarakat Muslim yang sebenarnya tidak 

bersalah, 57% masyarakat muslim di Negara-Negara barat merasa diperlakukan 

tidak adil oleh masyarat di Negara tempat mereka tinggal baik itu secara sosial 

maupun politik5. Sikap masyarakat yang tidak nyaman dengan keberadaan muslim 

di Eropa dinyatakan dalam survey yang dilakukan oleh PEW Research Center 

Global Attitude and Trends yang menyatakan bahwa banyak Negara Eropa yang 

memandang negatif keberadaan muslim di negaranya. Dalam survey yang baru 

dirilis pada tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa Negara Eropa yang paling sulit 

memandang positif masyarakat muslim di negaranya adalah Hungaria dan Italia, 

72% untuk Hungaria dan 69% Italia. Persentase tersebut menunjukkan bahwa 

                                                           
2 Vice News (2015, Maret 4). Anti-Islamists Demonstrate in Britain: Hate in Europe. Youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=lJaiJ_maUEY diakses pada tanggal 24 November 2016) 
3 Ibid. 
4 ibid 
5 Gallup. Islamophobia : Understanding Anti-Muslim Sentiment in The West, (online). 
(http://www.gallup.com/poll/157082/islamophobia-understanding-anti-muslim-sentiment-
west.aspx diakses pada tanggal 12 Oktober 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=lJaiJ_maUEY
http://www.gallup.com/poll/157082/islamophobia-understanding-anti-muslim-sentiment-west.aspx
http://www.gallup.com/poll/157082/islamophobia-understanding-anti-muslim-sentiment-west.aspx
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masyarakat tidak memiliki sikap positif dalam memperlakukan kaum muslim di 

negaranya. Posisi selanjutnya adalah Polandia dan Yunani dengan persentase 66% 

dan 65%, lalu setelah itu diikuti Spanyol dengan persentase 50%. Sisanya 

termasuk Negara yang dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakatnya 

menerima keberadaan muslim di negaranya dan tidak memperlakukan kaum 

muslim dengan tidak adil. 

 

Figure 1 Views of Muslim6 

Untuk melihat perbedaan hasil survey dengan model yang demikian, maka 

penulis mengambil kasus pengeboman yang terjadi di Madrid pada tahun 2004 

dan London pada tahun 2005 sebagai trigger yang menyebabkan masyarakat 

                                                           
6 Wike Richard (2016, Juli 11). Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, 
Fewer Jobs. (online), (http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-
will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2016) 

http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/
http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/
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memiliki sikap yang demikian terhadap muslim di Negaranya yakni di Spanyol 

dan Inggris. 

Pengeboman yang terjadi dikedua Negara tersebut berdampak kepada cara 

masyarakat memandang kaum muslim di negaranya dimana pasca pengeboman 

Madrid, Spanyol lebih memandang negatif kaum muslim di negaranya 

dibandingkan dengan Inggris. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PEW 

Research, hanya 46% masyarakat di Spanyol yang memandang positif keberadaan 

muslim di negaranya sedangkan masyarakat di Inggris mencapai 72%7. Walaupun 

keduanya mengalami kejadian yang sama, tapi dapat disimpulkan bahwa sikap 

keduanya terhadap muslim berbeda. Dimana Spanyol lebih tidak menyukai 

muslim di negaranya sedangkan Inggris kebalikannya. 

Kejadian pada tanggal 11 Maret 2004 di Spanyol tersebut menewaskan 

sekitar 191 jiwa dan sekitar 2000 lainnya terluka, bom yang diledakkan di dalam 

kereta api tersebut membawa kerusakan yang cukup besar bagi Spanyol dan juga 

memunculkan ancaman baru bagi Spanyol yang dalam hal ini adalah teroris. 

Kejadian tersebut merupakan bom yang terparah sepanjang sejarah Spanyol dan 

merupakan bom pertama yang dilakukan oleh ekstrimis muslim pada saat itu. 

Kejadian yang sebelumnya sempat diduga sebagai salah satu ulah kelompok 

separatis di Spanyol ini kemudian diklaim sebagai kejadian yang dilakukan oleh 

                                                           
7 PEW Research. (2005, July 14). Islamic Extrimism : Common Concern for Muslim andestern 
Publics, (online), (http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-
each-other/ diakses pada tanggal 9 Agustus 2016) 

http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-each-other/
http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-each-other/
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salah satu kelompok militan muslim8 yang berada di Spanyol yang kemudian 

diikuti dengan bukti-bukti serta teridentifikasinya pelaku peledakkan tersebut.  

Pasca peledakkan bom yang terjadi di Madrid pada tahun 2004 tersebut 

masyarakat muslim di Madrid kemudian mengalami kesulitan dalam membangun 

rumah ibadah (masjid) disekitar daerah mereka, pasalnya pasca kejadian tersebut 

surat izin untuk membangun masjid tidak semudah untuk membangun gereja, 

karena setelah kejadian tersebut pemerintah merasa bahwa masjid merupakan 

salah satu tempat keberadaannya teroris dan merupakan tempat kelompok-

kelompok radikal berasal. Setidaknya sekitar 57% penduduk Spanyol turut 

melakukan pencegahan terhadap pendirian masjid, hal ini dikarenakan bagi 

masyarakat Madrid masjid merupakan sumber ancaman terkait dengan terorisme. 

Bahkan presiden pada saat itu yakni Rodriguez Zapatero meminta untuk 

dilakukan pemeriksaan terhadap imam yang ada di masjid dan juga pemeriksaan 

setiap mereka menjalani sholat jum’at9. Masyarakat Madrid juga tidak segan-

segan untuk menuliskn graffiti atau poster yang bertuliskan “there are thousands 

of Islamists settled in Spain as a quarry for terrorists!”10. Walaupun tingkat 

diskriminasi ataupun racism di Spanyol tidak dapat dihitung dengan pasti berapa 

jumlahnya karena tidak ada badan yang setara untuk secara khusus mengurus 

                                                           
8 The Guardian. (2004, Maret 14). We Bombed Madrid, Says Al-Qaeda Tape. (online), 

(http://www.theguardian.com/world/2004/mar/14/spain.terrorism3 diakses pada tanggal 13 
Februari). 
9 Jose Maria. (Juni 2006). SECURITIZATION AND RELIGIOUS DIVIDES IN EUROPE : Muslims In 

Western Europe After 9/11: Why the term Islamophobia is more a predicament than an 

explanation. Hlm. 262 (PDF), (http://www.euro-islam.info/wp-

content/uploads/pdfs/securitization_and_religious_divides_in_europe.pdf diakses pada tanggal 

15 Agustus 2016) 

10 Jose Maria. Ibid hlm 260 

http://www.theguardian.com/world/2004/mar/14/spain.terrorism3
http://www.euro-islam.info/wp-content/uploads/pdfs/securitization_and_religious_divides_in_europe.pdf
http://www.euro-islam.info/wp-content/uploads/pdfs/securitization_and_religious_divides_in_europe.pdf
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persoalan terkait dengan diskriminasi dan racism. Tapi setiap tahunnya lebih dari 

1000 racist attacks terjadi di Spanyol khsusnya bagi para imigran yang ada di 

Spanyol11, bahkan tidak sedikit warga Spanyol yang mengusir imigran untuk 

kembali ke Negara asalnya. 

Selain itu bentuk lain dari pandangan negatif terhadap muslim yang terjadi 

di Madrid ialah pelarangan dalam menggunakan jilbab bagi mereka kaum 

perempuan. Hal ini yang kemudian membuat banyak anak perempuan di Spanyol 

tidak dapat masuk di sekolah swasta karena peraturan sekolah tersebut 

mengharuskan muridnya tidak memakai jilbab. Karena tidak ada sekolah muslim 

di Spanyol, akhirnya mereka dan para anak imigran lainnya harus bersekolah di 

public school walaupun tidak semuanya mau menerima murid berjilbab, sekitar 

67% dipindahkan ke public school dan penerimaan murid muslim di sekolah 

swasta semakin menurun setiap tahunnya hingga 200512. Pelarangan penggunaan 

jilbab ini diperkuat dengan servei yang menyatakan bahwa 43% masyarakat di 

Spanyol melarang masyarakat muslim untuk menggunakan jilbab13. 

Padangan negatif tersebut sungguh berbeda dengan yang terjadi di Inggris 

pasca terjadinya pengeboman tahun 2005. Kejadian yang dikenal dengan 7/7 

attacks di London pada tahun 2005 tersebut telah menewaskan 52 orang dan 700 

orang terluka. Ledakan tersebut terjadi pada pagi hari sebanyak 4 kali dimana ada 

                                                           
11 The Guardian. (2004, November 20). Immigration surge fuels racism in Spain. (online). 
(https://www.theguardian.com/world/2004/nov/20/spain.football diakses pada tanggal 9 
Agustus 2016) 
12 Jose Maria. Ibid hlm. 265. 
13 PEW Research. (2005, July 14). Islamic Extremism : Common Concern for Muslim and Western 
Publics. (online), (http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-
each-other/ diakses pada tanggal 9 Agustus 2016) 

https://www.theguardian.com/world/2004/nov/20/spain.football
http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-each-other/
http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-each-other/
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3 kereta api dan 1 bus yang meledak pada saat itu dan menyebabkan kerusakan 

yang sangat parah di London. Kejadian tersebut merupakan kejadian terburuk 

kedua sepanjang sejarah Inggris. Kejadian tersebut jelas menunjukkan bahwa ada 

kelompok organisasi teroris yakni Al-Qaeda yang beroperasi di Inggris pada saat 

itu dan berusaha untuk memunculkan kemarahan serta kebencian dihati 

masyarakat Inggris14. Tapi pasca kejadian tersebut pandangan negatif warga 

Inggris terhadap muslim tidak mengalami peningkatan yang signifikan seperti 

yang terjadi pada Spanyol. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sikap di 

masyarakat terhadap muslim di kedua Negara tersebut pasca terjadinya 

pengeboman yang dilakukan oleh Al-Qaeda. 

Perbedaan lainnya terkait muslim yang ada di Spanyol dan Inggris ialah 

bahwa Inggris tidak lebih menganggap muslim sebagai kelompok yang 

mengajarkan kekerasan dibandingkan dengan Spanyol. Hal tersebut tertera dalam 

survei yang dilakukan oleh PEW Research yang menyatakan 60% masyarakat 

Spanyol menganggap muslim sebagai kaum yang beraliran kekerasan sedangkan 

hal tersebut hanya 32% di masyarakat Inggris15. Selain itu masyarkat di Inggris 

juga tidak begitu melarang kaum muslim di negaranya dalam hal penggunaan 

jilbab, setidaknya hanya 33% yang tidak mendukung kaum muslim untuk 

                                                           
14 BBC. (2005, Juli 8) London Bombs Killes ‘at Least 50’. (online), 

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4663931.stm diakses pada tanggal 7 Maret 2016) 
15 PEW Research (2006, Juni 22). The Great Divide : How Westerners and Muslims View Each 
Other. (Online), (http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-
muslims-view-each-other/ diakses pada tanggal 9 Agustus 2016) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4663931.stm
http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/
http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/
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menggunakan jilbab16. Padahal kedua Negara ini memiliki kekhawatiran yang 

sama terkait dengan pertumbuhan kelompok ekstrimis di Negara mereka, dimana 

pada kejadian pengemboman di kedua Negara tersebut, kelompok ekstrimisnya 

adalah Al-Qaeda yang mengatasnamakan muslim untuk menjalankan 

pengeboman mereka. Hal ini ditunjukkan melalui survei PEW Research dimana 

77% masyarakat Spanyol dan 70% masyarakat Inggris khawatir dengan adanya 

kelompok ektrimis di Negara mereka17. Walaupun keduanya memiliki tingkat 

kekhawatiran yang sama, namun cara mereka menyikapi masyarakat muslim yang 

ada di Negara mereka berbeda dimana salah satu dari Negara tersebut yakni 

Spanyol tidak bisa menerima keberadaan muslim di Negara mereka seperti yang 

dilakukan Inggris pasca pengeboman yang terjadi.  

Menarik untuk dilihat bahwa Inggris yang selama ini cukup dikatakan 

sebagai negaranya yang lebih memiliki sentiment buruk terhadap muslim yang 

ada di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitaan bahwa mengenai 

diskriminasi pekerjaan terhadap warga muslim di Inggris18 yang menyebabkan 

banyak muslim di Inggris khususnya pria yang menjadi pengangguran sedangkan 

wanita muslim lebih sedikit yang mendapat pekerjaan dibandingkan dengan yang 

non-muslim. Selain itu dari adanya survey yang menyatakan bahwa korban dari 

                                                           
16 PEW Research. (2005, July 14). Islamic Extremism : Common Concern for Muslim and Western 
Publics. (online), (http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-
each-other/ diakses pada tanggal 9 Agustus 2016) 
17 PEW Research (2005, Juli 14). Islamic Extremism : Common Concern for Muslim and Western 
Publics. (online), (http://www.pewglobal.org/2005/07/14/ii-how-non-muslim-publics-view-
muslims/ diakses pada tanggal 9 Agustus 2016) 
18 Roger Dobson (2014, November 30). British Muslims face worst job discrimination of any 
minority group, according to research. The Independent (online), 
(http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/british-muslims-face-worst-job-
discrimination-of-any-minority-group-9893211.html diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 

http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-each-other/
http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-each-other/
http://www.pewglobal.org/2005/07/14/ii-how-non-muslim-publics-view-muslims/
http://www.pewglobal.org/2005/07/14/ii-how-non-muslim-publics-view-muslims/
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/british-muslims-face-worst-job-discrimination-of-any-minority-group-9893211.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/british-muslims-face-worst-job-discrimination-of-any-minority-group-9893211.html
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stereotype negatif terhadap muslim meningkat dari 69% menjadi 93,3%19. Hal ini 

membuktikan bahwa Inggris merupakan negara yang terlihat lebih memiliki 

sentiment buruk terhadap muslim di Negara, sedangkan Spanyol yang dianggap 

tidak memiliki sentiment buruk terhadap muslim di negaranya karena merupakan 

Negara dengan peradaban muslim pertama sehingga masyarakatnya lebih toleran 

terhadap muslim, namun pada survey PEW dikatakan bahwa ternyata Spanyol 

yang lebih memandang negatif muslim di negaranya dibandingkan dengan Inggris 

(figure 1). Selain itu 83% masyarakat muslim di Inggris justru bangga tinggal dan 

menjadi warga Inggris20. Untuk itu penulis ingin melihat perbedaan yang muncul 

dari faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan sikap masyarakat dikedua 

Negara tersebut pasca pengeboman sehingga memuncul hasil survei attitude yang 

berbeda terhadap muslim dikedua Negara tersebut. Oleh karena itu penulis 

mengambil judul : Analisis Komparatif Hasil Survei Attitude Masyarakat Spanyol 

dan Inggris Terhadap Muslim Pasca Pengeboman Madrid 2004 dan London 2005.   

    

1.2  Rumusan Masalah 

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perbedaan hasil survei attitude  

masyarakat di Madrid dan London pasca pengeboman yang terjadi di Madrid 

tahun 2004 dan London tahun 2005?   

                                                           
19Aftab Ali, (2015, November 15). New report highlights ‘sharp rise’ in anti-Muslim attacks and 
‘environment of hate’ in Britain.  The Independent (online), 
(http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/new-report-highlights-sharp-rise-in-anti-
muslim-attacks-and-environment-of-hate-in-britain-a6739596.html diakses pada tanggal 16 
Januari 2017) 
20 Gov.Uk (2013, Januari 24). Tell MAMA (Measuring Anti-Muslim Attacks) speech. (online), 
(https://www.gov.uk/government/speeches/tell-mama-measuring-anti-muslim-attacks-speech 
diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/new-report-highlights-sharp-rise-in-anti-muslim-attacks-and-environment-of-hate-in-britain-a6739596.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/new-report-highlights-sharp-rise-in-anti-muslim-attacks-and-environment-of-hate-in-britain-a6739596.html
https://www.gov.uk/government/speeches/tell-mama-measuring-anti-muslim-attacks-speech
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1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mencari tahu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan respon 

publik masyarakat Spanyol dengan masyarakat Inggris pasca ledakan yang 

terjadi.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan hasil 

survei di kedua negara Eropa tersebut yakni Spanyol dan Inggris sehingga 

menyebabkan munculnya opini yang berbeda di kedua negara tersebut. 

3. Untuk mengetahui konstruksi sosial yang ada di kedua negara tersebut 

mengenai muslim khususnya terkait dengan pandangan negatif kepada 

muslimdikedua negara tersebut.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan,dapat memberikan sutu karya peneliti 

baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi. 

2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang 

telah diperoleh secara teori di lapangan. 

3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan 

ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama..  



11 
 

BAB II  

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 studi terdahulu untuk 

membantu menganalisa kasus yang ditulis dalam penelitian ini. Studi terdahulu 

yang pertama adalah Tulsan milik Kenneth A. Rasinski dan Tom W. Smith yang 

berjudul A Comparison of Public Responses to Terrorist Attacks in Spain and the 

United States. Dalam penelitian tersebut yang menjadi pembahasan utama adalah 

mengenai respon publik terkait kekhawatiran mereka terhadap teroris pasca 

pengeboman yang terjadi di AS pada September 2001 dan juga di Spanyol pada 

Maret 2004. Selain itu penelitian ini juga membandingkan kebanggaan 

masyarakat di kedua negara tersebut kepada negara mereka sendiri (national 

pride).  Hasil yang didapatkan berdasarkan survey yang dimiliki dalam penelitian 

tersebut ialah bahwa tingkat kekhawatiran yang ada pada warga Madrid lebih 

rendah dibandingkan warga New York yang pada saat itu juga mengalami 

kejadian yang sama. Hasil kedua mengenai kebanggan masyarakat terhadap 

negaranya didapatkan bahwa warga New York lebih memiliki kebanggaan 

terhadap AS dibandingkan Madrid terhadap Spanyol hal ini terlihat dari respon 

masyarakat terkait kebijakan AS untuk menginvasi Irak dimana mayoritas warga 

AS mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap teroris 

sedangkan warga Spanyol justru menolak pemerintah mendukung kebijakan 

tersebut dan menyalahkan pemerintah karena telah mendukung kebijakan tersebut 



12 
 

sehingga menyebabkan mereka harus menerima akibat yakni sebagai korban dari 

pengeboman yang dilakukan oleh teroris. 

Persamaan dari  penelitian ini dengan yang dilakukan penulis ialah karena 

dalam penelitian ini Kenneth A. Rasinski dan Tom W. Smith menggunakan 

metode perbandingan untuk melihat hasil bagaimana respon publik kedua negara 

dan national pride dalam masyarakat dikedua negara tersebut. Kesamaan lainnya 

ialah Kenneth A. Rasinski dan Tom W dalam penelitiannya menggunakan kasus 

pengeboman di dua negara dan salah satunya adalah negara Spanyol yang juga 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. 

Perbedaan yang muncul dalam tulisan Kenneth A. Rasinski dan Tom W 

dengan yang dilakukan penulis adalah konsep yang digunakan. Penulis 

menganalisis opini publik dengan melihat faktor-faktor pembentuk opini publik 

yang akan digunakan sebagai variabel untuk dibandingkan sedangkan dalam 

tulisan Kenneth A. Rasinski dan Tom W, survey menjadi cara yang digunakan 

untuk menganalisis kasus tersebut. Perbedaan selanjutnya adalah penulis tidak 

menganalisis national pride dalam penelitian ini tapi mungkin national pride 

dapat mempengaruhi opini publik yang terbentuk dikedua negara dalam penelitian 

ini. 

Studi terdahuu yang kedua merupakan thesis milik Ahmad Sehu dengan 

judul Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Opini Khalayak Tentang Citra Masjid 

(Survei Opini Masyarakat Tentang Masjid Raya Al Ittihaad). Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Ahmad Sehu terdapat persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yakni konsep opini publik yang membahas mengenai 
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faktor pembentukan opini publik yang terdiri dari 3 faktor yaitu belief, attitudes, 

dan perception yang dimana ketiga hal tersebut dipengaruhi oleh unsur-unsur 

seperti latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan 

juga melalui berita-berita yang berkembang. 

Perbedaan dalam tulisan ini ialah kasus yang digunakan serta teknik 

pengumpulan data yang dilakukan. Karena lingkup penelitiannya cenderung lebih 

kecil, sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan survey sendiri dengan 

turun ke lapangan untuk memberikan kuisioner terkait kasus yang ingin dianalisis. 

Selain itu kasus yang digunakan juga bukan merupakan isu terorisme maupun isu 

mengenai pengeboman. Selain itu dalam thesis ini, peneliti tidak hanya meneliti 

opini publik tapi juga meneliti mengenai citra masjid dikalangan masyarakat 

sekitarnya, sehingga memerlukan konsep tambahan mengenai pencitraan untuk 

membahas kasus yang diambil sebagai penelitian sedangkan dalam penelitian ini 

penulis tidak membahas mengenai citra muslim di mata masyarakat. 

Studi terdahulu yang terakhir merupakan tulisan milik Karl Kaltenthaler, 

William J. Miller, Stephen Ceccoli, dan Ron Gelleny yang berjudul The Sources 

of Pakistani Attitudes toward Religiously motivated Terrorism. Dalam tulisan 

tersebut penulis menjelaskan mengenai opini publik di Pakistan terhadap serangan 

teror, khususnya pada faktor attitudes dengan mengeksplorasi mengenai 

gambaran umum dari sikap masyarakat Pakistan terhadap terorisme serta 

masyarakat mana yang memiliki kemungkinan untuk mendukung terorisme di 

Pakistan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa sebagian besar 
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masyarakat Pakistan menentang terorisme apalagi jika kelompok teroris tersebut 

menyerang warga Pakistan itu sendiri. 

Untuk menganalisis opini publik dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan studi pustaka yakni melalui survey-survey yang ada untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitiannya dengan menggunakan 

survey milik Pakistan from the 2005 Pew 17 Nation Global Attitudes Survey, the 

2007 World Public Opinion Muslim Public Opinion on U.S. Policy, Attacks on 

Civilians, and al Qaeda Survey, dan the 2008 Terror Free Tomorrow May-June 

Pakistan National Survey. 

Persamaan dari penelitian ini ialah topik yang dibahas mengenai opini publik, 

namun dalam penelitian ini variabel yang dianalisis hanyalah variabel attitudes 

tidak semua faktor dalam opini publik yang digunakan. Selain itu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka yakni melalui survey-

survey dan juga sejarah mengenai terorisme di Pakistan, tidak seperti penelitian 

opini publik pada umumnya yang menggunakan kuisioner. Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah kasus yang digunakan berbeda dengan penelitian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, selain itu dalam tulisan Karl Kaltenthaler tidak 

membahas mengenai faktor belief dan juga perception, beliau hanya 

menggunakan satu variabel untuk dianalisa bukan melihat secara keseluruhan 

bagaimana opini publik itu terbentuk.  
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2.2 Kerangka Konseptual  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep opini publik untuk 

menjawab rumusan masalah. Penulis menggunakan konsep opini publik karena 

dalam tulisan milik Daniel Katz, beliau menyatakan bahwa : 

“Opinion is the verbal expression of an attitude”21. 

Berdasarkan tulisan Katz, attitude merupakan bagian yang sama dengan 

opini, dimana attitude dipengaruhi oleh seorang individu baik itu leader ataupun 

follower. Oleh karena itu opini dapat dipahami atau dimengerti dengan melihat 

bagaimana attitude dalam seorang individu dan juga proses yang membuat attitude 

berubah. Hanya saja dalam tulisan Katz, penulis tidak menggunakan indikator  

attitudes seperti yang dijelaskan oleh Katz. Karena indikator yang digunakan oleh 

Katz merupakan indikator yang bersifat psikologi sehingga tidak dapat dijelaskan 

dalam studi literatur dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Penulis mengambil konsep opini publik milik Kasali karena menganggap 

bahwa konsep tersebut dapat menjelaskan perbedaan survei attitude yang berbeda 

pada masyarakat di Spanyol dan Inggris. Dalam tulisan Kasali, secara umum opini 

publik dapat didefenisikan sebagai efek komunikasi dalam bentuk pernyataan yang 

bersifat konstroversial dari sejumlah orang sebagai pengekspresian sikap terhadap 

masalah sosial yang menyangkut kepentingan umum. Opini tersebut muncul 

karena adanya permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam 

                                                           
21 Katz, Daniel (2015). The Functional Approach To The Studies of Attitudes. (online), 
(http://psych.colorado.edu/~chlo0473/teaching/2015_F/articles/Katz_1960.pdf diakses pada 
tanggal 19 November 2016). 

http://psych.colorado.edu/~chlo0473/teaching/2015_F/articles/Katz_1960.pdf
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tulisan milik Kasali, opini publik sendiri dibentuk melalui beberapa unsur pokok 

yakni22 : 

1. Belief  

Kepercayaan tentang sesuatu yang didalamnya menyangkut pengalaman di 

masa lalu yang tentu di dalamnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

pikiran, ingatan, serta interpretasi terhadap sesuatu. Selain itu belief 

didefinisikan sebagai salah satu konstruksi mental yang paling dasar dalam hal 

memaknai sesuatu fenomena yang terjadi. Belief menjadi dasar atau 

merupakan komponen kunci pemahaman seseorang mengenai berbagai 

fenomena yang terjadi maupun pemahaman terhadap orang lain. Reaksi yang 

muncul dari seseorang kepada orang lain atau sebuah fenomena didasarkan 

pada belief dan juga persepsinya terhadap hal tersebut. 

 

2. Attitude 

Merupakan keadaan yang sangat dipengaruhi oleh ide-ide yang ada. 

Attitude sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni23 : (1) Pengalaman, 

dalam hal ini pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman yang sangat 

membekas sehingga mempengaruhi sikap seseorang dalam merespon sesuatu 

maupun kejadian yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. (2) 

Kebudayaan yan dimiliki oleh orang atau kelompok tersebut. Perbedaan 

kebudayaan yang dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu mempengaruhi 

                                                           
22 Kasali, Rhenald. (2003). Manajemen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. 
23 Ibid. 
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sikap mereka dalam merespon keadaan di sekitarnya. (3) Orang yang 

dianggap penting, dalam hal ini adalah kelompok atau orang yang menjadi 

acuan dasar dari sumber pengetahuan seseorang yang membantu mereka 

menentukan opini dan juga sikap sebagai respon terhadap kondisi yang sedang 

terjadi. (4) Media massa, yang merupakan faktor penting dalam pembentukan 

tidak hanya sikap namun juga opini publik. Karena media menjadi salah satu 

alat yang dapat membentuk cara berpikir seseorang sehingga memunculkan 

sebuah opini tertentu berdasarkan media massa yang dilihat ataupun baca. 

3. Perception 

Persepsi didefinisikan sebagai cara seseroang memaknai sesuatu hal. 

Dalam konsep opini publik itu sendiri dipecah lagi kedalam faktor-faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya persepsi. Persepsi terdiri dari 4 faktor yaitu24 : 

(1) latar belakang budaya. Dalam kebudayaan, ada 6 unsur yang dapat secara 

langsung mempengaruhi persepsi orang atau kelompok yakni, kepercayaan 

(belief) dan nilai (values), pandangan dunia (world view), organisasi sosial, 

human nature, orientasi kegiatan, dan juga persepsi tentang diri dan orang 

lain25. (2) pengalaman masa lalu, dianggap sebagai salah satu landasan yang 

membentuk cara pandang seseorang dan juga pendapat. (3) nilai-nilai yang 

dianut, meliputi norma, moral, serta agama yang dianut dan berlaku di 

masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sesuatu yang dianggap baik dan yang 

dianggap buruk. (4) berita-berita yang berkembang (media massa). Karena 

                                                           
24 Kasali, Rhenald. (2003). Manajemen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. 
25 Deddy Mulyana. (2005). Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar. 
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dalam konsep opini publik, persepsi dianggap sebagai faktor yang membentuk 

opini masyarakat mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Untuk latar 

belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan berita 

yang berkembang tentu mempengaruhi persepsi yang akan terbentuk dalam 

tiap individu yang akan berlanjut ke masyarakat mengenai permasalahan yang 

ada di lingkungan masyarakat. Jika tiap individu memiliki kesamaan persepsi 

terhadap permasalahan tersebut baik itu kesamaan kekecewaan, kegembiraan 

maupun pengalaman emosional lainnya, maka akan terbentuklah apa yang 

disebut sebagai opini publik yakni opini milik masyarakat itu sendiri26. 

Namun dalam penelitian ini penulis tidak akan menjelaskan mengenai 

variabel belief dan perception bukan karena variabel tersebut tidak relevan dalam 

opini publik melainkan karena penulis hanya akan menjelaskan attitude sebagai 

bagian dari opini. Selain itu karen penulis bergerak dari suvei attitude milik PEW 

Research dan juga dikarenakan belief dan perception  tidak memiliki angka 

persentase yang dapat diukur sehingga tidak dapat dijelaskan. 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

Konsep yang digunakan untuk menganalisa perbandingan kasus ini adalah 

konsep  opini publik. Melalui konsep tersebut dapat menjelaskan perbedaan yang 

muncul dari kedua kasus tersebut dengan melihat variabel dalam konsep opini 

publik. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat faktor yang membentuk opini 

publik yakni attitude, dengan bantuan indikator-indikator yang disebutkan dalam 

faktor pembentuk attitude tersebut. 

                                                           
26 Kasali, Rhenald. (2003). Manajemen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. 
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Dalam faktor pembentukan opini publik yakni attitudeakan menjelaskan 

bagaimana warga Madrid dan London dalam menyikapi keadaan yang terjadi 

dinegaranya pasca pengeboman tersebut yang tentu hal ini akan mempengaruhi 

opini publik yang muncul di keduanya, Madrid dan London. Perbedaan sikap 

yang muncul antara keduanya pasca peristiwa yang terjadi tentu akan memicu 

munculnya perbedaan opini publik di keduanya. Dalam hal ini ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi attitude yang akan digunakan penulis sebagai 

indikator dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Pengalaman 

Pengalaman masa lalu dalam arti melihat persitiwa apa saja yang 

terjadi di Spanyol dan Inggris sebelum pengeboman yang terjadi. Dengan 

membandingkan kejadian yang terjadi sebelumnya dapat membantu 

menemukan perbedaan dalam opini di kedua negara tersebut terkhusus di 

Madrid dan London. Dalam hal ini penulis ingin melihat aksi-aksi 

terorisme yang pernah terjadi di kedua negara yakni Spanyol dan Inggris 

khususnya mengenai peristiwa pengeboman dan peristiwa yang dilakukan 

oleh militan muslim seperti penembakan, penculikan, maupun tindakan 

mengancam lainnya. 

Penulis ingin melihat apakah kedua negara tersebut memiliki 

pengalaman-pengalaman kejadian seperti itu, karena jika salah satunya 

lebih banyak mengalami tindakan kejahatan teroris maka hal itu tentu 

mempengaruhi perbedaan opini publik yang muncul di Madrid dan 

London pasca pengeboman yang terjadi. 
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Selain itu penulis juga akan melihat mengenai sejarah muslim di 

Inggris dan Spanyol. Penulis ingin melihat apakah sejak awal masyarakat 

menerima keberadaan muslim di negaranya atau tidak, penulis juga ingin 

melihat apakah ada perubahaan sikap (attitude) masyarakat terhadap 

muslim pasca pengeboman dengan sebelum pengeboman terjadi. Dengan 

melihat sejarah masuknya muslim di Inggris dan Spanyol, penulis 

berharap dapat melihat bagaimana masyarakat di London dan Madrid 

memperlakukan masyarakat muslim yang ada di negaranya apakah ada 

perubahan atau tidak. 

b. Kebudayaan 

Kebudayaan menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi opini 

publik karena kebudayaan dapat mempengaruhi persepsi dan juga sikap 

yang akan diwujudkan, sehingga perbedaan kebudayaan antara Spanyol dan 

Inggris dapat menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi perbedaan 

attitude di keduanya. 

c. Orang yang dianggap penting 

Orang yang dianggap penting dapat dilihat juga sebagai pemerintah 

yang memiliki peran penting dalam membentuk sikap masyarakatnya 

terhadap kejadian tersebut. Jika pemerintah memiliki kredibilitas yang baik 

dimata masyarakatnya maka masyarakat cenderung akan mempercayai 

pemerintah dan opini publik yang muncul akan berpihak kepada 

pemerintah begitu juga sebaliknya. Penulis dalam hal ini ingin mencari tau 

siapakah yang menjadi opinion leader di kedua negara tersebut khususnya 
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pada masyarakat Madrid dan London, dengan mengambil perdana mentri 

sebagai opinion leader. Sehingga penulis akan melihat statement-statement 

dari pemerintah terkait terorisme dan masyarakat muslim di negaranya. 

d. Media massa 

Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana media 

mempengaruhi attitude masyarakat Madrid dan London dengan melihat 

dari caramedia di Spanyol dan Inggris dalam memberitakan pengeboman 

yang terjadi di Madrid dan London sehingga menyebabkan kedua 

masyarakat merespon kejadian tersebut dengan cara yang berbeda. Selain 

itu penulis juga ingin melihat apakah media menghubungkan kasus 

tersebut dengan kebijakan AS sehingga menyebabkan respon kedua 

masyarakat berbeda. 

Dengan membandingkan fungsi media tersebut di kedua negara 

yakni Spanyol dan Inggris pasca terjadinya peristiwa pengeboman yang 

dilakukan oleh militan muslim tersebut. 
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Teori dan 

Konsep 

Variabel Indikator Keterangan 

Opini 

Publik 

Belief Pengalaman masa lalu 

(ingatan masa lalu) 

 

 Attitude - Pengalaman 

- Kebudayaan yang 

dimiliki 

- Orang yang dianggap 

penting 

- Media massa 

- Peristiwa terkait 

terorisme dan 

pengeboman yang terjadi 

dalam sejarah peristiwa 

Spanyol dan Inggris. 

- Perbedaan kebudayaan 

yang ada dikedua negara 

tersebut. 

- Melihat opinion leader 

dikedua negara tersebut 

khususnya pada 

masyarakat Madrid dan 

London, apakah 

pemerintah atau bukan. 

- Terkait fungsi media 

yakni agenda setting dan 

framing. Serta ingin 

melihat headline berita 
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yang dipublikasikan oleh 

media terkait kaum 

muslim. 

 Percception Latar belakang 

kebudayaan, 

Pengalaman masa lalu, 

Nilai, norma (values), 

Berita (media massa) 

 

 

 

2.4 Alur Pemikiran 

Berdasarkan adanya perbedaan opini publik antara masyarakat Madrid dan 

London pasca terjadinya peristiwa pengeboman pada tahun 2004 dan 2005, maka 

penulis akan menganalisis perbedaan tersebut berdasarkan konsep opini publik 

dengan alur pemikiran yang didasarkan pada faktor-faktor pembentuk opini 

publik demikian : 

Pengalaman masa 
lalu, orang yang 
dianggap penting, 
kebudayaan, dan 
juga informasi 
melalui media 
massa.

Attitude

Hasil survei 
attitude 
masyarakat Madrid 
dan London pasca 
pengeboman yang 
terjadi.
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2.5 Argumen Utama 

Perbedaan hasil survei attitude masyarakat di Spanyol dan Inggris dalam 

menanggapi kejadian terorisme yang terjadi di negaranya pada tahun 2004 dan 

2005 dikarenakan dari indikator-indikator yang mempengaruhi attitude 

masyarakat dalam konsep opini publik yakni pengalaman masa lalu, kebudayaan, 

orang yang dianggap penting, dan juga media massa di kedua Negara tersebut 

yakni Spanyol dan Inggris masing-masing memiliki perbedaan. Namun demikian 

tidak semua indikator memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi 

attitude kedua masyarakat yang berbeda berdasarkan survei PEW Research salah 

satunya adalah pengalaman masa lalu. Indikator yang dapat dikatakan signifikan 

dalam mempengaruhi attitude masyarakat Spanyol dan Inggris terhadap muslim 

ialah kebudayaan, orang yang dianggap penting, dan media massa. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian yang deskriptif 

dengan melakukan perbandingan terhadap dua kasus yang memiliki respon yang 

berbeda. Dimana dalam penelitian ini berusaha memaparkan penyebab terjadinya 

perbedaan hasil survei attitude yang terjadi pasca ledakan di London pada tahun 

2005 dan di Madrid pada tahun 2004 dengan menggunakan konsep opini publik 

untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi attitude masyarakat yang 

terjadi pada kedua negara tersebut.  

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

3.2.1 Batasan Kajian 

Batasan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai 

faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan sikap masyarakat di Madrid 

dan London pasca pengeboman yang terjadi di Madrid tahun 2004 dan 

London tahun 2005 yang menyebabkan munculnya pandangan negatif 

terhadap muslim di Spanyol yang relatif tinggi sedangkan hal tersebut 

tidak terjadi di Inggris. Dalam tulisan ini, peneliti akan menganalisis kasus 

tersebut dengan membandingkan keduanya menggunakan konsep opini 

publik berdasarkan faktor attitude yang mempengaruhi pembentukan opini 

publik. 
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3.2.2 Batasan Waktu 

Karena penulis menggunakan metode perbandingan dengan objek 

penelitiannya adalah 2 hal yang berbeda yakni Madrid dan London, 

dimana keduanya mengalami kejadian pengeboman di tahun yang berbeda 

yakni 2004 dan 2005. Untuk itu penulis hanya akan melihat perbedaan dari 

faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan attitude  keduanya pasca 

pengeboman yang terjadi yakni Madrid pasca bom 2004 dan London pasca 

bom 2005. Karena di tahun tersebut tepatnya pasca pengeboman terjadi, 

keduanya menunjukkan adanya perbedaan respon masyarakat yang cukup 

kontras menurut penulis dimana Madrid cenderung kontra terhadap 

muslim sedangkan London cenderung pro terhadap muslim padahal 

keduanya merupakan bagian dari negara Eropa, dan juga mengalami kasus 

ledakan bom yang dilakukan oleh aktor yang sama yakni ekstrimis muslim 

yakni Al-Qaeda. Namun respon keduanyaa berbeda dalam menanggapi 

kasus yang terjadi.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data. Sebagian besar, penulis melaksanakan studi literatur. 

Referensi yang digunakan adalah buku, jurnal,  dan informasi online terkait 

dengan pembahasan mengenai opini publik yang berupa tindakan (attitude), 

survei attitude, dan juga stereotype terhadap muslimdi Eropa secara khusus di 

Spanyol dan Inggris serta informasi terkait faktor yang membentuk attitude di 

kedua negara tersebut, selain itu juga informasi mengenai variabel-variabel yang 
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digunakan dalam penelitian mengenai pembentukan opini publik beserta faktor-

faktornya sehingga dapat menjelaskan perbedaan yang muncul dari kedua kasus 

tersebut. Penelitian ini berdasarkan literature studi yang di dapat dari : 

a. Perpustakaan fakultas ilmu social dan ilmu politik, universitas 

brawijaya, 

b. Perpustakaan umum kota malang, 

c. Situs jurnal online 

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka cakupan 

dalam pengumpulan data meliputi kumpulan data empiris. Studi pustaka (studi 

terdahulu) hasil pengamatan, data melalui media cetak maupun online, berita, dll. 

Sehingga penulis memperoleh data untuk mendukung penulisan makalah ini 

melalui studi pustaka dan hasil pengamatan melalui berita baik dari media cetak 

maupun online.   

3.4 Teknik Analisa Data 

3.4.1 Pemilihan Data Yang Sesuai 

Pemilihan data yang sesuai merupakan komponen utama dalam 

mencari data. Dari sini penulis dapat mencari data baik yang sesuai dengan 

konsep yang ingin digunakan, maupun dengan mencari data yang sesuai 

dengan isu yang diambil. Untuk itu penulis mengambil data yang sesuai 

dengan kasus pengeboman dan juga konsep opini publik, antara lain 

sebagai berikut : 

a. Survey attitude Spanyol pasca bom 2004 



28 
 

b. Survey attitude Inggris pasca bom 2005 

c. Sejarah peristiwa pengeboman di Spanyol dan Inggris 

d. Pemberitaan media terkait pengeboman 

e. Opinion leader di Spanyol dan Inggris yang berupa statement dari 

perdana menteri Spanyol dan Inggris. 

3.4.2 Pola Penyajian Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 

yang sifatnya deskriptif, maka dalam penyajian datanya penulis akan 

menyajikannya dalam bentuk uraian paragraf maupun gambar seperti 

grafik, bagan, table, dll khususnya untuk data terkait dengan survey opini 

publik. 

Selain itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis data kualitatif dengan metode komparasi 

(perbandingan) karena penelitian yang dilakukan hanya membahas sebuah 

kasus dan tidak perlu melakukan perhitungan apapun. Setelah 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisa kasus 

tersebut, maka proses selanjutnya adalah mengolah data dengan bantuan 

teori/konsep yang sudah disebutkan sehingga membentuk sebuah 

kesimpulan baru yang diharapkan juga dapat menjawab rumusan masalah 

dan hipotesis. 

Metode komparasi yang digunakan oleh penulis adalah metode milik 

Kerry Walk dengan tujuan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan 

dari variabel yang telah dipilih untuk menjelaskan kasus dalam penelitian 
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ini. Menurut Kerry Walk ada 5 tahapan dalam melakukan penelitian 

dengan metode komparasi27, diantaranya: 

a. Frame of reference 

Dalam tahap ini dilakukan penentuan masalah yang ingin 

dibandingkan oleh penulis, dimana dalam hal ini  kerangka acuannya 

dapat terdiri dari sebuah ide, tema, pertanyaan, masalah, atau teori. Pada 

tahap ini penulis berusaha menjelaskan apa yang menjadi perbedaan serta 

persamaan dari dua kasus yang diambil untuk diperbandingkan. Dalam 

tahap ini juga penulis juga menjelaskan variabel-variabel apa saja yang 

akan dibandingkan, selain itu dalam tahap ini penulis menjelaskan alasan 

apa yang melatarbelakangi peneliti dalam memilih variabel untuk dianalisa 

dan dikomparasikan. Tahap ini sudah dilakukan oleh penulis pada bab 

pendahuluan.  

b. Ground for comparasion 

Dalam tahapan ini penulis menunjukkan alasan di balik pilihan kasus 

yang diambil sehingga mempermudah pembaca agar mengetahui kasus ini 

dipilih secara acak atau tidak. Selain itu hal tersebut juga dapat 

mempermudah penulis untuk menganalisa variabel dalam kasus yang akan 

diperbandingkan. Pada tahap ini alasan penulis memilih kasus tersebut 

yakni Inggris dan  Spanyol karena penulis ingin membahas opini publik 

terkait terorisme dan muslim. Dan alasan pemilihan kedua negara tersebut 

                                                           
27 Walk, Kerry (1998). How to Write a Comparative Analysis. Writing Center, Harvard University. 

(http://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-write-comparative-analysis diakses pada 
tanggal 27 Maret 2016) 

http://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-write-comparative-analysis
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adalah karena kedua negara ini memiliki beberapa kesamaan yakni 

merupakan negara dalam benua Eropa, selain itu keduanya juga 

mengalami kasus pengeboman yang sudah diklaim sebagai tindakan dari 

kelompok teroris yang sama, dan keduanya merupakan negara dengan 

jumlah mayoritas masyarakatnya adalah non-muslim. Persamaan lainnya 

adalah keduanya mendukung kebijakan war on terror milik AS. Namun 

terdapat perbedaan yang cukup krusial dari keduanya dalam hal opini 

publik dimana Inggris kontra terhadap warga muslim di negaranya 

sedangkan Spanyol pro terhadap warga muslim di negaranya.  Hal ini yang 

menjadi alasan penulis memilih kedua negara tersebut untuk 

dibandingkan. 

c. Thesis 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah merupakan bagian dari 

pembahasan dari tiap-tiap variabel yang sudah dipilih untuk dibandingkan 

dalam penelitian yang dilakukan. Pada tahap ketiga ini penulis 

menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel yang dibandingkan 

dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menyampaikan argumen-

argumen yang berdasarkan pada kerangka acuan pada tahap satu (frame of 

reference). Dalam tahap ini penulis akan menjelaskan dengan jelas 

perbedaan yang terjadi sehingga pembaca dapat dengan jelas melihat 

faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut. Penulis juga akan 

menjelaskan apakah hubungan dari variabel yang dibandingkan tersebut 

saling bertentangan ataukah saling menguatkan satu dengan yang lain. 
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d. Organizational scheme 

Tahap ini mengacu pada sistematika penulisan dalam penelitian yang 

dilakukan. Dalam tahap sistematika penulisan ini Kerry Walk 

membaginya menjadi 2 jenis penulisan, yaitu : 

i. Text by text 

Text by text merupakan sistem penulisan dengan cara menjabarkan 

seluruh variabel A secara kesuluruhan dalam satu pembahasan lalu 

kemudian membahas variable B secara keseluruhan dalam satu 

pembahasan yang terpisah dengan A. 

ii. Point by point 

Sedangkan point by point merupakan sistem penulisan dengan 

menjelaskan variabel A dan B secara bersamaan sehingga dapat 

menunjukkan dengan jelas perbedaan dikeduanya serta apa yang 

bertentangan dari variabel yang dimiliki oleh A dan B. 

Pada tahap ini penulis akan menggunakan sistematika penulisan 

dengan cara point by point karena penulis menganggap hal tersebut dapat 

mempermudah pembaca untuk melihat apa yang menjadi perbedaan 

diantara kedua kasus yang menjadi topik pemabahasan dalam penulisan ini 

secara langsung. Penulis akan menggunakan cara point by point dengan 

pola sebagai berikut : 

● Point 1 - mendiskusikan A 

● Point 1 - mendiskusikan B 

● Diskusi tentang hubungan keseluruhan antara A dan B 



32 
 

● Point 2 - mendiskusikan A 

● Point 2 - mendiskusikan B 

● Diskusi tentang hubungan keseluruhan antara A dan B 

● Dst. 

 

e. Linking of A and B 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penulisan dengan metode 

perbandingan dimana dalam tahap ini penulis menghubungkan kembali 

semua variabel yang dibandingkan dengan topik sebenarnya dalam 

penelitian yang dilakukan. Hal ini  sama dengan kesimpulan akhir dimana 

penulis akan menghubungan semua variabel yang dimiliki dengan opini 

publik yang muncul akibat variabel-variabel yang dimiliki tersebut.  

3.5  Sistematika Penulisan 

Bab I berisi akan garis besar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat yang diperoleh mahasiswa, 

fakultas dan universitas dengan adanya penelitian ini. 

Bab II berisi mengenai kerangka pemikiran dan relevansi isu dan teori serta 

konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

adakah perbedaan dari variabel-variabel yang digunakan dalam teori terhadap 

opini publik yang terbentuk dikedua negara yakni Spanyol dan Inggris. Sehingga 

dengan menggunakan teori tersebut diharapkan dapat menemukan faktor yang 

menjadi penyebab perbedaan dari opini publik di kedua negara pasca ledakan. 
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Bab III berisi mengenai metode yang dilakukan selama penulisan dan 

penyelesaian tugas ini yang mencakup akan tujuan penelitian, ruang lingkup 

penelitian, teknnik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika 

penulisan penelitian ini. 

Bab IV berisi mengenai pembahasan terkait kejadian bom yang terjadi di Madrid 

dan London. Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan gambaran umum kedua 

Negara terkait bom yang terjadi secara lebih mendalam sehingga pembaca dapat 

melihat bagaimana dampak atau reaksi yang muncul pasca pengeboman yang 

terjadi. 

Bab V berisi mengenai analisis perbandingan, dimana dalam pembahasan ini 

penulis akan membandingkan setiap variabel dalam opini publik dengan 

menjelaskan perbandingganya menggunakan metode point by point seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya dalam teknik analisa data. 

Bab VI berisi penutup yakni kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan 

hasil yang sudah didapatkan dari penelitian ini serta berisi saran untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM 

 

Pada bab ini penulis akan membahas lebih mendalam terkait pengeboman 

yang terjadi di Madrid tahun 2004 dan juga London tahun 2005 seperti yang 

sudah dijelaskan dalam latar belakang. Penulis akan membahas terkait dengan 

peristiwa pengeboman dengan lebih detail disertai dengan hasil-hasil survei 

masyarakat Spanyol dan Inggris terhadap muslim pasca pengeboman yang terjadi 

secara khusus survei mengenai pandangan mereka terhadap muslim dan cara 

masyarakat memperlakukan kaum muslim di negaranya pasca pengeboman yang 

terjadi. Karena pasca kejadian tersebut kaum msulim diposisikan sebagai sesuatu 

yang negatif dan harus ditakuti serta dibenci sehingga seakan-akan membatasi 

pergerakan mereka merupakan sesuatu yang legal dimasyarakat karena muslim 

diposisikan sebagai ancaman. Rasa takut tersebut membuat masyarakat 

melakukan tindakan-tindakan yang memisahkan muslim dari kehidupan ekonomi 

serta kemasyarakatan di Negara mereka.  

4.1 Madrid Bombing 2004 

Kejadian pada tanggal 11 Maret 2004 di Spanyol tersebut merupakan bom 

yang terparah sepanjang sejarah Spanyol dan merupakan bom pertama yang 

dilakukan oleh ekstrimis muslim pada saat itu. Pengeboman terjadi di 4 kereta api 

di tiga stasiun yang berbeda yaitu Atocha Station, El Poso del Tio Raimundo dan 
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Santa Eugenia stations28. Kejadian yang sebelumnya sempat diduga sebagai salah 

satu ulah kelompok separatis di Spanyol yakni ETA ini kemudian diklaim sebagai 

kejadian yang dilakukan oleh salah satu kelompok militan muslim yang berada di 

Spanyol yang kemudian diikuti dengan bukti-bukti serta teridentifikasinya pelaku 

peledakkan tersebut29. Bukti tersebut merupakan rekaman video yang ditemukan 

pasca pelekdakkan yang terjadi, dimana dalam video tersebut ada seseorang yang 

bernama Abu Dujan al Afghani mengaku juru bicara dari Al-Qaeda mengklaim 

bahwa kejadian tesebut merupakan tanggung jawab Al-Qaeda. Dengan 

mengatakan30 : 

“We declare our responsibility for what happened in Madrid 

exactly two-and-a-half years after the attacks on New York and 

Washington. This is an answer to the crimes in Afghanistan and 

Iraq. If your injustices do not stop there will be more if god wills 

it”. 

Pengeboman yang terjadi 3 hari sebelum berlangsungnya pemilu di 

Negara tersebut diduga memiliki kaitan dengan dukungan Spanyol terhadap 

perang di Irak, dimana ada sekitar 1400 tentara Spanyol disana. Pasca 

pengeboman yang terjadi banyak masyarakat di Madrid melakukan aksi unjuk 

rasa karena menganggap kejadian tersebut merupakan ulah pemerintah pada saat 

itu yakni pada masa kepemimpinan Anzar. Kemarahan masyarakat pada saat itu 

tidak hanya diarahkan kepada kaum muslim tapi juga kepada pemerintah, dimana 

                                                           
28 History (2004, Maret 11). Terrorists Bomb Trains in Madrid, (online), 
(http://www.history.com/this-day-in-history/terrorists-bomb-trains-in-madrid diakses pada 
tanggal 7 September 2016) 
29 The Guardian. (2004, Maret 14). We Bombed Madrid, Says Al-Qaeda Tape. (online), 
(http://www.theguardian.com/world/2004/mar/14/spain.terrorism3 diakses pada tanggal 13 
Februari). 
30 Ibid. 

http://www.history.com/this-day-in-history/terrorists-bomb-trains-in-madrid
http://www.theguardian.com/world/2004/mar/14/spain.terrorism3
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pemerintah pada saat itu tetap berusaha menyalahkan ETA atas kejadian tersebut 

padahal bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa kejadian tersebut bukan 

merupakan tanggung jawab dari kelompok separatis ETA. 

Kejadian yang menimpa Madrid pada saat itu juga dianggap sebagai cara dari 

salah satu partai di Spanyol yakni partai sosialis dan konservatif untuk 

memenangkan perolehan suara pada saat pemilu dengan beranggapan bahwa 

kejadian ini akan membuat salah satu partai memiliki suara yang lebih banyak. 

Karena kedua partai tersebut memiliki pandangan yang berbeda terkait 

pengeboman yang terjadi di Madrid. Partai Konservatif yakni partai dari Aznar itu 

sendiri meyakini bahwa kejadian tersebut merupakan tanggung jawab ETA, dan 

jika itu benar maka Partai Konservatif akan memenangkan perolehan suara karena 

tujuan utama partai tersebut ialah untuk melawan kelompok separatis. Sedangkan 

Partai Sosialis berpendapat bahwa pengeboman tersebut merupakan tanggung 

jawab Al-Qaeda yang jika hal itu benar berarti Sosialis yang memenangkan 

perolehan suara karena partai tersebut sudah mengingatkan pemerintah untuk 

tidak mendukung invasi Irak.31 Kejadian ini sungguh berdampak pada pemilu di 

Spanyol yang akhirnya dimenangkan oleh partai Sosialis dan menurunkan masa 

kepemimpinan Aznar dan digantikan dengan kepemimpinan Jose Luis Rodriguez 

Zapatero.  

                                                           
31 The Guardian (2014, Maret 11). Madrid Bombings 10 Years on : The Back of A Backlash Has The 
Power of A New Guernica. (online), 
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/11/madrid-bombings-guernica-
conspiracy-islamists-eta diakses pada tanggal 8 September 2016) 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/11/madrid-bombings-guernica-conspiracy-islamists-eta
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/11/madrid-bombings-guernica-conspiracy-islamists-eta
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4.2 London Bombing 2005 

Peristiwa pengeboman yang terjadi di London pada tahun 2005 ini 

menyebabkan setidaknya ada 700 orang terluka dan 52 orang tewas saat peristiwa 

tersebut. Peristiwa tersebut terjadi di 3 stasiun kereta bawah tanah di London pada 

pagi hari, dimana tiga bom tersebut diletakkan di Liverpool Street station,  

Edgware Road and yang terakhir diantara Kings Cross dan Russell Square. 

Kejadian yang sebelumnya diduga karena tabrakan kereta, dan juga kesalahan 

pada listrik ini akhirnya disimpulkan oleh kepolisian setempat sebagai bagian dari 

ulah bom bunuh diri. Hal ini kemudian diikuti dengan teridentifikasinya 4 pelaku 

pengemboman tersebut yakni Mohammad Sidique Khan, Shehzad Tanweer, 

Germaine Lindsay and Hasib Hussain yang juga merupakan warga Negara 

Inggris32. Penyelidikan pemboman menemukan bahwa kedua Mohammad Sidique 

Khan dan Shehzad Tanweer sebelumnya telah menghabiskan beberapa bulan di 

Pakistan di mana hal ini menunjukkan kemungkinan adanya hubungan antara 

kedua pelaku pengeboman dengan Al-Qaeda. Pada bulan September 2005 stasiun 

televisi Al-Jazeera menyiarkan Mohammad Sidique Khan berbicara dalam pesan 

video yang sudah direkam, dia berkata33 : 

"Until you stop the bombing, gassing, imprisonment and torture 

of my people we will not stop this fight". 

“We are at war and I am a soldier - now you too will taste the 

reality of this situation”. 

                                                           
32 History (2005). 7/7 London Bombings. (online), (http://www.history.co.uk/study-topics/history-
of-london/77-london-bombings diakses pada tanggal 25 Agustus 2016) 
33 Ibid. 

http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-london/77-london-bombings
http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-london/77-london-bombings
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Kejadian ini masih menimbulkan perdebatan mengenai pelaku 

pengeboman, diantaranya perdebatan terkait apakah mereka benar-benar pengikut 

salah satu kelompok ekstrimis muslim ataukah hanya sekelompok orang yang 

meniru cara ekstrimis muslim (copycats) untuk mendapatkan yang mereka 

inginkan. Sampai akhirnya Al-Qaeda mengklaim bahwa pengemboman itu 

merupakan bagian dari peristiwa yang mereka inginkan. 

Sampai pada 2 September 2005, Al-qaeda mengklaim kejadian tersebut 

sebagai tanggung jawab mereka yang disampaikan melalui video yang disiarkan 

pada salah satu stasiun tv arab yakni Al-Jazeera34. Pengeboman itu dilakukan 

karena mereka merasa Inggris telah melakukan kesalahan pada kebijakan luar 

negeri mereka. Selain itu pengeboman itu dilakukan karena Inggris telah 

membiarkan banyak kejahatan terjadi di Afghanistan dan juga Irak.  Mereka juga 

mengkritik rencana pemerintah Inggris untuk mendeportasi ulama Yordania 

radikal Abu Qatada dan sembilan warga asing lainnya dikatakan sebagai ancaman 

terhadap keamanan UK35. Kejadian tersebut merupakan kejadian terburuk kedua 

sepanjang sejarah Inggris. Kejadian tersebut jelas menunjukkan bahwa ada 

kelompok organisasi teroris yakni Al-Qaeda yang beroperasi di Inggris pada saat 

itu dan berusaha untuk memunculkan kemarahan serta kebencian dihati 

masyarakat Inggris36. Kejadian yang dilakukan oleh kelompok militan muslim ini 

membawa dampak ketakutan sekaligus kecemasan dikalangan kelompok muslim 

                                                           
34 BBC. (2005, September 19). Al-Qaeda Claims London Bombings. (online), 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4262392.stm diakses pada tanggal 25 Agustus 2016) 
35 Ibid. 
36 BBC. (2005, Juli 8) London Bombs Killes ‘at Least 50’. (online), 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4663931.stm diakses pada tanggal 7 Maret 2016) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4262392.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4663931.stm
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yang berada di Inggris. Pasca kejadian tersebut banyak media Inggris yang 

menempatkan muslim sebagai ancaman. Karena kebanyak media di Inggris 

menawarkan berita yang berisikan tentang ancaman terror, agama, perbedaan 

kebudayaan dan juga islamist threat37. Hal ini yang kemudian membuat 

pengetahuan Inggris mengenai muslim bercampur dengan menganggap mereka 

sebagai ancaman atau tidak. Selain itu pasca pengeboman yang terjadi tahun 2005 

di Inggris, istilah terorisme ada kata yang cukup sering dihubungkan dengan 

muslim, setidaknya ada sekitar 12% warga Inggris yang mendefinisikan musim 

dengan menggunakan kata teroris38.Sehingga tidak heran jika pandangan negative 

tersebut yang kemudian menyebabkan 68% kaum muslim di Inggris merasa 

dicurigai dan diperlakukan tidak adil oleh masyarakat disekitar mereka39. 

Pasca kejadian yang menyerang London pada tahun 2005 tersebut, tentu 

menimbulkan rasa curiga terhadap muslim yang ada di negaranya, kejadian yang 

dianggap tidak akan terjadi di Inggris setelah 9/11 justru berhasil menjadi salah 

satu kejadian terburuk dalam sejarah Inggris. Sejak saat itu, serangan verbal 

maupun fisik terhadap Muslim meningkat drastis. Perlakuan-perlakuan 

diskriminasi tersebut bukan hanya ditujukan terhadap Muslim Inggris, tetapi 

                                                           
37 Sobolewska dan Ali. Who speaks for Muslims? The role of the media in creating and reporting 

of Muslim public opinion polls in the aftermath of London bombings in July 2005. (PDF Online). 
(https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:bf4ab142-c493-4b44-b953-
b6458e74f978/datastreams/ATTACHMENT01 diiakses pada tanggal 18 Juli 2016) 
38 Simon Hooper. (2015, Juli 7). The Legacy of 7/7 London Bombings, (online), 
(http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/07/legacy-77-london-bombings-
150707061942441.html diakses pada tanggal 29 Juli 2016) 
39 Rachel Briggs dan Jonathan Birdwell. (2009, Mei). Radicalisation Among Muslim in The UK. 
Paper of A Micro Level Analysis of Violent Conflict (MICRON), (online), 
(http://www.microconflict.eu/publications/PWP7_RB_JB.pdf diakses pada tanggal 29 Maret 
2016) 

https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:bf4ab142-c493-4b44-b953-b6458e74f978/datastreams/ATTACHMENT01
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:bf4ab142-c493-4b44-b953-b6458e74f978/datastreams/ATTACHMENT01
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/07/legacy-77-london-bombings-150707061942441.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/07/legacy-77-london-bombings-150707061942441.html
http://www.microconflict.eu/publications/PWP7_RB_JB.pdf
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properti-properti yang berhubungan dengan Islam juga menjadi sasaran empuk 

untuk menunjukkan kebencian mereka terhadap Muslim Inggris, sebagai contoh40: 

1. Masjid Birminghams menerima cacian dan makian lewat telpon dan 

terdapat kotoran di kotak suratnya. 

2. Di Oldham, sebuah masjid dijadikan tempat grafiti tentang rasis 

3. Banyak bata atau batu yang dilemparkan kedalam masjid di Belfast, 

Manchester, London, Southend dan Glasgow 

4. Sebuah sekolah Islam di London mendapatkan serangan 

5. Ancaman bom di Regent Park Mosque, pusat kota London dimana saat itu 

sedang dilaksanakannya Sholat jum’at. 

 Walaupun demikian, tidak selalu tindakan diskriminasi yang dilakukan 

kepada kaum muslim berdasarkan pada agama. Tidak sedikit diskriminasi 

yang dilakukan kepada kaum muslim merupakan bentuk rasisme layaknya 

diskriminasi pada kulit hitam. Rasisme ditunjukkan bagi mereka yang 

berasal dari Pakistan dan Irak yang juga merupakan Negara dengan 

mayoritas penduduknya adalah muslim. 

4.3 Attitude Survey di Spanyol dan Inggris 

Kaum muslim di Eropa merupakan kaum minoritas terbesar yang selalu 

meningkat populasinya karena banyaknya imigran yang masuk ke benua Eropa. 

Setidaknya pertumbuhan muslim di Eropa selalu meningkat 1% dalam satu 

dekade, dari 4% pada tahun 1990 menjadi 6% pada tahun 2010, yang mungkin 

                                                           
40 Novitasari, Aprilia (2013). Konteks Islamophobia di Inggris : Teroris atau Pembela Islam, 
(online), 
(https://www.academia.edu/27595371/KONTEKS_ISLAMOPHOBIA_DI_INGGRIS_TERORIS_ATAU_
PEMBELA_ISLAM diakses pada tanggal 12 Oktober 2016) 

https://www.academia.edu/27595371/KONTEKS_ISLAMOPHOBIA_DI_INGGRIS_TERORIS_ATAU_PEMBELA_ISLAM
https://www.academia.edu/27595371/KONTEKS_ISLAMOPHOBIA_DI_INGGRIS_TERORIS_ATAU_PEMBELA_ISLAM
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akan berlanjut sampai 8%41.  Dapat dilihat bahwa Jerman, Perancis dan Inggris 

merupakan Negara di benua Eropa dengan populasi muslim terbanyak. Dimana 

Jerman dan Perancis memiliki populasi muslim yang hampir mendekati angka 5 

juta dan Inggris hampir mendekati 3 juta jiwa. Sedangkan yang paling rendah 

populasi muslim yang ada di negaranya adalah Cyprus dengan angka 280 jiwa. 

Namun walaupun demikian 3 negara dengan populasi tebanyak, kaum muslim di 

Negara-negara tersebut tidak seberapa jika dibandingkn dengan jumlah penduduk 

keseluruhan. Dapat dilihat bahwa persentase muslim yang paling tinggi ialah 

Cyprus dan Bulagaria, sedangkan persentase yang paling sedikit ialah Spanyol. 

Spanyol sendiri jika dibandingkan dengan populasi muslim di 3 negara diatas 

maka Spanyol dapat dikatakan memiliki populasi yang jauh lebih sedikit 

dibandingkan dengan Inggris, Perancis, dan Jerman. 

Banyaknya imigran muslim yang masuk tentu membuat jumlah mereka 

semakin bertambah banyak dan meluas di berbagai Negara Eropa khususnya 

Perancis, Inggris, Jerman, Belanda dan Yunani, hal ini berdampak pada 

munculnya beberapa hal yang kontroversi yakni seperti inisiatif kaum muslim 

untuk mendirikan tempat ibadah karena mereka menganggap dengan jumlah 

mereka yang cukup banyak sehingga butuh adanya tempat ibadah untuk mereka. 

Sampai akhir 1990an, tercatat lebih dari 6.000 masjid telah berdiri dihampir 

                                                           
41 Hackett, Conrad (2016, Juli 19). 5 Fact About The Muslim Population in Europe, (online), 
(http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-
europe/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2016) 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
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seluruh belahan Eropa Barat42. Karena jumlah masjid yang semakin banyak, maka 

kegiatan – kegiatan keagamaan mulai marak berlangsung dikalangan muslim di 

Eropa. Simbol-simbol keagamaan Islam dapat ditemukan dengan mudah di jalan-

jalan dan permukiman di kota-kota di Eropa. Selain masjid, beberapa simbol dan 

penanda keislaman lainnya bermunculan, seperti kuburan Muslim, restoran halal, 

bank syariah, dan sekolah agama. 

 

 

Figure 2 Muslim Population in Europe43 

Namun keberadaan masyarakat muslim di beberapa Negara Eropa tersebut 

tidak membuat kaum muslim menganut cara kehidupan masyarakat di Eropa. 

Mereka justru tetap pada cara hidup mereka sendiri yang dianggap oleh 

masyarakat di Eropa seperti menutup diri. Mereka justru ingin menjadi berbeda 

                                                           
42 Mudzakkir, Amin (2013). Sekularisme dan Identitas Muslim di Eropa. (Jurnal Online), Vol 4, No 
1. (http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jkw/article/view/274/149 diakses pada tanggal 12 
Oktober 2016) 
43 Hackett, Conrad (2016, Juli 19). 5 Fact About The Muslim Population in Europe, (online), 
(http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-
europe/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2016) 

http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jkw/article/view/274/149
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
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dari seluruh masyarakat dan bukan mengadopsi kebiasaan dan cara hidup 

masyarakat di Negara tempat mereka tinggal. Hal ini yang kemudian 

menimbulkan rasa curiga kepada kaum muslim karena dianggap dapat 

meningkatkan ancaman terorisme di Negara Eropa karena sikap mereka yang 

ingin memisahkan diri dari masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh 

PEW Research dikatakan bahwa 68% di Spanyol dan 54% di Inggris yang 

mengatakan bahwa kaum muslim di Negara mereka lebih memilih memisahkan 

diri daripada turut mengadopsi budaya Inggris dan Spanyol44.  Terlihat bahwa 

dalam survei yang dilakukan PEW Research, tidak satupun Negara yang 

menyetujui hal tersebut dibawah 50%. Hal ini berarti mayoritas penduduk di 

Eropa merasa bahwa muslim di negaranya tidak ingin menganut budaya dan nilai-

nilai yang dianut di Negara tempat mereka tinggal. 

Pandangan negatif terhadap muslim ini jauh lebih tinggi dibandingan 

dengan kelompok yang lain di Eropa seperti Yahudi. Jika dirata-rata, 43% warga 

Eropa secara keseluruhan memandang negatif terhadap keberadaan muslim di  

negaranya sedangkan untuk Yahudi hanya 16%45. 

                                                           
44 Wike Richard (2016, Juli 11). Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, 
Fewer Jobs. (online), (http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-
will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2016) 
45 Ibid. 

http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/
http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/
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Figure 3 Most Europeans Say Muslims in Their Country Want To Be Distinct46 

Banyaknya imigran yang masuk ke benua Eropa kebanyakan berasal dari 

Negara dengan mayoritas muslim yakni Irak dan Suriah. 8 dari 10 negara di Eropa  

percaya bahwa pengungsi yang masuk ke Negara mereka dapat meningkatkan 

kemungkinan terorisme di negara mereka.  Hal ini yang kemudian memunculkan 

rasa kekhawatiran terhadap muslim yang ada di negaranya ditambah lagi diantara 

masyarakat Eropa sudah memandang negatif kaum muslim yang ada dilingkungan 

Negara mereka karena kejadian-kejadian terorisme yang menimpa beberapa 

Negara di Eropa. Setidaknya 5 dari 10 negara di Eropa  antara lain Hungaria, 

Polandia, Yunani, Italia, dan Spanyol berpandangan negatif terhadap muslim yang 

ada di negaranya. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Hungaria dan Italia 

merupakan Negara dengan persentase tertinggi yang memandang negative 

                                                           
46 Wike Richard (2016, Juli 11). Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, 
Fewer Jobs. (online), (http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-
will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2016) 

http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/
http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/
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terhadap kelompok muslim di negaranya yakni 72% di Hungaria dan 69% di 

Italia. Setelah itu dilanjutkan dengan Polandia dan Yunani dengan angka yang 

sangat tipis perbedaannya yakni 66% Polandia dan 65% Yunani. 

Sedangkan Spanyol, dikatakan bahwa 50% masyarakat muslim di Spanyol 

dengan pandangan negatif berbeda dengan Inggris yang justru berada diposisi 

paling rendah yakni 26%. Walaupun tidak setinggi Hungaria dengan 72% 

masyarakatnya memandang muslim sebagai kaum yang membawa dampak buruk 

bagi negaranya, tapi dapat dikatakan bahwa hampir setengah masyarakat di 

Spanyol tidak menyukai keberadaan muslim di negaranya. 

 

Figure 4 Views of Muslim47 

 

                                                           
47 PEW Research (2005, Juli 14). ISLAMIC EXTREMISM: COMMON CONCERN FOR MUSLIM AND 
WESTERN PUBLICS. Report (online), (http://www.pewglobal.org/files/2005/07/Pew-Global-
Attitudes-2005-Report-7-14-2005.pdf diakses pada tanggal 12 Oktober 2016)  

http://www.pewglobal.org/files/2005/07/Pew-Global-Attitudes-2005-Report-7-14-2005.pdf
http://www.pewglobal.org/files/2005/07/Pew-Global-Attitudes-2005-Report-7-14-2005.pdf
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Stereotype tersebut juga terjadi di Negara Eropa yakni Inggris dan juga 

Spanyol pasca peledakan yang terjadi di kedua Negara tersebut tahun 2004 dan 

2005. Hanya saja Spanyol lebih berpandangan negative terhadap muslim 

dibandingkan dengan Inggris, hal ini terbukti dalam survey yang dilakukan oleh 

PEW Research. Dalam survey tersebut dikatakan bahwa 72% warga Inggris 

memiliki pandangan positif terhadap muslim di negaranya sedangkan Spanyol 

hanya 46%48. Berdasarkan survey tersebut dapat dikatakan bahwa mayoritas 

warganya Spanyol lebih memandang negative kaum muslim dibandingan dengan 

Inggris. 

 

Figure 5 Opinion od Religious Groups49 

                                                           
48 PEW Research. (2005, July 14). Islamic Extrimism : Common Concern for Muslim andestern 
Publics, (online), (http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-
each-other/ diakses pada tanggal 9 Agustus 2016) 
49 Ibid. 

http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-each-other/
http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-each-other/
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Pandangan negative warga Spanyol dan Inggris terhadap muslim di 

negaranya terus meningkat dari tahun 2004-2008, khususnya ditahun setelah 

terjadinya pengeboman. Namun peningkatan yang terjadi di Inggris tidak setinggi 

yang terjadi di Spanyol pasca di tahun-tahun setelah pengeboman yang juga 

terjadi pada Jerman di pada tahun 2004-2008.hal ini ditunjukkan dalam grafik 

berikut : 

 

Figure 6 Negative Views of Muslims50 

 

Grafik diatas menunjukkan bawah pasca pengeboman, Spanyol menjadi 

lebih sensitive dalam memandang kaum muslim yang ada di negaranya 

dibandingkan dengan Inggris yang berada di paling bawah jika dibandingkan 

dengan semua Negara Eropa dan juga AS. Salah satu bentuk dari pandangan 

negative terhadap muslim selain dengan adanya tindakan balasan pasca 

pengeboman maupun diskriminasi yakni dengan melarang kaum muslim 

                                                           
50 PEW Research. (2008, September 17). Unfavorable Views of Jews and Muslims on the Increase 
in Europe. (online), (http://www.pewglobal.org/2008/09/17/unfavorable-views-of-jews-and-
muslims-on-the-increase-in-europe/ diakses pada tanggal 9 Agustus 2016) 

http://www.pewglobal.org/2008/09/17/unfavorable-views-of-jews-and-muslims-on-the-increase-in-europe/
http://www.pewglobal.org/2008/09/17/unfavorable-views-of-jews-and-muslims-on-the-increase-in-europe/
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menggunakan jilbab didalam masyarakat Eropa terkhusus Inggris dan Spanyol. 

Masyarakat muslim khususnya perempuan dilarang untuk menggunakan simbol 

keagamaan mereka yakni jilbab pada saat berada dilingkungan masyarakat di 

Negara tempat mereka tinggal. Dapat dilihat dari survei milik PEW Research 

yang menyatakan bahwa 45% warga Spanyol mendukung pelarang penggunaan 

jilbab dan 33% di Inggris. Walaupun tidak sebanyak di Perancis dan Jerman 

namun Spanyol memiliki tingkat support yang cukup tinggi terhadap hal tersebut 

jika dibandingkan dengan Inggris. Inggris sendiri merupakan Negara dengan 

masyarakat yang paling sedikit untuk mendukung hal tersebut. 

 

Figure 7 Support for Banning Head Scarves51 

Tidak hanya itu, muslim juga erat kaitannya dengan masyarakat yang 

dianggap fanatik, beraliran kekeran serta sombong. Selain karena mereka yang 

dianggap tidak mau bergabung dengan kebudayaan Eropa, mereka juga 

                                                           
51 PEW Research. (2005, July 14). Islamic Extremism : Common Concern for Muslim and Western 
Publics. (online), (http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-
each-other/ diakses pada tanggal 9 Agustus 2016) 

http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-each-other/
http://www.pewglobal.org/2005/07/14/i-how-muslims-and-westerners-see-each-other/


49 
 

merupakan kaum yang dicurigai sebagai pelaku terorisme sehingga tidak heran 

jika ketiga hal tersebut erat kaitannya dengan muslim di Eropa. Spanyol sendiri 

berdasarkan hasil survei PEW Research dikatakan bahwa 83% menganggap 

bahwa musim merupakan kelompok yang fanatik dan Spanyol berada diposisi 

pertama yang menyetujui hal tersebut sedangkan Inggris hanya 48% dan berda 

diposisi terendah di Eropa. Hal itu merupakan perbedaan angka yang cukup 

signifikan bagi kedua Negara yang mengalami tindak terorisme pada tahun yang 

berdekatan. Selanjutnya Spanyol menganggap muslim sebagai kelompok yang 

beraliran kekerasan dengan 60% masyarakatnya menyetujui hal tersebut 

sedangkan Inggris 32% dan merupakan Negara yang berada diposisi terendah. 

Sedangkan untuk pernyataan bahwa muslim merupakan masyarakat yang 

arrogant keduanya tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan karena hanya 

42% masyarkat Spanyol yang menyetujui hal tersebut dan itu merupakan angka 

yang cukup rendah jika dibandingkan dengan angka yang dimiliki Spanyol pada 

dua kategori sebelumnya dan 35% masyarakat di Inggris menyetujui hal tersebut. 

Kedua Negara ini tidak memiliki perbedaan yang cukup besar yakni antarah 42% 

dan 35%.  Persentase tersebut dikarenakan masyarakat muslim yang memisahkan 

diri dari masyarakat dan tidak ingin bergabung dengan kebudayaan serta nilai-

nilai yang dianut di Spanyol dan Inggris sehingga menyebabkan kedua Negara 

tersebut memandang muslim sebagai kelompok yang arrogant. 
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Figure 8 Negative Traits Muslims and Non Muslims See in One Another52 

 

Sedangkan untuk indikator violent sendiri erat kaitannya dengan anggapan 

bahwa muslim merupakan kelompok radikal yang mengancam keamanan Spanyol 

dan Inggris. Walaupun Inggris berada diposisi terendah yang menyetujui hal 

tersebut. Tapi jika dilihat dari muslim itu sendiri, Negara-negara dengan 

mayoritas penduduknya muslim memang erat kaitannya dengan ancaman. 

Melekatnya figur kaum muslim yang dianggap sebagai ancaman sekaligus 

pelaku teroris karena banyaknya aktor-aktor terorisme yang muncul dengan 

membawa simbol-simbol islam. Sehingga tidak heran jika masyarakat Eropa 

merasa Negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim sebagai ancaman. Hal 

ini dibuktikan melalui data yang dikeluarkan oleh IntelCenter pada 2014 tentang 

Top 10 Country Threat Index (CTI). Data tersebut menunjukkan bahwa dari 10 

negara yang berada 10 rangking teratas Country Threat Index, sembilan negara 

merupakan negara dengan mayoritas muslim atau komunitas muslim. 

                                                           
52 PEW Research (2006, Juni 22). The Great Divide : How Westerners and Muslims View Each 
Other. (Online), (http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-
muslims-view-each-other/ diakses pada tanggal 9 Agustus 2016) 

http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/
http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/
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Figure 9 Top 10 Country Threat Index53 

 

Sehingga tidak heran jika Spanyol dan Jerman yang menyetujui bahwa 

muslim merupakan kaum dengan tingkat kekerasan yang cukup tinggi 

menganggap bahwa kaum muslim merupakan bagian dari ancaman untuk Negara 

mereka. Hal ini membuktikan bahwa hal yang wajar jika Spanyol mencurigai 

muslim sebagai pelaku terorisme di negaranya dan merupakan ancaman bagi 

keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pasca terjadinya 

pengeboman tahun 2004. 

  

                                                           
53 Sidik, Hasbi (2015). Terorisme dan Komunitas Muslim, (Jurnal Online). Vol 17, No 1 
(http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/sosiologi/article/view/280/234 diakses pada tanggal 
12 Oktober 2016) 

http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/sosiologi/article/view/280/234
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BAB V  

PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis akan membahas semua indikator yang membentuk 

attitudes masyarakat di Spanyol dan Inggris dimana penulis akan mengulas 

mengenai masuknya muslim di Spanyol dan Inggris serta sejarah peristiwa 

pengeboman sepanjang sejarah kedua Negara tersebut sebelum terjadinya 

pengeboman yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Penulis juga akan membahas 

mengenai pengaruh kebudayaan terhadap perilaku mereka kepada muslim, selain 

itu juga mengenai perdana menteri Spanyol dan Inggris dalam membentuk 

attitudes masyarakat di Spanyol dan Inggris dalam menyikapi peristiwa tersebut 

serta bagaimana cara media memberitakan pengeboman tersebut di kalangan 

masyarakat Spanyol dan Inggris.   

5.1 Faktor Pembentuk Attitude di Spanyol 

Disini penulis akan membahas satu persatu indikator attitude pada 

masyarakat di Spanyol yang nantinya mempengaruhi masyarakat dalam 

menyikapi muslim pasca terjadi pengeboman tahun 2004. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya :  

5.1.1 Pengalaman Masa Lalu 

Pembahasan ini terkait sejarah masuknya muslim di Spanyol serta 

mengenai kejadian-kejadian terorisme khususnya tragedi pengeboman 

yang pernah menimpa Spanyol sebelum terjadinya bom Madrid tahun 

2004. 
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5.1.1.1 Muslim di Spanyol 

Keberadaan Islam di Spanyol sendiri dimulai sejak 

keberhasilan pemerintahan Khalifah Al-Walid menguasai dan 

menduduki Spanyol untuk menggantikan kekuasaan kerajaan Romawi 

pada saat itu. Walaupun pada akhirnya pemerintahannya mengalami 

kemunduran yang menyebabkan perkembangan islam juga mengalami 

kemunduran. Namun pada zaman pemerintahan Khalifah Al- Walid, 

islam sendiri memberi dampak yang cukup banyak kepada kehidupan 

masyarakat di Spanyol dan berhasil membawa kesejahteraan bagi 

warga Spanyol. Tidak hanya berdampak pada pendidikan warga 

Spanyol pada saat itu tetapi juga keberadaan Islam di Spanyol 

dibuktikan dengan keberhasilan mereka dalam pecapaian-pencapaian 

pembangunan secara fisik seperti54 : 

a. Al-Qashar al-Kabir, yaitu kota satelit yang di dalamnya terdapat 

gedung-gedung istana yang megah. 

b. Masjid Jami’ Cordova, di bangun pada tahun 786 M/170 H. 

c. Terrdapat 900 pemandian di Cordova. 

d. Istana al-Hamra, istana al-Zahra, istana al-Gazar, istana Makmun 

dan istana Ja’fariyah. 

e. Menara Girilda. 

f. Tembok Toledo. 

                                                           
54 Ramdhan, Alawiyah. Sejarah Masuknya Islam di Spanyol, (online), 
(https://www.academia.edu/17339566/Sejarah_Masuknya_Islam_di_Spanyol diakses pada 
tanggal 15 Oktober 2016) 

https://www.academia.edu/17339566/Sejarah_Masuknya_Islam_di_Spanyol
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g. Pabrik senjata dan pabrik perhiasan. 

Dari segi pendidikan, Islam di Spanyol banyak mendirikan 

universitas-universitas islam yang memiliki banyak mahasiswa non-

islam dimana tidak sedikit dari mahasiswa tersebut kemudian 

mendirikan universitas dan juga menggunakan sistem pendidikan yang 

sama dengan universitas mereka sebelumnya. Universitas Islam di 

Spanyol diantaranya: Universitas Cordova, Universitas Seville, 

Universitas Malaga, Universitas Granada, dan Universitas 

Salamanca55. Tidak heran jika keberadaan Islam di Spanyol cukup 

berdampak pada kehidupan masyarakat di Spanyol itu sendiri. Selain 

berhasil menyingkirkan pemerintahan yang brutal yakni kerajaan 

romawi yang dikenal dengan kerajaan Ghotik56. Pemerintahan dengan 

ajaran Kristen namun tidak mentoleransi perbedaan aliran yang dianut 

oleh beberapa daerah Spanyol seperti Monofisit dan Yahudi. Sebagian 

besar dari penganut aliran tersebut dibaptis secara paksa dan jika tidak 

bersedia maka akan dibunuh. Pemerintahan ini membuat masyarakat 

Spanyol hidup dalam kemiskinan, tertindas dan juga tidak adanya 

persamaan hak karena adanya pembagian kelas. Muslim di Spanyol 

sudah melalui beberapa fase, yakni57 : 

 

                                                           
55 Ibid. 
56 Sudirman (2011). Islam dan Peradaban Spanyol : Catatan Kritis Beberapa Faktor Penyebab 
Kesuksesan Islam Spanyol, (Jurnal Online). Vol 13, No 2, (http://ejournal.uin-
malang.ac.id/index.aphp/infopub/article/view/1890 diakses pada tanggal 15 Oktober 2016) 
57 Anonymous. Islam in Spain. (online), (http://www.saylor.org/site/wp-
content/uploads/2011/08/HIST351-4.1-Islam-in-Spain.pdf diakses pada tanggal 8 Januari 2017) 

http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.aphp/infopub/article/view/1890
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• The Emirate in Damascus (711–756) 

• The Independent Emirate (756-929) 

• The Caliphate of Córdoba (929-1031) 

• The first Taifas (1031-c. 1091) 

• The Almoravid rule (c.1091-c. 1145) 

• The second Taifas (c.1145-c. 1151) 

• The Almohad rule (c.1031–1212) 

• The Kingdom of Granada (1212–1492) 

• The late Alpujarras revolt (1568–1571) 

Jika dilihat dari peradaban muslim dalam sejarah Spanyol yang 

dibagi berdasarkan beberapa fase, harusnya muslim memiliki 

hubungan baik dengan muslim di negaranya. Namun faktanya 

hubungan masyarakat Spanyol dengan muslim tidak begitu baik 

walaupun kerajaan muslim yang masuk ke Spanyol dapat dikatakan 

sudah memakmurkan negara Spanyol.  Walaupun Islam sendiri sudah 

dari awal menyatakan dengan jelas untuk mentoleransi keberadaan 

kepercayaan lain selain Islam, namun pada pelaksanaannya justru 

toleransi itu merupakan hal yang sangat langka terjadi58. Jika ada 

penjajah lain yang masuk ke Spanyol maka akan dibunuh ataupun 

diusir tanpa kecuali. Walaupun beberapa penguasa Islam tidak 

melakukan hal tersebut, namun di Spanyol terjadi justru bertolak 

belakang dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut dirasakan oleh 
                                                           
58 Anonymous. Islam in Spain. (online), (http://www.saylor.org/site/wp-
content/uploads/2011/08/HIST351-4.1-Islam-in-Spain.pdf diakses pada tanggal 8 Januari 2017) 

http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/08/HIST351-4.1-Islam-in-Spain.pdf
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sebagian besar komunitas Yahudi dan Kristiani yang hidup pada era 

penguasa Islam. 

Penguasa Islam memberlakukan larangan membangun gereja 

baru dan gereja kaum Yahudi. Ada juga diskriminasi dalam 

pengadilan, dimana kaum muslim cenderung diberikan bukti yang 

mendukung muslim sedangkan yang demikian tidak terjadi pada kaum 

Yahudi maupun Kristiani59. Selain itu, komunitas Kristen dan Yahudi 

di Spanyol diharuskan untuk membayar pajak khusus sedangkan kaum 

muslim tidak. Kaum muslim khususnya pria juga dibebaskan dari 

kegiatan militer seperti wajib militer, sedangkan hal tersebut tidak 

terjadi bagi kaum kristiani maupun Yahudi60. Hal ini yang kemudian 

membuat hubungan antara muslim dan warga Spanyol tidak terjalin 

dengan baik. 

Selain dipengaruhi oleh sejarah Spanyol yang memiliki 

hubungan dengan muslim yang tidak cukup baik, pandangan 

masyarakat Spanyol terhadap muslim juga diperngaruhi oleh imigran 

muslim yang mayoritas berasal dari Morroco. 

Spanyol merupakan negara yang juga menerima imigran dari 

negara lain untuk tinggal dan bekerja di Spanyol. Morroco merupakan 

sumber utama dari imigran yang masuk ke Spanyol, oleh karena itu 

                                                           
59 Anonymous. Islam in Spain. (online), (http://www.saylor.org/site/wp-
content/uploads/2011/08/HIST351-4.1-Islam-in-Spain.pdf diakses pada tanggal 8 Januari 2017) 
60 Ibid 
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mayoritas imigran yang ada di Spanyol berasal dari Morroco61. Selain 

itu imigran-imigran Morroco tersebut merupakan imigran muslim, 

sehingga hal ini pula yang menyebabkan masuknya penduduk muslim 

ke Spanyol.  Seperti yang terlihat pada grafik dibawah, terlihat bahwa 

masuknya imigran yang berasal dari Morroco terus meningkat sampai 

pada tahun 2009 hingga 700.000 orang yang masuk ke Spanyol. 

Sehingga tidak heran jika pembahasan mengenai muslim yang ada di 

Spanyol cenderung akan membahas mengenai orang berkebangsaan 

Morroco62, karena mereka merupakan sumber utama penduduk muslim 

yang masuk ke Spanyol. 

 

Graphic 1 Morrocan in Spain63 

                                                           
61 Miguel R.S (2010). The Politics of Intergation in Spain. University of Cadix (online), 
(http://idpbarcelona.net/docs/recerca/mediterranea/docs_wocmes/miguelrevenga.pdf. Diakses 
pada tanggal 8 Januari 2017) 
62 Fernando Bravo (2010). Islam in Spain. (Online), (http://www.euro-
islam.info/2010/03/08/islam-in-spain/ diakses pada tanggal 9 Januari 2017) 
63 Fernando Bravo (2010). Islam in Spain. (Online), (http://www.euro-
islam.info/2010/03/08/islam-in-spain/ diakses pada tanggal 9 Januari 2017) 

http://idpbarcelona.net/docs/recerca/mediterranea/docs_wocmes/miguelrevenga.pdf
http://www.euro-islam.info/2010/03/08/islam-in-spain/
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Imigran yang masuk ke Spanyol ada juga yang berasal dari 

negara lain selain Morroco, seperti  Senegal, Pakistan, dan juga 

Algeria. Hanya saja imigran yang berasal dari ketiga negara tersebut 

tidak sebanyak imigran yang berasal dari Morroco. Seperti yang 

terlihat pada grafik dibawah ini, ketiga negara tersebut mengalami 

peningkatan sampai pada tahun 2009. Namun walaupun ketiganya 

terus mengalami peningkatan, tapi angka tertinggi yang dicapai hanya 

sekitar 50.000 lebih. Tidak sebanding dengan Morroco yang mencapai 

700.000 imigran. 

 

Graphic 2 Islam in Spain64 

Keempat negara tersebut yakni Morroco, Senegal, Pakistan dan 

juga Algeria merupakan negara yang paling banyak menyumbang 

imigran muslim ke Spanyol dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Keberadaan migran muslim di Spanyol tersebut ternyata dianggap 

                                                           
64 Fernando Bravo (2010). Islam in Spain. (Online), (http://www.euro-
islam.info/2010/03/08/islam-in-spain/ diakses pada tanggal 9 Januari 2017) 
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sebagai sesuatu yang baik bagi para imigran itu sendiri. Setidaknya ada 

87% dari migran tersebut yang percaya bahwa Spanyol memberikan 

kebebasan kepada migran, selain itu 70% juga merasa bahwa mereka 

memiliki kualitas hidup yang sangat baik selama tinggal di Spanyol65. 

Walalupun demikian, seiring berjalannya waktu hal tersebut 

tidak lagi selalu dirasakan oleh para imigran yang tinggal di Spanyol 

khususnya yang beragama muslim. Karena pada akhirnya media-lah 

yang membentuk stereotype tentang imigran yang masuk ke Spanyol. 

Media khususnya koran lebih sering menceritakan bagaimana dampak 

negatif dari keberadaan imigran di Spanyol yang dianggap sebagai 

ancaman dibandingkan dengan dampak positif dari imigran itu sendiri 

yakni berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Spanyol66.  Imigran 

muslim sering kali dijelaskan sebagai kelompok yang  "terbelakang", 

"violent", "agresif", "pekerja yang lambat," "tidak berorientasi pada 

hasil", dan sebagainya67. Oleh karena itu, walaupun imigran muslim 

membantu perekonomian Spanyol tapi mereka tidak dapat merasakan 

hasil dari usaha mereka selain dianggap sebagai orang yang tidak 

berpengaruh bahkan musuh. 

Bahkan Ministry’s Strategic Plan for Citizenship and 

Intergration (Intergration de los Immigrantes) menyatakan bahwa 

                                                           
65 Miguel R.S (2010). The Politics of Intergation in Spain. University of Cadix (online), 
(http://idpbarcelona.net/docs/recerca/mediterranea/docs_wocmes/miguelrevenga.pdf. Diakses 
pada tanggal 8 Januari 2017) 
66 ibid 
67 ibid 

http://idpbarcelona.net/docs/recerca/mediterranea/docs_wocmes/miguelrevenga.pdf
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untuk mempromosikan kepada masyarakat Spanyol agar menghormati 

keberadaan imigran yang ada di Spanyol jauh lebih sulit dibandingkan 

dengan membangkitkan perasaan takut dan khawatir masyarakat 

terhadap keberadaan kelompok asing di Spanyol, hal tersebut yang 

kemudian menumbuhkan penolakan dan kebencian terhadap imigran 

muslim68. Hal ini yang kemudian meningkatkan resiko bagi para 

imigran Morroco yang hendak datang ke Spanyol karena stereotype 

masyarakat terhadap imigran yang terus meningkat. Sehingga tidak 

heran jika xenophobia menjadi hal yang melekat pada warga Spanyol. 

Hal ini yang kemudian juga mempengaruhi bagaimana masyarakat 

Spanyol menyikapi keberadaan kaum muslim di negaranya pasca 

terlepas dari penjajahan hingga akhirnya terjadi pengeboman pada 

tahun 2004 di Madrid. 

5.1.1.2 Sejarah Terorisme di Spanyol 

Sejarah terorisme sendiri yang terjadi di Spanyol dapat 

dikatakan sedikit, khususnya pengeboman yang dilakukan oleh 

organisasi atau seseorang yang mengatasnamakan muslim dalam 

tindakan kejahatannya. Kebanyakan pengeboman yang terjadi di 

Spanyol dilakukan oleh ETA yang merupakan kelompok separatis 

Spanyol dan bukan merupakan kelompok ekstrimis muslim. ETA 

kurang lebih sudah melakukan 11 pengeboman besar di Spanyol 

                                                           
68 Miguel R.S (2010). The Politics of Intergation in Spain. University of Cadix (online), 
(http://idpbarcelona.net/docs/recerca/mediterranea/docs_wocmes/miguelrevenga.pdf. Diakses 
pada tanggal 8 Januari 2017) 
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selama puluhan tahun ETA berdiri di Spanyol69. Sedangkan untuk 

pengeboman yang dilakukan oleh ekstrimis muslim selain Al-Qaeda 

sepanjang sejarah Spanyol tidak pernah ada. Hanya Al-Qaeda yang 

pernah melakukan pengeboman di Spanyol yang merupakan kelompok 

ekstrimis muslim. 

Kasus pengeboman yang dilakukan oleh Al-Qaeda di Madrid 

merupakan pengeboman pertama dalam sejarah Spanyol yang 

dilakukan oleh ekstrimis muslim dan memakan korban yang jauh lebih 

banyak dibandingkan dengan ETA. Kejadian ini tentu memberikan 

kekhawatiran sendiri kepada masyarakat di Madrid karena hal ini 

berarti Spanyol telah mendapat isu keamanan baru yang perlu 

ditangani. Hal yang lebih mengkhawatirkan lainnya adalah bahwa 

dalam kasus pengeboman ini, salah satu pelaku pengboman tersebut 

yakni Jamal Zougam merupakan kelompok yang menganut ajaran 

islam radikal dan berasal dari negaranya sendiri yakni Spanyol70. Hal 

ini tentu memberikan perhatian sendiri pada masyarakat di Madrid, 

karena pelaku yang diduga berasal dari Irak ternyata berasal dari 

masyarakatnya sendiri. Sehingga tidak heran jika tingkat kekhawatiran 

masyarakat menjadi lebih tinggi terhadap masyarakat muslim di 

negaranya sendiri khususnya yang berada di Madrid. 

                                                           
69 Britannica (2014, Juli 20). ETA: Basque Organization (online), 
(https://www.britannica.com/topic/ETA diakses pada tanggal 21 Oktober 2016) 
70 Hidalgo, Diego (2004, Maret 24). Terrorism, democracy and Muslims after the Madrid bombs. 

OpenDemocracy (online), (https://www.opendemocracy.net/conflictmadridprevention/article_1808.jsp 
diakses pada tanggal 21 Oktober 2016) 
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5.1.2 Kebudayaan 

Jika dilihat dari tradisi masyarakat Spanyol sejak dahulu, rasisme 

bukan merupakan sesuatu yang baru lagi bagi masyarakat tersebut. Hal ini 

dikarenakan masyarakat Spanyol yang masih menggunakan perspektif 

Eurocentric sebagai acuan71. Sehingga masyarakat Spanyol mengaggap 

semua orang diluar Spanyol merupakan orang asing jika mereka tidak bisa 

menggunakan Bahasa Spanyol atau Catalan. Untuk melihat perkembangan 

rasisme di Spanyol, tidak cukup hanya melihat dari kelompok imigran 

yang datang ke Spanyol. Karena isu rasisme terhadap imigran merupakan 

bagian baru dalam sejarah rasisme di Spanyol. Rasisme sendiri sudah 

dimulai sejak usaha Spanyol melawan ‘Moor’, selain itu pengusiran orang 

Yahudi dari Spanyol, penjajahan AS serta pengekploitasian penduduk 

pribumi dan budak Afrika. Sehingga bukan hal yang baru jika masyarakat 

Spanyol tidak begitu bersahabat dengan masyarakat diluar Negara mereka. 

Karena sejak awal mereka sudah menjadi masyarakat yang anti, anti-arab, 

anti-jewish, anti-gitano, dan juga anti-america72. 

Bahkan pendidikan di Spanyol sendiri sudah mengajarkan mengenai 

stereotype, rasisme, image of minorities, Eurocentric, dan imigran kepada 

                                                           
71 Van Dijk, Teun A (2005). Discourse and Racism in Spain. (online), 
(https://blogs.uprm.edu/migracion/files/2012/01/Dicourse-and-Racism-in-Spain.pdf 23 
November 2016) 
72 Ibid. 

https://blogs.uprm.edu/migracion/files/2012/01/Dicourse-and-Racism-in-Spain.pdf
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anak-anak sejak dini73. Terlihat bahwa masyarakat Spanyol sendiri yang 

berusaha membangun masyarakatnya memiliki sifat untuk cenderung 

memandang negatif masyarakat diluar masyarakat pribumi Spanyol. Selain 

itu tidak adanya lembaga politik yang bertugas untuk mengatasi 

permasalahan rasisme, serta diskriminasi74. Hal itu dikarenakan bagi 

masyarakat Spanyol hal tersebut bukan sebuah masalah, karena hal 

tersebut sudah menjadi tradisi bagi mereka. Tidak hanya itu, media-media 

di Spanyol sejak awal juga tidak pernah memberitakan soal rasisme, 

diskriminasi maupun stereotype.  

Sesuatu yang sangat disayangkan tapi merupakan kenyataan di 

masyarakat Spanyol bahwa mereka memang Negara yang rasis terhadap 

hampir semua bagian di dunia baik itu Asia, Afrika dan Latin Amerika. 

Bahkan mereka juga melakukan praktek diskriminasi yang cukup marak 

dilakukan seperti dalam perkerjaan, housing, dan juga jasa75. 

Dalam multiculturalism index, score tertinggi yang diraih Spanyol 

hanyalah 3.5 dimana dalam multiculturalism index, score tersebut untuk 

Negara yang berada di rata-rata. Semakin tinggi nilai yang diperoleh oleh 

suatu Negara, berarti Negara tersebut merupakan Negara yang 

multicultural. Dikatakan multicultural apabila suatu Negara memiliki nilai 

                                                           
73 Van Dijk, Teun A (2005). Discourse and Racism in Spain. (online), 
(https://blogs.uprm.edu/migracion/files/2012/01/Dicourse-and-Racism-in-Spain.pdf 23 
November 2016) 
74  TeleSUR English (2012). Discrimination and Xenophobia In Spain. Youtube. 
(https://www.youtube.com/watch?v=bCyYgCFFkPg diakses pada tanggal 24 November 2016) 
75 Van Dijk, Teun A (2005). Discourse and Racism in Spain. (online), 
(https://blogs.uprm.edu/migracion/files/2012/01/Dicourse-and-Racism-in-Spain.pdf 23 
November 2016) 
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6.0 – 8.076. Dan apabila Negara dikatakan multicultural, hal tersebut dapat 

dilihat dari kemampuan pemerintah dan lembaga dalam mendorong 

pluralisme melalui kebijakannya. Selain itu dapat dilihat dari guru-guru 

yang mengajar disekolah untuk mengadopsi buku pelajaran yang 

menyoroti perbedaan budaya, dan juga agama minoritas. Dapat dilihat 

juga dari kebijakan pemerintah yang berusaha menyediakan tempat-tempat 

keagaman untuk kelompok agama lain agar mereka bisa menjalankan 

kegiatan keagamaanya, misalnya seperti tempat ibadah. Dan juga dapat 

dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menangani konflik dalam 

negeri yang melibatkan permasalahan ras maupun agama minoritas77. 

Dapat dilihat dari grafik dibawah ini, Spanyol pada tahun 1980 

merupakan Negara yang sama sekali tidak multicultural, dapat dikatakan 

bahwa Spanyol pada saat itu sama sekali tidak menerima adanya 

kelompok minoritas lain selain masyarakat pribumi Spanyol sendiri untuk 

tinggal di Spanyol. Namun pada tahun 2000, nilai yang dimiliki Spanyol 

meningkat menjadi 1 dan kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 

3,5. Hal ini menunjukkan bahwa sudah mulai ada kesadaran dalam 

masyarakat Spanyol bahwa negaranya tidak dihuni oleh masyarakat 

pribumi saja, tapi juga dihuni oleh kelompok diluar Negara Spanyol. Hal 

tersebut dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk mengenalkan kurikulum 

                                                           
76 Queen’s University. Multiculturalism Policies in Contemporary Democracies. (onine), 
(http://www.queensu.ca/mcp/ diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 
77 Irene Bloemraad (2011, September 22). The Debate Over Multiculturalism: Philosophy, Politics, 
and Policy. Migration Information Source (online), 
(http://www.migrationpolicy.org/article/debate-over-multiculturalism-philosophy-politics-and-
policy diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 
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baru dalam pendidikan yakni mengenai pendidikan kewarganegaraan dan 

hak asasi manusia yang bertujuan untuk mempromosikan sikap toleransi 

dikalangan masyarakat. Namun sayangnya hal tersebut masih ditentang 

oleh sekolah-sekolah Kristen dan juga Gereja Katolik, mereka 

menganggap bahwa itu sama saja memaksakan pandangan murid terhadap 

sesuatu dan hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia.78 

 

Graphic 3 Multiculturalism Index Score79 

                                                           
78  Queen’s University. Multiculturalism Policies in Contemporary Democracies: Spain.  
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79 Irene Bloemraad (2011, September 22). The Debate Over Multiculturalism: Philosophy, Politics, 

and Policy. Migration Information Source (online), 
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Melalui penjelasan tersebut terlihat bahwa Spanyol memiliki 

peningkatan hingga tahun 2010 walaupun nilai yang dicapai masih 

memposisikan Spanyol sebagai Negara yang dapat dikatakan belum 

merupakakan Negara yang multicultural. Dapat dilihat dari adanya 

perlawanan yang berasal dari sekolah dan gereja Kristen pada saat ingin 

menambahkan kurikulum untuk menambah wawasan tentang kaum 

minoritas. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa masih banyak 

masyarakat Spanyol yang tidak menyetujui adanya toleransi terhadap 

kelompok lain di negaranya. Selain itu nilai yang dimiliki Spanyol 

berdasarkan grafik diatas, masih menunjukkan adanya diskriminasi 

terhadap kelompok minoritas di negaranya yang ditunjukkan melalui 

adanya pengecualian dalam penggunaan pakaian yakni Jilbab. Hal ini 

terjadi karena tidak adanya national guidelines yang mengajarkan untuk 

menghargai mereka, oleh karena itu masih banyak anak perempuan yang 

dikeluarkan dari sekolah karena menggunakan jilbab80. 

Sehingga masih dapat dikatakan bahwa Spanyol bersikap 

diskriminatif terhadap kelompok minoritas di negaranya, hal ini yang 

menyebabkan Spanyol berada diposisi 29 dari 38 negara dengan indikator 

anti diskriminasi. Spanyol hanya berada diatas 5 negara Eropa lainnya, 

berbeda dengan Inggris yang berada di posisi 5 sebagai Negara dengan 

score anti diskriminasi yakni 85 dan merupakan Negara ketiga yang paling 

                                                           
80 Queen’s University. Multiculturalism Policies in Contemporary Democracies: Spain.  
(online),(http://www.queensu.ca/mcp/immigrant-minorities/evidence/spain diakses pada 
tanggal 16 Januari 2017) 
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tidak diskriminasi setelah Bulgaria dan Portugal. Walaupun Spanyol 

bukan merupakan Negara yang termasuk dalam crtitically unfavourbale, 

tapi posisi Spanyol di peringkat 29 sudah cukup membuat Negara tersebut 

menjadi Negara yang perlu memperkuat hukum mengenai anti 

diskriminasi dan juga keseteraan dikalangan masyarakat81. 

Figure 10  Anti Discrimination Ranking82 

 

Selain itu karena Spanyol merupakan Negara yang Xenophobia 

yakni ketakutan terhadap orang baru sehingga diskriminasi terhadap 

                                                           
81 MIPEX (2014). Spain (online), (http://www.mipex.eu/spain diakses pada tanggal 28 Desember 
2016) 
82 MIPEX (2015). Anti Discrimination (onine), (http://www.mipex.eu/anti-discrimination diakses 
pada tanggal 28 Desember 2016) 
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imigran muslim akan terus meningkat. Ditambah lagi NGO HAM di 

Spanyol yang melegalkan terjadinya diskrimiasi tersebut, organisasi HAM 

di Spanyol dapat mentoleransi terjadinya tindakan diskriminasi dan 

xenophobia dikalangan masyarakat Spanyol.83 Diskriminasi dan 

xenophobia merupakan bagian dari hal yang dilakukan oleh masyarakat 

Spanyol sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan bagaimana tindakan 

tersebut menjadi bagian yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat di 

Spanyol. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa jika tindakan balasan pasca 

peledakan bom yang terjadi di Madrid terhadap muslim merupakan 

sesuatu yang wajar karena masyarakat muslim di Spanyol berasal dari 

imigran dan selain itu diskriminasi bukan merupakan sebuah tindakan 

kriminal melainkan part of life dalam masyarakat Spanyol. 

5.1.3 Orang Yang Dianggap Penting 

Peristiwa pengeboman yang di Madrid pada tahun 2004 terjadi 

tepat 3 hari sebelum berlangsungnya pemillihan umum. Oleh karena itu 

pengeboman terjadi pada saat kampanye dari kandidat-kandidat pemilu 

berlangsung. Kejadian tersebut tentu akan mempengaruhi hasil pemilihan 

umum yang akan berlangsung 3 hari kedepan. 

Pasca pengeboman yang terjadi, perdana menteri yakni Jose Maria 

Aznar yang masih menjabat pada saat itu berusaha meyakinkan 

masyarakat bahwa pelaku pengeboman tersebut adalah ETA namun 

                                                           
83 TeleSUR English (2012). Discrimination and Xenophobia In Spain. Youtube. 
(https://www.youtube.com/watch?v=bCyYgCFFkPg diakses pada tanggal 24 November 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=bCyYgCFFkPg
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faktanya tidak demikian. Padahal ruang lingkup serangan, perencanaan 

dan presisi rinci yang digunakan dalam serangan tersebut tidak cocok 

dengan serangan yang biasa dilakukan oleh ETA dan hal yang paling 

menonjol ialah jumlah korban jiwa besar daam pengeboman tersebut. 

Jumlah tersebut lebih mungkin untuk dilakukan oleh kelompok Al Qaeda 

atau organisasi Al Qaeda bukan tidak ETA. Masyarakat kemudian 

meragukan pemerintah terkait dengan penyelidikan kasus pengeboman di 

Madrid dimana masyarakat merasa pemerintah telah memanipulasi fakta 

terkait pelaku pengeboman tersebut, masyarakat merasa pemerintah telah 

menipu mereka untuk menaikkan suara kandidat dalam pemilu nanti. 

Padangan masyarakat tersebut dinyatakan dalam pernyataan yang 

disampaikan oleh salah satu media di Spanyol yakni The La Vanguardia. 

Pernyataan itu mengarah kepada kekalahan partai Aznar dalam pemilu 

karena keputusannya yang dianggap mengecewakan masyarakatnya. 

“The electorate has punished Mr Aznar . . . because of 

the very authoritarian way he governed. His decision to 

involve Spain in the war in Iraq, together with the growing 

feeling that he was hiding information about the Madrid 

attacks, sent his party to the grave.84” 

Ada beberapa alasan yang menyatakan bahwa pengeboman yang 

terjadi di Madrid bukan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

kelompok separatis ETA. Pertama, sebelum melakuakan pengeboman, 

ETA akan terlebih dahulu memperingatkan pihak berwenang Spanyol 

                                                           
84 Baird, William E (2009). The Madrid Train Bombings: A Decision Making Analysis Model. Hlm 
17. Thesis (online), (http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA520148 diakses pada tanggal 
6 November 2016) 

http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA520148
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yang ada di lokasi tempat mereka melakukan pengeboman. Kedua, 

serangan yang dilakukan ETA biasanya diberikan kepada satu target dari 

pemerintahan seperti polisi, militer, hakim atau bahkan wartawan yang 

menentang mereka. Ketiga, penyerangan yang dilakukan oleh ETA 

biasanya menyerang gedung-gedung besar yang menjadi simbol sebuah 

tempat seperti barak militer atau gedung administrasi. Keempat, setalah 

melakukan penyerangan biasanya militant ETA akan mengklaim serangan 

tersebut dimana pada kejadian bom Madrid kali ini ETA justru tidak 

mengklaim tindakan tersebut.Dan yang terakhir sekaligus terutama ialah 

bahwa ETA tidak mungkin melakukan pengeboman tersebut karena ETA 

sudah tidak memiliki dukungan dari masyarakat lagi, sehingga jika 

melakukan pengeboman tersebut hanya akan memperburuk kondisi ETA 

saat itu85. 

Ada banyak tokoh yang menyampaikan bahwa tidak mungkin 

pengeboman tersebut dilakukan oleh ETA, namun perdana mentri Aznar 

tetap berusaha membentuk pemikiran masyarakat bahwa kejadian tersebut 

merupakan tanggung jawab ETA. Bahkan Arnold Otegi selaku pemimpin 

Basque menyangkal bahwa kelompok separatis yang melakukan hal 

tersebut86. Hal ini kemudian berdampak pada tingkat kepercayaan 

                                                           
85 Salhani, Claude (2004, Maret 11). Madrid Bombing Carry Al-Qaeda Hallmark. United Press 
International (UPI), (Online), (http://www.upi.com/Business_News/Security-
Industry/2004/03/11/Madrid-bombings-carry-al-Qaida-hallmark/16011079023768/ diakses pada 
tanggal 7 November 2016) 
86 CBS News (2004, Maret 11). Who’s Behind Madrid Bombings?.(online), 
(http://www.esisc.org/upload/media/esisc-in-the-news/whos-behind-madrid-bombings-cbc-
news/press_32who.pdf diakses pada tanggal 7 November 2016) 

http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2004/03/11/Madrid-bombings-carry-al-Qaida-hallmark/16011079023768/
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2004/03/11/Madrid-bombings-carry-al-Qaida-hallmark/16011079023768/
http://www.esisc.org/upload/media/esisc-in-the-news/whos-behind-madrid-bombings-cbc-news/press_32who.pdf
http://www.esisc.org/upload/media/esisc-in-the-news/whos-behind-madrid-bombings-cbc-news/press_32who.pdf
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masyarakat terhadap pemerintah khususnya kepada José María Aznar. 

Keraguan masyarakat kepada Aznar ditunjukkan dalam aksi demontrasi 

yang dilakukan oleh jutaan masyarakat di Spanyol pasca pengeboman 

untuk menuntuk kebenaran dari kasus tersebut. Masyarakat meneriakkan : 

“our dead, your war”87 

“Before we vote, we want the truth”88 

“We are just people who want the truth. Our pain has 

been caused by Aznar's support for Bush”89 

Hal ini yang menyebabkan masyarakat menuding pemerintah telah 

menutupi kenyataan yang sebenarnya90. Sehingga pada saat pemilu 

berlangsung, Aznar menerima kekalahan karena dianggap telah 

mengambil keputusan yang salah tanpa berdiskusi dengan masyarakat 

yakni dengan dukungannya terhadap AS dalam war in Iraq.  

Pada saat pemilu berlangsung, kemenangan diraih oleh Partai 

Sosialis (PSOE/ Partido Socialista Obrero Español) dengan calon  José 

Luis Rodríguez Zapatero yang mengalahkan parta milik José María Aznar 

dari Partido Popular (PP). Kemenangan partai tersebut menunjukkan 

kemarahan masyarakat terhadap pemimpin sebelumnya yang tanpa 

persetujuan dengan masyarakat telah mengambil keputusan untuk 

                                                           
87 Tremlett, Giles (2004, Maret 14). We Bombed Madrid, Says Al-Qaeda Tape. The Guardian, 
(online), (https://www.theguardian.com/world/2004/mar/14/spain.terrorism3 diakses pada 
tanggal 7 November 2016). 
88 Ibid. 
89 Tremlett, Giles (2004, Maret 14). We Bombed Madrid, Says Al-Qaeda Tape. The Guardian, 
(online), (https://www.theguardian.com/world/2004/mar/14/spain.terrorism3 diakses pada 
tanggal 7 November 2016). 
90 Paul Mitchell (2004, Desember 4). The Madrid bomb inquiry: Aznar continues his lies. (Online), 
(https://www.wsws.org/en/articles/2004/12/span-d04.html diakses pada tanggal 8 Januari 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar
http://www.iht.com/articles/511364.html
http://www.iht.com/articles/511364.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar
https://www.theguardian.com/world/2004/mar/14/spain.terrorism3
https://www.theguardian.com/world/2004/mar/14/spain.terrorism3
https://www.wsws.org/en/articles/2004/12/span-d04.html
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mendukung AS dalam war in Iraq. Hampir 90% masyarakat di Spanyol 

menentang hal tersebut, hal ini yang membentuk opini publik bahwa 

ancaman terorisme di Spanyol meningkat karena pemerintah mendukung 

AS dalam war in Iraq, 85% masyarakat mengatakan demikian91. 

Kemenangan diraih oleh partai Jose Luis Rodriguez Zapatero 

karena pada saat itu partai sosialis (PSOE) yang tidak mendukung 

kebijakan AS tersebut. Pasca kemenangan yang diraih oleh Zapatero, 

beliau tidak memiliki statement yang diungkapkan melalui speech seperti 

yang dilakukan oleh perdana menteri Inggris. Melainkan pasca 

kemenangan tersebut, Zapatero menarik kembali tentara-tentara Spanyol 

yang sudah dikirim ke Iraq92. Selain itu perdana menteri yang baru yakni 

Zapatero, pasca pengeboman Madrid tersebut memerintahkan untuk 

dilakukannya pemeriksaan terhadap masjid dan juga pemeriksaan terhadap 

kaum muslim yang sedang melaksanakan sholat jum’at93. Selain itu pada 

masa pemerintahan Zapatero pasca pengeboman Madrid, pembangunan 

masjid menjadi lebih sulit karena pemerintah menganggap masjid sebagai 

tempat munculnya aktivis-aktivis radikal sehingga perlu adanya kontrol 

                                                           
91 Woehrel, Steven (2004, Oktober 5). March 11 Terrorist Attacks in Madrid and Spain’s Elections 
: Implications for U.S Policy. Report (online), (https://www.hsdl.org/?view&did=450390 diakses 
pada tanggal 7 November 2016). 
92 Lisa Abend (2009, Maret 11). Five Years After The Madrid Bombing. (online), 
(http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1884231,00.html diakses pada tanggal 8 
Januari 2017) 
93 Jose Maria. (Juni 2006). SECURITIZATION AND RELIGIOUS DIVIDES IN EUROPE : Muslims In 
Western Europe After 9/11: Why the term Islamophobia is more a predicament than an 
explanation. Hlm. 262 (PDF), (http://www.euro-
islam.info/wpcontent/uploads/pdfs/securitization_and_religious_divides_in_europe.pdf diakses 
pada tanggal 
15 Agustus 2016) 

https://www.hsdl.org/?view&did=450390
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1884231,00.html
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dari pemerintah terhadap masjid yang mau dibangun maupun masjid yang 

belum memiliki izin untuk berdiri disuatu tempat94. Berdasarkan sikap 

pemerintah pasca pengeboman tersebut yang lebih sentimen terhadap 

keberadaan muslim di negaranya tentu akan mempengaruhi masyarakat 

dalam menyikapi muslim yang ada disekitarnya. 

 

5.1.4 Media Massa 

Media di Spanyol sendiri pada saat pengeboman tahun 2004 di 

Madrid dipegang oleh pemerintah yakni Aznar dimana pasca pengeboman 

tersebut media dipanggil oleh pemerintah untuk memuat berita yang 

menyatakan bahwa pengeboman tersebut dilakukan oleh kelompok 

separatis yakni ETA. Pemerintah juga meminta media menyatakan bahwa 

media sudah memiliki bukti yang menyatakan bahwa ETA yang 

melakukan pengeboman tersebut. Beberapa saat setelah pengeboman 

terjadi perdana menteri Aznar memanggil beberapa editor koran dan 

menyatakan bahwa ETA yang bertanggungjawab atas serangan yang 

terjadi saat itu. Pemerintah juga menyatakan bahwa mereka memiliki bukti 

keterlibatan ETA pada serangan tersebut. Pernyataan tersebut membuat 

para editor harus percaya karena itu merupakan pernyataan dari perdana 

menteri mereka. Bahkan pemerintah juga meminta massa untuk turun ke 

                                                           
94 Judith Sunderland (2005, January). Counter-Terrorism Measures in Spain. Report (Online), 
(https://www.hrw.org/reports/2005/spain0105/spain0105.pdf diakses pada tangga 8 Januari 
2017) 

https://www.hrw.org/reports/2005/spain0105/spain0105.pdf
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jalan sambil membawa banner yang bertuliskan: “With the victims, with 

the Constitution and for the defeat of terrorism”. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah berusahan 

menutupi kebenaran yang ada melalui media sehingga secara tidak 

langsung dapat bahwa media mem-backup terorisme di negaranya sendiri. 

Walaupun sebenarnya tujuan pemerintah adalah agar tidak mendapat kritik 

dari masyarakat terhadap keputusannya mendukung AS, tapi hal ini juga 

dapat dilihat sebagai usaha untuk menutupi tindak kejahatan yang 

dilakukan oleh kelompok organisasi yang mengatasnamakan agama dalam 

serangannya. Beberapa headline yang muncul pada saat serangan yang 

menimpa Madrid tahun 2004 dituang dalam beberapa media seperti El 

Pais dan El Mundo. Dalam headline tersebut terdapat tuduhan yang 

ditujukan kepada ETA sebagai pelaku serangan di Madrid. Diantaranya95 : 

“Massacre in Madrid. ETA murders more than 130 

people.” 

“Murderers. Profound shock in Spain after the savage 

attacks by ETA in Madrid” 

“Murder by ETA in Madrid.” 

Pemberitaan terkait pengeboman Madrid yang terjadi pada 11 

Maret 2004 tersebut pada awalnya seimbang dengan pemberitaan 

menjelang pemilu yang akan dilaksanakan 3 hari setelah terjadinya 

pengeboman. Oleh sebab itu masyarakat banyak yang melakukan protes 

                                                           
95 Wazir, Burhan. Fear and The Ballot Box: How Political and Media Responses to Terrorism 
Influence Election. Hlm. 20 (online), 
(http://cjrarchive.org/img/posts/Political%20and%20Media%20Responses%20to%20Terrorism%
20(Wazir).pdf diakses pada tanggal 8 November 2016). 

http://cjrarchive.org/img/posts/Political%20and%20Media%20Responses%20to%20Terrorism%20(Wazir).pdf
http://cjrarchive.org/img/posts/Political%20and%20Media%20Responses%20to%20Terrorism%20(Wazir).pdf
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kepada Aznar yang pada saat itu diduga menyembunyikan fakta bahwa 

pelaku pengeboman tersebut adalah Al-Qaeda. Selain itu karena media 

pada saat itu masih dikendalikan oleh pemerintah yakni Aznar sehingga 

berita yang muncul hanya sekedar penuduhan terhadap ETA sebagai 

pelaku  pengeboman. Seperti salah satu headline dari salah satu media 

Spanyol yakni El Pais pada saat pengeboman, media masih dibingungkan 

oleh pelaku pengeboman yang sebenarnya yaitu ETA ataukah Al-Qaeda. 

 

Figure 11 El Pais News96 

                                                           
96 El Pais (2004, Maret 12). Infierno Terrorista en Madrid: 192 Muertos y 1.400 Heridos. (online), 
(http://www.iisg.nl/exhibitions/censorship/pm7887-2004.php diakses pada tanggal 4 Januari 
2017) 

http://www.iisg.nl/exhibitions/censorship/pm7887-2004.php
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Namun setelah pemilu berlangsung dan akhirnya dimenangkan 

oleh José Luis Rodríguez Zapatero, pemberitaan terkait pelaku 

pengeboman dan muslim mulai diberitakan. Dalam pemberitaan di media 

Spanyol yakni El Pais, media cenderung tidak menyebut pelaku 

pengeboman yakni Al-Qaeda melainkan langsung menggunakan kata 

‘muslim’ itu sendiri. Dapat dilihat bahwa media langsung 

mengatasnamakan kelompok muslim sebagai pelaku pengeboman 

tersebut, hal ini dapat membuat masyarakat mencurigai muslim di 

negaranya yang belum tentu merupakan anggota dari kelompok Al-Qaeda. 

Berikut merupakan beberapa headline El Pais pasca pengboman Madrid 

2004 : 

 

Figure 12 El Pais Headline97 

                                                           
97 Jorge A. Rodríguez (2004, Juni 1). España ayudó a Francia a expulsar a un imán radical al 
revocarle la residencia. El Pais (online), 

http://elpais.com/autor/jorge_rodriguez_arroyo/a/
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Dalam Bahasa Inggris headline tersebut diterjemahkan dengan 

judul “Spain helped France to expel a radical imam by revoking his 

residency”98. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah 

telah mendeportase salah seorang warga Spanyol yakni Mohamed 

Berzizoui yang diduga terlibat dalam Casablanca bombing dan juga 

Madrid bombing. Pemerintah mengusir Berzizou ke Morroco99. 

Berdasarkan pemberitaan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Spanyol 

yang memenangkan pemilu pasca pengeboman Madrid lebih memandang 

negatif kaum muslim di negaranya. Seperti yang tertulis dalam headline 

pemberitaan tersebut, El Pais menggunakan kata ‘imam’ yang merupakan 

kata untuk menjelaskan pemuka agama dari kelompok muslim itu sendiri. 

Hal ini tentu dapat mempengaruhi masyarakat dalam menyikapi kaum 

muslim yang ada di negaranya. 

Selanjutnya El Pais juga memunculkan headline yang dapat 

dikatakan menyudutkan kelompok muslim di Spanyol, yakni dengan 

menganggap muslim sebagai ancaman untuk ‘national security’  Spanyol. 

Berikut merupakan headline El Pais pada Mei 2004 : 

                                                                                                                                                               
(http://elpais.com/diario/2004/06/01/espana/1086040803_850215.html diakses pada tanggal 8 
Januari 2017) 
98 Judith Sunderland (2005, January). Counter-Terrorism Measures in Spain. Report (Online), 
(https://www.hrw.org/reports/2005/spain0105/4.htm#_ftn5 diakses pada tangga 8 Januari 
2017) 
99 Ibid. 

http://elpais.com/diario/2004/06/01/espana/1086040803_850215.html
https://www.hrw.org/reports/2005/spain0105/4.htm#_ftn5
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Figure 13 El Pais Headline100 

Dalam Bahasa Inggris judul tersebut diterjemahkan dengan “The 

government expels two Islamists as threats to ‘national security’”101. 

Berdasarkan judul yang dimunculkan oleh El Pais, terlihat bahwa media 

menyudutkan kaum muslim dengan menganggap mereka sebagai 

ancaman. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa pemerintah mengusir 2 

orang beragama Islam yang terlibat dalam peristiwa pengeboman Madrid 

2004 karena dianggap sebagai ancaman untuk ‘national security’102. Hal 

ini yang kemudian membuat masyarakat akhirnya memiliki anggapan 

bahwa muslim merupakan ancaman, sehingga perlu untuk diminimalisir 
                                                           
100 José María Irujo (2004, Mei 30). El Gobierno expulsa a dos islamistas por amenaza contra "la 
seguridad nacional".El Pais (onine), 
(http://elpais.com/diario/2004/05/30/espana/1085868002_850215.html diakses pada tanggal 8 
Januari 2017) 
101 Judith Sunderland (2005, January). Counter-Terrorism Measures in Spain. Report (Online), 
(https://www.hrw.org/reports/2005/spain0105/spain0105.pdf diakses pada tangga 8 Januari 
2017) 
102 José María Irujo (2004, Mei 30). El Gobierno expulsa a dos islamistas por amenaza contra "la 
seguridad nacional".El Pais (onine), 
(http://elpais.com/diario/2004/05/30/espana/1085868002_850215.html diakses pada tanggal 8 
Januari 2017) 

http://elpais.com/autor/jose_maria_irujo/a/
http://elpais.com/diario/2004/05/30/espana/1085868002_850215.html
https://www.hrw.org/reports/2005/spain0105/spain0105.pdf
http://elpais.com/autor/jose_maria_irujo/a/
http://elpais.com/diario/2004/05/30/espana/1085868002_850215.html
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agar tidak mengkhawatirkan masyarakat di Spanyol. Dengan menganggap 

muslim sebagai ancaman, sehingga wajar jika Spanyol lebih memandang 

negatif muslim dibandingkan dengan Inggris. 

Selanjutnya dalam pemberitaan El Pais seperti gambar dibawah 

juga memuat tentang muslim dalam image yang negative, yakni dalam 

headline yang berjudul “We need to have a law to control the imams of 

small mosques”103. Berdasarkan headline tersebut terlihat bahwa muslim 

merupakan kelompok yang perlu diwaspadai dan diperhatikan 

pergerakkannya. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah 

menganggap bahwa masjid merupakan tempat untuk munculnya ajaran-

ajaran radikal yang akan membawa pada tindakan terorisme104. Peraturan 

untuk mengontrol pemuka agama tersebut dilakukan untuk mencegah 

adanya propaganda mengenai islam radikal di Spanyol. Pemerintah 

mengkhawatirkan masjid-masjid kecil yang  belum terdaftar sebagai 

tempat untuk mengajarkan aliran-aliran yang bersifat radikal yang akan 

membawa masyarakat muslim di Spanyol sebagai teroris. Pemerintah 

mengkhawatirkan hal tersebut karena ada lebih dari ratusan masjid kecil 

yang belum terdaftar, berdiri di Spanyol105. 

                                                           
103 Judith Sunderland (2005, January). Counter-Terrorism Measures in Spain. Report (Online), 
(https://www.hrw.org/reports/2005/spain0105/spain0105.pdf diakses pada tangga 8 Januari 
2017) 
104 El Pais (2004, Mei 2). "Es necesaria una ley para poder controlar a los imames de las pequeñas 
mezquitas". (Online), (http://elpais.com/diario/2004/05/02/portada/1083448801_850215.html 
diakses pada tanggal 8 Januari 2017) 
105 El Pais (2004, Mei 2). "Es necesaria una ley para poder controlar a los imames de las pequeñas 
mezquitas". (Online), (http://elpais.com/diario/2004/05/02/portada/1083448801_850215.html 
diakses pada tanggal 8 Januari 2017) 

https://www.hrw.org/reports/2005/spain0105/spain0105.pdf
http://elpais.com/diario/2004/05/02/portada/1083448801_850215.html
http://elpais.com/diario/2004/05/02/portada/1083448801_850215.html
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Figure 14 El Pais Headline106 

Sedangkan dalam pemeberitaan di media Spanyol lainnya yakni El 

Mundo yang dalam Bahasa Inggris berjudul “France and Spain will 

exchange lists of Islamic terrorists”107 menyebutkan bahwa kedua Negara 

tersebut akan berusaha untuk mengusir kelompok ‘radical religious’ atau 

‘religiosos radicales’ dari negaranya. Dimana kedua Negara tersebut 

yakni Spanyol dan Perancis akan bekerjasama dalam memerangi terorisme 

internasional, termasuk menciptakan sebuah kelompok kerja untuk bekerja 

sama melakukan deportasi terhadap orang yang dicurigai sebagai anggota 

dari violent Islamic organizations108. 

                                                           
106 Ibid. 
107 Judith Sunderland (2005, January). Counter-Terrorism Measures in Spain. Report (Online), 
(https://www.hrw.org/reports/2005/spain0105/spain0105.pdf diakses pada tangga 8 Januari 
2017) 
108 Ibid. 

https://www.hrw.org/reports/2005/spain0105/spain0105.pdf
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“Both countries have agreed to create a working 

group on the expulsion of radical religious of its 

national territory.”109 

Berdasarkan pemberitaan El Mundo tersebut dapat dilihat bahwa 

media menyebutkan bahwa agama lah yang menjadi sumber terorisme itu 

sendiri dan menganggap agama sebagai ancaman bagi Negara mereka. 

Dan melalui headline El Mundo yang langsung menyebutkan bahwa 

teroris itu merupakan kelompok beragama islam yang diperkuat dengan 

adanya pengusiran terhadap ‘radical religious’ maka hal ini tentu akan 

mempengaruhi sentimen masyarakat Spanyol terhadap muslim yang ada di 

negaranya. 

 

Figure 15 El Mundo Headline110 

                                                           
109 Europe Press (2004, Juli 12). España y Francia intercambiarán sus listas sobre terroristas 
islámicos. El Mundo (Online), 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/12/espana/1089648286.html diakses pada tanggal 
8 Januari 2017) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/12/espana/1089648286.html
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5.2 Faktor Pembentuk Attitude di Inggris 

Disini penulis akan membahas faktor yang membentuk attitude 

masyarakat Inggris dalam menyikapi kaum muslim di negaranya pasca 

pengeboman yang terjadi di London pada tahun 2005. Faktor-faktor tersebut 

antara lain : 

5.2.1 Pengalaman Masa Lalu 

Pembahasan ini terkait sejarah masuknya muslim di Spanyol serta 

mengenai kejadian-kejadian terorisme khususnya tragedi pengeboman 

yang pernah menimpa Spanyol sebelum terjadinya bom Madrid tahun 

2004. 

5.2.1.1  Muslim di Inggris 

Masuknya muslim di Inggris sudah terjadi sejak abad ke 10 

dimana sejak saat itu jumlah penduduk muslim semakin meningkat 

yang menyebabkan Inggris memiliki jumlah penduduk muslim yang 

sangat banyak hingga saat ini hal ini yang menyebabkan muslim di 

Inggris merupakan penduduk minoritas terbanyak. Selama 

perkembangan muslim di Inggris, pemerintah memberikan kemudahan 

bagi mereka untuk mendirikan tempat ibadah serta memperoleh 

pendidikan, selain itu penduduk Inggris dapat dikatakan menerima 

                                                                                                                                                               
110 Europe Press (2004, Juli 12). España y Francia intercambiarán sus listas sobre terroristas 
islámicos. El Mundo (Online), 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/12/espana/1089648286.html diakses pada tanggal 
8 Januari 2017) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/12/espana/1089648286.html
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keberadaan muslim di Inggris. Hal itu dapat dilihat dengan adanya 

OCIS (Oxford Centre Islamic Studies) serta berdirinya beberapa 

universitas muslim di Inggris dan juga Islamic Bank of Britain yang 

menganut sistem perbankan syariah pada tahun 2004 yang 

mempermudah perekonomian mereka111. 

Walaupun ada kasus-kasus perlakuan tidak adil terhadap 

muslim baik itu dalam hubungan antar individu, hubungan usaha, 

maupun isu mengenai pemakaian jilbab dalam kehidupan 

bermasyarakat di Inggris, khususnya pasca kejadian 9/11 pada tahun 

2001 yang meningkatkan race hate di kalangan masyarakat Inggris. 

Masyrakat inggris juga sudah terkonstruksi bahwa Islam merupakan 

kekuatan yang berbahaya, irasional, fanatic, dan keras yang 

membutuhkan kontrol ketat dan juga perlu dijauhi, namun hal itu dapat 

terselesaikan dengan adil secara hukum.  

Di Inggris juga terdapat organisasi-organisasi muslim yang 

bertugas untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat non-

muslim di Inggris serta membantu masyarakat muslim 

memperjuangkan kepentingan mereka yakni Muslim Council of 

Britain (MCB) dan Muslim Association of Britain (MAB)112, sehingga 

masyarakat muslim di Inggris tidak perlu mengkhawatirkan adanya 

                                                           
111Kartini, Indriana (2006). Minoritas Muslim di Australia dan Inggris. Dalam buku Jurnal 
Penelitian Politik. Vol. 3. Hlm 94. LIPI 
112 Kartini, Indriana (2006). Minoritas Muslim di Australia dan Inggris. Dalam buku Jurnal 
Penelitian Politik. Vol. 3. Hlm 98. LIPI 
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tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif dari masyarakat Inggris 

sendiri. Ini yang menyebabkan Inggris memiliki populasi muslim yang 

cukup banyak, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.  

 

Figure 16 Main Populations of Muslims in Britain113 

                                                           
113 Hamayun Ansari (2003). Muslims in Britain. Minority Right Group International Report 
(online), (http://mywf.org.uk/uploads/projects/borderlines/Archive/2007/muslimsinbritain.pdf. 
Diakses pada tanggal 8 Januari 2017) 

http://mywf.org.uk/uploads/projects/borderlines/Archive/2007/muslimsinbritain.pdf
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Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya , muslim yang 

tinggal di Inggris merupakan kelompok minoritas dengan populasi 

terbanyak dibandingkan dengan kelompok minoritas lain yang ada di 

Inggris. Dapat dilihat pada gambar diatas yang paling banyak dihuni 

oleh masyarakat muslim adalah London yaitu sebanyak  1 juta 

penduduk, kemudian diikuti dengan Birmingham dengan 150.000 

penduduk, dan yang terakhir Bradford dengan 82.750 penduduk 

muslim. Dan yang paling sedikit berada di Nothern Ireland yakni 4000 

penduduk. Kaum muslim yang datang ke Inggris mayoritas berasal 

dari negara-negara di Asia Selatan khususnya Pakistan dan 

Bangladesh, selain itu kaum muslim yang bermigrasi ke Inggris juga 

berasal dari berbagai wilayah termasuk Afrika, Cyprus, Malaysia, 

Timur Tengah dan juga Bosnia114. Seperti yang terlihat pada bagan 

dibawah ini, terlihat bahwa penduduk muslim yang ada di Inggris 

mayoritas berasal dari Pakistan, ada sekitar 600.000 penduduk muslim 

dari Pakistan tinggal di Inggris. 

                                                           
114 Hamayun Ansari (2003). Muslims in Britain. Minority Right Group International Report 
(online), (http://mywf.org.uk/uploads/projects/borderlines/Archive/2007/muslimsinbritain.pdf. 
Diakses pada tanggal 8 Januari 2017) 

http://mywf.org.uk/uploads/projects/borderlines/Archive/2007/muslimsinbritain.pdf
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Figure 17 Estimates of Muslim communities in Britain, late 1990s115 

Banyaknya imigran muslim yang masuk ke Inggris ini 

dipengaruhi oleh Inggris yang selama zaman penjajahan sangat terbuka 

kepada kaum imigran, Inggris juga mendorong para imigran sehingga 

dapat meningkatkan populasi di Inggris itu sendiri. Inggris dapat 

dikatakan memiliki sikap toleransi terhadap keberdaan kepercayaan 

lain karena selama zaman penjajahan Inggris lebih banyak menjajah 

negara-negara yang non-Katolik116. Wilayah-wilayah yang termasuk 

dalam koloni Inggris pada 1 Januari 1949 terdiri dari :117 Aden, 

Colony, Antigua (dan Barbuda), Ashanti, Bahamas, Barbados, 

Basutoland, Belize, Bermuda, British Guiana, British North Borneo 

(dan Labuan), British Virgin Islands, Canton Island Cayman Islands, 

Channel Islands, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Cyprus, 

                                                           
115 ibid 
116 Facts on File Inc. English, French, and Spanish Colonies: A Comparison. (online), 
(http://www.granburyisd.org/cms/lib/tx01000552/centricity/domain/287/fact_sheet_u1_compa
rison_of_eng_fr_sp_col.pdf diakses pada tanggal 8 Januari 2017) 
117 UK and Colonies (online),( 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/268040/ukand
colonies.pdf, diakses 9 Januari 2017) 

http://www.granburyisd.org/cms/lib/tx01000552/centricity/domain/287/fact_sheet_u1_comparison_of_eng_fr_sp_col.pdf
http://www.granburyisd.org/cms/lib/tx01000552/centricity/domain/287/fact_sheet_u1_comparison_of_eng_fr_sp_col.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/268040/ukandcolonies.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/268040/ukandcolonies.pdf
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Dominica, Falkland Islands, Fiji, Gambia Colony, Gibraltar, Gilbert 

and Ellice, Islands Colony, Gold Coast Colony, Grenada, Hong Kong, 

Isle of Man, Jamaica, Kenya Colony, Malacca Malta, Mauritius, 

Montserrat, Nigeria, Colony Penang (dan provinsi Wellesley), Pitcairn 

etc, St Christopher-Nevis-Anguilla, St Helena, St Lucia, St Vincent, 

Sarawak Seychelles, Sierra Leone Colony, Singapore, Trinidad dan 

Tobago, Turks & Caicos Islands. 

Sedangkan wilayah jajahan yang muslim meliputi, Malaysia, 

Singapore, malaka, Nigeria, gambia, india. Meskipun berada di bawah 

pemerintahan Inggris negara-negara koloni tetap memiliki kebebasan 

untuk mengatur negara nya sendiri selama mereka tetap mengikuti 

hukum Inggris untuk tetap setia terhadap raja.118  Kebebasan ini juga 

meyangkut toleransi agama yang dilakukan oleh Inggris dimana 

kebanyakan dari negara koloni menganut agama non katholik.119 Hal 

ini yang kemudian mempengaruhi bagaimana sikap masyarakat Inggris 

terhadap muslim yang ada di negaranya hingga pada saat pengeboman 

di London pada tahun 2005. 

5.2.1.2 Sejarah Terorisme di Inggris 

Berbeda dengan yang terjadi di Spanyol dimana Negara 

tersebut tidak memiliki sejarah terorisme yang dilakukan oleh 

                                                           
118 English, French, and Spanish Colonies  : A comparison,  
(http://www.granburyisd.org/cms/lib/tx01000552/centricity/domain/287/fact_sheet_u1_compa
rison_of_eng_fr_sp_col.pdf, diakses 9 januari 2017) 
119 Ibid 

http://www.granburyisd.org/cms/lib/tx01000552/centricity/domain/287/fact_sheet_u1_comparison_of_eng_fr_sp_col.pdf
http://www.granburyisd.org/cms/lib/tx01000552/centricity/domain/287/fact_sheet_u1_comparison_of_eng_fr_sp_col.pdf
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kelompok ekstrimis muslim selain Al-Qaeda. Inggris sendiri memiliki 

beberapa kasus baik pembunuhan maupun pengeboman yang 

dilakukan oleh ekstrimis muslim baik organisasi maupun seorang yang 

mengatasnamakan dirinya sebagai muslim, diantaranya: 

 Black September Organization (BSO)/ Aylūl al-Aswad. BSO 

merupakan organisasi terrorisme yang berasal dari Palestina yang 

berdiri pada tahun 1971120. Organisasi ini pernah melakukan 

pembunuhan besar-besaran di Munich. Sedangkan di Inggris, 

kelompok ini pernah mengirimkan letter bomb ke Israeli 

Embassy di London yang menyebabkan tewasnya diplomat Israel 

pada 19 September 1972121. 

 Selanjutnya terjadi pengeboman yang dilakukan oleh kelompok 

SAS yang berasal dari Iran terhadap Iranian Embassy di London 

pada 30 April 1980122. Kelompok tersebut juga melakukan 

penyandraan terhadap 26 orang dan meminta dibebaskannya 91 

warga Iran yang dipenjara agar dikembalikan ke Iran123. 

                                                           
120 Rafael Reuveny (2015, April 14). Black September. Britannica (online), 
(https://www.britannica.com/topic/Black-September-political-organization-Palestine diakses 
pada tanggal 16 Januari 2017) 
121 Ibid. 
122 Phil Davison (2011, Agustus 30). John McAleese: Leader of the SAS team that ended the 1980 
siege of the Iranian embassy in London. The Independent (online), 
(http://www.independent.co.uk/news/obituaries/john-mcaleese-leader-of-the-sas-team-that-
ended-the-1980-siege-of-the-iranian-embassy-in-london-2345827.html diakses pada tanggal 16 
Januari 2017) 
123 Chas Early (2016, Mei 5). May 5, 1980: SAS storm Iranian Embassy to end six-day siege in front 
of millions of TV viewers. BT.Com (online), (http://home.bt.com/news/world-news/may-5-1980-

https://www.britannica.com/topic/Black-September-political-organization-Palestine
http://www.independent.co.uk/news/obituaries/john-mcaleese-leader-of-the-sas-team-that-ended-the-1980-siege-of-the-iranian-embassy-in-london-2345827.html
http://www.independent.co.uk/news/obituaries/john-mcaleese-leader-of-the-sas-team-that-ended-the-1980-siege-of-the-iranian-embassy-in-london-2345827.html
http://home.bt.com/news/world-news/may-5-1980-sas-storm-iranian-embassy-to-end-six-day-siege-in-front-of-millions-of-tv-viewers-11363979320674
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 Ada juga pengeboman yang terjadi di Glasgow International 

Airport yang dilakukan oleh seorang yang diduga berwajah Asia 

dengan membawa mobil yang sudah terbakar dan kemudian 

menabrakkanya ke terminal utama bandara Glasgow124. Kejadian 

itu mengakibatkan beberapa penerbangan harus ditunda tapi 

dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Sekretaris rumah 

Jacqui Smith mengatakan tingkat ancaman terorisme nasional 

telah meningkat lagi hingga ke level tertinggi yakni "kritis", yang 

berarti akan ada serangan dalam waktu dekat125. Salah satu dari 

pelaku pengeboman tersebut yang bernama Bilal Abdullah 

ditangkap dan dipenjara, pria tersebut merupakan salah satu 

ekstrimis muslim yang  berasal dari Iraq126. Bagi Bilal, kejadian 

tersebut merupakan kegagalan karena bom tersebut tidak dapat 

meledak justru membakar temannya yang lain didalam mobil 

tersebut. 

 Pada bulan 22 mei 2008 terjadi lagi tindak pengeboman yang 

dilakukan oleh seorang ekstrimis muslim yang berasal dari 

                                                                                                                                                               
sas-storm-iranian-embassy-to-end-six-day-siege-in-front-of-millions-of-tv-viewers-
11363979320674 diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 
124 BBC (2007, Juni 30). Blazing Car Crashes Into Airport. (online), 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/6257194.stm diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 
125 ibid 
126 Torcuil Crichton (2015, Januari 30). Glasgow Airport bomber Bilal Abdullah regrets terror 
attack: Extremist admits actions were 'not justifiable'. Daily Record (online), 
(http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/glasgow-airport-bomber-bilal-abdullah-
5068762 diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 

http://home.bt.com/news/world-news/may-5-1980-sas-storm-iranian-embassy-to-end-six-day-siege-in-front-of-millions-of-tv-viewers-11363979320674
http://home.bt.com/news/world-news/may-5-1980-sas-storm-iranian-embassy-to-end-six-day-siege-in-front-of-millions-of-tv-viewers-11363979320674
http://news.bbc.co.uk/2/hi/6257194.stm
http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/glasgow-airport-bomber-bilal-abdullah-5068762
http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/glasgow-airport-bomber-bilal-abdullah-5068762
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Pakistan127. Untungnya pengeboman itu gagal dilakukan oleh 

pelaku. Nicky Reilly yang memiliki nama muslim yakni 

Mohamed Abdulaziz Rashid Saeed-Alim128 adalah satu-satunya 

orang yang terluka ketika ia sengaja memasang bom rakitannya 

sendiri di toilet Exeter's Giraffe salah satu restoran di Devon129. 

Dia kemudian mengakui melakukan percobaan pembunuhan dan 

mempersiapkan aksi terorisme130.  Home secretary Jacqui Smith 

semakin khawatir akan ancaman dari ekstrimis terhadap Inggris 

yang semakin lama semakin nyata dan serius. Untuk itu dia 

mengajak masyarakat untuk berusaha mencegah orang 

khususnya kaum muda agar tidak terjebak dalam kegiatan illegal 

seperti terorisme ini131.  

5.2.2 Kebudayaan 

Seperti yang sudah diketahui Inggris merupakan Negara yang 

multikulturalisme. Negara tersebut dihuni oleh berbagai kelompok 

masyarakat karena tingkat penerimaan imigran di Negara tersebut sangat 

tinggi. Multikulturalisme bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat 

yang ada di Inggris melainkan sudah ada sejak tahun 1968. Inggris 

                                                           
127 BBC (2009, Januari 30). Nail-Bomber Given Life Sentence. (online), 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7859887.stm diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 
128 Duncan Gardham (2008. Oktober 15). Muslim convert Nicky Reilly pleads guilty to Exeter 
Giraffe restaurant bomb attempt. Telegraph (online), 
(http://www.telegraph.co.uk/news/majornews/3202693/Muslim-convert-Nicky-Reilly-pleads-
guilty-to-Exeter-Giraffe-restaurant-bomb-attempt.html diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 
129 BBC (2008, Oktober 15). Man Admits Restaurant Bomb Attack. (online), 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/7671138.stm diakses pada tangga 16 Januari 2017) 
130  BBC (2009, Januari 30). Nail-Bomber Given Life Sentence. (online), 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7859887.stm diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 
131 Ibid. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7859887.stm
http://www.telegraph.co.uk/news/majornews/3202693/Muslim-convert-Nicky-Reilly-pleads-guilty-to-Exeter-Giraffe-restaurant-bomb-attempt.html
http://www.telegraph.co.uk/news/majornews/3202693/Muslim-convert-Nicky-Reilly-pleads-guilty-to-Exeter-Giraffe-restaurant-bomb-attempt.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7671138.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7859887.stm
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menyadari bahwa intergrasi masyarakat akan semakin baik jika dapat 

memperlakukan seorang dengan yang lain dengan setara dan saling 

bersikap toleransi kepada sesama. Inggris nampaknya membanggakan 

multikulturalisme yang mereka punya, selain itu masyarakat yang 

mendukung adanya multikulturalisme di Inggris menganggap bahwa 

pemerintah harus menjaga hal tersebut karena multikulturalisme merupakan 

sebagian dari hak yang dimiliki oleh masyarakat di Inggris. 

Melalui multikulturalisme Inggris berusaha untuk melindungi 

Negara-negara bekas jajahannya dengan membiarkan para imigran tinggal 

dan menjadi bagian dari masyarakat Inggris. Dengan adanya 

multikulturalisme ini berarti pemerintah berusaha membantu memelihara 

kebudayaan yang mereka miliki. Hal ini secara tidak langsung berarti 

bahwa pemerintah juga sudah turun tangan untuk menolong mereka yang 

menjadi minoritas di Inggris. Walaupun ada juga yang kontra dengan 

multikulturalisme karena menganggap bahwa hal tersebut bukanlah sebuah 

indentitas Negara selain itu mereka juga khawatir bahwa pemerintah tidak 

bisa mengatasi jika terjadi diskriminasi atau tindakan rasisme di 

masyarakat. 

Namun pasca pengeboman yang terjadi di London pada tahun 2005. 

Pemerintah dan masyarakat di Inggris memiliki kekhawtiran terhadap 

keberlangsungan multikulturalisme di Inggris, karena tentu masyarakat 

pribumi akan semakin tidak percaya dengan keberadaan imigran yang ada 

di Inggris khususnya yang berasal dari Negara muslim. Karena itu pada 
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2005, multikulturalisme tidak lagi menjadi pembahasan karena dianggap 

sudah tidak sesuai dengan keadaan Inggris yang sekarang. Walaupun 

multikulturalisme dianggap sudah tidak relevan lagi, namun menurut 

pernyataan Tony Blair pada tahun 2006 beliau tidak menyatakan bahwa 

multikulturalisme sudah tidak ada tapi beliau mengatakan bahwa Inggris 

memiliki nilai-nilai yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat yang 

tinggal di Inggris 

           “When it comes to our essential values- belief in 

democracy, the rule of law, tolerance, equal treatment for all, 

respect for this country and its share heritage then that is where we 

come together, it is what we hold in common”132. 

Berdasarkan pernyataan Tony Blair diatas dapat dilihat bahwa 

walaupun multikulturalisme sudah tidak ada tapi nilai-nilai yang tercakup 

dalam multikulturalisme yang juga merupakan nilai-nilai yang dianut oleh 

Inggris tetap harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga 

walaupun multikulturalisme sudah tidak relevan, tapi pemerintah tetap 

melindungi kaum minoritas dan menghargai kebudayaan mereka selama hal 

tersebut sesuai denga nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Inggris. 

Tidak hanya multikulturalisme, Inggris juga mengajarkan nilai-nilai 

yang terdapat dalam magna carta khususnya pada  

“No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of 

his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived 

of his standing in any other way, nor will we proceed with 

                                                           
132 Zaimar, Okke KS (2007). Multikulturalisme di Eropa. Vol III No 3 (online), 
(http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20302592-JKWE-3-3-2007-5.pdf diakses pada tanggal 23 
November 2016) 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20302592-JKWE-3-3-2007-5.pdf
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force against him, or send others to do so except by the 

lawful judgment of his equals or by the law of the land”133. 

Berdasarkan nilai tersebut masyarakat diajarkan untuk tidak 

melakukan sesuatu yang bersifat diskriminatif kepada tiap masyarakat 

yang ada di negaranya. Nilai – nilai yang tercantum dalam hal tersebut 

ialah kebebasan, toleransi terhadap orang lain, punya tanggung jawab baik 

secara personal maupun sosial dan menghormati orang lain serta hukum 

yang berlaku134. 

Dalam multiculturalism index seperti pada grafik dibawah Inggris 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 1980 hingga 

2010 yang sebelumnya hanya memiliki nilai 2.5 sekarang menjadi 5.5. 

Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan yang dimiliki oleh Spanyol. 

Inggris hampir mendekati standard nilai yang ditetapkan untuk dapat 

dikatakan sebagai Negara yang multicultural yakni 6. Nilai yang dimililiki 

oleh Inggris menunjukkan bahwa Negara tersebut dapat menerima 

keberdaan kelompok minoritas dinegaranya. Hal ini ditunjukkan melalui 

bidang pendidikan dimana The National Curriculum Council, 

merekomendasikan pendidikan multikultural dan kewarganegaraan untuk 

                                                           
133 The Guardian (2014, Juni 16). British Values, Multiculturalism and Magna Carta. (online), 
(https://www.theguardian.com/education/2014/jun/16/british-values-multiculturalism-magna-
carta diakses pada tanggal 4 Januari 2017) 
134 The Guardian (2014, Juni 15). David Cameron Joins Calls for Promoting ‘British Values’ in 
Schools. (online), (https://www.theguardian.com/politics/2014/jun/15/david-cameron-british-
values-schools diakses pada tanggal                                                                                     4 Januari 
2017) 

https://www.theguardian.com/education/2014/jun/16/british-values-multiculturalism-magna-carta
https://www.theguardian.com/education/2014/jun/16/british-values-multiculturalism-magna-carta
https://www.theguardian.com/politics/2014/jun/15/david-cameron-british-values-schools
https://www.theguardian.com/politics/2014/jun/15/david-cameron-british-values-schools
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dikembangkan lebih luas di Inggris135. Selain itu Education For All juga 

merekomendasikan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan mengenai british values yang bertujuan untuk menghargai 

adanya keragaman gaya hidup dan latar belakang budaya, agama dan 

bahasa yang ada di Inggris136.  

Hal lain juga ditunjukkan melalui kesedian Inggris yang 

mengizinkan masyarakatnya memiliki 2 kewarganegaraan, selain itu 

Inggris juga mengakomodasi kelompok minoritas baik dengan cara 

membiayai tempat-tempat yang diperlukan oleh kelompok minoritas 

maupun biaya untuk mereka menjalankan aktivitas-aktivitas mereka137. 

Inggris juga memiliki affirmative action  bagi kelompok minoritas yang 

merasa kurang beruntung. Inggris melalui The Race Relations Amendment 

Act mewajibkan masyarakat untuk mempromosikan kesetaraan ras karena 

itu perlu adanya tindakan untuk menghapus tindakan diskriminasi yang 

melanggar hukum. Sehingga menjadi penting bagi masyarakat untuk 

menjaga hubungan baik dengan masyarakat minoritas dengan tidak 

mendiskriminasi mereka138. 

                                                           
135 Queen’s University. Multiculturalism Policies in Contemporary Democracies: United Kingdom.  

(online),( http://www.queensu.ca/mcp/immigrant-minorities/evidence/united-kingdom diakses 
pada tanggal 16 Januari 2017) 

136 ibid 
137 ibid 
138 ibid 

http://www.queensu.ca/mcp/immigrant-minorities/evidence/united-kingdom
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Graphic 4 Multiculturalism Index Score139 

Berdasarkan penjelasan diatas, hal tersebut yang menyebabkan Inggris 

dikatakan sebagai Negara yang tidak diskriminatif.  Terlihat bahwa Inggris berada 

posisi nomor 5, dan jika hanya melihat dari Negara Eropa saja maka Inggris 

berada pada posisi ketiga setelah Bulgaria dan Portugis. Posisi tersebut berbeda 

jauh dengan Spanyol yang ada diposisi 29. Posisi tersebut menandakan bahwa 

Inggris merupakan Negara yang paling tidak diskriminatif terhadap kaum 

minoritas di negaranya. (lihat pada Figure.10) 

                                                           
139 Irene Bloemraad (2011, September 22). The Debate Over Multiculturalism: Philosophy, 

Politics, and Policy. Migration Information Source (online), 
(http://www.migrationpolicy.org/article/debate-over-multiculturalism-philosophy-politics-and-
policy diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 

http://www.migrationpolicy.org/article/debate-over-multiculturalism-philosophy-politics-and-policy
http://www.migrationpolicy.org/article/debate-over-multiculturalism-philosophy-politics-and-policy
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5.2.3  Orang yang dianggap penting 

5.2.3.1 The Queen 

Ratu berkata: "Saya ingin mengungkapkan kekaguman saya untuk 

orang-orang dari ibu kota kami yang di setelah pemboman kemarin yang 

tenang bertekad untuk melanjutkan kehidupan normal mereka. Ini adalah 

jawaban untuk kebiadaban ini. Sayangnya kita di Inggris sudah terlalu 

akrab dengan aksi teror dan anggota generasi saya, terutama di London, 

bahwa kita pernah begini sebelumnya. Tapi mereka yang melakukan 

perbuatan brutal terhadap orang yang tidak bersalah harus tahu bahwa 

mereka tidak akan mengubah cara hidup kita”140. 

“Atrocities such as these simply reinforce our sense of 

community, our humanity and our trust in the rule of law. 

That is the clear message from us all”141. 

 Melalui pernyataan tersebut ratu Inggris berusaha 

menyampaikan bahwa pengeboman tersebut tidak akan merubah 

apapun dalam masyarakat Inggris. Hal itu juga tidak akan 

membuat masyarakat Inggris semakin marah kepada muslim akibat 

kejadian tersebut. 

5.2.3.2 Home Secretary : Charles Clark 

Merupakan home secretary of UK pada masa pengeboman London 

tahun 2005. Di bawah kepemimpinannya beliau membuat kebijakan untuk 

                                                           
140 BBC (2005, Juli 8). Queen Condemns Bombing ‘Outrage’. (online), 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk/4665537.stm diakses pada tanggal 16 Juli 2017) 
141 ibid 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk/4665537.stm
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menangani kaum ekstrimis islam. Dalam statement nya ia menyatakan 

bahwa: 

 “Since July, we have had an ambitious programme of work 

to encourage Muslim communities to confront extremism”142. 

 “But of course, tackling extremism is not something that 

can be done by Government alone. I am grateful to the 

working groups for drawing up such constructive ideas. We 

look forward to continuing the dialogue with Muslim 

communities and supporting the work that they are 

undertaking”143. 

 Melalui hal tersebut terlihat bahwa usaha untuk mengatasi 

ekstrimisme bukan dengan melakukan serangan balasan terhadap muslim 

yang ada di Inggris melainkan dengan melakukan dialog dengan 

komunitas muslim. Secara tidak langsung Clark mengatakan bahwa 

pemerintah, masyarakat bekerjasama dengan komunitas muslim yang ada 

di Inggris untuk memerangi ekstrimisme itu sendiri. 

Clark percaya bahwa dengan melakukan pembinaan terhadap warga 

muslim yang ada di Inggris akan mencegah mereka terjebak dalam 

kelompok terorisme yang kemudian dapat mengancam keamanan di 

Inggris. Home secretary Inggris menyiapkan tujuh working groups untuk 

mengatasi ekstrimis seperti dibawah ini144 :  

                                                           
142 CJP. Tackling extremism together: working groups report back to Home Secretary. (Online), 
(http://www.cjp.org.uk/news/archive/tackling-extremism-together-working-groups-report-back-
to-home-secretary-22-05-2004/ diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 
143 ibid 
144 CJP. Tackling extremism together: working groups report back to Home Secretary. (Online), 
(http://www.cjp.org.uk/news/archive/tackling-extremism-together-working-groups-report-back-
to-home-secretary-22-05-2004/ diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 

http://www.cjp.org.uk/news/archive/tackling-extremism-together-working-groups-report-back-to-home-secretary-22-05-2004/
http://www.cjp.org.uk/news/archive/tackling-extremism-together-working-groups-report-back-to-home-secretary-22-05-2004/
http://www.cjp.org.uk/news/archive/tackling-extremism-together-working-groups-report-back-to-home-secretary-22-05-2004/
http://www.cjp.org.uk/news/archive/tackling-extremism-together-working-groups-report-back-to-home-secretary-22-05-2004/
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 National Advisory Council of Imams and Mosques, yang 

bertugas untuk mencegah masyarakat muslim menjadi ekstrimis, 

mencegah mereka berhubungan dengan menteri keagamaan yang berasal 

dari luar Inggris, menentukkan standard, dan juga meningkatkan 

kemampuan leadership para imam yang ada di Inggris. 

 National forum against extremism and Islamaphobia, 

forum independen ini akan  menyediakan sebuah pertemuan rutin bagi 

beragam anggota komunitas Muslim Inggris untuk membahas isu-isu yang 

berkaitan dengan mengatasi Islamophobia dan ekstremisme yang 

berdampak pada komunitas Muslim. Pertemuan tersebut akan melibatkan 

melibatkan kedua ulama dihormati dan aktivis masyarakat. Selain itu 

mereka juga akan memiliki akses ke pemerintah untuk berbagi hasil dan 

pemahaman. 

 Country-wide 'roadshow' of influential, populist religious 

scholars,  yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep 

muslim di barat dan mengutuk ekstrimisme itu sendiri. 

5.2.3.3 Walikota London: Ken Livingstone 

Walikota London pada saat itu, menyatakan bahwa serangan tersebut 

bukan merupakan serangan teroris melawan kerajaan ataupun pemimpin 

berkuasa. Hal tersebut tidak ditujukan untuk presiden atau perdana 

menteri. Serangan tersebut ditujukan pada kaum biasa, kelas pekerja 

london, kulit hitam dan putih, muslim dan kristen, hindu dan yahudi, muda 

dan tua. Walikota London tidak melihat penyerangan tersebut sebagai 
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penyerangan muslim terhadap warga non-muslim melainkan untuk 

semuanya. Ken tidak membeda-bedakan masyarakat yang menjadi korban 

dalam serangan tersebut. Terlihat bahwa beliau tidak berusah 

menyudutkan kelompok muslim akibat kejadian ini. Ken justru 

mengatakan145 : 

“That isn't an ideology, it isn't even a perverted faith - it is 

just an indiscriminate attempt at mass murder and we know 

what the objective is. They seek to divide Londoners. They 

seek to turn Londoners against each other”. 

Menurut ken pengeboman yang terjadi justru berusaha membuat 

masyarakat Inggris saling menyerang satu sama lain. Ken  menyadari 

bahwa tujuan tersebut adalah untuk menjatuhkan kehidupan masyarakat 

Inggris. Hal itu berarti jika Inggris menyalahkan muslim karena 

pengeboman tersebut sama saja dengan turut mensukseskan tujuan dari 

pelaku pengeboman tersebut. 

5.2.3.4 Uskup Besar : Dr Rowan Williams 

Merupakan Uskup Besar Canterbury, dalam perannya sebagai kepala 

Komuni anglikan, uskup agung secara konstitusional memegang gelar 

sebagai Pemimpin Tertinggi Gereja Inggris. Komuni Anglikan sedunia 

yang terdiri atas gereja-gereja nasional atau regional yang independen 

mengakui Uskup Agung Canterbury sebagai semacam pemimpin 

'simbolik'. Dr. Rowan Williams telah menjadi Uskup Agung Canterbury 

                                                           
145 Hugh Muir (2005. Juli 8). Four bombs in 50 minutes - Britain suffers its worst-ever terror attack.  
The Guardian (online), (https://www.theguardian.com/uk/2005/jul/08/terrorism.july74 diakses 
pada tanggal 16 Januari 2017) 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemimpin_Tertinggi_Gereja_Inggris&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Komuni_Anglikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rowan_Williams
https://www.theguardian.com/uk/2005/jul/08/terrorism.july74
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sejak 2002. Rowan Williams mengeluarkan pernyataan paska serangan 

teroris di London. Ia mengatakan146: 

"The appalling events in London this morning have shocked 

us all. So I want first and foremost to extend my personal 

sympathy and condolences to everyone who is suffering and 

grieving at this time”. 

"All those caught up in this tragedy - and that includes of 

course the emergency services whose selfless dedication and 

commitment is so vital at times like this - all are in my own 

prayers and in the prayers of a great many people”. 

"As it happens I have spent this morning with Muslim 

colleagues and friends in West Yorkshire; and we were all as 

one in our condemnation of this evil and in our shared sense 

of care and compassion for those affected in whatever way”. 

"Such solidarity and common purpose is vital for us all at 

this time of pain and sorrow and anger”. 

"We in the faith communities will have to continue to stand 

and work together for the well being of our nation and for 

our shared understanding of the life that God calls us to. I 

hope that we shall all keep that vision alive at this deeply sad 

and testing time." 

Pernyataan tersebut dikatakan kepada BBC, dan dikutip oleh 

beberapa media Inggris lainnya. Dalam semua pernyataannya, beliau tidak 

menunjukkan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh kelompok muslim 

di Inggris. Dari pernyataannya, terlihat bahwa beliau sangat mengharhagai 

keberadaan muslim di Inggris, justru beliau mengajak masyarakat untuk 

bekerjasama dengan semua kelompok agama yang ada di Inggris untuk 

                                                           
146 The Anglican Communion (2005, Juli 7). Archbishop of Canterbury Statement on London 
Terrorist Attacks (online), 
(https://web.archive.org/web/20050909224656/http://anglicancommunion.org/acns/articles/40
/00/acns4001.cfm diakses pada tanggal 16 Januari 2017) 

https://web.archive.org/web/20050909224656/http:/anglicancommunion.org/acns/articles/40/00/acns4001.cfm
https://web.archive.org/web/20050909224656/http:/anglicancommunion.org/acns/articles/40/00/acns4001.cfm
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tetap bertahan dengan solidaritas terhadap sesama pemeluk agama yang 

ada. 

5.2.3.5 Perdana Menteri Inggris : Tony Blair 

Perdana mentri Inggris yakni Tony Blair nampaknya tidak memiliki 

pandangan negatif terhadap muslim di negaranya. Hal ini yang berusaha 

ditunjukkan oleh Tony Blair kepada masyarakat Inggris khususnya 

London, bahwa bukan muslim Inggris yang menjadi pelaku terhadap 

pengeboman tersebut. Walaupun pengeboman tersebut bergerak dengan 

mengatasnamakan Islam, tapi masyarakat muslim di Inggris bukanlah 

bagian dari kelompok tersebut. 

“I welcome the statement put out by the Muslim Council 

who know that those people acted in the name of Islam 

but who also know that the vast and overwhelming 

majority of Muslims, here and abroad, are decent and 

law-abiding people who abhor this act of terrorism every 

bit as much as we do.”147 

 

Tony Blair berusaha mengungkapkan bahwa muslim di negaranya 

bukan merupakan kelompok yang mau terlibat dalam aksi ekstirimisme 

seperti yang dilakukan Al-Qaeda di London saat itu. Blair menganggap 

bahwa muslim di negaranya merupakan masyarakat yang taat hukum dan 

membenci tindakan terorisme seperti yang dilakukan Al-Qaeda. Ikatan 

masyarakat terhadap nilai-nilai yang dianut Inggris lebih kuat sehingga 

tidak akan bisa dipecahkan oleh tindakan terorisme yang terjadi pada saat 

                                                           
147 BBC (2005, Juli 7). In Full : Blair on Bomb Blasts. (online), 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4659953.stm diakses pada tanggal 8 November 2016) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4659953.stm
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itu. Blair berusaha menunjukkan kepada masyarakat di Inggris khususnya 

di London bahwa bukan muslim di Inggris maupun London yang menjadi 

pemicu terjadinya pengeboman di London, bukan muslim di Inggris yang 

harus dihentikan ataupun diperangi. Ada kelompok lain di luar Inggris 

yang berusaha menghancurkan negaranya dengan mengatasnamakan 

agama dalam tindakannya. Karena itu Blair mengajak masyarakatnya 

untuk memerangi terorisme bukan dengan berperang tapi dengan tetap 

kokoh mempertahankan nilai-nilai yang mempersatukan mereka. 

“It's through terrorism that the people that have 

committed this terrible act express their values and it's 

right at this moment that we demonstrate ours. 

I think we all know what they are trying to do, they are 

trying to use the slaughter of innocent people to cow us, 

to frighten us out of doing the things we want to do, of 

trying to stop us going about our business as normal as 

we are entitled to do and they should not and must not 

succeed.”148 

 

Dalam pernyataan tersebut jelas terlihat bagaimana perdana menteri 

Tony Blair berusaha membangkitkan masyarakat dari rasa khawatir 

mereka terhadap ancaman yang sedang berlangsung. Pemerintah melalui 

Tony Blair berusaha meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada yang perlu 

dikhawatirkan, ancaman tersebut tidak akan menghalangi masyarakat 

untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pemerintah melalui Tony Blair 

juga mengajak masyarakat memerangi ancaman tidak dengan melakukan 

kekerasan terhadap muslim atau mendiskriminasi muslim. Tony Blair 

                                                           
148 BBC (2005, Juli 7). In Full : Blair on Bomb Blasts. (online), 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4659953.stm diakses pada tanggal 8 November 2016) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4659953.stm
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menyatakan bahwa warga muslim tidak seharusnya merasa tertekan karena 

kejadian tersebut, karena pemerintah di Inggris tidak mengharuskan 

masyarakat untuk mendiskriminasi muslim di negaranya. 

“In the end, it is by the power of argument, debate, true 

religious faith and true legitimate politics that we will 

defeat this threat. That means not just arguing against 

their terrorism, but their politics and their perversion of 

religious faith. It means exposing as the rubbish it is, the 

propaganda about America and its allies wanting to 

punish Muslims or eradicate Islam. It means championing 

our values of freedom, tolerance and respect for others. It 

means explaining why the suppression of women and the 

disdain for democracy are wrong. The idea that elected 

governments are the preserve of those of any other faith 

or culture is insulting and wrong. Muslims believe in 

democracy just as much as any other faith and, given the 

chance, show it.”149 

 

Selain itu pernyataan Tony Blair terkait pengeboman tersebut juga 

dirangkum dalam pemberitaan disalah satu media telivisi Inggris yakni 

Sky news. Dimana hampir setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh 

perdana menteri Inggris tersebut merupakan pernyataan untuk mendorong 

masyarakat Inggris dalam mempertahankan nilai-nilai masyarakat Inggris. 

Blair sering sekali mengungkapkan bahwa Inggris memiliki nilai-nilai 

masyarakat yang membuat Inggris mampu bertahan dari ancaman 

terorisme dan tidak menyebabkan masyarakat Inggris bertindak untuk 

menyudutkan masyarakat muslim di Negaranya. 

                                                           
149BBC (2005, Jui 16). Full Text : Blair Speech on Terror. (online), 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4689363.stm diakses pada tanggal 8 November 2016) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4689363.stm
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Seperti pada gambar dibawah ini pernyataan Tony Blair yang 

mengatakan bahwa Inggris memiliki nilai yang mampu membuat 

masyarakat tidak merasa terancam akibat peristiwa pengeboman yang 

dilakukan oleh Al-Qaeda tersebut. 

 

Figure 18 Sky News Flash Report150 

Menurut perdana menteri Tony Blair, memiliki tekad untuk tetap 

membela nilai-nilai yang dianut masyarakat merupakan hal yang penting 

dalam menyikapi terorisme yang ada di Inggris agar tidak mudah 

dipengaruhi oleh kejadian tersebut. Melalui pernyataan tersebut, Blair 

berharap bahwa masyarakat tidak menghilangkan nilai-nilai yang dianut 

masyarakat khsususnya sikap toleransi yang juga menjadi bagian dari nilai 

yang dianut oleh masyarakat di Inggris. 

                                                           
150 Youtube (2015, Desember 8). 7th July 2005 London Bombings Sky News Coverage. (online), 
(https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w diakses pada tanggal 4 Januari 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w


105 
 

 

Figure 19 Sky News Flash Report151 

Blair juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada The Muslim 

Council atas usaha mereka untuk membantu proses penyelidikkan terkait 

pengeboman tersebut. Melaui pernyataan ini Tony Blair sudah 

menunjukkan kepada masyarakat rasa toleransinya kepada masyarakat 

muslim yang ada di negaranya serta memalui pernyataan tersebut Blair 

menunjukkan bahwa beliau tidak menyudutkan atau menyalahkan muslim 

atas kejadian yang menimpa Inggris pada 7 Juli 2005 tersebut. 

 

                                                           
151 Youtube (2015, Desember 8). 7th July 2005 London Bombings Sky News Coverage. (online), 
(https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w diakses pada tanggal 4 Januari 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w
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Figure 20 Sky News Flash Report152 

Blair juga melalui statement dibawah ini tidak menyatakan bahwa 

kejadian tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok 

muslim. Blair tidak menyalahkan muslim atas kejadian tersebut walaupun 

sudah diketahui bahwa pengeboman tersebut dilakukan oleh kelompok 

ekstrimis muslim yakni Al-Qaeda tapi Blair tidak meminta untuk 

melakukan penangkapkan terhadap kelompok muslim di Inggris. Blair 

juga tidak menyebutkan kata “Al-Qaeda” maupun  “militant muslim” 

dalam statement-nya. 

                                                           
152 Youtube (2015, Desember 8). 7th July 2005 London Bombings Sky News Coverage. (online), 
(https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w diakses pada tanggal 4 Januari 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w
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Figure 21 Sky News Flash Report153 

Walaupun kejadian tersebut merupakan kejadian yang parah dalam 

sejarah kehidupan Inggris, namun Blair menyatakan bahwa hal itu tidak 

akan merubah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Inggris. Inggris akan 

tetap menganut nilai-nilai tersebut, dalam hal ini Blair berusaha 

menyampaikan kepada masyarakat bahwa ideologi apapun yang dibawa 

oleh kelompok terorisme tersebut melalui peristiwa pengeboman itu tidak 

akan mempengaruhi nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat Inggris. 

Nilai-nilai itu juga termasuk toleransi terhadap sesama masyarakat, 

sehingga melalui pernyataan tersebut Blair berusaha menyampaikan 

bahwa Inggris tetap memiliki nilai untuk saling bertoleransi, sehingga 

tidak seharusnya ada tindakan diskriminasi terhadap muslim. 

                                                           
153 Youtube (2015, Desember 8). 7th July 2005 London Bombings Sky News Coverage. (online), 
(https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w diakses pada tanggal 4 Januari 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w
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Figure 22 Sky News Flash Report154 

 

Hal ini yang kemudian membangun pemikiran dalam masyarakat 

London untuk tidak menyalahkan muslim di negaranya sebagai bentuk 

usaha untuk memerangi terorisme, sehingga mengurangi tingkat stereotype 

negatif terhadap muslim pasca pengeboman yang terjadi di London.  

5.2.4   Media Massa 

Pemberitaan di media massa terkait dengan pengobaman yang 

terjadi di London pada tahun 2005 pada dasarnya memuat informasi yang 

umum ditulis pada berita-berita peristiwa di berbagai media. Pemberitaan 

di media London terkait berita pengeboman tersebut kebanyakan berisi 

tentang informasi umum yakni penjelasan mengenai pengeboman itu 

sendiri, korban maupun survivor, investigasi terkait peristiwa tersebut 

maupun identitas pelaku, serta informasi terkait reaksi masyarakat 

terhadap peristiwa tersebut. Keempat hal tersebut merupakan topik yang 

umum dalam pemberitaan terkait peristiwa pengeboman. Peristiwa yang 

                                                           
154 Youtube (2015, Desember 8). 7th July 2005 London Bombings Sky News Coverage. (online), 
(https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w diakses pada tanggal 4 Januari 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w
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memberikan tekanan pada kaum muslim yang ada di London secara 

khusus membuat masyarakat di London meragukan keberadaan muslim di 

negaranya. Hal ini tentu memberi tekanan kepada tokoh-tokoh muslim di 

London, selain itu mayoritas penduduk di Inggris menganut islamophobia. 

Pemberitaan di media tentu akan memberikan dampak bagi masyarakat di 

London dalam memandang muslim di negaranya. 

Pemberitaan mengenai bom yang terjadi di London pada saat itu 

tidak hanya ramai diberitakan diberbagai media, tapi juga oleh citizen 

journalist. Masyarakat London juga turut mengisi pemberitaan di media. 

Hal yang juga membuktikan bahwa masyarakat London tidak memiliki 

stigma negatif terhadap muslim ialah bahwa pengeboman yang terjadi di 

London dianggap merupakan tindakan yang disebut cowardly attack155 

dimana kejadian tersebut berusaha memecahbelah masyarakat London 

untuk saling menyerang namun usaha tersebut gagal. Masyarakat 

menganggap bahwa penyerangan tersebut bukan lagi ditujukan untuk 

Negara maupun pemerintah, karena yang merasakan akibat dari bom 

tersebut ialah para pekerja(karyawan) di London yang meliputi kulit hitam 

dan putih, Muslim dan Kristen, Hindu dan Yahudi, Tua dan Muda. Semua 

bagian masyarakat turut menerima akibatnya, untuk itu masyarakat perlu 

menunjukkan rasa solidaritas kepada mereka yang terluka dan kehilangan. 

                                                           
155 Allan, Stuart (2007). Citizen Journalism and the Rise of “Mass Self-Communication”: Reporting 

the London Bombings. No 1. Vol 1. 

(http://www.hca.westernsydney.edu.au/gmjau/archive/iss1_2007/pdf/HC_FINAL_Stuart%20Alla

n.pdf diakses pada tanggal 6 November 2016) 

http://www.hca.westernsydney.edu.au/gmjau/archive/iss1_2007/pdf/HC_FINAL_Stuart%20Allan.pdf
http://www.hca.westernsydney.edu.au/gmjau/archive/iss1_2007/pdf/HC_FINAL_Stuart%20Allan.pdf
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Hal ini membuktikan bahwa adanya rasa kebersamaan dalam masyarakat 

Inggris untuk memerangi terorisme yang sudah  menghancurkan kota 

mereka, tidak dengan tindakan diskriminasi kepada muslim tapi justru 

menunjukkan rasa kepedulian terhadap sesama. 

Selain itu pemberitaan di media London mengenai pengeboman 

yang terjadi tidak bersifat rasis terhadap para korban yang menjadi bahan 

pemberitaan di media massa. Walaupun yang menjadi korban dalam 

pengeboman tersebut tidak semuanya warga London (white people), 

melainkan berasal dari berbagai ras, budaya, dan Negara, namun media 

memberitakan korban pengeboman London sebagai Londoners. Media 

bahkan tidak menjelaskan hal-hal terkait dari mana korban berasal, 

bagaimana pemakanannya, dsb. Media memberikan simbol Londoners 

kepada seluruh korban untuk menunjukkan bahwa Inggris merupakan 

negaranya dengan masyarakat yang bertoleransi terhadap perbedaan. 

Media berusaha menunjukkan bahwa London merupakan “the universal 

city” dimana, ada banyak orang dari berbagai Negara yang datang dan 

tinggal di London. Untuk itu media menempatkan korban jiwa dalam 

pengeboman tersebut sebagai Londoners156. Hal itu dinyatakan juga dalam 

salah satu media di Inggris yakni The Star yang dalam pemberitaanya 

menunjukkan gambar korban-korban pengeboman tersebut dan 

menyatakan : 

                                                           
156 Rose, Gillian (2007). Who Cares for Which Dead and How ? Britisih Newspaper Reporting of 
The Bombing in London, July 2005. No 1, Vol 40 
(http://people.southwestern.edu/~bednarb/media-culture/articles/rosegeoforum.pdf diakses 
pada tanggal 6 November 2016) 

http://people.southwestern.edu/~bednarb/media-culture/articles/rosegeoforum.pdf
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"Young, vibrant… every creed, every colour. The lost of 

London's bombing,"157 

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa media tidak berusaha 

untuk membedakan korban berdasarkan ras, agama, maupun warna kulit. 

Media berusahan menunjukkan bahwa seluruh korban merupakan warga 

Inggris, warga London itu sendiri. Media massa di Inggris dapat dikatakan 

tidak menyudutkan masyarakat minoritas di Inggris khususnya kaum 

muslim yang ada di Inggris. Media di Inggris tidak membedakan 

masyarakat berdasarkan ras maupun agama. Media di Inggris justru 

membuat headline yang membangkitkan masyarakat Inggris agar tidak 

merasa takut karena ancaman yang baru saja diberikan oleh Al-Qaeda. 

                                                           
157 McIntosh, Neil (2005, Juli 9). 7 July London Attacks: Today’s Front Pages. The Guardian 
(online), (https://www.theguardian.com/news/blog/2005/jul/09/todaysfrontpa diakses pada 
tanggal 6 November 2016) 

https://www.theguardian.com/news/blog/2005/jul/09/todaysfrontpa
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Figure 23Daily Mirror Headline158 

Seperti yang dapat dilihat dari headline yang diterbitkan oleh salah 

satu media Inggris yakni The Daily Mirror. Dalam headline tersebut dapat 

dilihat tulisan Bloodied But Unbowed, berdasarkan headline tersebut 

media berusaha menunjukkan bahwa pengeboman yang terjadi pada saat 

itu tidak akan membuat masyarakat Inggris merasa kalah dan akhirnya 

menyerah kepada Al-Qaeda. Melalui headline tersebut media berusaha 

                                                           
158 Huffington Post (2016, 7 Juli). 7/7 Bombings: How Newspaper Front Pages Covered Britain’s 
First Ever Suicide Attacks (online), (http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/07/77-bombings-
newspaper-front-pages_n_7736834.html diakses pada tanggal 28 Desember 2016) 

http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/07/77-bombings-newspaper-front-pages_n_7736834.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/07/77-bombings-newspaper-front-pages_n_7736834.html
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menunjukkan bahwa masyarakat Inggris merupakan masyarakat yang 

kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh ancaman apapun. Selain itu pada 

gambar tersebut dapat dilihat adanya pernyataan Tony Blair yakni “Britain 

will NOT be intimidated”. Tulisan tersebut menunjukkan bahwa 

pengeboman yang terjadi pada saat itu tidak akan membuat Inggris merasa 

kalah atapun terintimidasi. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa media Inggris tidak 

menyudutkan kelompok apapun melainkan justru membangkitkan 

semangat masyarakat untuk tidak merasa terancam sehingga dapat 

melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Media di Inggris tidak 

menyudutkan muslim baik dari kalimat yang digunakan dalam headline 

maupun gambar yang digunakan sebagai cover beritanya, hal ini yang 

membuat media dapat dikatakan tidak bersifat diskriminatif baik 

berdasarkan agama maupun ras. 

Seperti yang juga dapat dilihat pada headline pemberitaan dari 

Daily Express pada gambar dibawah ini yang juga tidak diskriminatif 

dalam headline pemberitaannya. Kebanyakaan media di Inggris berusaha 

untuk membangun semangat masyarakatnya bukan untuk membangkitkan 

amarah masyarakat terhadap muslim. Dapat dilihat pada headline dibawah 

ini : 
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Figure 24 Daily Express Headline159 

Seperti gambar diatas, yang terjadi pada Daily Express justru 

berfokus pada masyarakat Inggris sendiri. Dimana dalam headline 

pemberitaannya dapat dilihat bahwa media tersebut menuliskan We 

Britons Will Never Defeated. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat 

bagaimana media berusaha memberikan encouragement kepada 

                                                           
159 Huffington Post (2016, 7 Juli). 7/7 Bombings: How Newspaper Front Pages Covered Britain’s 
First Ever Suicide Attacks (online), (http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/07/77-bombings-
newspaper-front-pages_n_7736834.html diakses pada tanggal 28 Desember 2016) 

http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/07/77-bombings-newspaper-front-pages_n_7736834.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/07/77-bombings-newspaper-front-pages_n_7736834.html
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masyarakat Inggris itu sendiri. Media berusaha meyakinkan bahwa 

kejadian tersebut tidak akan mengubah cara hidup masyarakat Inggris. 

Dalam headline Daily Express dapat dilihat bahwa media sekali 

lagi tidak berusaha menyudutkan kelompok minoritas apapun melainkan 

justru memberikan dorongan kepada masyarakatnya. Media juga tidak 

memberikan headline terkait dengan muslim yang ada di negaranya. 

 

Figure 25 Evening Standard Headline160 

                                                           
160 Huffington Post (2016, 7 Juli). 7/7 Bombings: How Newspaper Front Pages Covered Britain’s 
First Ever Suicide Attacks (online), (http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/07/77-bombings-
newspaper-front-pages_n_7736834.html diakses pada tanggal 28 Desember 2016) 

http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/07/77-bombings-newspaper-front-pages_n_7736834.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/07/77-bombings-newspaper-front-pages_n_7736834.html
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Pada gambar diatas, The Evening Standard tidak menuliskan 

headline mengenai pengeboman melainkan mencantumkan gambar-

gambar dari korbang pengeboman yang terjadi pada 7 Juli 2005 tersebut. 

Dapat dilihat bahwa berdasarkan gambar diatas media tidak membedakan 

korban dengan hanya menunjukkan gambar mengenai kulit putih saja. 

Dalam cover The Evening Standard media berusaha menunjukkan 

masyarakat bahwa yang menjadi korban adalah semua kelompok 

masyarakat di Inggris tidak hanya kulit putih maupun Kristen saja. 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa media tidak berusaha 

menyudutkan salah satu kelompok atau tidak mediskriminasi kelompok 

minoritas di Inggris melainkan mengeneralkan mereka semua sebagai satu 

kesatuan yakni masyarakat Inggris. 

Selain itu ada beberapa media yang menjelaskan korban muslim 

dan juga survey mengenai pandangan masyarakat terhadap muslim pasca 

kejadian tersebut, seperti yang ditulis dalam media The Telegraph. Media 

tersebut mengutip survey dari YouGov yang menyatakan bahwa 87% 

warga Inggris percaya bahwa muslim di negaranya merupakan masyarakat 

yang taat hukum dan peaceful161.     

Beberapa media ini berusaha menunjukkan bahwa bukan muslim 

yang melakukan tindak kejahatan terorisme justru mereka malah menjadi 

korban dari tindakan terorisme itu sendiri. Pemberitaan yang tidak 

                                                           
161 McIntosh, Neil (2005, Juli 9). 7 July London Attacks: Today’s Front Pages. The Guardian 
(online), (https://www.theguardian.com/news/blog/2005/jul/09/todaysfrontpa diakses pada 
tanggal 6 November 2016) 

https://www.theguardian.com/news/blog/2005/jul/09/todaysfrontpa
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menyudutkan muslim ini tidak hanya muncul media cetak yakni Koran 

tapi juga pemberitaan televise salah satunya Sky News. Sky News secara 

khusus meliput mengenai pengeboman yang ada di Inggris pada 7 Juli 

2005 lalu. Dalam pemberitaan tersebut media justru lebih banyak 

membicarakan tentang kronologi kejadian dan juga statement-statement 

yang dikeluarkan oleh perdana menteri Tony Blair terkait pengeboman 

tersebut. 

Seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini, media 

berusaha menyampaikan kepada masyarakat melalui pernyataan Tony 

Blair bahwa usaha yang dilakukan oleh kelompok terorisme tersebut tidak 

akan berhasil menaklukkan masyarakat Inggris itu sendiri. 

 

Figure 26 Sky News Flash Report162 

Selanjutnya melalui pernyataan Tony Blair media berusaha 

menyampaikan kepada masyarakat bahwa Inggris memiliki nilai-nilai 

                                                           
162 Youtube (2015, Desember 8). 7th July 2005 London Bombings Sky News Coverage. (online), 
(https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w diakses pada tanggal 4 Januari 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w
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yang dapat membuat mereka mampu bertahan dari ancaman tersebut 

sehingga masyarakat Inggris tidak akan mudah dikhawatirkan oleh 

peristiwa pengeboman tersebut. Media berusaha mendorong masyarakat 

untuk sadar bahwa Inggris memiliki nilai-nilai masyarakat yang membuat 

mereka mampu bertahan dari ancaman terorisme tersebut. 

 

Figure 27 Sky News Flash Report163 

Hal ini yang kemudian membimbing masyarakat untuk berpikir 

bahwa stereotype negatif mengenai muslim adalah teroris bukanlah 

sesuatu yang benar, sehingga berdampak pada survey yang dilakukan oleh 

PEW Research dimana mayoritas masyarakat Inggris tidak memiliki 

pandangan negatif terhadap muslim di negaranya. Media-media yang turut 

memberitakan hal seperti The Sun dan The Independent kedua media 

tersebut memberitakan pengeboman sekaligus menceritakan salah seorang 

warga muslim bernama Shahara yang menjadi korban dalam pengeboman 

tersebut. 

                                                           
163 Youtube (2015, Desember 8). 7th July 2005 London Bombings Sky News Coverage. (online), 
(https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w diakses pada tanggal 4 Januari 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=xjW_TPv3y8w
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5.3 Komparasi Faktor Pembentuk Attitude di Spanyol dan Inggris 

Pada bagian ini penulis akan membandingkan pembahasan diatas secara 

singkat mengenai perbedaan atau persamaan tiap indikator yang digunakan untuk 

menganalisis opini publik keduanya. 

5.3.1 Pengalaman Masa Lalu 

Seperti yang sudah dipaparkan diatas masuknya muslim di Inggris 

kebanyakan berasal dari pendatang luar yang ingin mencari pekerjaan di 

Eropa dan karena pada saat itu Inggris termasuk negaranya yang menerima 

imigran dalam kuota yang cukup banyak sehingga menyebabkan 

penduduk muslim di Inggris menjadi meningkat. Walaupun sempat 

beberapa kali ada kasus yang merugikan masyarakat muslim, namun kasus 

tersebut dapat diselesaikan secara hukum dengan adil. Selain itu Inggris 

juga memiliki organisasi yang menaungi kaum muslim yang ada di Inggris 

sehingga mereka bisa merasa nyaman tinggal di Inggris tanpa harus 

mengkhawatirkan apapun. Selain itu hal ini yang juga dipengaruhi oleh 

Inggris yang selama zaman penjajahan kebanyakan menjajah Negara yang 

non-Katolik, sehingga bagi masyarakat Inggris perbedaan bukanlah hal 

yang baru. Inggris melalui penjajahannya banyak mengenal agama dan 

kebudayaan yang baru sehingga masyarakatnya lebih mudah bertoleransi 

terhadap perbedaan yang ada dikalangan masyarakatnya. Hal ini yang 

menyebabkan Inggris tidak termasuk sebagai Negara yang tidak toleran 

terhadap kaum muslim, melainkan justru sebaliknya. 
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Berbeda dengan masyarakat di Spanyol, walaupun mereka 

merupakan Negara yang pernah dihuni oleh kerajaan Muslim bertahun-

tahun. Dan selama bertahun-tahun kerajaan tersebut sudah 

menyejahterakan masyarakat Spanyol, namun hal tersebut justru tidak 

membawa dampak yang baik kepada hubungan antara masyarakat Spanyol 

dan Muslim itu sendiri. Hal yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat 

merasa dirugikan atas keberadaan kerajaan tersebut. Spanyol merasa 

mereka didiskriminasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana 

mereka diharuskan membayar pajak khusus, wajib militer, dan juga 

diskriminasi dalam pengadilan. Ditambah lagi pasca masuknya imigran-

imigran Morroco yang mayoritas muslim, dan juga media-media yang 

melihat imigran dari sisi yang negatif. Hal ini yang kemudian 

mempengaruhi cara pandang masyarakat Spanyol yang akan terus 

menganggap muslim sebagai ancaman yang kemudian pandangan tersebut 

dibuktikan dengan diketahuinya bahwa pelaku pengeboman tersebut 

adalah Imigran muslim. Hal itu semakin memperburuk pandangan 

masyarakat Spanyol terhadap imigran dan juga terhadap muslim. 

Dan jika dilihat dari sejarah pengalaman kedua Negara dengan 

terorisme secara khusus kasus yang dilakukan oleh ekstrimis muslim, 

Spanyol sama sekali belum pernah mengalami kejadian yang dilakukan 

oleh ekstrimis muslim selain Al-Qaeda. Hal ini berarti Al-Qaeda 

merupakan kelompok ekstrimis muslim pertama yang menyerang Spanyol, 

berbeda dengan Inggris. Inggris sudah beberapa kali mendapatkan 
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serangan dari kelompok ekstrimis muslim sejak tahun 1990-an dan tidak 

hanya dilakukan oleh Al-Qaeda saja. Selain itu pelaku pengeboman di 

Inggris selalu merupakan penduduk muslim yang tidak tinggal di Inggris 

melainkan orang yang masuk hanya untuk melakukan pengeboman, 

sehingga hal ini menyadarkan masyarakat bahwa bukan muslim di 

negaranya yang menjadi ancaman melainkan kelompok yang berada diluar 

Inggris itu sendiri. Berbeda dengan Spanyol yang pelakunya merupakan 

imigran muslim dari Morroco. Sentiment masyarakat Spanyol terhadap 

muslim kemudian diperburuk oleh sentiment mereka terhadap imigran 

Morroco. Hal ini yang menyebabkan warga Spanyol semakin 

berpandangan negatif terhadap warga muslim yang ada di Spanyol. 

5.3.2 Kebudayaan 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Spanyol memiliki 

tradisi yang memperbolehkan terjadinya diskriminasi dan bentuk rasisme 

di maysarakatnya. bahkan NGO di Spanyol juga melegalkan hal tersebut, 

sehingga sudah menjadi sesuatu yang wajar jika hal tersebut terjadi di 

masyarakat. berbeda dengan Inggris, masyarakat dan pemerintah di Inggris 

mengajarkan masyarakatnya menganut nilai-nilai toleransi, respect kepada 

sesama masyarakat. sehingga hal tersebut membantu masyarakat dalam 

menyikapi orang yang bukan berasal dari negara mereka. Hal ini yang 

kemudian memberikan dampak kepada bagaimana keduanya menyikapi 

terorisme. Spanyol memiliki sikap yang lebih memandang muslim sebagai 

sesuatu yang buruk karena memang sudah ada di budaya mereka bahwa 
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sesuatu yang bukan berasal dari Spanyol adalah buruk sedangkan hal 

tersebut tidak dianut oleh Inggris. 

Berbeda dengan Inggris, dalam kebudayaannya Inggris tidak 

menganut sikap diskriminatif. Melainkan Inggris justru menganut sikap 

yang toleran terhadap perbedaan, selain itu Inggris juga membebaskan 

masyarakat dalam menganut agama maupun kebudayaan seperti yang 

tertuang dalam magna carta. Sikap toleran tersebut juga dipengaruhi oleh 

Inggris yang semasa penjajahan lebih banyak menjajah Negara yang non-

Katolik, sehingga perbedaan bukanlah hal yang baru bagi Inggris. Hal ini 

yang menyebabkan Inggris lebih toleran dibandingkan Spanyol, seperti 

yang ditunjukkan dalam anti-discrimination index pada penjelasan 

sebelumnya. 

 

5.3.3 Orang Yang Dianggap Penting 

Pada bagian ini penulis melihat bagaimana peran pemerintah 

sebagai tokoh yang cukup berpengaruh bagi masyarkat secara 

keseluruhan. Penulis mengambil sosok perdana mentri mengingat kedua 

Negara ini dipimpin oleh perdana menteri.  

Perdana menteri Inggris yakni Tony Blair melalui pidatonya pasca 

pengeboman yang terjadi mengajak masyarakat untuk tidak saling 

menyalahkan khususnya menyalahkan muslim. Pemerintah justru 

membangun pemikiran masyarakat untuk mampu bertoleransi kepada 
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sesama masyarakat London, pemerintah menjelaskan bahwa tidak ada 

perbedaan pola pikir antara mereka dan kaum muslim. Berdasarkan hal 

tersebut terlihat bahwa pemerintah berusaha mempengaruhi masyarakat 

untuk tidak melakukan serangan balasan kepada muslim di London karena 

pemerintah sadar bahwa bukan mereka-lah yang seharusnya disalahkan.  

Berbeda dengan yang terjadi di Spanyol, awalnya pemberitaan 

mengenai pengeboman Madrid sempat dialihkan oleh Pemilu yang akan 

datang 3 hari kedepan dan juga protes masyarakat terhadap perdana mentri 

Aznar yang dianggap salah mengambil keputusan untuk mendukung AS 

dan juga karena Aznar yang selalu menyatakan bahwa pelaku pengeboman 

adalah ETA. Sehingga pemberitaan di media pada saat itu ialah mengenai 

pengeboman dengan pelaku ETA dan juga protes masyarakat kepada 

Aznar. Namun ketika pemilu sudah selesai dan perdana menteri bukan lagi 

Aznar melainkan Rodriguez Zapatero, pemberitaan di media menjadi lebih 

sensitif dan cenderung menyudutkan kaum muslim yang ada di Spanyol. 

Karena perdana menteri yang baru yakni Zapatero lebih banyak meminta 

pemeriksaan di masjid, pemuka agama dan juga pada saat pelaksanaan 

sholat jumat. Selain itu juga ada pengusiran terhadap warga muslim di 

Spanyol ke Morroco. Hal ini yang kemudian menunjukkan bahwa 

pemerintah lebih memandang muslim sebagai ancaman. 

Tidak seperti yang terjadi di Inggris dimana pemerintah berusaha 

membangkitkan semangat masyarakatnya dari rasa takut dan berusaha 

menunjukkan kepada masyarakat bahwa bukan muslim yang menjadi 
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ancaman. Justru di Spanyol yang terjadi adalah sebaliknya, Spanyol 

melalui Zapatero justru membangkitkan amarah dan pandangan negatif 

masyarakat Spanyol terhadap muslim melalui tindakannya yang lebih 

menyudutkan kaum muslim dengan menganggap mereka sebagai 

ancaman. 

5.3.4 Media Massa 

Pada pemberitaan di media massa pasca pengeboman yang terjadi 

di London, kebanyakan media di London memberitakan kejadian tersebut 

tidak secara diskriminatif dengan membedakan korban atau menjatuhkan 

muslim yang ada di London. Sebaliknya media di Inggris justru tidak 

membeda-bedakan korban dan berusaha menunjukkan bahwa semua 

bagian masyarakat di London menjadi korban tidak hanya Kristen tetapi 

juga Muslim. Media berusaha mengajak masyarakat di London untuk 

menunjukkan nilai-nilai yang dianut di negaranya bahwa Inggris 

merupakan Negara yang terbuka bagi siapa saja yang datang karena 

masyarakatnya yang mampu bertoleransi dengan adanya perbedaan dalam 

masyarakat. Dalam pemberitaan di media Inggris, masyarakat berusaha 

dibangun semangatnya agar tidak mudah dijatuhkan karena pengeboman 

yang baru saja terjadi. Media di Inggris baik melalui headline berita 

maupun gambar yang digunakan dalam pemberitaannya, tidak 

mencantumkan unsur-unsur yang bersifat menyudutkan kaum muslim di 

Inggris melainkan justru berusaha menunjukkan bahwa Inggris memiliki 

nilai-nilai yang harus tetap dipertahankan. Media Inggris berusaha 
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menyampaikan pada masyarakat bahwa Inggris memiliki nilai-nilai untuk 

bersikap toleran terhadap perbedaan. Pengeboman tersebut tidak akan 

membuat Inggris melepaskan nilai-nilai tersebut. 

Berbeda dengan yang terjadi di Spanyol. Walaupun pada saat 

pemerintahan Aznar, media dikendalikan oleh pemerintah sehingga 

pemberitaannya hanya seputar ETA sebagai pelaku pengeboman. Tapi 

pada saat Zapatero menjabat sebagai perdana menteri, headline 

pemberitaan di media besar Spanyol yakni El Pais dan El Mundo justru 

lebih bersifat diskriminatif terhadap muslim. Karena dalam pemberitaan 

tersebut media dengan jelas menggunakan kata masjid dan juga orang 

Islam dalam pemberitaannya, yakni pada saat melakukan pemeriksaan 

terhadap masjid dan juga pengusiran orang Islam yang diduga sebagai 

bagian dari teroris. Hal itu sudah dengan jelas menjelaskan bahwa 

sebenarnya yang menjadi ancaman adalah Muslim. Hal ini yang kemudian 

mempengaruhi masyarakat dalam menyikapi muslim di negaranya. Jelas 

sekali perbedaan dalam headline pemberitaan di media Inggris dan 

Spanyol. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapat 

dari topik pembahasan yakni Analisis Komparatif Mengenai Perbedaan Survey 

Attitude Masyarakat Spanyol dan Inggris Terhadap Muslim Pasca Pengeboman 

Madrid 2004 dan London 2005. Berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut 

penulis dapat menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi masyarakat di Spanyol 

lebih memandang negatif terhadap muslim dibandingkan dengan masyarakat di 

Inggris adalah karena adanya perbedaan hampir disetiap faktor pemberntuk 

attitude di kedua masyarakat tersebut. Di Spanyol walaupun pemberitaan 

mengenai Al-Qaeda sempat dialihkan oleh ETA namun pada saat pemerintahan 

beralih ke Zapatero, ETA tidak lagi dibahas. Melainkan pemerintah dengan jelas 

melakukan pemeriksaan terhadap muslim, melalui hal tersebut terlihat bahwa 

Pemerintah melalui perdana menteri menganggap muslim sebagai ancaman. Dan 

ditambah lagi setelah diketahuinya pelaku bom merupakan kelompok ekstrimis 

Muslim, orang yang menjadi tersangka dalam pengeboman di Madrid yakni Jamal 

Zougam bukan merupakan ekstrimis Muslim yang berasal dari luar Spanyol 

ataupun Iraq melainkan berasal dari negaranya sendiri yakni Spanyol. Hal itu 

tentu menimbulkan kecurigaan tentang keberadaan Muslim di Madrid, karena 

ternyata pelakunya adalah imigran muslim yang tinggal di Spanyol dan menjadi 

bagian dari masyarakat Spanyol. Berbeda dengan London, selain masyarakat yang 
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percaya kepada pemerintah tapi juga tidak adanya hal yang ditutupi terkait dengan 

pengeboman yang terjadi. Perdana menteri Inggris justru mengajak seluruh 

masyarakat untuk menunjukkan rasa toleransi terhadap perbedaan di Negara 

tersebut, sehingga mengurangi adanya pandangan negatif terhadap muslim yang 

ada di Inggris maupun London. Terlihat bahwa Inggris melalui perdana 

menterinya Blair tidak menganggap muslim sebagai ancaman yang terlihat dari 

ucapan terima kasihnya terhadap muslim karena sudah membantuk proses 

penyelidikan terhadap kasus pengeboman tersebut. Hal ini yang menyebabkan 

masyarakat Inggris tidak memandang negatif muslim di negaranya. 

Pemberitaan di media Inggris juga tidak ada yang menyudutkan kaum 

muslim ataupun menyalahkan kaum muslim akibat kasus pengeboman tersebut. 

Media justru tidak membeda-bedakan korban pengeboman berdasarkan ras 

maupun agama, melainkan media menyebut mereka semua sebagai Londoners. 

Terlihat bahwa media di Inggris tidak mendiskriminasi kaum muslim dengan 

menganggap mereka sebagai ancaman. Berbeda dengan Spanyol yang melalui 

pemberitaannya dengan jelas menganggap muslim sebagai ancaman yakni melalui 

penggunaan kata masjid dan islam dalam headline pemberitaannya. Hal tersebut 

sudah menunjukkan bahwa media menganggap muslim sebagai ancaman yang 

merupakan penyebab terjadinya pengeboman Madrid pada tahun 2004. 

Spanyol juga melalui kebudayaannya yang melegalkan adanya bentuk 

diskriminasi terhadap mereka yang bukan warga asli Spanyol juga memperburuk 

keadaan muslim pasca pengeboman. Hal ini yang kemudian mempengaruhi 

masyarakat dalam menyikapi muslim di negaranya, karena warga Spanyol yang 
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sedari awal melegalkan hal tersebut dan kemudian setelah diketahui bahwa pelaku 

merupakan warga non-pribumi. Oleh karena itu muslim kemudian dipandang 

negatif oleh masyarakat Spanyol. Berbeda dengan Inggris yang sudah memiliki 

nilai-nilai toleransi dan kebebasan memeluk budaya dan agama sejak zaman 

penjajahan karena Inggris lebih banyak menjajah Negara non-Katolik. Sehingga 

Inggris melalui nilai-nilai tersebut secara tidak langsung mempengaruhi 

masyarakat dalam menyikapi muslim di negaranya pasca pengeboman yang 

terjadi di London tahun 2005. Hal ini yang kemudian mempengaruhi masyarakat 

di Inggris tidak memandang negatif muslim di negaranya. 

Seperti yang terjadi pada masa penjajahan, Inggris kemudian lebih mudah 

bertoleransi terhadap perbedaan karena kebanyakan Negara jajahannya adalah 

non-Katolik. Hal ini yang kemudian menyebabkan perbedaan dalam masyarakat 

Inggris bukan lagi hal yang baru, sehingga saling bertoleransi dikalangan 

masyarakatnya bukan lagi masalah. Berbeda dengan Spanyol yang memiliki 

hubungan buruk dengan muslim sejak kerajaan Islam berdiri di Spanyol. 

Walaupun kerajaan tersebut membawa kemakmuran bagi Spanyol, namun 

hubungan antara muslim dengan warga Kristen dan Yahudinya buruk. Hal ini 

dikarenakan masyarakat Spanyol merasa didiskriminasi oleh kerajaan muslim 

tersebut sehingga hubungan keduanya tidak berjalan dengan baik. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa yang mempengaruhi perbedaan hasil 

survey attitude  masyarakat dengan hasil bahwa Spanyol lebih memandang 

negatif muslim dibandingkan dengan Inggris adalah karena Pengalaman masa 

lalu, kebudayaan, orang yang dianggap penting, dan media massa kedua Negara 
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tersebut berbeda. Hanya saja jika dilihat melalui masing-masing Negara, maka 

faktor yang paling mempengaruhi pandangan Spanyol terhadap muslim ialah 

pengalaman masa lalu yang menjadikan hubungan mereka tidak baik, kebudayaan 

yang melegalkan diskriminasi, dan media massa yang secara langsung 

menyatakan muslim sebagai ancaman. Sedangkan di Inggris pandangan tersebut 

dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang menjadikan Inggris lebih toleran 

terhadap perbedaan, kebudayaan yang mengajarkan toleransi dan kebebasan 

memeluk budaya dan agama, dan juga perdana menteri yang tidak diskriminatif 

bahkan justru berterima kasih kepada muslim di negaranya.  

Hal lain yang mendukung pernyataan bahwa pandangan negatif di London 

dapat dikatakan jauh lebih rendah dibandingkan Madrid hingga saat ini ialah 

dengan terpilihnya wali kota muslim pertama di London yakni Sadiq Khan yang 

menjabat sejak tahun 2013-2015. Sadiq Khan sendiri sudah berkancah dalam 

bidang politik sejak tahun 1994, dengan terpilihnya beliau sebagai wali kota 

London hal itu mendukung pernyataan bahwa masyarakat di London masih 

memiliki rasa percaya terhadap masyarakat muslim yang ada di Negaranya. 

6.2 Saran 

Penulis amat menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan masih 

memiliki banyak kekurangan, dimana dalam tulisan ini masih banyak bagian yang 

belum bisa dieksplorasi oleh penulis. Kekurangan dalam penelitian ini yang 

paling utama adalah penulis tidak dapat menjelaskan bagaimana bentuk 

pandangan negatif terhadap muslim yang muncul pasca pengeboman yang terjadi 

di Madrid. Penulis tidak dapat menggambarkan secara detail bagaimana 
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masyarakat merespon umat muslim di Madrid, selain itu penulis juga tidak dapat 

menjelaskan ada atau tidak diskriminasi terhadap muslim dan bagaimana 

bentuknya. Hal ini dikarenakan penulis kesulitan mencari data mengenai hal 

tersebut ditambah lagi Spanyol yang tidak memiliki lembaga khusus yang 

menangani diskriminasi di Spanyol, sehingga hal ini menyulitkan penulis dalam 

memapaparkan bentuk dari pandangan negatif masyarakat terhadap muslim. Tidak 

hanya itu , penulis juga menyadari adanya kekurangan lain  yang cukup signifikan 

yakni dkarena penulis tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan tanya jawab 

kepada kedua masyarakat yang ada di dua Negara tersebut yakni Inggris dan 

Spanyol.  

Selain itu konsep opini publik yang digunakan oleh penulis, penulis 

menyadari bahwa konsep ini tidak dapat sepenuhnya menjelaskan apa yang 

menyebabkan perbedaan sikap masyarakat dikedua masyarakat tersebut. Hal ini 

dikarenakan dalam tulisan ini, penulis memiliki kesulitan dalam menemukan 

penjelasan terkait indikator kebudayaan yang mempengaruhi sikap masyarakat di 

Madrid dan London. Karenanya penulis menyarankan jika ingin melakukan 

penelitian terkait perbandingan survei attitude didua Negara atau dua masyarakat 

sebaiknya menambahkan konsep lain untuk membantu menemukan indikator lain 

yang lebih spesifik dan lebih mudah menemukan datanya mengingat penelitian 

seperti ini tidak memungkinkan peneliti untuk bertanya langsung kepada 

masyarakatnya.  
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