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BAB V 

PEMBINGKAIAN GAFATAR MELALUI DETIK.COM DAN 

REPUBLIKA.CO.ID 

5.1 Paparan Singkat Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

peneliti telah menentukan dan memilih berita yang dirasa mewakili inti 

penonjolan isu dari kedua media online yang telah peneliti tentukan (detik.com 

dan republika.co.id). Judul berita yang peneliti pilih sebagian besar merupakan 

berita terkait kebijakan pemerintah dalam menangani fenomena Gafatar. Adapun 

analisa untuk mengungkap penonjolan berita yang ditonjolkan oleh kedua media 

tersebut dengan menggunakan analisis framing dengan berlandaskan empat 

konsepsi yang dikemukakan oleh 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). Pada analisis framing ini tiap berita 

secara rinci akan dijabarkan satu persatu berdasarkan konsepsi yang dikemukakan 

oleh Robert N. Entman. Dalam melakukan analisis ini, masih dalam cakupan 

hipotesis Peneliti semata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

hipotesis artinya sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan 

pendapat (teori, proporsi, dan sebagainya) meskipun kebenarannya masih harus 

dibuktikan.
1
 

 

 

 

 

                                                           
1
 http//www.kbbi.web.id/hiopotesis diakses tanggal 19 Agustus 2016, pukul 17.00 
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5.2 Analisis Framing pada detik.com 

Peneliti telah menentukan 5 judul berita yang dirasa sangat mendukung 

opini dari pihak detik.com untuk di analisis. 

Tabel 5.1 Judul berita detik.com 

NO Hari, Tanggal, Jam 

Terbit 

Judul Berita 

1 Rabu, 13 Januari 2016, 

14:43 WIB 

MUI: Gafatar Sesat dan Menyesatkan, 

Pemerintah Harus Tindak Tegas! 

2 
Selasa, 26 Januari 2016, 

21:19 WIB 

MUI: Masyarakat Jangan Anarkis, Serahkan 

Masalah Gafatar ke Pemerintah 

3 
Selasa, 02 Februari 2016, 

16:45 WIB 

JK: Gafatar Melanggar UU Bila Ingin 

Mendirikan Negara 

4 
Jumat, 05 Februari 2016, 

15:28 WIB 

Jaksa Agung: Fatwa MUI Gafatar Sesat Jadi 

Acuan Tim Pakem 

5 
Kamis, 24 Maret 2016, 

19:10 WIB 

Jaksa Agung Umumkan SKB Gafatar: Kalau 

Eks Gafatar Mengulangi Akan Dipidana 

 

5.2.1 Berita detik.com Tanggal 13 Januari 2016 

 Judul : MUI: Gafatar Sesat dan Menyesatkan, Pemerintah Harus 

Tindak Tegas! 

Problem Identification  

 Berita ini berisi mengenai desakan dari MUI terhadap pemerintah 

untuk segera mengadili ormas Gafatar karena dianggap meresahkan 

masyarakat, beberapa kasus orang hilang, doktrinasi, serta membawa latar 
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belakang ideologi sesat menjadi alasan adanya desakan terhadap pemerintah 

untuk segera menindak. 

Judul Isi 

Berita/Wawancara 

Sumber 

MUI: Gafatar Sesat 

dan Menyesatkan, 

Pemerintah Harus 

Tindak Tegas! 

Desakan terhadap 

pemerintah untuk 

melakukan 

penindaskan tegas 

secara hukum agar 

tidak lagi 

meresahkan. 

Din Syamsuddin, 

Ketua Dewan 

Pertimbangan 

Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) 

 

Casual Interpretation 

 Dalam pemberitaan yang dimuat oleh detik.com ini melalui judul 

yang dibuat sebenarnya sudah menunjukkan  secara jelas bahwa 

pemerintah harus cepat menangani fenomena Gafatar agar tidak 

meresahkan masyarakat Indonesia. Detik dalam hal ini kemudian memilih 

tokoh agama dalam hal ini ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, tentunya dengan melibatkan tokoh 

berlatar belakang agama (Muslim) akan memperkuat argumen serta 

penonjolan isu yang ingin disampaikan oleh detik.com 

"Saya kira enggak perlu lama-lama untuk melakukan kajian, sudah 

banyak informasi. Kalau itu jelas, benar, jangan ragu-ragu. Saya 

setuju ada kajian tapi jangan berlama-lama," ujar Din di Kantor 

Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu 

(13/1/2016). 

 Dari kutipan pernyataan diatas tersebut, dapat dimaknai bahwa 

pada dasarnya detik.com memiliki agenda, dalam hal ini mendesak 
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pemerintah agar mengeluarkan kebijakan terkait fenomena Gafatar. 

Selain itu, dalam pemberitaan ini, detik.com melalui narasumbernya 

menghimbau agar semua elemen masyarakat waspada terhadap Gafatar, 

agar tidak terpengaruh oleh ideologi yang dianggap menyesatkan 

tersebut. 

Oleh karenanya, Din berpesan agar umat Islam meningkatkan 

kewaspadaan. Khususnya di internal keluarga, maupun dalam 

lingkaran-lingkaran organisasi termasuk kampus.  

Moral Evaluation 

Gafatar dianggap meresahkan masyarakat, karena ideologi dari 

organisasi ini disebut mencampur adukkan beberapa agama, sehingga 

demi kepentingan umat, masyarakat (khususnya agama Islam) dihimbau 

untuk tetap waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang. 

"Tetapi aliran ini, Milad Ibrahim, Gafatar membawa paham yang 

menyimpang dari agama-agama yang ada, khususnya Islam. 

Seperti tidak wajib salat, tidak wajib puasa, dan sebagainya. Tentu 

ini tidak bisa dibenarkan," jelasnya. 

Treatment Recommendation 

Detik.com menghimbau agar dilakukan proses hukum secepatnya 

agar ajaran Gafatar tidak lagi meresahkan masyarakat berdasarkan 

informasi-informasi yang sudah ada, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus 

yang meresahkan masyarakat terulang karena ulah organisasi Gafatar. 

Selain itu detik menghimbau kebada semua elemen masyarakat untuk tetap 

waspada terhadap bujukan-bujukan yang mengarah kepada kelompok 

organisasi Gafatar. 
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Frame: Organisasi Gafatar Harus ditindak secepatnya karena 

meresahkan masyarakat 

Problem Identification Masalah Hukum dan 

kepentingan umat 

Casual Interpretation Organisasi Gafatar harus 

segera ditindak tegas karena 

mengganggu masyarakat. 

Moral Evaluation Gafatar disebut merusak 

nilai-nilai keagamaan 

Treatment Evaluation Pemerintah harus menindak 

tegas, masyarakat harus tetap 

waspada 

 

5.2.2 Berita detik.com Tanggal 25 Januari 2016 

Judul : MUI: Masyarakat Jangan Anarkis 

Problem Identification 

Berita ini berisi mengenai rencana pemberian Fatwa sesat terhadap 

Gafatar bahwa ormas tersebut merupakan ormas yang secara jelas 

melakukan penyimpangan agama. Detik.com mendefinisikan fatwa 

terhadap Gafatar merupakan urusan antara pihak pemerintah dan MUI, 

sehingga masyarakat dihimbau agar tidak perlu melakukan tindak anarkis 

terhadap ormas Gafatar atas fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI).  
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Judul Isi Berita/Wawancara Sumber 

MUI: Masyarakat 

Jangan Anarkis 

MUI  akan 

mengeluarkan fatwa 

tentang ormas Gafatar, 

sementara itu 

masyarakat dihimbau 

untuk tidak melakukan 

aksi anarkis terhadap 

kelompok Gafatar 

KH Zaitun Rasmi, 

Wakil Sekjen MUI 

  

Casual Interpretation 

Dalam pemberitaan yang dimuat oleh detik.com ini, secara jelas 

menjelaskan jika organisasi Gafatar merupakan ajaran yang radikal, 

sehingga perlu adanya larangan atau fatwa terhadap organisasi Gafatar ini. 

Dalam pemberitaan ini, detik.com berusaha memposisikan diri sebagai 

penengah dengan mengutip pernyataan narasumbernya yang menghimbau 

agar masyarakat tidak ikut campur. 

"Insya Alah MUI secepatnya mengeluarkan fatwa tentang itu. Ini 

sudah selesai dari Komisi pengkajian dan juga Komisi fatwa di 

awal Februari, Insya Allah sudah keluar. Tapi yang paling penting 

MUI mengimbau agar masyarakat menyerahkan ke pemerintah, 

jangan melakukan tindakan yang akan merugikan umat dan 

bangsa," ujar Wakil Sekjen MUI KH Zaitun Rasmi di Kantor 

Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 

Selasa (26/1/2016). 

Selain itu, pemberitaan ini juga menjelaskan agar masyarakat atau 

organisasi Islam diharapkan agar tidak melakukan aksi kekerasan terhadap 

organisasi gafatar. 
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"Karena itu kami imbau semua Ormas Islam agar tidak melakukan 

tindakan salah secara fisik, biarkan pemerintah bekerja dan MUI 

akan menyelesaikan masalah penyimpangan paham itu," 

tambahnya. 

Moral Evaluation 

 Organisasi Gafatar dinilai sebagai organisasi yang menyimpang 

sehingga MUI memiliki alasan kuat dalam memberikan fatwa sesat. 

Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

Organisasi gafatar sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah, sehingga 

tidak perlu ada masyarakat yang melakukan tindak anarkis. Penilaian 

tersebut merupakan bukti penilaian negatif terhadap organisasi Gafatar. 

Dengan adanya penilaian tersebut, tentu akan sangat riskan jika tidak ada 

pemberitaan yang bersikap netral.  

Treatment Recommendation 

Kasus fenomena Gafatar yang begitu menarik banyak perhatian, 

permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut menjadi tanggung jawab 

pemerintah, selain itu peran MUI dalam mengeluarkan fatwa larangan 

terhadap MUI nantinya akan sangat berpengaruh mengingat mayoritas 

masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga masyarakat dihimbau 

untuk tidak berbuat anarkis terhadap organisasi Gafatar. 

Frame: Organisasi Gafatar menyebabkan permasalahan hukum dan 

keamanan. 

Problem Identification Masalah Hukum 

Casual Interpretation Organisasi Gafatar 

merupakan organisasi yang 

melanggar hukum dan 

menimbulkan masalah 

keamanan. 
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Moral Evaluation Organisasi Gafatar layak 

diberi fatwa sesat oleh MUI 

Treatment Evaluation Organisasi Gafatar menjadi 

tanggung jawab pemerintah 

 

5.2.3 Berita detik.com Tanggal 2 Februari 2016 

Judul : JK: Gafatar Melanggar UU Bila Ingin Mendirikan Negara 

Problem Identification 

Pada berita ini berisi inforamasi tentang tanggapan dari Wakil 

Presiden RI Jusuf Kalla terkait isu yang beredar bahwa organisasi Gafatar 

tidak hanya melakukan penistaan agama namun ada pula indikasi bahawa 

organisasi ini ingin mendirikan negara sendiri. Detik.com menjelaskan 

bahwa kelompok gafatar disebut hendak mendirikan negara diluar NKRI 

sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap eks pimpinan Gafatar guna 

menyelidiki tindak pidana yang dilanggar. Dalam pemberitaan ini detik 

membingkai beritanya dari segi ideologi nasionalis bahwa ideologi yang 

dianut Organisasi gafatar bukan hanya persoalan agama saja tetapi 

ancaman terhadap negara. 

Judul Isi 

Berita/Wawancara 

Sumber 

JK: Gafatar Melanggar 

UU Bila Ingin 

Mendirikan Negara 

Organisasi Gafatar 

terindikasi makar 

sehingga perlu 

penyelidikan lebih 

lanjut secara intensif. 

- Muhammad Jusuf 

Kalla, Wakil Presiden 

RI 

- Lukan Hakim 

Syaifuddin, Menteri 

Agama RI 
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Casual Interpretation 

Dalam pemberitaan ini detik menyebut bahwa fenomena Gafatar 

serta ideologinya yang kontroversial yang dianggap  sesat dan 

menyesatkan tidak berhenti disitu saja, ada indikasi lain bahwa organisasi 

ini memiliki niat untuk mendirikan negara diluar NKRI, hal tersebut 

mendapat komentar dari Wakil Presiden RI, bahwa tindakan tersebut 

merupakan sebuah pelanggaran hukum. 

"Setiap orang, organisasi yang ingin mendirikan negara pasti 

melanggar aturan kan, undang-undang," ujar JK di kantor Wapres, 

Jalan Medan 

Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2016). 

 

"Kalau hanya orang berfikir tentu tidak melanggar hukum, ya... 

tergantung apa, dia mau apa? Dia mau dengan kekerasan atau apa. 

Bergantung derajatnya, masalahnya apa," sambungnya. 

Lebih lanjut detik.com juga menyertakan pernyataan Menteri 

Agama Lukman Hakim yang menyebut bahwa selama ini para pengikut 

Gafatar tak hanya melakukan penodaan agama namun ada indikasi untuk 

makar Pernyataan yang dikutip detik.com ini kemudian dapat 

diinterpretasikan bahwa ada dugaan ketidakpuasan terhadap NKRI 

sehingga ada dugaaan dari organisasi Gafatar untuk membuat negara 

sendiri. Detik mengutip pernyataan Lukman Hakim dari segi ideologi 

nasionalis bahwa perlu penegakan hukum karena dapat mengancam sendi-

sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

"Jadi ini bukan hanya persoalan keagamaan tapi ancaman terhadap 

sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga 

penegakan 

hukum lebih tegas dikedepankan," tegas Lukman.” 
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Moral Evaluation 

Masalah yang muncul dari fenomena Gafatar ini bukan hanya 

mengenai pelecehan agama semata, namun Gafatar dinilai dapat merusak 

dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Treatment Recommendation 

Detik.com merekomendasikan agar pemerintah secara serius 

menindak organisasi Gafatar karena organisasi tersebut dapat mengancam 

bangsa dan negara, dengan ditemukannya indikasi makar yang dilakukan 

oleh organisasi Gafatar. 

Frame: Organisasi Gafatar Ingin Melakukan Makar 

Problem Identification Masalah Hukum 

Casual Interpretation Gafatar ditengarai ingin 

melakukan makar 

Moral Evaluation Gafatar dapat mengancam 

ideologi bangsa 

Treatment Recommendation Proses hukum lebih 

ditekankan lagi 

 

5.2.4 Berita Detik.com Tanggal 05 Februari 2016 

Judul : JAKSA AGUNG: Fatwa MUI Gafatar Sesat Acuan Tim 

Pakem 

Problem Identification 

Pada pemberitaan ini detik.com memberitakan keterlibatan antara 

Tim Pengawas Aliran Kepercayaan masyarakat (Pakem), Jaksa Agung, 

Mendagri, dan Menag dalam putusan pengeluaran Surat keputusan 

Bersama (SKB) berdasarkan fatwa sesat yang dikeluarkan MUI terhadap 
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organisasi Gafatar. Detik dalam pemberitaaannya menjelaskan bahwa 

organisasi Gafatar merupakan organisasi yang dapat merusak sendi-sendi 

kehidupan bernegara, sehingga perlu adanya putusan sebagai landasan 

untuk menghukum eks pengikut dan pengurus organisasi Gaafatar jika 

kembali mengulangi kegiatannya. Detik pembingkai permasalahan 

tersebut dari perspektif hukum dengan menyertakan hasil wawancara 

dengan pihak Tim Pakem dan jaksa Agung. 

Judul Isi 

Berita/Wawancara 

Sumber 

Jaksa Agung: Fatwa 

MUI Gafatar Sesat 

Acuan Tim Pakem 

Tim Pengawas Aliran 

Kepercayaan 

Masyarakat (Pakem) 

Pusat akan memberika 

rekomendasi kepada 

Jaksa Agung, 

Mendagri, dan Menag 

untuk melarang 

gafatar dan 

mempidanakan eks 

anggotanya kalau 

kembali berulah, 

Larangan itu 

berdasarkan Fatwa 

MUI yang menyatakan 

Gaftar sesat. 

-HM Prastyo, Jaksa 

Agung 

-Jamintel Adi 

Togegarisman, Wakil 

Ketua sekaligus 

sekretaris Tim Pakem.  

 

Casual Interpretation 

Dalam pemberitaan ini detik menginformasikan jika ada putusan 

lanjut dari pemerintah terhadap pelarangan aktifitas Organisasi gafatar 



49 
 

setelah sebelumnya ada putusan Fatwa MUI yang menyebutkan jika 

organisasi Gafatar merupakan ajaran yang menyesatkan.  

Dengan adanya fatwa MUI tersebut, selanjutnya akan menajadi 

acuan bagi Tim Pakem untuk memberikan rekomendasi kepada jaksa 

Agung agar  dikeluarkan Surat keputusan Bersama (SKB) sebagai 

landasan untuk diberikannya sanksi hukum terhadap elemen yang ada 

dalam organisasi Gafatar. Detik.com dalam pemberitaan ini menonjolkan 

sisi hukumnya.  

SKB itu sendiri akan dituangkan dalam produk hukum dan akan 

direkomendasikan kepada Jaksa Agung, Mendagri, dan Menag. 

Setelah keluar SKB yang berdasarkan fstwa MUI bahwa Gafatar 

sesat dan menyimpang, maka bisa dikenakan sanksi pidana. 

Dalam pemberitaan ini, detik.com menyebut bahwa pada dasarnya 

Organisasi Gafatar merupakan organisasi yang menyimpang karena 

Organisasi gafatar merupakan Organisasi turunan dari dua organisasi yang 

pernah dipimpin oleh Ahmad Mushadeq yakni Al Qiyadah Al Islamiyah 

hingga berganti menjadi Milah Abraham.   

Gafatar adalah metamorposis dari ajaran sesat yang pernah 

dilarang oleh pemerintah saat itu karena menganut aliran Al 

Qiyadah Al Islamiyah dan berganti-ganti nama hingga menjadi 

Milah Abraham. Dalam perumusan SKB akan mempertimbangkan 

kemungkinan modus itu. 

Detik.com juga dalam pemberitaan ini menyertakan pernyataan 

Jaksa Agung Prasetyo yang menyebut bahwa inti dari tujuan Gafatar 

sesungguhnya adalah penistaan agama dengan menggabungkan beberapa 

ajaran agama, hal tersebut di tutupi dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti 

kerja bakti, kesehatan, pendidikan, dan koperasi. 
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"Covernya adalah kegiatan sosial, kerja bakti, masalah kesehatan, 

pendidikan,  koperasi, tapi faktanya ada ajaran-ajaran yang oleh 

MUI sendiri dinyatakan fatwanya Gafatar yang ajarannya disebut 

Milah Abraham itu adalah menyimpang dan menyesatkan karena 

berusaha menggabungkan Al Quran, Injil, Taurat yang mana tidak 

mungkin disatukan menurut agama masing-masing, ini yang 

terjadi," kata Jaksa Agung Prasetyo. 

Moral Evaluation 

Dalam pemberitaan ini, detik secara obyektif mengidentifikasi 

masalah gafatar sebagai pelanggar hukum yang berat hingga pelarangan  

terhadap keberadaan Organisasi Gafatar tidak hanya sampai pada Fatwa 

yang telah dikeluarkan oleh MUI saja, namun juga perlu adanya putusan 

lebih lanjut dengan hadirnya Tim pakem yang memberikan rekomendasi 

kepada Jaksa Agung, Mendagri, dan Menag agar dikeluarkan Surat  

Keputusan Bersama agar ada landasan kuat dalam memberikan sanksi 

pidana terhadap semua elemen Gafatar jika kembali melakukan 

aktifitasnya. 

Treatment Recommendation 

Detik.com secara tidak langsung menyebut bahwa keberadaan 

Organisasi Gafatar perlu diberikan tindakan hukum yang berat karena 

disinyalir telah melakukan penyebaran ajaran yang sesat dan menyesatkan, 

hingga penguatan pelarangan terhadap aktivitas Organisasi gafatar perlu 

diperkuat dengan adanya landasan hukum. 
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Frame: Peradilan terhadap organisasi Gafatar melalui SKB (Surat 

Keputusan Bersama) 

Problem Identification Permasalahan Hukum 

Casual Interpretation Pembahasan Hukum terhadap 

organisasi Gafatar 

Moral Evaluation Pembahasan secara matang 

mengenai sanksi hukum 

terhadap Gafatar 

Treatment Recommendation Penindakan hukum yang tegas 

 

5.2.5 Berita Detik.com Tanggal 24 Maret 2016 

Judul : Jaksa Agung Umumkan SKB Gafatar: Kalau eks Gafatar 

Mengulang Akan Dipidana 

Problem Identification 

Dalam pemberitaan ini, detik menginformasikan mengenai 

diumumkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) terhadap Organisasi 

Gafatar. Detik.com dalam pemberitaan ini menginformasikan mengenai 

pengumuman hasil Surat Keputusan Bersama terhadap Gafatar agar tidak 

lagi menyebarkan ajarannya atau akan dikenakan pidana. Detik.com 

melihat bahwa fenomena Organisasi Gafatar ini selayaknya untuk 

dihentikan agar tidak meresahkan masyarakat. 

Judul Isi Berita/Wawancara Sumber 

Jaksa Agung 

Umumkan SKB 

gafatar: kalau Eks 

Gafatar Mengulangi 

Akan Dipidana 

Pengumuman hasil 

SKB Gafatar yang 

ditandatangani oleh 

Jaksa Agung, Menag, 

dan Mendagri. 

-HM Prasetyo, Jaksa 

Agung 

-Jamintel Adi 

Toegarisman, 

Sekretaris Tim Agung 

 



52 
 

Diagnoses Causes 

Dalam pemberitaan detik.com ini diawali dengan pernyataan HM 

Prasetyo selaku Jaksa Agung yang menyebut bahwa hasil putusan SKB 

merupakan masukan semua pihak dari unsur Kemendagri, Kemenag, dan 

Kejaksaan sendiri.  

"Kami meminta masukan kepada semua pihak dari usur 

Kementerian Dalam Negeri, Kemenag, dari TNI dan Kejaksaan 

sendiri. Terakhir MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengatakan 

bahwa ajaran Gafatar itu dinilai sesat dan menyesatkan kalau itu 

didiamkan bisa menimbulkan keresahan dan berbagai SARA," kata 

Jaksa Agung Prasetyo, di kantornya, Jl Sultan Hasanudin, Jakarta 

Selatan, Kamis (24/3/2016) 

Dalam pemberitaan ini Detik.com juga menyertakan kutipan 

pernyataan dari Jaksa Agung dan alasan yang melatar belakangi 

dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) terhadap Organisasi 

Gafatar. Selain itu Jaksa Agung juga menghimbau agar para mantan 

pengikut Gafatar untuk bertobat dan menghimbau agar masyarakat tidak 

mengganggu para mantan pengikut Gafatar yang telah pulang ke daerah 

asalnya. Disini detik.com mencoba untuk memberikan pembelaan terhadap 

para mantan pengikut Gafatar agar tidak menerima gangguan dari 

masyarakat asalnya. 

"Kenapa sesat? Setelah didalami Gafatar adalah ajaran yang 

pernah dilarang yaitu Al Qiyadah Al Islamiyah. Sekali lagi kami 

berharap. Mantan pengikutnya harus memahami keputusan 

Kemenag, Kemendagri, dan Jaksa Agung untuk tidak 

menyebarkan kepada masyarakat," ujar Prasetyo. 

Selain itu Jaksa Agung juga menghimbau agar para mantan 

pengikut Gafatar untuk bertobat dan menghimbau agar masyarakat tidak 

mengganggu para mantan pengikut Gafatar yang telah pulang ke daerah 
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asalnya. Disini detik.com mencoba untuk memberikan pembelaan terhadap 

para mantan pengikut Gafatar agar tidak menerima gangguan dari 

masyarakat asalnya. 

"Harapan kita untuk tidak terjadi keresahan di tengah masyarakat. 

Kita berharap masyarakat asalnya bisa menerima dengan baik eks 

Gafatar. Kepada masyarakat itu (eks Gafatar) untuk mengikuti 

ajaran yang benar," imbuh Prasetyo. 

Detik.com juga menambahkan pernyataan Jamintel Adi 

Toegarisman selaku sekretaris Tim Pakem yang membacakan surat SKB 

bernomor 93 tahun 2016, KEP 43/A/JA/02/2016, nomor 223-865/2016 

"Memberikan perintah kepada mantan pengurus, anggota, 

simpatisan dilarang. Mereka juga dilarang untuk melakukan 

penyebaran. Dilarang menciptakaan atau melakukan kegiatan 

keagamaan dari kegiatan yang menyimpang dari agama itu. Jika 

tidak diindahkan maka dapat kena sanksi bukan hanya perorangan, 

tapi juga kepada organisasi dan seluruh lembaga itu," kata Adi. 

Moral Evaluation 

Dalam pemberitaan ini, detik.com menilai bahwa Organisasi 

Gafatar sebagai pemecah belah keutuhan bangsa sehingga perlu diberikan 

ganjaran hukum agar tidak lagi mengulanginya. 

"Covernya adalah kegiatan sosial, kerja bakti, masalah kesehatan, 

pendidikan, koperasi, tapi faktanya ada ajaran-ajaran yang oleh 

MUI sendiri dinyatakan fatwanya Gafafatar yang ajarannya disebut 

Milah Abraham itu adalah menyimpang dan menyesatkan karena 

berusaha menggabungkan Al Quran, Injil, Taurat yang mana tidak 

mungkin disatukan menurut agama masing-masing, ini yang 

terjadi," kata Jaksa Agung Prasetyo. 
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Isi berita tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa betapa 

berbahayanya Organisasi Gafatar beserta ideologinya, dapat mengancam 

bukan hanya dari segi berbangsa dan bernegara namun juga dari segi 

keyakinan. 

Treatment Recommendation 

Detik.com menilai bahwa keputusan pemerintah yang dikeluarkan 

oleh Jaksa Agung harus di patuhi semua pihak. Karena jika tidak maka ada 

konsekuensi yang harus diabayar. 

Frame: Pengumuman Hasil SKB (Surat Keputusan Bersama) 

Terhadap Gafatar 

Problem Identification Permasalahan Hukum 

Casual Interpretation Kebijakan pemerintah melalui 

SKB terhadap organisasi Gafatar 

Moral Evaluation Gafatar harus dihentikan, karena 

ideologinya yang berbahaya. 

Treatment Recommendation Putusan pemerintah harus 

dipatuhi 

 

5.3 Analisis Framing Pada Republika.co.id 

Peneliti telah menentukan 5 judul berita yang dirasa sangat mendukung opini dari 

pihak republika.co.id untuk di analisis. 

Tabel 5.2 Judul Berita Republika.co.id 

NO Hari, Tanggal, Jam 

Terbit 

Judul Berita 

1 Senin, 11 Januari 2016, 

12:49 WIB 

Gafatar Disebut preteli Agama Islam 
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2 
Selasa, 26 Januari 2016, 

09:51 WIB 

MUI Nilai Gafatar Berbahaya Bagi NKRI 

3 
Selasa, 02 Februari, 17:02 

WIB 

Terindikasi Makar, JK Nilai Paham Gafatar 

Perlu Diluruskan 

4 
Kamis, 03 Februari 2016, 

13:08 WIB 

MUI: Muslim Ikut Gafatar Termasuk Murtad 

5 
Sabtu, 24 Maret 2016, 

18:13 WIB 

Ajarkan Aliran Sesat, Aktivitas Gafatar resmi 

Dilarang Pemerintah 

 

5.3.1 Berita republika.co.id Tanggal 11 Januari 2016 

Judul: Gafatar Disebut preteli Agama Islam 

Problem Identification 

Dalam pemberitaan ini, republika.co.id menyebut bahwa ideologi 

yang dibawa oleh kelompok Gafatar dinilai berbahaya.  Isi ideogi 

kelompok Gafatar secara agamis dinilai telah merusak nilai-nilai 

Keislaman, terutama dalam hal beribadah. Republika.co.id menggunakan 

kata “mempreteli”. Mempreteli sendiri diambil dari kata “pretel”. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rontok, copot
2
. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa republika.co.id dalam pemberitaannya menyebut 

organisasi Gafatar telah menghilangkan sebagian nilai-nilai atau unsur-

unsur Keislaman. 

Judul Isi Berita/Wawancara Narasumber 

Gafatar Disebut 

Preteli Agama Islam 

Ajaran Gafatar telah 

merusak nilai-nilai 

Parwis L Palembani, 

Pembicara kajian 

                                                           
2
 http//www.kbbi.web.id/pretel diakses tanggal 19 Agustus 2016 pukul 19.00 



56 
 

Keislaman Islam tadabbur 

Alquran Masjid At 

Tin, Jakarta 

 

Casual Interpretation 

Dalam pemberitaan ini, republika.co.id menjelaskan permasalahan 

Gafatar sebagai organisasi yang menyimpang, Gafatar disebut telah 

meruntuhkan nilai-nilai ke Islaman. Pada pemberitaan ini, republika.co.id 

mencoba menguraikan bentuk-bentuk „ulah‟ yang sudah dibuat oleh 

organisasi Gafatar ini sehingga organisasi ini patut untuk diwaspadai. Ada 

beberapa unsur yang disebutkan melalui narasumber republika.co.id yang 

telah organisasi gafatar lakukan dalam merombak unsur-unsur penting 

dalam Islam. 

Parwis mengatakan banyak aliran menyimpang yang ditemui, 

mempreteli kedua hal tersebut, misalnya mengajarkan pengikutnya 

untuk tidak melakukan shalat lima waktu. "Makanya kalau rukun 

tersebut sudah diutak-atik, maka tidak usah dipertanyakan lagi. 

Berarti sudah di luar Islam," kata Parwis. Ini juga dapat menjadi 

indikator untu menilai apakah suatu aliran menyimpang atau tidak 

dari ajaran Islam. 

Selain itu, dalam pemberitaan ini republika.co.id telah melakukan 

hegemoni utamanya kepada anak muda, dengan memperlihatkan aktivitas 

mereka yang banyak mengenai kegiatan bakti sosial. 

…Ormas ini menunjukkan sisi humanis terhadap sesama seperti 

berbagi kepada anak yatim ataupun warga kurang mampu. Dari sisi 

sosial, tidak ada yang salah dengan hal tersebut. "Namun bukan 

berarti ini menjadi indikator bahwa aliran tersebut bukan aliran 

menyimpang," ujarnya. 
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Moral Evaluation 

Dalam pemberitaan ini, republika.co.id menilai Gafatar telah 

melakukan pelecehan terhadap agama Islam yakni mencoba 

menghilangkan unsur-unsur penting dalam agama Islam.  

Treatment Recommendation 

Dalam pemberitaan ini, republika menghimbau untuk tetap 

waspada terhadap rayuan yang bisa saja menghampiri masyarakat, 

khususnya bagi anak muda. 

Frame: Gafatar merusak nilai-nilai Keislaman 

Problem Identification Pelecehan agama 

Casual Interpretation Ideologi Gafatar mengancam nilai-

nilai Keislaman 

Moral Evaluation Penghilangan nilai-nilai penting 

agama Islam 

Treatment Recommendation Waspada terhadap rayuan 

organisasi Gafatar 

 

5.3.2 Berita Republika.co.id Tanggal 26 Januari 2016 

Judul : MUI Nilai Gafatar Berbahaya Bagi NKRI 

Problem Identification 

Dalam berita ini Republika.co.id mengindikasikan jika Organisasi 

Gafatar dapat membahayakan NKRI. Republika.co.id. Dalam 

pemberitaannya, menilai bahwa organisasi Gafatar telah melakukan 

pelecehan agama, terutama agama Islam sehingga dapat membahayakan 

NKRI. 
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Judul Isi Berita/Wawancara Narasumber 

Mui Nilai Gafatar 

Berbahaya Bagi 

NKRI 

Organisasi Gafatar dinilai 

telah meresahkan 

masyarakakat dan layak 

mendapatkan tindakan 

tegas dari pemerintah. 

Buya Anwar Abbas, 

Sekjen MUI Pusat. 

 

Casual Interpretation 

Dalam berita Republika.co.id ini Organisasi Gafatar disebut 

melecehkan agama Islam karena tak mewajibkan shalat dan puasa, 

sebagaimana diketahui bahwa kedua ibadah itu merupakan bagian pokok 

dari rukun Islam. 

Sebab, Gafatar mengajarkan, ibadah shalat dan puasa tak wajib 

dikerjakan bagi orang Muslim. Padahal, kedua ibadah itu 

merupakan bagian pokok dari rukun Islam. "Maka jelas-jelas akan 

merusak keberislaman dari yang bersangkutan," kata Buya Anwar 

Abbas dalam keterangannya, Selasa (26/1). 

Dalam pemberitaan ini wartawan republika menyelipkan opininya 

yang menyetujui jika Organisasi Gafatar pantas untuk di tindak secara 

hukum karena meresahkan. 

Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, sudah 

sepantasnya negara tegas dalam menindak ajaran-ajaran yang 

meresahkan. Apalagi, Buya Anwar menuturkan, Gafatar memiliki 

ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.  

Lebih lanjut, dalam pemberitaan ini Organisasi Gafatar terindikasi 

akan melakukan makar, bahkan telah membentuk struktur 

pemerintahannya sendiri. 
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Gafatar, kata tokoh Muhammadiyah tersebut, ingin membentuk 

sebuah negara yang lepas dari Indonesia dan dengan ideologinya 

sendiri. Bahkan, Gafatar telah terindikasi membentuk  struktur 

pemerintahan sendiri sesuai yang diharapkan pimpinan organisasi 

itu.  

Moral Evaluation 

Organisasi Gafatar dinilai sebagai organisasi yang telah menodai 

ajaran agama Islam, sehingga perlu tindakan tegas terhadap gerakan ini. 

Gafatar dinilai menghilangkan beberapa tata cara beribadah dalam agama 

Islam menjadi tidak wajib serta dinilai memiliki ideologi yang 

bertentangan dengan pancasila. 

Treatment Recommendation 

Dalam pemberitaan ini, republika.co.id menilai jika penegakan 

hukum terhadap Organisasi Gafatar harus dilakukan setegas-tegasnya, 

karena hanya mencemaskan masyarakat dan terindikasi merusak agama 

Islam dan ideologi negara yang berdasarkan pancasila. 

Frame: Gafatar dinilai dapat merusak keutuhan bangsa dan 

beragama (agama Islam) 

Problem Identification Hukum dan kepentingan umat 

Casual Interpretation Ideologi Gafatar berbahaya, 

sehingga layak ditindak tegas 

Moral Evaluation Ideologi Gafatar dapat merusak 

ideologi bangsa, dan dapat 

merusak agama Islam 

Treatment Recommendation Gafatar harus ditindak tegas 
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5.3.3 Berita Republika Tanggal 02 Februari 2016 

Judul : Terindikasi Makar, JK Nilai Paham Gafatar Perlu 

Diluruskan 

Problem Identification 

Dalam pemberitaan ini, republika memberitakan mengenai 

tanggapan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atas pernyataan Menteri Agama 

Lukman Hakim Syaifuddin mengenai adanya indikasi makar yang 

dilakukan oleh Organisasi Gafatar. Beredarnya isu mengenai adanya 

indikasi makar yang dilakukan oleh Organisasi Gafatar membuat Wakil 

Presiden Jusuf Kalla turut memberikan komentarnya. Dugaan makar 

tersebut pertama kali diungkapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim 

Syaifuddin. 

Judul Isi Berita/Wawancara Narasumber 

Terindikasi Makar, JK 

Nilai Paham Gafatar 

Perlu Diluruskan 

Wakil Presiden Jusuf 

Kalla menanggapi 

pernyataan Menteri 

Agama yang menyebut 

Organisasi Gafatar 

terindikasi melakukan 

makar 

- Jusuf Kalla, Wakil 

Presiden Republik 

Indonesia 

- Lukman Hakim 

Syaifuddin, Menteri 

Agama Republik 

Indonesia 

 

Casual Interpretation 

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Menteri 

Agama Lukman Hakim Syaifuddin yang menyatakan Organisasi Gafatar 

terindikasi Makar, Hal tersebut menuai tanggapan yang cukup retoris dari 

Wakil Presiden Jusuf Kalla. 
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"Ada orang dengan berpikir, ada orang dengan memberontak, ada 

orang yang angkat senjata. Tentu kalau hanya pikiran, pikiran itu 

diluruskan kan. Kalau angkat senjata ya dilawan juga kalau 

macam-macam," jelas dia.  

Moral Evaluation 

Organisasi Gafatar dinilai merusak sendi-sendi kehidupan 

bernegara karena bercita-cita mendirikan negara Islam sehingga hal 

tersebut melanggar undang-undang. 

"Setiap orang, organisasi yang ingin mendirikan negara pasti 

melanggar aturan kan, undang-undang," kata JK di kantor Wakil 

Presiden, Jakarta, Selasa (2/2). 

Treatment Recommendation 

Dalam pemberitaan ini, Republika.co.id menilai disamping peru 

adanya penegesan hukum, perlu juga dilakukan pembinaan dengan 

meluruskan pemahaman para mantan pengikut Organisasi Gafatar. 

Frame: Diduga Gafatar Ingin Mendirikan Negara Sendiri 

Problem Identification Masalah Hukum 

Casual Interpretation Gafatar diduga ingin mendirikan 

negara sendiri 

Moral Evaluation Gafatar disebut merusak ideologi 

bangsa 

Treatment Recommendation Penegasan hukum dan pembinaan 

harus dilakukan 
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5.3.4 Berita Republika Tanggal 03 Februari 2016 

Judul : MUI: Muslim Ikut Gafatar Termasuk Murtad 

Problem Identification 

Dalam pemberitaan ini, republika.co.id memberitakan mengenai 

fatwa MUI terhadap para pengikut organisasi Gafatar. Bagi para mengikut 

organisasi Gafatar yang beragama Islam dinyatakan murtad sehingga 

diwajibkan bertobat.  

Judul Isi 

Berita/Wawancara 

Narasumber 

MUI: Muslim Ikut 

Gafatar Termasuk 

Murtad  

MUI mengeluarkan 

fatwa yang 

menyatakan Gafatar 

sesat dan 

menyesatkan. Gafatar 

dianggap perwujudan 

baru atau reinkarnasi 

dari Al-Qiyadah Al-

Islamiyah yang juga 

pernah dinyatakan 

sesat oleh MUI pada 

tahun 2017. Sehingga 

para pengikut Gafatar 

yang beragama Islam 

dinyatakan murtad 

sehingga diwajibkan 

bertobat 

-KHMa‟ruf Amin, 

Ketua Umum MUI 
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Causal Interpretation 

Organisasi Gafatar disebut sebagai organisasi yang terbukti sesat 

karena menggunakan ajran Millah Ibrahim yang merupakan sinkretisme 

Islam, kristen, dan Yahudi. Sehingga para anggota Gafatar disebut murtad 

sehingga mereka harus kembali kepada ajaran Islam dan bertobat. 

"Bagi yang meyakini paham dan ajaran keagamaan Gafatar adalah 

murtad, wajib bertobat dan segera kembali pada ajaran Islam," kata 

Ketua Umum MUI Pusat Ma'ruf Amin dalam jumpa persnya di 

Jakarta, Rabu (3/2). 

Pemberitaan republika.co.id dalam hal ini mengenai fatwa sesat 

yang dikeluarkan MUI, secara keseluruhan tidak terlalu bersikap obyektif 

menyebut semua pengikut Gafatar Murtad. 

"Kepada para pengikut yang sekadar ikut-ikutan, terbawa saja, 

agar mereka tidak bercampur lagi dengan komunitas Gafatar. 

Mereka tidak murtad, tapi harus menjauh dari Gafatar itu," ujar 

dia. 

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, Kata “murtad” diartikan 

“berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman, ingkar”.
3
 Dengan 

demikian maksud kata “murtad” terhadap organisasi Gafatar adalah orang-

orang yang telah meninggalkan kepercayaan yang diyakini sebelumnya, 

dalam hal ini agama Islam. Dalam pemberitaan ini, Fatwa MUI disebut sah 

dan telah melalui proses pengkajian. 

Putusan MUI Pusat, kata dia, telah melalui tahap kajian yang 

cukup lama dan menyeluruh. MUI melihat Gafatar merupakan 

metamorfosis dari aliran agama bentukan Ahmad Moshaddeq, 

                                                           
3
 http//www.kbbi.web.id//murtad 
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yaitu dari Al Qiyadah Al Islamiyah menjadi Komunitas Millah 

Abraham (Komar). 

Moral Evaluation 

Organisasi Gafatar sebagai organisasi yang berasal dari ajaran yang 

dikemukakan Ahmad Mushadeq merupakan ajaran sesat yang patut diberi 

sanksi berupa fatwa sesat, gafatar disebut telah mencampur adukkan 

beberapa kepercayaan agama. 

Treatment Recommendation 

Atas dikeluarkannya Fatwa MUI tersebut, republika.co.id 

merekomendasikan agar para pengikut Gafatar meluruskan pemahaman 

mereka terkait kepercayaan. Dan dihimbau untuk segera bertobat 

 Frame: Pengikut Gafatar dihimbau untuk bertobat 

Problem Identification MUI mengeluarkan Fatwa Sesat 

terhadap organisasi Gafatar 

Casual Interpretation Kebijakan pihak berwenang, dalam 

hal ini MUI dalam menangani 

permasalahan Gafatar 

Moral Evaluation Pengikut Gafatar disebut murtad 

Treatment Recommendation Pengikut Gafatar disarankan 

bertobat 
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5.3.5 Berita Republika.co.id Tanggal 26 Maret 2016 

Judul : Ajarkan Aliran Sesat, Aktivitas Gafatar Resmi Dilarang 

Pemerintah 

Problem Identification 

Dalam pemberitaan ini, republika.co.id memberitakan mengenai 

larangan pemerintah terhadap aktivitas Gafatar. Dalam penulisan judul 

berita, secara gamblang republika.co.id menyebut Gafatar sesat dengan 

menuliskan judul “Ajarkan Aliran Sesat, Aktivitas gafatar Resmi 

Dilarang”. Republika mengidentifikasi putusan Surat Keputusan Bersama 

terhadap Ormas Gafatar merupakan hal yang sepatutnya dilakukan karena 

Organisasi Gafatar mengajarkan ajaran sesat kepada masyarakat. 

Judul Isi 

Berita/Wawancara 

Sumber 

Ajarkan Aliran  

Sesat, Aktivitas 

Gafatar Resmi 

Dilarang. 

Pemerintah melalui 

jaksa agung, secara 

resmi mengeluarkan 

keputusan melarang 

kegiatan dan aktivitas 

organisasi 

kemasyarakatan 

Gerakan Fajar 

Nusantara (Gafatar). 

Karena, organi sasi 

tersebut mengajarkan 

pemahaman yang 

sesat kepada 

masyarakat. 

-HM Prasetyo, Jaksa 

Agung 
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Casual Interpretation 

 Dalam pemberitaan ini republika.co.id memberitakan mengenai 

kebijakan pemerintah dalam menangani fenomena Gafatar. Pemerintah 

melalui Jaksa Agung memerintahkan kepada semua pihak yang terlibat 

dalam Organisasi gafatar agar tidak lagi melakukan penafsiran yang 

menyimpang terhadap agama tertentu.  

"Memberi perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, 

mantan anggota, pengikut dan simpatisan Ormas Gafatar, dilarang 

dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau 

mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran 

tentang suatu agama yang dianut Indonesia," kata Jaksa Agung 

HM Prasetyo di Jakarta, Kamis.” 

Dalam pemberitaan ini diberitakan juga mengenai konsekuensi jika 

ditemukan kembali aktivitas Gafatar yang sudah dilarang tersebut maka 

akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pengurus Gafatar juga dilarang untuk melakukan penyebaran, 

penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok 

ajaran Islam. Mantan pengurus, anggota, dan pengikut jika tidak 

mengindahkan larangan tersebut, akan dikenai sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk 

organisasi dan badan hukumnya. 

Isi dalam Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Jaksa 

Agung tersebut juga berisi mengenai instruksi terhadap pemerintah daerah 

untuk melakukan pembinaan terhadap mantan pengikut Gafatar, karena 

setelah dipelajari dan di dalami, Gafatar pada tahun 2007 pernah dilarang 

namun pada saat itu Gafatar masih bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah. 
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Moral Evaluation 

Pemerintah sebagai otoritas negara berhak menindak pelaku 

pelanggaran hukum di negeri ini. Pelanggar hukum (Gafatar) harus 

diberikan sanksi hukum berlandaskan undang-undang, sehingga 

pemberian Surat Keputusan Bersama oleh Jaksa Agung terhadap 

Organisasi Gafatar merupakan hal yang harus diterima oleh semua pihak-

pihak yang terkait.  

Treatment Recommendation 

Republika secara tidak langsung merekomendasikan agar 

pemerintah segera mengakhiri polemik Organisasi Gafatar dan mengusut 

secara tuntas aktivitas Gafatar. 

Frame: Peradilan terhadap organisasi Gafatar 

Problem Identification Permasalahan Hukum 

Casual Interpretation Kebijakan Pemerintah dalam 

menindak organisasi gafatar 

Moral Evaluation Pelanggar hukum harus diberi 

sanksi hukum. 

Treatment Recommendation Usut tuntas aktivitas organisasi 

Gafatar 

 

5.4 Refleksi hasil analisis framing Robert Entman 

Dari hasil analisa framing menggunakan model analisis framing Robert 

Entman, keseluruhan berita merupakan judul berita yang dapat dikatakan sebagai 

representasi seleksi isu dan penonjolan isu yang dilakukan oleh detik.com dan 

republika.co.id terhadap fenomena organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). 

Melalui refleksi dari hasil analisa framing Robert N. Entman dapat dilihat 
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bagaimana penonjolan isu serta seleksi isu dalam peliputan berita yang dilakukan 

oleh wartawan kedua media. 

Pemberitaan yang dilakukan oleh Detik.com dan republika.co.id memiliki 

kecenderungan persamaan persepsi bahwa Organisasi Gafatar merupakan 

organisasi yang layak untuk dihentikan karena memiliki bukti pelanggaran 

hukum. Namun dalam pemberitaan kedua media tersebut keduanya memiliki 

perbedaan pandangan permasalahan yang dianggap lebih penting. Dari masing-

masing berita yang peneliti tentukan merupakan representasi dari pemberitaan-

pemberitaan yang selama ini dilakukan oleh detik.com dan republika.co.id.  

Konstruksi pemberitaan terhadap ormas Gafatar yang dilakukan detik.com 

dan republika.co.id merupakan hal penting dalam mengemas fenomena Gafatar. 

Bagaimanapun sebuah isu yang akan ditonjolkan jika mengemasnya kurang baik 

maka isu yang baik itu akan kurang menarik, sehingga harus dikonstruksi 

sedemikian rupa, dibentuk dengan baik agar konstruksi pesan itu bisa dimaknai 

oleh audiens/khalayak (Tamburaka 2012:140).  

Dalam pemberitaan detik.com dan republika.co.id kerap ditemukan 

penggunaan kata yang merujuk pada pelabelan terhadap organisasi Gafatar 

dengan menyantumkan istilah sesat, makar, murtad. Detik.com membingkai 

fenomena Organisasi Gafatar sebagai sebuah pelanggaran hukum sehingga sanksi 

pidana harus ditegakkan seadil-adilnya, proses penonjolan isu yang dilakukan 

detik.com dengan mencitrakan organisasi Gerakan Fajar Nusantara sebagai 

organisasi yang melawan negara, ingin melakukan makar, yang secara jelas 

melawan undang-undang. Dalam pemberitaannya detik.com menghimbau agar 

pemerintah harus benar-benar serius dalam menangani setiap kasus hukumnya. 

Dalam pandangan detik.com, fenomena Organisasi Gafatar bukan hanya sekedar 

melecehkan agama tertentu saja, namun lebih daripada itu menurut detik.com ada 

kepentingan lain yang bisa berakibat meruntuhkan bangsa Indonesia secara 

ideologis serta perlawanan dari Organisasi Gafatar yang diindikasi ingin 

mendirikan negara sendiri. Fokus detik.com. Dalam penulisan beritanya detik.com 
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sama sekali tidak menyertakan opini dari narasumber yang pro terhadap 

Organisasi Gafatar dalam pemberitaannya. Detik.com lebih banyak meliput 

mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan penetapan hukuman yang tepat bagi 

mantan pengikut Gafatar dengan menyertakan narasumber yang berasal dari 

institusi pemerintahan serta pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam 

menangani organisasi gafatar. 

Sementara republika.co.id terlihat sangat dipengaruhi oleh ideologinya 

sebagai media yang berlatar belakang agamis dengan mengedepankan Rahmatan 

lil’Alamin. Terlihat dalam pemberitaannya isu-isu yang ditonjolkan yakni dengan 

menuliskan judul berita yang sarat akan kepentingan umat Islam, seperti ; 

“Gafatar Disebut preteli Agama Islam”, “MUI: Muslim Ikut Gafatar Termasuk 

Murtad”. Republika.co.id dalam pemberitaannya menilai bahwa Organisasi 

Gafatar merupakan sebuah organisasi yang melecehkan agama dan menjadi satu 

hal yang serius untuk ditangani, sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh 

Organisasi Gafatar dianggap sesat dan menyesatkan. Republika.co.id menilai hal 

tersebut sudah sepantasnya dilarang, akan tetapi harus ada tindak lanjut dari 

pelarangan tersebut. Republika.co.id dalam berbagai pemberitaannya berharap 

agar para mantan pengikut Gafatar mendapat perlakuan yang sama dimata 

masyarakat luas, serta diberikannya pembinaan agar mereka kembali meluruskan 

kepercayaan mereka.  

Melihat dari hasil analisa framing dengan menggunakan empat konsepsi 

yang dikemukakan Robert N. Entman, terlihat pemberitaan yang dilakukan kedua 

media tersebut terkesan provokatif. Peneliti menemukan 2 poin penting yang 

dilakukan media terkait tersebut di setiap pemberitaannya. Pertama, kedua media 

tersebut menkonstruksi isu Gafatar bahwa para mantan pengikut Organisasi 

Gafatar  merupakan orang-orang yang berpikiran militan dan dogmatis, detik.com 

dan republika.com menilai para mantan pengikut Organisasi Gafatar telah 

didoktrin oleh ajaran-ajaran Gafatar sehingga mereka rela mengungsi, dan 

meninggalkan keluarga mereka, serta rela mengkhianati ajaran Islam sebagai 

ajaran agama mereka, oleh karena itu para mantan pengikut Gafatar yang telah 

pulang kekampung halamannya harus diberikan pendalaman agama (agama 
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Islam) agar mereka kembali kepada ajaran yang benar. Kedua, Detik.com dan 

republika.co.id dalam pemberitaannya terlihat mendiskreditkan Organisasi 

Gafatar yakni membentuk konstruksi berita dengan menyebut Organisasi Gafatar 

adalah organisasi yang salah dan dapat merusak sendi-sendi keagamaan tertentu 

dan kebangsaan serta melakukan pelanggaran hukum.  

5.5 Proses Agenda Setting Dalam Pemberitaan Gafatar di Detik.com dan 

Republika.co.id 

Framing dan agenda setting memiliki keterkaitan yang saling 

berhubungan. Hadirnya agenda setting dapat membantu bagaimana framing 

bekerja (Tamburaka 2012:58). Seperti yang dijelaskan pada bab 2 (dua), bahwa 

terdapat 3 bagian bahwa agenda setting beroperasi dalam 3 bagian (agenda media, 

agenda publik, agenda kebijakan) dalam proses pemberitaan tentang fenomena 

Gafatar ini cukup terlihat melalui hasil dari analisa framing bagaimana 3 bagian 

agenda setting tersebut beroperasi. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian-

bagian agenda setting tersebut beroperasi:  

1. Agenda media: 

Isu mengenai Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) merupakan isu 

yang mulai muncul di awal tahun 2016, ditengah munculnya isu politik 

dan sosial yang menyita perhatian publik ketika itu, organisasi Gafatar 

merupakan isu sosial yang menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan 

khusus oleh media. Diawali dengan hilangnya seorang dokter asal 

Jogjakarta (Dr Rica) beserta anaknya yang pada awalnya diduga 

bergabung dengan kelompok radikal ISIS, namun seiring berjalannya 

waktu diduga bahwa Dr Rica bergabung dengan kelompok organisasi 

Gafatar sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang 

kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan agama, namun ada dugaan 

bahwa organisasi Gafatar membawa ideologi tertentu yang dianggap 

berbahaya.  
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“Gafatar itu kan mulainya dari hilangnya dokter Rica, 

yang paling dominan adalah dokter Rica dan anaknya, dan 

akhirnya mengerucut, melebar keman-mana dan akhirnya 

sampai ke Gafatar, okey? Kita (pihak redaksi) bikin dari 

kronologinya, dari sejarahnya, sampai pada akhirnya kita 

ikut blusukan ke Kalimantan sana dan melihat secara real, 

faktual, dan beberapa menteri juga ikut, bagaimana 

penanganannya, membina mereka juga tanggung jawab, 

bukan Cuma republika, harus semua ikut”.
4
 

Sorotan terhadap ormas Gafatar pun terus di blow-up oleh media 

karena fakta yang beredar ditengah masyarakat diberbagai wilayah 

Indonesia banyak laporan mengenai orang hilang secara misterius dan 

diduga bergabung dengan organisasi Gafatar. Hal ini kemudian membuat 

media konvensional dan media online di Indonesia secara gencar 

memberitakan tentang kasus orang hilang ini. Detik.com dan 

republika.co.id sebagai contoh media online ternama di Indonesia juga 

secara gencar memberitakan mengenai organisasi Gafatar ini. Hal 

tersebut berlanjut dengan gencarnya media memberitakan mengenai 

pelanggaran-pelanggaran hukum, serta proses penindakan dan kebijakan 

yang dilakukan oleh pihak berwewenang seperti kepolisian, Kejaksaan 

Agung, Kementrian, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Agenda media 

tersebut kemudian merujuk pada seleksi isu yang dianggap penting oleh 

media untuk disampaikan ke khalayak. 

“ya intinya kan dalam berita itu memberikan informasi 

yang dianggap penting, masyarakat berhak tau segala 

macam.”
5
 

Dari pernyataan narasumber tersebut dapat kita lihat bahwa media 

memiliki kemampuan dalam menentukan isu mana yang dianggap media 

                                                           
4
 Wawancara dengan Maman Sudiaman (Redaktur Pelaksana Republika Online), Senin 15 Agustus 

2016 
5
 Wawancara dengan Idham Khalid (Reporter Lapangan detik.com), Rabu 17 Agustus 2016 
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penting terhadap khalayak. Dalam penggalan wawancara tersebut, 

narasumber menyebut kata “dianggap”, yang berarti media mengatakan 

apa yang penting dan yang tidak penting, dan mengatur apa yang harus 

dilihat dan tokoh siapa yang harus didukung  (Nurudin 2014:196). 

2. Agenda Publik/khalayak: 

Setelah media massa (detik.com dan republika.co.id) gencar 

memberitakan mengenai fenomena Gafatar, serta kasus orang hilang 

secara misterius yang muncul diberbagai wilayah Indonesia, publik geram 

dengan hadirnya organisasi Gafatar serta orang-orang yang terlibat 

didalamnya karena dianggap  membawa ajaran yang menyimpang. Publik 

merasa bahwa pemerintah harus turun tangan dalam menangani kelompok 

organisasi kemasyarakatan yang bermasalah. Dalam proses agenda setting 

ini media secara jelas memiliki kemampuan dalam mengarahkan perhatian 

publik terhadap fenomena organisasi Gafatar. 

“Jadi melibatkan respon publik juga ya pak? 

Oh tentu, ngapain juga kita nyediain berita yang nggak 

dibaca dan pada akhirnya justru memecahkan kita dengan 

masyarakat, nggak mau saya. Itu namanya bukan 

memenuhi kepentingan publik dong.”
6
 

3. Agenda kebijakan: 

Agenda publik berpengaruh terhadap agenda kebijakan, sedangkan 

agenda kebijakan adalah agenda pembuatan kebijakan publik yang 

dianggap penting (Tamburaka:2012:69). Banyaknya kasus orang hilang 

dan dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ormas 

Gafatar ini kemudian membuat pemerintah turun tangan baik dari 

kepolisian, kejaksaan, beberapa kementerian dari kabinet kerja Presiden, 

                                                           
6
 Wawancara dengan Maman Sudiaman (Redaktur Pelaksana Republika Online), Senin 15 Agustus 

2016 
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serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) menangani pihak-pihak yang terlibat 

dalam organisasi Gafatar, serta memberikan sanksi hukum jika terbukti 

melakukan pelanggaran hukum. Bentuk konkret dari agenda kebijakan 

tersebut dengan diturunkannya Fatwa MUI, kemudian SKB (Surat 

Keputusan Bersama), untuk menghentikan aktivitas organisasi Gerakan 

Fajar Nusantara (Gafatar). 

Strategi kedua media dalam memberitakan fenomena Gafatar tersebut 

tentu memiliki perbedaan strategi penentuan angle dan alur produksi berita mulai 

dari peliputan hingga penerbitan berita. Alur pemberitaan di detik.com lebih 

bersifat bebas terhadap hak wartawan meliput berita, berdasarkan pernyataan 

salah satu reporter lapangan detik.com yang turut meliput pemberitaan Gafatar 

menuturkan bahwa proses pencarian berita hingga pembuatan judul wartawan 

bebas menentukan dan menulis, Artinya bahwa ada pengaruh sistem manajemen 

kerja dalam proses produksi berita. Berikut adalah hasil wawancara peneliti 

dengan reporter lapangan detik.com:
7
 

Peneliti: Kalau di detik.com ini, siapa yang paling menentukan angle 

beritanya kak? 

Narasumber: Wartawan 

Peneliti: Jadi wartawan bisa menentukan topik berita? 

Narasumber: Ya kan wartawan menulis berita juga sekaligus judulnya 

segala macam, udah, kantor koreksi, udah gitu aja. 

Peneliti: Ada arahan dari pimred atau redaktur pelaksana? 

Narasumber: enggak, nggak ada sama sekali 

Peneliti: Jadi dari reporter langsung? 

Narasumber: huum dari reporter langsung 

 

Berbeda dengan detik.com, republika.co.id justru melihat isu Gafatar adalah isu 

yang “seksi” dalam artian sebuah isu yang dipandang kuat dan penting oleh 

                                                           
7
 Wawancara dengan Idham Khalid (Reporter Lapangan detik.com), Rabu 17 Agustus 2016 
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republika.co.id sehingga dalam proses pemberitaannya peran gatekeeper dalam 

hal ini pihak redaksi mempengaruhi proses kerja wartawan republika.co.id 

dilapangan, sehingga penentuan angle dan alur berita ada di tangan gatekeeper. 

“…bahwa siapa yang kemudian menentukan, ya alurnya kita 

(pihak redaksi yang menentukan, kita mengorderkan ke reporter, 

reporter kita kasih tugas, kemudian) editing, editing kemudian kita 

putuskan dalam sidang redaksi dan kemudian kita tayangkan, itu, 

itu yang menjadi SOP (standart operational procedure) kami. 

Tentu saja klarifikasi, konfirmasi, cover box sheet menjadi acuan 

kami dalam setiap penayangan berita bos.”
8
 

Selain penentuan angle dan alur berita, adapula poin lain yakni, mengapa 

kedua media tersebut memberitakan fenomena Gafatar?, kepentingan seperti apa 

yang ingin disampaikan dalam memberitakan berita tentang Gafatar?. Tentu 

dalam penyebaran informasi ada hal-hal yang menurut media penting sehingga 

dilakukan pemberitaan. Detik.com menilai bahwa fenomena Gafatar harus 

diberitakan demi menjawab teka-teki serta memberi kepastian informasi kepada 

publik terkait fenomena Gafatar. 

“Memberitakan Gafatar ini kan karena apa yah kejadian atau 

kasus seperti ini kan penting diketahui oleh masyarakat, ada fatwa 

MUI juga, dan apa ajarannya kan juga menyimpang begitulah, 

kurang lebih, dilarang, artinya dengan adanya fatwa-fatwa MUI 

itu, terlarang, menyimpang kan masyarakat berhak tahu 

bagaimana yang terlarang itu, bagaimana yang menyimpang biar 

masyarakat tahu, biar masyarakat nggak tertipu lah, biar 

masyarakat nggak percaya dengan ajaran-ajaran kayak gitu, 

seperti itu bos.”
9
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 Wawancara dengan Maman Sudiaman (Redaktur Pelaksana Republika Online), Senin 15 Agustus 

2016 
9
 Wawancara dengan Idham Khalid (Reporter Lapangan detik.com), Rabu 17 Agustus 2016 
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 Sedangkan bagi republika.co.id hadirnya organisasi Gafatar dianggap 

sebagai suatu hal yang merusak nilai-nilai ke-Islaman, utamanya terhadap 

kegiatan-kegiatan ormas Gafatar yang didalamnya justru kontradiktif dengan 

nilai-nilai Islam. Bagi republika.co.id, penerbitan berita seputar Gafatar 

dimaksudkan agar masyarakat tahu apa sesungguhnya inti ajaran Gafatar 

dibawah pimpinan Ahmad Mushadeq tersebut. Sama halnya dengan detik.com, 

republika.co.id secara jelas membawa ideologinya dalam memberitakan 

fenomena Gafatar dengan tujuan menjawab teka-teki yang berkembang 

dimasyarakat dan juga mengarahkan pemahamannya sehingga tidak ada lagi 

aktivitas-aktivitas organisasi tertentu yang dapat menganggu kemaslahatan umat 

yang rahmatan lil’alamin. 

“Tentang Gafatar jelas-jelas dia sudah melakukan ideologi juga 

udah mencemarkan dan melakukan penistaan agama, karena 

sudah meresahkan umat, gitu loh.  

Tidak sedikit orang atau lembaga yang berkepentingan terhadap 

Gafatar, terhadap sepak terjang dalam kurung yah tanda kutip 

sepak terjang Gafatar karena ideologinya jelas-jelas bahwa 

Gafatar itu melanggar syariat Islam satu,  

kedua bahwa Gafatar ini kan sebetulnya sudah muncul dan 

merupakan jelmaan dari al-Qiyadah Al-Islamiyah dari Mushadeq 

itu yang jelas-jelas pimpinannya bermasalah, pernah juga 

berurusan dengan kepolisian dan sekarang membawa dengan gaya 

yang sangat peruasif, masif, menyebar sampai punya pengikut 

banyak, ya kan? 

…itu aja kenapa kita (Republika) berkepentingan terhadap berita 

ini, sehingga ini diselesaikan dan secara pemerintahan, holistic, 

polisi, keseluruhan, semua, apa namanya integral gitu dan perlu 

kedepannya lebih dijaga, gitu bos.”
10
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 Wawancara dengan Maman Sudiaman (Redaktur Pelaksana Republika Online), Senin 15 
Agustus 2016  
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Pandangan ideologi media serta pengaruh dari wartawan dalam memahami 

sebuah isu ketika meliput berita di tengah masyarakat menjadi faktor penting 

dalam meyebarkan informasi di media. Sehingga informasi tersebut memiliki nilai 

manfaat, namun perlu pula di garis bawahi bahwa terkadang media melihat 

sebuah isu dari sisi subjektifitasnya saja tanpa melihat sisi objektifitasnya. Media 

massa memiliki kemampuan menyimpulkan dan mengarahkan pemahamannya 

terhadap sebuah isu yang kemudian dikemas secara terstrukur dengan tujuan 

publik diharapkan mampu memaknai secara benar apa yang di beritakan media 

massa. Hal tersebut menandakan bahwa media massa (dalam hal ini detik.com dan 

republika.co.id) sudah menjalankan fungsinya sebagai pemberi informasi. Fungsi 

informasi merupakan fungsi paling penting sebagai wujud komunikasi massa, 

fakta-fakta yang dituangkan wartawan melalui tulisan adalah wujud informasi 

yang dalam istilah jurnalistik biasa disingkat menjadi 5W+1H (Nurudin 2014:66). 

Detik.com dan Republika.co.id sebagai dua media nasional yang berlatar belakang 

ideologi berbeda bisa saja menjadi representasi media nasional secara umum, 

menginformasikan dan menyimpulkan bahwa Organisasi Gerakan Fajar Nusantara 

merupakan ajaran yang menyimpang. 

Organisasi Gafatar menjadi sebuah contoh kasus yang membuktikan 

bahwa dinamika sosial masyarakat di Indonesia begitu beragam. Jika melihat pada 

kasus-kasus sosial sebelumnya seperti gerakan-gerakan radikal, aliran-aliran sesat, 

serta organisasi masyarakat lainnya yang di tuding melanggar hukum, di 

hilangkan, dan sudah diproses secara hukum oleh pemerintah maka dalam kasus 

ini kita juga dapat melihat bahwa terdapat kelompok-kelompok organisasi 

masyarakat yang memiliki paham ideologi berbeda seperti pada umumnya dan 

menjadikan ideologi tersebut sebagai pedoman hidup bagi para anggotanya.  

Permasalahan hukum hingga permasalahan kepentingan umat Islam 

sebagai agama yang paling banyak diyakini masyarakat menjadi dasar 

pemberitaan detik.com dan republika.co.id dalam kasus ini. Adanya fenomena 

organisasi Gafatar dengan tudingan yang disebut sesat, makar, murtad, hingga 
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menghilangkan banyak orang menjadi bukti bahwa realitas sosial masyarakat di 

Indonesia saat ini begitu beragam dan dinamis.  

Jika dilihat dari visi misi organisasi ini, seperti ada rasa ketidakpuasan 

terhadap agama, bangsa dan negara, sehingga muncullah organisasi Gafatar yang 

ingin mendaur ulang tatanan norma serta nilai-nilai yang sudah mengakar di 

tengah masyarakat. Organisasi Gafatar terlihat memainkan ideologinya yang 

seolah-olah menilai ada suatu hal yang salah selama ini dalam pandangan 

beragama dan bernegara, sehingga nilai yang salah tersebut ingin dikembalikan 

menjadi sebuah nilai yang benar menurut pemahaman dan pandangan organisasi 

Gafatar. Dalam pemberitaan kasus organisasi Gafatar ditemukan indikasi dalam 

organisasi ini yang ingin melakukan formulasi dari beberapa keyakinan yakni 

Islam, Kristen, dan Yahudi, selain itu dengan tidak mewajibkan para anggotanya 

yang beragama Islam dalam menjalankan Ibadahnya, serta menciptakan kegiatan-

kegiatan sosial dibidang pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Adapun janji 

anggota Gafatar, pada poin pertama yakni Saya menyatakan iman kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan siap menjadi anggota atas dasar kesadaran dan penuh 

tanggung jawab serta tidak akan berkhianat kepada Gerakan fajar Nusantara, pada 

poin kedua, Saya tidak mencuri, tidak berzina, tidak akan berdusta, dan sanggup 

berbudi pekerti luhur serta akan berbuat baik terhadap sesama manusia, dan pada 

poin terakhir yakni, Saya siap menerima pembinaan dan sanggup 

mengembangkan visi-misi Gerakan Fajar Nusantara serta menaati segala aturan 

sesuai dengan petunjuk dan bimbingan organisasi untuk menegakkan nilai-nilai 

kebenaran sejati di Bumi Nusantara.
11
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