Gentle,

Pimpinan Redaksi Majalah TEMPO Temui Massa FPI
Yohanes Antonius
Jumat, 16 Maret 2018 17:00 WIB
https://news.akurat.co/id-175837-read-gentle-pimpinan-redaksi-majalah-tempo-temui-massa-fpi

Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi demonstrasi di kantor berita Tempo
di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (16/3).. AKURAT.CO/Yohanes Antonius

AKURAT.CO, Pemimpin redaksi Kantor berita TEMPO, Arif Zulkifli menyampaikan
permohonanan maaf atas penayangan kartun yang diduga menghina petolan Front
Pembela Islam (FPI) Riziek Sihab yang tayang di majalah TEMPO beberapa waktu lalu.
Setelelah melakukan pertemuan tertutup dengan petinggi FPI Jumat (16/3) siang, Arif
didampingi beberapa petinggi kantor berita tersebut bersama pentolan organisasi Islam
yang bermarkas di Petamburan itu menaiki mobil Komando.
Pada kesempatan itu Arif menjelaskan pihaknya akan membuat hak Jawab atas kasus itu
yang akan ditayangkan di majalah TEMPO edisi berikutnya sebagai bentuk permintaan
maaf dan respon atas aksi protes tersebut
Selain meminta maaf, Arif menjelaskan perkara tersebut juga akan diselesaikan secara
hukum melalui dewan pers.
"Karena proses di dewan persnya memakan waktu agak lama, maka kami akan memuat hak
jawab atas masalah ini sebagai respon dari tanggung jawab kami sebagai media," kata
dari atas mobil komando.
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Namun keadaan seketika berubah, suasana nayaris rusuh sebab ratusan massa yang
tergabung dalam aksi tersebut mendesak Arif untuk meminta maaf secara lisan juga.
Awalnya Arif menolak untuk meminta maaf secara lisan karena sudah ada kesepakatan
dengan petinggi FPI dalam pertemuan sebelumnya bahwa permintaan maaf hanya
dilakukan melalui hak jawab yang bakal ditayangkan di majalah tersebut.
Namun karena emosi massa semakin memanas Arif pun berinisiatif untuk meminta maaf
secara lisan di hadapan peserta aksi.
"Kalau karikatur yang dimuat majalah TEMPO menimbulkan tafsir yang berbeda dan
menimbulkan ketersinggungan saya minta maaf," ungkapnya.[]

FPI desak Majalah Tempo minta maaf soal kartun "pria bersorban"
Jumat, 16 Maret 2018 15:50 WIB

Massa FPI berunjuk rasa di depan kantor Majalah Tempo, Palmerah, Jakarta Barat,
Jumat (16/3). (ANTARA News)
Jakarta (ANTARA News) - Sekelompok massa dari ormas Front Pembela Islam (FPI)
menggelar unjuk rasa di depan kantor Majalah Tempo, Palmerah Barat, Jakarta Selatan,
Jumat.
Aksi ini digelar sebagai protes FPI atas gambar kartun pada Majalah Tempo edisi 26
Februari 2018 yang menampilkan seorang pria berpakaian putih bersorban bersama
seorang wanita yang duduk berhadapan di sebuah meja.
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Dalam kartun itu, pria mengatakan "maaf... saya tidak jadi pulang. Sedangkan sosok
wanita mengatakan "yang kamu lakukan itu jahat..."
Kendati kartun itu tidak menyebutkan siapa tokoh yang dimaksud, namun FPI menilai
gambar itu menghina imam besar mereka, Habib Rizieq Syihab, sehingga FPI meminta
Majalah Tempo meminta maaf atas terbitnya gambar tersebut.
"Kami di sini ingin menuntut Majalah Tempo meminta maaf atas gambar karikatur yang
melecehkan ulama," kata seorang orator aksi di atas sebuah mobil bak terbuka di depan
pintu masuk kantor Tempo.
"Semoga para redaktur itu diberikan hidayah agar tidak mengulangi, melecehkan seorang
ulama," sambung dia.
Massa FPI dengan seragam serba putih itu datang pada pukul 14.00 WIB menggunakan
kendaraan bak terbuka dan ada juga yang berjalan kaki dari Pertamburan.
Seorang petugas polisi di lokasi memprediksi bahwa massa FPI berjumlah sekira 200
orang.
Anggota kepolisan pun berjaga di depan pintu masuk, halaman gedung, sudut-sudut jalan
Palmerah Barat, dan ada juga yang mengatur lalulintas yang menjadi padat karena aksi ini.
Berdasarkan pantauan hingga pukul 14.25 WIB, massa FPI melancarkan aksinya dengan
tertib sambil mendengarkan orasi dan mengumandangkan takbir di tengah cuaca yang
mendung.
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