
A. DOKUMENTASI BERITA 

 

Berita I (Detik.com): MUI: GAFATAR SESAT DAN MENYESATKAN, 

PEMERINTAH HARUS TINDAK TEGAS! 

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan kelompok Gerakan 

Fajar Nusantara (Gafatar) sesat dan menyesatkan. Pemerintah dan aparat 

terkait harus menindak tegas. 

 

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din 

Syamsuddin meminta polisi segera mengusut kelompok ini karena telah 

meresahkan masyarakat. Gafatar disebutnya telah melakukan pelanggaran 

hukum. 

 

"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). 

 

Kasus Gafatar ini membuat banyak pihak prihatin karena diduga kuat 

terlibat dalam tindakan penculikan, penghilangan dan pembujukan 

sejumlah orang di Indonesia untuk masuk organisasi tersebut. Gafatar juga 

bagian dari organisasi yang dilarang di Indonesia. 

 

"MUI juga sudah mengeluarkan fatwa, bahwa  kelompok ini masuk 

kategori aliran sesat dan menyesatkan. Gafatar ini ternyata ada tali temali 

dengan sebuah gerakan yang beberapa tahun lalu menyebut Al Qiyadah Al 

Islamiyah yang dipimpin oleh seorang Ahmad Musadeq yang mengaku 

sebagai nabi baru," terangnya. 

 

Gerakan ini juga berkaitan dengan aliran diri yang menyebut Milad 

Ibrahim, agama Ibrahim. Sebagaimana diketahui Ibrahim adalah bapak 



tauhid, bapak monoteisme, yang merupakan akar dari agama-agama 

samawi yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. 

 

"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. 

 

Oleh karenanya, Din berpesan agar umat Islam meningkatkan 

kewaspadaan. Khususnya di internal keluarga, maupun dalam lingkaran-

lingkaran organisasi termasuk kampus. 

 

Dirinya juga menduga ada pendekatan indoktrinasi yang sangat canggih 

dari kelompok Gafatar sehingga membuat banyak warga terpengaruh. 

Kelompok-kelompok dakwah diminta untuk lebih waspada. 

 

"Maka saya mendukung, mendorong pemerintah, khususnya kepolisian 

segera melakukan tindakan tegas. Saya kira ini sudah banyak informasi 

yang ada, mereka pindah dari Jawa, Kalimantan, membangun kamp di 

sana. Harus ditindak secara tegas. Jelas ada pelanggaran hukum dan 

sementara itu saya kira tidak ada pilihan lain, kita meningkatkan 

kewaspadaan," kata Din.  

 

Berita II  ( Detik.com): MUI: MASYARAKAT JANGAN ANARKIS 

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengeluarkan fatwa 

tentang organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Sementara itu, MUI 

juga mengimbau agar masyarakat jangan melakukan kekerasan terhadap 

kelompok Gafatar ini. 

 



"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). 

 

Zaitun menegaskan, Gafatar jelas melakukan penyimpangan agama. "Jelas 

itu. MUI dan Menag (mengakui)," katanya. 

 

Selain itu, Zaitun juga menegaskan, masalah keamanan dan pelanggaran 

hukum akan ditangani oleh pemerintah. Untuk itu, biarkan pemerintah 

bekerja menangani masalah Gafatar ini. 

 

"Masalah keamanan dan pelanggaran hukum mereka juga ditangani oleh 

pemerintah. Ini imbauan kami ke masyarakat, bahwa masalah Gafatar ini, 

masalah Ahmadiyah, juga demikian. Sebab tindakan-tindakan mereka 

merugikan kita, termasuk umat Islam yang ada di sini, juga merugi," jelas 

Zaitun. 

 

"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 

Berita III (Detik.com) : JK: GAFATAR MELANGGAR UU BILA INGIN 

MENDIRIKAN NEGARA 

Jakarta - Kelompok Gafatar disebut hendak mendirikan negara di luar 

NKRI. Tak heran kalau Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menegaskan bila 

hal tersebut melanggar UU. 

 



"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). 

 

Namun JK menilai ukuran pemirian itu tinggal diklasifikasikan apakah 

hanya dalam kerangka berfikir atau dengan cara memberontak dan angkat 

senjata. 

 

"Tentu kalau hanya pikiran, pikiran itu diluruskan kan. Kalau angkat 

senjata ya dilawan juga kalau macam-macam. tergantung tingkatannya 

itu," ucapnya. 

 

"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. 

 

Perlu diketahui, Mabes Polri saat ini tengah menyelidiki tindak pidana 

yang dilakukan oleh eks pemimpin Gafatar. Menteri Agama  Lukman 

Hakim Syaifuddin mengatakan, hal yang dilakukan para pengikut Gafatar 

selama ini tak hanya dianggap sebagai penodaan agama saja, namun sudah 

terindikasi sebagai makar. 

 

Menurutnya ideologi Gafatar tersebut tak hanya merujuk pada persoalan 

agama saja, namun lebih kepada ancaman terhadap keramaian hidup 

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.  



Berita IV (Detik.com) : JAKSA AGUNG: FATWA MUI GAFATAR SESAT 

ACUAN TIM PAKEM 

Jakarta - Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Pusat 

akan memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung, Mendagri, dan 

Menag untuk melarang Gafatar dan mempidanakan eks anggotanya kalau 

kembali berulah. Larangan itu berdasarkan Fatwa MUI yang menyatakan 

Gafatar sesat. 

 

"Fatwa MUI ini akan dijadikan salah satu acuan ketika nanti Rakor Pakem 

mengambil sikap dan memutuskan bagaimana Gafatar nanti," kata Jaksa 

Agung HM Prasetyo di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 

(5/2/2016). 

 

Kemarin Kamis (4/2) keputusan rapat Tim Pakem Pusat yang 

dikordinatori Adi Togegarisman dalam kapasitasnya sebagai Jamintel juga 

sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pakem mengatakan kalau 

ada eks pengikut atau pengurusnya Gafatar kembali mengulanginya bisa 

mendapat ancaman pidana setelah keluar Surat Keputusan Bersama keluar. 

 

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. 

 

"Setelah dituangkan dalam pelarangan maka ketentuan akan berlaku secara 

efektif," ucap Jamintel Adi dikantornya, Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis 

(4/2/2016) lalu. 

 

"Maksimal pidana 5 tahun kalau setelah pelarangan ada eks anggota, 

mantan pengurus, dan sebagainya menyelenggarakan ajaran keagamaan 



seperti yang diajarkan Gafatar selama ini akan kena sanksi," imbuh Adi. 

 

Selain itu jika masih ada yang melakukan kegiatan serupa, organisasinya 

atau kelompoknya bisa dibubarkan. Sementara itu, SKB sendiri masih 

dalam proses perumusan dari hasil rapat. 

 

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. 

 

"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. 

 

Berita V (Detik.com) : JAKSA AGUNG UMUMKAN SKB GAFATAR: 

KALAU EKS GAFATAR MENGULANGI AKAN DIPIDANA 

Jakarta - Hasil Surat Keputusan Bersama Gafatar yang ditandatangani 

Jaksa Agung, Menag, dan Mendagri diumumkan hari ini. Jaksa Agung 

meminta eks Gafatar untuk menghentikan menyebarkan ajarannya, kalau 

tidak akan dipidanakan. 

 

"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) 

Prasetyo berharap agar masyarakat dapat menghormati keputusan SKB 

yang telah ditanda tangani sejak 29 Februari 2016. Ketua Tim Pakem 

(Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan) itu menjelaskan 

kenapa Gafatar disebut sesat. 

 

"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. 

 

"Harapan kita untk 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. 

 

Sekretaris Tim Pakem, Jamintel Adi Toegarisman membacakan surat SKB 

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

Surat itu ditujukan pada Eks pengurus, anggota, pengikut atau simpatisan 

organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Terdapat 5 

poin dalam SKB itu. 

 

"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. 



 

Ia mengatakan, TNI, BIN, Kejaksaan Agung, Menag, dan Mendagri 

adalah anggota Tim Pakem yang memakai rujukan MUI (ajaran Gafatar 

menyimpang dari ajaran agama Islam) sebagai dasar melakukan 

pelarangan. Kemudian Jaksa Agung menggunakan dasar hukum tentang 

penistaan atau penodaan agama UU 65 PnPs tahun 1965. 

 

"Sanksi pidananya adalah 5 tahun," kata Adi.  

(dra/dra) 

Berita VI (Republika.co.id): GAFATAR DISEBUT PRETELI AJARAN 

ISLAM 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) 

menulai polemik karena disebut menjadi organisasi masyarakat (ormas) 

tempat menampung beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang hilang di 

daerah.  

Pembicara kajian Islam tadabbur Alquran Masjid At Tin, Jakarta,  Parwis 

L Palembani mengungkapkan, Gafatar sudah mempreteli ajaran Islam. 

Padahal, dia menjelaskan, umat Islam mempunyai hal baku dalam 

berkeyakinan yang ditunjukkan dengan adanya rukun iman dan hal baku 

dalam beribadah yang ditunjukkan oleh rukun 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. 

Dia mengungkapkan, Gafatar menjual nilai sosial untuk menarik anak 

muda menjadi anggotanya. 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. 

Berita VII (Republika.co.id): MUI NILAI GAFATAR BERBAHAYA BAGI 

NKRI 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Gerakan Fajar Nusantara 

(Gafatar) dinilai telah meresahkan masyarakat dan layak mendapatkan 

tindakan tegas dari pemerintah.  

 

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Pusat Buya Anwar Abbas. Lebih lanjut, ia memandang ajaran-ajaran 

Gafatar tak hanya melecehkan agama Islam, melainkan juga berpotensi 

mengancam keutuhan negara.  

 

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). 

 

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.   

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.  



"Untuk itu, tanpa ragu pemerintah harus mengambil sikap dan tindakan 

tegas terhadap para pimpinannya dan memberikan bimbingan serta 

penyuluhan kepada para pengikutnya," ujar Buya Anwar.  

 

Berita VIII (Republika.co.id): TERINDIKASI MAKAR, JK NILAI PAHAM 

GAFATAR PERLU DILURUSKAN 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim 

Syaifuddin menilai kelompok Gafatar terindikasi telah melakukan 

tindakan makar dan akan mendirikan sebuah negara Islam. 

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengatakan setiap 

kelompok yang memiliki tujuan mendirikan sebuah negara baru pasti 

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). 

JK menegaskan, pemerintah perlu bersikap untuk meluruskan tujuan atau 

paham yang dinilai telah menyimpang tersebut. Namun, jika kelompok 

tersebut melakukan tindakan makar dengan cara memberontak, JK menilai 

pemerintah harus bersikap melawan. 

"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. 

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kementerian 

PMK, Menteri Agama Lukman Hakim menyebut para pengikut Gafatar 

telah melakukan tindakan makar. 



"Jadi ini bukan hanya terkait penodaan agama, tapi terindikasi kuat 

menurut hemat saya adanya makar, karena secara jelas Balitbang 

Kemenag memiliki temuan-temuan bahwa mereka bercita-cita mendirikan 

negara Islam," ujarnya. 

 

Berita IX (Republika.co.id): MUI: MUSLIM IKUT GAFATAR 

TERMASUK MURTAD 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Pusat akhirnya mengeluarkan fatwa sesat bagi organisasi Gerakan Fajar 

Nusantara (Gafatar), sementara bagi pengikutnya adalah keluar dari 

agama Islam (murtad). 

"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). 

Ma'ruf mengatakan, bagi eks anggota Gafatar yang tidak sepenuhnya 

mengikuti ajaran dan paham Gafatar, bukan termasuk keluar dari agama 

Islam. Bagi golongan ini, MUI meminta mereka agar meninggalkan 

ajaran Gafatar. 

"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. 

Gafatar, kata dia, terbukti melakukan pencampuradukan atau sinkretisme 

tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. MUI Pusat sendiri telah 

memfatwakan sesat bagi Gafatar. 



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, yaitu dari Al Qiyadah Al 

Islamiyah menjadi Komunitas Millah Abraham (Komar). 

Ahmad Moshaddeq, kata dia, merupakan figur penting dalam Gafatar, 

yaitu sebagai guru spiritual anggota organisasi. Moshaddeq pada 2007 

juga telah difatwakan sesat lantaran mengaku sebagai nabi setelah 

Muhammad SAW lewat ajarannya Al Qiyadah Al Islamiyah. 

 

Berita X (Republika.co.id): AJARKAN ALIRAN SESAT, AKTIVITAS 

GAFATAR RESMI DILARANG PEMERINTAH 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui jaksa agung, 

menteri agama dan menteri dalam negeri, secara resmi mengeluarkan 

keputusan melarang kegiatan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan 

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).  

 

Organisasi itu dilarang karena mengajarkan pemahaman yang sesat kepada 

masyarakat. Surat keputusan bersama bernomor 93 tahun 2016, Kep-

043/A/JA/02/2016 dan 223-865 tahun 2016. 

 

"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. 

 

Pengurus Gafatar juga dilarang untuk melakukan penyebaran, penafsiran, 

dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Mantan 



pengurus, anggota, pengikut jika tidak mengindahkan larangan tersebut, 

akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan termasuk organisasi dan badan hukumnya. 

 

Dalam surat keputusan bersama itu juga memerintahkan kepada aparat 

pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah 

pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan 

keputusan bersama tersebut. 

Baca juga, Tidak Wajibkan Shalat dan Puasa, MUI Indikasikan Gafatar 

Sesat. 

Menurut dia, kenapa dikatakan sesat karena setelah dipelajari dan 

didalami, Gafatar adalah ajaran yang pernah dilarang oleh Jaksa Agung 

tahun 2007 yakni Al-qiyadah al-Islamiyah. Maka dari itu, semua pihak 

Gafatar harap memahami keputusan tersebut, katanya. 

 

"Bagi para mantan pengikut diharap dapat memahami, menyadari, 

mematuhi putusan jaksa agung untuk tidak menyebarkan ajaran mereka 

yang menyesatkan ini. Harapan kita agar tidak terjadi perpecahan dan 

keresahan masyarakat dapat dihindari," katanya. 

 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/14/o0wlyt377-tidak-wajibkan-shalat-dan-puasa-mui-indikasikan-gafatar-sesat
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/14/o0wlyt377-tidak-wajibkan-shalat-dan-puasa-mui-indikasikan-gafatar-sesat


TRANSKRIP WAWANCARA (republika.co.id) 

Nama Narasumber : Maman Sudiaman 

Jabatan  : Redaktur Pelaksana Republika Online 

Waktu wawancara : 15 Agustus 2016 Pukul 17.30-17.50 

Sifat Wawancara : Informal 

Wawancara melalui : Telepon 

Peneliti: Aa bisa langsung tanya-tanya ya pak ya? 

Narasumber: Aa ini untuk penelitian langsung atau gimana mans? 

Peneliti: Aa ini apa namanya, penelitian saya mengenai framing dan agenda 

setting pak 

Narasumber: huum, baik, iya mas, aa di-email ke saya, e apa namanya rencana 

itu sehingga kita ada catatan, jadi nggak asbun gitu jawabnya, satu.  Kedua, biar 

lebih, kan antum bawa lembaga saya bawa lembaga apalagi dalam sidang itu nanti 

bahan penelitian, hasil wawancara toh. 

Peneliti: Aa iya pak betul 

Narasumber: Mendingan gitu mas, tapi gapapalah untuk bahan pertama nanti 

saya kasih, aa selanjutnya sebagai bahan umum yah, biar saya jelaskan, nanti 

seandainya mau lebih intens nanti dengan redaktur saya, jadi gimana mas? 

Peneliti: aa jadi saya kirim pertanyaannya juga pak? 

Narasumber: a bukan, artinya disebutkan bahwa antum punya rencana bla bla 

bla, diketahui sama lembaganya, kan gitu bos, iya biar kami juga da daftar 

administrasinya biar lebih lengkap gitu, tapi kalau untuk bahan ngobrol, informal 

sih gak papa hayuk aja saya mas, silahkan mas! 

Peneliti: okey pak 



Narasumber: a jadi gini informalnya saya jawab, nanti kalau mau yang resminya 

lewat yang biasa nanganin itu. Okey lanjut mas! 

Peneliti: a jadi pertanyaan saya pak, mulai dari apa visi misi republika, kemudian 

kenapa republika memberitakan ini pak? 

Narasumber: yak, saya paham, gini-gini, republika punya visi a memberikan 

sesuatu yang bisa diterima oleh semua pihak yang rahmatan lil alamin, okey?, 

satu, kedua a kita punya a apa namanya penyebar luasan terhadap informasi yang 

positif terhadap kemaslahatan umat. 

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 itu a sampai punya pengikut 

banyak, ya kan? 

Lembaga Gafatar bagi saya itu lembaga yang seksi menurut saya, sangat seksi, 

kenapa? Karena gaya persuasifnya itu bisa diterima semua orang dan semua 

kalangan dan satu hal perbedaan yang dulu dan sekarang mushadeq dulu dan 

sekarang itu middle up bos pengikutnya yah, kedua well educated, orang-orang 

pinter, dokter, disitu, guru, pengusaha, membuat sebuah organisasi, yang masif 

yang tergerak berencana, dan terstruktur, sehingga bagi lembaga pemerintahan itu, 

adalah membuat negara dalam negara, nggak boleh, makar namanya, dalam hadist 

maupun qur’an juga ditulis makar gak boleh, kan begitu.  

Kenapa republika berkepentingan?, ini soal umat, sekali lagi soal umat, mana ada 

agama Islam yang mengakomodir agama-agama lain dalam hal aqidah sementara 



Gafatar sendiri merupakan gabungan Islam ada, Kristen ada, Yahudi ya ada, ya 

kan? Silahkan bertanya sendiri dan jawab sendiri. Ketika terencana sudah masuk, 

masuk semua, masif semua, ini menjadi kelengahan umat juga, kenapa?, mungkin 

ini terjadi karena revenge, atau balas dendam, tidak percaya sama kondisi yang 

ada saat ini, sehingga mereka meluapkan dalam bentuk yang diakomodasi oleh 

Gafatar ini, Ahmad Mushadeq ini, yakan gitu, jadi bentuk kekecewaan bisa 

menurut saya, kedua mana ada agama Islam yang membolehkan tidak perlu 

sholat, tidak perlu zakat, infaq, sodaqoh, yakan? Nggak bisa seperti itu mas, 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. 

Peneliti: Jadi visi misi di republika cukup berpengaruh ya pak dalam pemberitaan 

ini? 

Narasumber: Insya Allah, insya Allah dan itu kita pegang teguh untuk itu. Sama 

halnya dengan visi kita bagaimana menjilbabkan polisi misalnya, visi kita, 

akhirnya polisi berjilbab, tentara pun juga sekarang berjilbab bos. Soal LGBT 

misalkan, kita bertanggung jawab soal itu, itu visi kami artinya Rahmatan Lil 

Alamin sehingga bisa diterima oleh semua pihak gitu. Kita tidak tolelir yang 

namanya grup Mushadeq, grup  mana, Ahmadiyah, ya mohon maaf bos, ya kan? 

Jadi itu bukan Islam. menurut saya Gafatar ya Gafatar aja, kalau misalnya mau 

bikin agama sendiri silahkan aja, tapi jangan bawa-bawa Islam, gitu bos.  

Peneliti: haha iya pak, a jadi dalam pemberitaan Gafatar ini, bagaimana strukur 

pemberitaan, atau alurnya pak? Kemudian siapa yang paling menentukan topik-

topik yang akan diberitakan? Begitu pak 

Narasumber: Gafatar itu kan mulainya dari hilangnya beberapa orang, 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 bos, bahwa siapa yang kemudian menentukan 

ya reporter, 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 kami. Tentu saja klarifikasi, konfirmasi, cover box sheet menjadi 

acuan kami dalam setiap penayangan berita bos. 

(Percakapan Terputus sesaat) 

Peneliti: Lanjut pak, a bagaimana pihak redaksi mengetahui bahwa topik berita 

yang diangkat, layak dan diinginkan khalayak pak? 

Narasumber: berita pertama dan ketiga itu sudah kelihatan, sudah berapa banyak 

viewer, kalau di online itu ketika di publish tayang pertama, respon pembaca, 

kemudian komen pembaca, itu sudah kelihatan, sehingga menentukan hot topic 

kami, begitu bos. 

Untuk online itu langsung yah mas yh 

Peneliti: ooh, jadi langsung seperti apa pak? 

Narasumber: Langsung kita respon, pembaca, animo pembaca tentang Gafatar, 

keingintahuan tentang Gafatar udah ketahuan, viewers nya berapa, share nya 

berapa, ya kan share ke media sosialnya berapa, kan gitu bos. Komennya berapa 

seperti itu bos. Kita nggak bisa menentukan berita ini menjadi hot topic karena 

yang menjadi penguasa penentuan topik besar atau tidaknya ya pembaca juga bos. 

Peneliti: Jadi melibatkan respon publik juga ya pak? 

Narasumber: 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. Kan keliatan bos, gi..tu.   

Peneliti: Jadi a alur layak atau tidak layaknya pemberitaan, dari keseluruhan 

produksi ada peran redaksional 



Narasumber:Tentu, tentu ada alur, Tentu, tentu ada alur, bahwa ini berita yang 

kuat, gitu loh.  

Peneliti: Nah a dari kepentingan republika memberitakan selain masalah 

kemaslahatan umat, ada nggak pak kira-kira? 

Narasumber: Satu kemaslahatan umat, a nggak ada. hanya sebatas itu, ngapain 

kita ngambilin iklan dari Gafatar, nggak mungkin kan?,  

Peneliti: haha, huhum 

Narasumber: ndak ada kepentingan kami. Justru kepentingan kami itu biar 

masyarakat ngeh, biar masyarakat tau apa itu Gafatar, dan siapa mereka itu. 

Nggak ada kepentingan finansial, materi, nggak ada dalam hal ini, gitu bos 

Peneliti: Kalau tanggapan Bapak pribadi mengenai gafatar ini pak? 

Narasumber: Hebat, hebat, seperti yang tadi saya katakan Gafatar itu seksi, 

cepat, masif, dan bisa meyakinkan ribuan bahkan puluhan ribu orang. Itu bukan 

main-main bos.  

Peneliti: Menghegemoni? 

Secara subjektif ya, karena mereka berhasil membuat ratusan bahkan puluhan 

ribu, meninggalkan rumah,meninggalkan harta bendanya, mengumpulkan dalam 

satu tempat, gila kan?,  

Peneliti: Gila haha 

Narasumber: hebat, hebat, rektor mana yang bisa ngumpulin limapuluh ribu 

orang dalam waktu beberapa bulan, dan masif, nggak ada kan?, bayar spp aja ….., 

mereka dengan sukarela, artinya apa, dia bisa meyakinkan orang orang itu, dan 

sasarannya itu, mohon maaf bos, itu middle up, dan itu well educated. 

Peneliti: Terakhir Pak, angle mana yang jadi fokus utama republika pak? 



Narasumber: Diawal seperti saya bilang tadi, e , kita ngambil pertama tentang 

hilangnya dokter Rica, dari aspek kemannusiaannya, ternyata berkembang, dan oh 

ternyata ini soal ideologi, oh ini soal makar, oh ini soal banyak hal, berkembang 

bos,  

Peneliti: Okey Pak 

Narasumber: kita semua sudut, semua lini, dan tentunya semua keinginan 

masyarakat yang  pengen  tau tentang Gafatar kita ungkap bos. Kan sebaik-

baiknya berita adalah memenuhi keinginan pembaca bos, puas akan sesuatu, Itu 

tugasnya jurnalis, yang apa, mau berkorban, mau berjihad tentang masalah 

keumatan. Jangan Cuma rupiahnya, rejeki mah semua ada kok, yakin itu. Huum, 

biar seimbang lah 

Peneliti: Okey pak, mungkin itu aja dulu 

Narasumber: Sip, mangga bos, yok mangga, mangga, yok 

Peneliti: Trimakasih pak, selamat sore 

Narasumber: Yok mangga, sore. 

 

 

 

 

  



TRANSKRIP WAWANCARA (detik.com) 

Nama Narasumber : Idham Kholid 

Jabatan  : Reporter Lapangan detik.com 

Waktu wawancara : 17 Agustus 20.05-20.20 

Sifat Wawancara : Informal 

Wawancara melalui : Telepon 

 

Peneliti: A apa visi misi deti.com kak? 

Narasumber: Apa? Visi misi detik.com? hehe, kalau itu kan nggak terkait 

gafatar, itu kan apa e lebih ke perusahaan visi misinya. 

Peneliti: aa enggak, maksudnya untuk awalan gitu kak 

Narasumber: oooh, ya namanya prinsip media itu kan Ya namanya prinsip media 

itu kan memberikan apa informasi ke masyarakat, seperti itu. 

 Peneliti: a terus ada nggak pengaruh visi misi detik.com dalam berita gafatar ini 

kak? 

Narasumber: 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. 

Peneliti: A berarti gaya pemberitaannya dipengaruhi sama visi misinya ya kak? 

Narasumber: Nggak sih biasa aja, ya karena prinsip berita itu kan ada nilai 

beritanya, mempunyai nilai informasi ke masyarakat, ada sesuatu yang penting, 

karena mempunyai unsur-unsur kriteria jurnalistik, kriteria berita, jadi ditulis, 



diliput gitu aja karena memenuhi kriteria jurnalistik, juga dapat kriteria 

pemberitaan. 

Peneliti: terus a fokus utama di detik.com dalam memberitakan ini apa kak? 

Narasumber: Ya tentang kasusnya dan tentang pernyataan MUI nya bagaimana itu 

aja fokusnya. 

Peneliti: lebih fokus ke hukum ya kak yah? 

Narasumber: huum, lebih ke hukumnya, dan juga statement MUI juga kan, ya 

jadi selain hukum dikomparasi juga dengan keterangan-keterangan yang 

berwenang soal ajaran-ajaran dalam hal ini MUI dikomparasi.  

Peneliti: Terus a kalau dikaitkan dengan agama tertentu, misalnya agama islam, 

kan kalau di agama islam seperti mengganggu banget dengan adanya Gafatar ini 

kak, a terus ada pengaruhnya nggak dalam pemberitaan? 

Narasumber: enggak, enggak, kita memberitakan juga objektif, sesuai yang ada, 

jadi nggak karena ada ini karena ada itu (penistaan agama). Ya karena juga 

menjadi perhatian masyarakat, fatwa MUI juga ada, lalu beberapa bulan 

sebelumnya yang awal-awal tahun itu banyak masyarakat yang dikabarkan hilang 

dan bergabung Gafatar kan disitu kan berarti masyarakat butuh tau bagaimana 

sebenarnya, ya gitu aja. 

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 

Peneliti: Kalau menurut kakak, bagaimana pimred mengetahui kalau topik yang 

di angkat oleh detik.com nanti diterima khalayak? 

Narasumber: Loh, kalau itu kan harus nanya langsung ke bos, hehe, itu kan gak 

pendapat, harus sesuai dengan yang dikatakan bos, sesuai dengan yang 

bersangkutan, saya nggak bisa berpendapat. Ya intinya kan dalam berita itu 

memberikan informasi yang dianggap penting, masyarakat berhak tau segala 

macam, memenuhi kriteria Saya tulis, gitu aja. 

Peneliti: Kalau alur pemberitaan di detik.com dari proses produksi sampai terbit 

gimana kak, e dari reporter dulu ya kak? 

Narasumber: Iya, dari reporter. Ya awalnya dari reporter lapangan terus nanti 

dikirim ke kantor, dirapatkan kemudian terbit gitu aja. 

Peneliti: hmm, ada nggak kak kepentingan lain selain tadi, misal ekonomi, 

politik? 

Narasumber: nggak ada, nggak ada kepentingan kayak gitu 

Peneliti: berarti fokus ke pemberitaan biar masyarakat tau? 

Narasumber: iya, fokus pemberitaan 

Peneliti: Bagaimana pendapat Kakak mengenai fenomena Gafatar? 

Narasumber: Ya apa ya, Saya orang yang tidak terlalu paham soal agama, jadi 

ketika ada lembaga berwenang soal masalah agama seperti MUI ya saya ikut MUI 

secara pribadi. Dan mereka kan juga pasti lebih tau soal itu, artinya mereka lebih 

tau soal agama kan?. Berdasarkan diskusi juga kan bisa antar ulama-ulama itu. 

 



Peneliti: nah selama memberitakan gafatar nih, dulu ikut ngelipu gafatar juga kan 

kak? 

Narasumber: Iya 

Peneliti: Selama di lapangan ada nggak sih, topik yang pengen kakak tonjolkan 

selama meliput gafatar ? 

Narasumber: Apa ya, ya dari aspek ajarannya, dari aspek hukumnya udah gitu aja, 

lalu soal banyak warga yang dilaporkan hilang, itu aja.  

Peneliti: ooh huum, kalau teman-teman wartawan kakak yang lain di detik.com, 

apa sama juga mereka memberikan gafatar fokusnya sama dengan kakak, atau 

mungkin ada yang beda? 

Narasumber: ooh kalau wartawan lain, saya nggak berhak ngomongin hehe. 

Peneliti: Mungkin itu aja dulu 

Narasumber: Oh okedeh 

Peneliti: kalau misal saya hubungi lagi bisa kan?, siapa tau ada yang kurang nih 

Narasumber: a iya bisa, langsung telfon aja atau email, karena saya jarang 

merhatiin email. 

Peneliti: Okedeh kak, makasih banyak. 

Narasumber: oke, iya sama-sama, sukses selalu 

Peneliti: Selamat malam, yok 

Narasumber: Selamat malam 

 

 

 



C. LAMPIRAN EMAIL DAN SURAT KE MEDIA TERKAIT 

 

 

(Surat pengantar/permohonan ijin wawancara ke detik.com) 



 

(Surat pengantar/permohonan ijin wawancara ke republika.co.id) 

 



 

(Pengiriman email perihal ijin wawancara ke hrd detik.com) 

 

(Pengiriman email perihal ijin wawancara ke pimred detik.com) 



 

 

(Pengiriman email perihal iji wawancara ke redaktur pelaksana republika.co.id) 


