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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) menggemparkan masyarakat Indonesia 

sejak awal tahun 2016. Tak hanya menggemparkan, namun juga meresahkan 

masyarakat diberbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut tak luput dari 

beredarnya isu bahwa Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), merupakan sebuah 

orgnisasi yang sebenarnya memiliki kegiatan terselubung yakni aliran 

kepercayaan yang diduga menyimpang dan menjadi sumber penistaan terhadap 

agama tertentu. Gerakan ini juga telah membuat ribuan mantan pengikutnya yang 

sebagian besar pendatang yang tinggal di Kabupaten Mempawah, kalimantan 

Barat terpaksa diungsikan dan dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing 

oleh pemerintah. Lalu apa sebenarnya organisasi Gafatar ini? 

 

Gambar 1.1: Logo Organisasi Gafatar
1
 

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), merupakan sebuah Organisasi 

kemasyarakatan (Ormas) yang berdiri sejak tanggal 14 Agustus 2011, di Jakarta. 

Dilansir dari www.gafatarian.blogspot.co.id yakni sebuah halaman web yang 

dimiliki oleh organisasi masyarakat, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) memiliki 

                                                           
1
 www.twitter.com/gafatar diakses pada 1 Agustus 2016 Pukul 21.00 WIB 

http://www.twitter.com/gafatar


2 
 

visi yakni terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai 

sejahtera, beradab, berkeadilan, dan bermartabat dibawah naungan Tuhan Yang 

Maha Esa melalui penyatuan nilai-nilai luhur bangsa, peningkatan kualitas ilmu 

dan intelektualitas, serta pemahaman dan pengalaman nilai-nilai universal agar 

menjadi rahmat bagi semesta alam. Misi Gafatar yakni memperkuat solidaritas, 

kebersamaan, persatuan, dan kesatuan khususnya antar sesama elemen bangsa 

Indonesia serta dunia pada umumnya. Selain itu juga memupuk saling pengertian 

dan kerja sama antar sesama lembaga yang memiliki kepedulian dan perhatian 

terhadap upaya perdamaian dan kesejahteraan dunia.
2
 

Diawal tahun 2016, stigma terhadap Gafatar menjadi negatif ketika sebuah 

kasus orang hilang yakni hilangnya seorang dokter di Yogyakarta bersama 

anaknya yaitu Dokter Rica yang dilaporkan hilang sejak 30 Desember 2015. 

Diduga kuat hilangnya Dokter Rica tersebut karena bergabung dengan kelompok 

radikal ISIS, namun belakangan diketahui bahwa dokter Rica menghilang karena 

bergabung dengan Ormas Gafatar, yang kemudian ditemukan di Kabupaten 

Mempawah, Kalimantan Barat, Senin 11 Januari 2016. 

Isu mengenai pemberitaan Gafatar pun menjadi topik hangat yang semakin 

berkembang dimasyarakat. Terlebih ketika Ormas Gerakan Fajar Nusantara 

(Gafatar), dituding sebagai organisasi yang menyesatkan. Dibeberapa daerah di 

Indonesia, melalui Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa jika Gafatar 

merupakan aliran sesat. Di Jogjakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

menyatakan jika Gerakan Fajar Nusantara merupakan organisasi sesat pasca 

merebaknya isu orang hilang dan terkait dengan organisasi Gafatar yang 

ditengarai muncul di beberapa daerah. Organisasi Gerakan Fajar Nusantara 

(Gafatar) merupakan metamorfose dari gerakan Al Qiyadah dan Al Islamiyah 

bentukan Ahmad Mushadeq yang menyatakan dirinya sebagai seorang nabi, yang 

akhirnya organisasi ini dinyatakan sesat atau dilarang.
3
 Tak heran jika 

kekhawatiran terhadap hadirnya isu tentang Gafatar tersebut menimbulkan 

                                                           
2
 http://www.gafatarian.blogspot.co.id diakses pada 20 Februari 2016 pukul 18.30 WIB 

3
 https://m.tempo.co/read/news/2016/01/12/063735381/mui-yogyakarta-gafatar-sesat diakses 

pada 24 Februari 2016 pukul 13.00 WIB 



3 
 

kecemasan melalui informasi-informasi yang didapat masyarakat dalam 

pemberitaan media massa. Lalu siapa Ahmad Mushadeq?.  

Ahmad Mushadeq merupakan tokoh utama dibalik berdirinya organisasi 

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pada  tahun 2006, Ahmad Musadeq 

mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, di tahun itu pula Ia mendirikan sebuah 

organisasi bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah, sebuah organisasi yang terbentuk 

sebelum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Tahun 2007, Al-Qiyadah Al-

Islamiyah dinyatakan sesat oleh MUI (majelis Ulama Indonesia). Tahun 2008, 

Ahmad Mushadeq divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta atas 

pasal penodaan agama. Aliran ini mempercayai bahwa Ahmad Mushadeq adalah 

Masih Al’Mau’ud, Mesias yang Dijanjikan untuk umat penganut ajaran 

Ibrahim/Abraham, meliputi Islam (bani Ismail) dan Kristen (bani Ishaq), 

menggantikan Muhammad. Singkat cerita Ahmad Mushadeq menyatakan dirinya 

bertobat, namun diduga Ahmad Mushadeq masih menyebarkan alirannya dengan 

mengganti nama gerakan Al-Qiyadah Al islamiyah dengan nama Milah Abraham, 

kemudian berubah nama kembali bernama Gerakan fajar Nusantara (Gafatar).
4
 

 Peran media massa sebagai penyebar informasi, tak luput dari faktor 

berkembangnya isu Gafatar di kalangan masyarakat. Terlebih ketika kasus orang 

hilang yang kian bertambah pasca mencuatnya isu hilangnya beberapa orang di 

berbagai wilayah Indonesia yang ditengarai bergabung dengan Ormas Gerakan 

Fajar Nusantara (Gafatar) di Kabupaten Mempawah, kalimantan Barat. Media 

cetak, elektronik, hingga media online terus berlomba-lomba menghadirkan berita 

tentang berita terkait kelompok ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Media 

secara masif menyoroti setiap perkembangan isu Gafatar dari hari ke hari. Media 

menyebarkan isu Gafatar dan menyimpulkan dengan pandangan yang berbeda 

sesuai penafsiran masing-masing media. Sorotan terhadap kelompok ormas 

Gafatar juga tak lepas dari perhatian Majelis Ulama indonesia (MUI), melalui 

pemberitaan media massa MUI secara tegas menyebut bahwa ormas Gafatar 
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merupakan aliran sesat yang harus dihentikan. Kegeraman MUI terhadap ormas 

Gafatar menjadi bahasan pemberitaan media massa di Indonesia mengingat MUI 

juga pernah memberikan fatwa sesat terhadap organisasi kepemimpinan Ahmad 

Mushadeq terdahulu yakni Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang lahir sebelum 

munculnya organisasi baru ciptaan Ahmad Mushadeq yaitu Gerakan Fajar 

Nusantara. 

Hadirnya media massa menjadikan media massa sebagai sebuah 

kebutuhan informasi yang diperlukan oleh setiap elemen masyarakat. Hal tersebut 

menjadikan media massa, utamanya di Indonesia semakin berkembang dengan 

membawa visi misi serta ideologi yang berbeda. Dengan demikian, pilihan bagi 

khalayak dalam menentukan media massa sebagai prioritas untuk menentukan dan 

mendapatkan informasi semakin beragam. Melalui media massa, khalayak 

menjadi objek dari media. Media memposisikan diri sebagai pemberi informasi, 

dan khalayak diposisikan sebagai penerima informasi. Hal tersebut dikuatkan oleh 

paradigma yang dikemukakan oleh Harold Laswell yakni who, says what, in 

which channel, to whom with, what effect (siapa, mengatakan apa, melalui saluran 

apa, kepada siapa, dengan efek apa) (Effendy, 2000:10). Sejak diawal proses 

pembuatan sebuah berita, unsur-unsur seperti urutan pertanyaan menjadi hal yang 

diperhatikan oleh media (wartawan) dalam pemilihan sudut pandang (angle) dari 

sebuah fenomena yang akan di informasikan kepada khalayak.
5
 

Berkembangnya media massa sebagai penyebar informasi, tak lepas dari 

peran pers didalamnya. Tiap berita masing-masing memiliki persepsi yang 

berbeda. Ideologi serta kepentingan media terhadap isu yang diangkat sangat 

berhubungan dan memiliki pengaruh terhadap ideologi media itu sendiri. 

Hadirnya informasi yang disebar luaskan oleh media massa/lembaga pers tentu 

akan mempengaruhi khalayak, baik itu pembentukan opini dan cara pandang. 

Liputan media/pers kemudian mempengaruhi apa yang khalayak pikirkan (John 
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Vivian, 2008: 567). Berkaitan dengan itu, peneliti merasa tertarik untuk 

mengangkat topik terkait dengan isu Gafatar di Media Massa, dalam hal ini 

melalui portal berita yang pada prinsipnya memiliki pandangan ideologis yang 

saling bertolak belakang yakni media nasionalis dan media yang memiliki 

ideologi agama tertentu didalamnya. Detik.com sebagai representasi media 

nasionalis dan republika.co.id sebagai media yang berlatar belakang ideologi 

agamis yang kuat didalamnya peneliti pilih sebagai objek analisis Peneliti dalam 

pembuatan skripsi yang peneliti lakukan guna mendapat gelar sarjana. 

Peneliti memilih detik.com dan republika.co.id sebagai objek analisis 

karena, kedua portal berita tersebut merupakan portal berita nasional yang 

mempunyai kredibilitas yang cukup baik. Detik.com juga secara aktif menyoroti 

isu tentang munculnya Ormas Gafatar di Indonesia dengan memuat 486 berita 

tentang isu Gafatar dari tanggal 12 Januari hingga pertengahan bulan maret 2016. 

Selain itu, melalui situs alexa.com, detik.com berada di urutan teratas sebagai 

portal berita yang paling banyak diakses dengan menempati urutan kelima sebagai 

situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.
6
 Alexa.com merupakan sebuah 

anak perusahaan amazon.com yang berada di Seattle, Amerika Serikat.
7
 Situs 

Alexa.com dikenal sebagai situs yang memberikan informasi secara rinci 

mengenai peringkat sebuah website berdasarkan tingkat jumlah pengunjung pada 

website tersebut.
8
. Sedangkan republika.co.id, merupakan sebuah media online 

nasional yang berdirinya didasari dengan paham ideologi islam. Sehingga dalam 

benak penulis, menarik untuk menganalisis informasi terkait dengan Ormas 

Gerakan Fajar Nusantara melalui dua portal berita online tersebut, mengingat isu 

tentang Ormas Gerakan fajar Nusantara merupakan sebuah fenomena yang tidak 

luput dari pemberitaan kedua portal berita tersebut. 
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Metode analisis yang Peneliti gunakan untuk menganalisa pemberitaan 

yang berkaitan dengan kelompok Gafatar, yakni dengan menggunakan analisis 

framing. Alasan peneliti menggunakan metode analisis framing karena, framing 

secara sederhana adalah proses  membingkai sebuah berita. Sobur dalam buku 

Kriyantono (2006:255), mengatakan bahwa analisis framing digunakan untuk 

mengetahui bagaimana sebuah media/pers menunjukkan perspektif/cara pandang 

mereka ketika menyeleksi sebuah isu atau berita. Lebih lanjut, framing digunakan 

media untuk menonjolkan atau memberi penekanan aspek tertentu sesuai 

kepentingan media, sehingga mengakibatkan bagian-bagian tertentu saja dari 

sebuah isu yang dianggap, diperhatikan dalam pikiran khalayak (Kriyantono, 

2006:256). 

Menurut Eriyanto (2002:10) pada dasarnya framing adalah metode untuk 

melihat bagaimana media menceritakan sebuah informasi atas sebuah kasus. 

Untuk itu, menarik untuk diketahui bagaimana kasus tentang isu gafatar yang 

diberitakan media dalam hal ini detik.com dan republika.co.id dikembangkan. 

Model analisis framing yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan model 

analisis framing Robert N. Entman. Entman mengemukakan ada 2 hal yang harus 

diperhatikan dalam melihat framing yakni seleksi isu dan penonjolan isu dengan 

mengacu pada empat konsepsi framing yang dikemukakan oleh Robert N. 

Entman, yaitu define problems, diagnoses causes, make moral judgement, 

treatment recommendation. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Detik.com dan republika.co.id membingkai berita tentang 

Ormas Gerakan Fajar Nusantara (gafatar), serta bagaimana proses agenda setting 

berjalan terhadap fenomena organisasi Gafatar?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mendiskripsikan Detik.com dan republika.co.id dalam membingkai 

berita terhadap Ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). 

b. Mengetahui proses agenda setting yang berjalan terhadap fenomena 

Gafatar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Mengetahui makna pesan/isi berita yang terkandung, sesuai dengan 

topik informasi berita yang dianalisis oleh Peneliti. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1 Manfaat Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini,Peneliti berharap mendapat pengalaman 

yang berharga serta dapat memahami antara hubungan teori 

dalam ilmu komunikasi dengan objek penelitian. 

2 Manfaat bagi Fakultas 

Melalui penelitian ini, Peneliti berharap agar dapat memberi 

kontribusi berupa hasil penelitian seputar Ilmu komunikasi yang 

dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis terkhusus bagi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen 

Satya Wacana. 

1.5 Konsep dan Batas Penelitian 

 Fenomena organisasi Gafatar dalam pemberitaan media merupakan kajian 

yang cakupannya luas untuk diamati dalam perspektif ilmu komunikasi, sehingga 

perlu dilakukan konsep dan batasan penelitian agar tidak melenceng dari rumusan 

masalah dan tujuan penelitian: 

1. Objek penelitian : Penyajian berita yang dilakukan oleh media online 

detik.com dan republika.co.id mengenai pemberitaan terhadap 

fenomena organisasi Gafatar pada bulan januari 2016 hingga maret 

2016. 
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2. Konsentrasi : Proses pembingkaian (framing) berita mengenai 

fenomena organisasi Gafatar dengan menggunakan empat konsepsi 

analisis framing yang dikemukakan Robert N. Entman yakni problem 

indentification (mengidetifikasi masalah), causal interpretation 

(memperkirakan masalah atau sumber masalah), moral evaluation 

(membuat keputusan moral), dan treatment recommendation 

(menekankan penyelesaian). 

 

 


