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Abstrak  

Keberadaan gerakan Ahmadiyah yang merupakan salah satu aliran Islam yang dianggap 
menyimpang  mendapat perhatian dari berbagai kalangan termasuk media. Keberadaan 
Ahmadiyah banyak diberitakan di sejumlah media termasuk media internet Republika Online 
dan Tempointeraktif.com.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
Republika Online dan Tempointeraktif.com dalam memaknai, menyikapi dan membingkai 
berita tentang Ahmadiyah serta untuk mengetahui bagaimana posisi kedua media tersebut 
dalam mengkonstruksi pemberitaan tentang Ahmadiyah. Penelitian ini menggunakan analisis 
framinguntuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas 
oleh media.Hasil dari penelitian ini menunjukan konstruksi Republika yaitu Ahmadiyah 
dibingkai sebagai aliran yang menyimpang karena keluar dari ajaran Islam. Ahmadiyah 
dianggap sebagai sebuah ajaran agama Islam yang dapat meresahkan masyarakat. Sedangkan 
Tempointeraktif.com, konstruksi pemberitaan tentang Ahmadiyah dibingkai sebagai sebuah 
aliran yang memiliki hak untuk berkeyakinan dan aksi penyerangan yang menewaskan warga 
Ahmadiyah merupakan suatu pelanggaran HAM. 

Kata kunci: Konstruksi, Berita, Ahmadiyah, Framing 
 
Abstract  

The existence of the Ahmadiyah movement, which is one stream of Islam that are considered 
to deviate the attention from various circles including the media. The existence of Ahmadiyah 
many reported in a number of media including internet media such as Republika Online and 
Tempointeraktif.com.The purpose of this study to determine how the Republika Online and 
Tempointeraktif.com of understanding, addressing and framing the news about the 
Ahmadiyah and to find out how the media is in a position to construct news of the 
Ahmadiyah. This study uses framing analysis to describe the selection process and highlight 
certain aspects of reality by the media. The results of this study indicate that Republika 
construction Ahmadiyah framed as deviant sects of Islam as it comes out. Ahmadiyah are 
considered as an Islamic religious teachings that can be disturbing the public. While 
Tempointeraktif.com, the news of the Ahmadiyah framed construction as a stream that has the 
right to conscience and the attack that killed the Ahmadiuah people constitute a violation of 
human rights. 

Keywords: Construction, News, Ahmadiyah, Framing 
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Pendahuluan 

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dalam 

mendapatkan informasi dari luar dirinya. Berbagai upaya dilakukan oleh manusia dalam 

mendapatkan informasi yang diperoleh dari berbagai sarana atau media informasi baik cetak 

maupun elektron yang memuat suatu berita. 

Menurut Blayer dalam Sumadinia (2005), berita adalah sesuatu yang termasa yang 

dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena dia menarik atau mempunyai 

makna bagi para pembacanya atau karena dia dapat menarik pembaca untuk membaca berita 

tersebut. Dalam pandangan konstruksionis, berita adalah produk dari konstruksi dan 

pemaknaan atas realitas (Eriyanto, 2005:29).  

Setiap peristiwa yang terjadi di Indonesia diliput dan diberitakan oleh wartawan 

sesuai dengan gaya (style) masing-masing. Seperti pemberitaan tentang keberadaan aliran 

Ahmadiyah. Keberadaan aliran tersebut kerap diberitakan setelah terjadi aksi penyerangan 

yang menewaskan warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang Banten pada bulan Februari 

2011. Berbagai media, termasuk media internet Republika Online dan Tempointeraktif.com 

kerap memberitakan tentang perkembangan terkini  aliran tersebut. 

Republika Online dan Tempointeraktif.com memiliki gaya (style) dan ideologinya 

sendiri di dapur redaksi dalam hal pemberitaan keberadaan aliran Ahmadiyah, dan hal itulah 

yang membuat penyajian berita dalam kedua media tersebut kelihatan berbeda meskipun 

bersumber dari narasumber yang sama. Dalam ilmu jurnalistik, hal ini disebut frame 

(bingkai). Framing adalah sebuah pendekatan untuk mengetahui perspektif dan cara pandang 

media dalam merekonstruksi suatu berita. Cara pandang tersebut pada akhirnya menentukan 

fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan bagian mana yang dihilangkan 

serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Sobur, 2004:164). 
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Pembatasan Masalah 

Fokus pada penelitian ini adalah pemberitaan tentang Gerakan Ahmadiyah yang diberitakan 

oleh grup Tempo dan grup Republika melalui media internet yaitu tempointeraktif.com dan 

Republika Online periode bulan Februari-Maret 2011. 

Rumusan Masalah 

Bagaimana Republika Online dan Tempointeraktif.com dalam merekonstruksi pemberitaan 

Gerakan Ahmadiyah? 

Metode Penelitian 

Metodologi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana peneliti 

dalam menggambarkan tata cara pengumpulan data yang diperlukan serta analisis data. 

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis framing yang dibuat oleh Robert 

Entman di mana penelitian ini akan menitikberatkan pada penelitian terhadap struktur isi 

sebuah berita 

Penelitian ini menekankan bagaimana media bercerita atau gagasan ide-ide yang 

terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang 

berkaitan dengan obyek suatu wacana (Eriyanto, 2005:67). 

Entman mengkonsepsikan dua dimensi besar tersebut ke dalam sebuah perangkat 

framing yaitu:  pertama pendefinisian masalah (Defining Problems), yaitu mengartikan atau 

menjelaskan masalah apa yang akan diberitakan, kedua memperkirakan sumber masalah 

(Diaganose Causes), yaitu melihat penyebab masalah yang akan diberitakan. Ketiga 
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membuat keputusan moral (Make Moral Judgment / Evaluation), yaitu menilai moral apa 

yang disajikan untuk menjelaskan masalah atau nilai moral apakah yang dipakai untuk 

melegitimasi tindakan. Sedangkan yang terakhir menekankan penyelesaian (Treatment 

Recommendation) yaitu penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah. Elemen 

yang dipakai untuk menilai apa yang digunakan wartawan, maksudnya jalan apa yang dipilih 

oleh wartawan untuk menyelesaikan masalah(Eriyanto, 2005:189) 

Hasil Penelitian 

A. Analisis Framing Pemberitaan Republika Online 

1. Define Problems (Pendefinisian Masalah) 

Republika Online mengidentifikasi kasus pemberitaan tentang gerakan Ahmadiyah 

sebagai masalah hukum yang terkait dengan penyimpangan ajaran agama Islam. Frame yang 

dikembangkan oleh Republika Online sebagai masalah hukum terkait dengan sejumlah 

pemberitaan tentang ajaran Ahmadiyah yang melenceng atau menyimpang dari ajaran Islam. 

“…Ahmadiyah dianggap merupakan suatu ajaran yang menyimpang dari agama Islam 
dan beberapa kali membuat resah kaum muslim karena ajarannya tersebut. Aliran 
Ahmadiyah sejak 1995 sudah difatwakan sesat oleh MUI. Fatwa itu kemudian 
diperkuat pada tahun 2005.” (Republika 7/2) 

Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia masih diperdebatkan. Sejumlah pihak sepakat 

Ahmadiyah dibubarkan kalau tidak mau mereka harus membuat agama baru. Akan tetapi, 

pihak Ahmadiyah tetap bersikukuh sebagai salah satu aliran agama Islam.  

“Jelas kalau dibubarkan, masalah juga akan timbul, tapi bisa kita selesaikan secara 
rasional, ungkap Menag. Alasan lainnya menurut Suryadharma, pihaknya tidak ingin 
membiarkan masyarakat masuk dalam kesesatan. Alasan ketiga pembubaran 
Ahmadiyah adalah untuk mencegah masyarakat yang sudah terlanjur sesat untuk 
kembali ke jalan yang benar.”(Republika 19/3) 

Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia membuat sejumlah pihak baik kalangan 

pemerintah, tokoh agama maupun masyarakat umum semakin resah. Aliran yang diduga 
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menyimpang dari ajaran agama Islam tersebut tengah menyebar ke pelosok tanah air. Usaha 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus keberadaan Ahmadiyah hingga 

saat ini masih diperdebatkan. 

2. Diaganose Causes (Memperkirakan Sumber Masalah) 

Dalam keseluruhan berita yang diturunkan Republika Online, aliran Ahmadiyah di 

posisikan sebagai sumber masalah. Ahmadiyah dianggap sebagai aliran yang meresahkan 

masyarakat, sehingga keberadaannya dikhawatirkan dapat membuat masyarakat ikut dalam 

ajarannya.  

Bentrokan yang terjadi di Cikeusik, Padeglang, Banten merupakan kejadian yang 

dinilai telah menganggu ketentraman masyarakat. Hal tersebut membuat pemerintah Provinsi 

Banten mengeluarkan / menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2011 

tentang larangan aktivitas penganut, anggota atau anggota pengurus JAI di wilayah Banten.  

“..Setiap penganut atau anggota pengurus JAI, sepanjang mengaku beragama muslim 
dilarang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun, 
aktivitas yang dimaksud adalah menyebarkan ajaran Ahmadiyah baik lisan maupun 
tulisan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau 
elektronik. Ahmadiyah juga dilarang memasang papa nama ataupun identitas lain JAI 
yang dapat diketahui oleh umum.”(Republika, 2/3) 

Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia membuat keresahan warga masyarakat. Akan 

tetapi para pengikut Ahmadiyah juga mengingingkan adanya kebebasan hak dalam memeluk 

keyakinan yang berbeda dengan mayoritas, serta mengharapkan adanya dialog antara 

pemerintah dengan JAI agar tidak terjadi kekerasan ataupun diskriminasi. 

“..Amir Nasional (JAI), Abdul Basit mengharapkan pemerintah menjamin hak 
konstitusi pengikut Ahmadiyah. Menurut dia, pihaknya tidak pernah diajak untuk 
berdialog guna menemukan solusi atas benturan yang terjadi. Karena itu, pihaknya 
mengharapkan DPR selaku representasi masyarakat Indonesia untuk memediasi 
dialog antara Ahmadiyah, pemerintah dan umat Islam.”(Republika, 20/2) 
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3. Make Moral Judgement/Evaluation (Membuat Keputusan Moral) 

Penilaian atas pemberitaan aliran Ahmadiyah dan pengikutnya sebagai sumber 

masalah ini berdasarkan ajaran mereka yang keluar dari kaidah ajaran agama Islam, sehingga 

dapat menganggu ketenteraman dan ketenangan masyarakat di Indonesia. 

“Lantaran, gerakan keyakinan yang berasal dari Pakistan itu selalu memiliki masalah 
dan potensi konflik di masyarakat. Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan, presiden 
harus segera membubarkan.” (Republika, 10/2) 

Beberapa argumen atau pendapat dari sejumlah pihak tentang aliran Ahmadiyah 

selain dianggap sebagai aliran sesat, ada juga yang berpendapat bahwa masalah tentang 

Ahmadiyah dianggap problematik. Salah satu pihak menilai kasus Ahmadiyah dikatakan 

problematik jika dilihat dari segi konstitusi. 

“..Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan kalau tidak ada alasan 
untuk membubarkan ormas, saya pikir tindakan hukum secara tegas saja kalau ada 
yang melanggar hukum.”(Republika, 11/2) 

“…DPR akan mendorong pemerintah untuk menggelar dialog terus-menerus dengan 
pengikut Ahmadiyah hingga ke akar rumput. “(Republika, 20/2) 

DPR menilai kekerasan atas nama agama adalah suatu hal yang tidak pantas diterima. 

4. Treatment  Recommendation  (Menekankan Penyelesaian) 

Dalam berita-berita yang ditampilkan, maka Republika Online merekomendasikan 

tetap memakai ranah hukum dan dialog dalam menyelesaikan kasus keberadaan Ahmadiyah 

di Indonesia. Oleh karena itu, ajaran yang dianggap menyimpang yang dilakukan oleh para 

JAI harus diselesaikan sesuai ketentuan konstitusi hukum yang berlaku di Indonesia.  

Untuk menyelesiakan dan mancari jalan keluar tentang kasus keberadaan Ahmadiyah 

di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, 

Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau yang dikenal dengan SKB 3 Menteri Nomor 3 
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Tahun 2008, Nomor Kep 33/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang peringatan dan 

perintah kepada penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Jemaah Islam Indonesia (JAI) 

dan warga. 

“…SKB itu bagai pisau bermata dua. Pertama melarang Ahmadiyah menyiarkan 
agamanya kepada orang lain, kecuali di intern mereka. Jadi, kalau berinteraksi dengan 
masyarakat itu tidak boleh. Kalau mereka tetap melanggar, bisa dijerat pasal 156 
KUHP dengan ancaman penjara lima tahun.”(Republika, 18/2) 

 

B. Analisis Framing Pemberitaan Tempointeraktif.com 

1. Define Problems (pendefinisian masalah) 

Tempointaeraktif.com mengidentifikasikan kasus pemberitaan tentang keberadaan  

gerakan Ahmadiyah di Indonesia sebagai masalah hukum yang melanggar HAM dan harus 

diselesaikan dengan konstitusi. Hal ini terlihat dari beberapa berita tentang Ahmadiyah yang 

dimuat di Tempointeraktif.com. 

“….penyerangan tersebut mengakibatkan hilangnya hak asasi warga Ahmadiyah 
Diantaranya: hak hidup, hak untuk bebas memilih agama dan menjalankan ibadah, 
hak untuk berkumpul, hak atas rasa aman, hak atas privasi tempat tinggal. Hak atas 
perlindungan terhadap milik, hak atas perlindungan terhadap diskriminasi dan hak 
anak untuk mendapat perlindungan.” (Tempointeraktif.com, 7/2)  

“…anggota JAI kembali menjadi korban. Seribuan orang menyerang mereka di 
Cikeusik, Pandeglang, Banten, sekitar pukul 10:45 kemarin. Akibatnya, menurut polisi, 
tiga anggota Ahmadiyah meninggal, Lima orang lainnya terluka parah. Dua unit mobil 
dan satu rumah menjadi korban amuk masasa.” (Tempointeraktif.com, 7/2) 

 

Namun ada satu hal yang sangat membingungkan sampai saat ini. Banyak sekali warga 

masyarakat umum yang hanya menilai Ahmadiyah sesat. Sehingga hal tersebut membuat 

masyarakat mengucilkan Ahmadiyah bahkan menginginkan Ahmadiyah dibubarkan. Isu 

pembubaran Ahmadiyah dinilai tidak realistis. 
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“..Opsi pembubaran Ahmadiyah bukanlah solusi yang tepat untuk mencegah 
munculnya potensi kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah.” (Tempointeraktif.com, 
17/2) 

 

2. Diaganose Causes (memperkirakan sumber masalah) 

Dalam keseluruhan berita yang diturunkan oleh Tempointeraktif.com, pemerintah dan 

oknum tertentulah yang dinilai paling dominan sebagai sumber masalah dalam menangani 

kasus keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Seperti beberapa opsi dan sejumlah peraturan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani kasus Ahmadiyah yang dinilai 

diskriminatif. 

“Komnas HAM menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran HAM yang serius.” ( 
Tempointeraktif.com, 7/2) 

“…kami ingin jaminan kebebasan beragama kami dijamin konstitusi. Biar kami bebas 
anut agama yang kami yakini.” (Tempointeraktif.com, 17/2) 

Pemerintah dan oknum (masyarakat umum) dalam berita yang tercantum di 

Tempointeraktif.com dianggap sebagai pihak yang bersalah dalam menangani kasus 

keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, hingga menimbulkan aksi kekerasan atau penyerangan 

yang menimbulkan warga Ahmadiyah meninggal.  

“..Pemerintah diharapkan lebih gencar dalam mensosialisasikan SKB sampai ke 
tingkat bawah” (Tempointeraktif.com, 7/2) 

“..Pemerintah harus berkaca pada Pakistan yang yang menyatakan Ahmadiyah 
sebagai agama baru” (Tempointeraktif.com, 17/2) 

“..Selama sepuluh tahun terakhir, sudah banyak penyerangan terhadap warga 
Ahmadiyah, tapi tak satu pun pelakunya dihukum” (Tempointeraktif.com, 7/2) 

3. Make Moral Judgement/Evaluation (Membuat Keputusan Moral) 

Penilaian serta anggapan sejumlah oknum atau masyarakat umum yang menganggap 

Ahmadiyah sebagai aliran sesat ini dapat meresahkan warga masyarak yang tidak tahu akan 

gerakan Ahmadiyah. Aksi penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok orang di 
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Cikeusik, Pandeglang, Banten merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia 

(HAM). Penyerangan tersebut mengakibatkan hilangnya hak asasi warga Ahmadiyah.  

“..JAI masih mempercayai institusi Negara, namum menyayangkan sikap oknum 
aparat yang selama ini tidak menindak tegas pelaku kekerasan dan memberikan 
perlindungan kepada warga Ahmadiyah.”( Tempointeraktif.com, 7/2) 

Pemberitaan tentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia yang meresahkan 

masyarakat umum ini, membuat warga Ahmadiyah mengharapkan jaminan kebebasan akan 

hak untuk mendapat perlindungan hukum. Kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah dapat 

memicu ide pengucilan terhadap Ahmadiyah yang dilakukan oleh sejumlah warga 

masyarakat umum.  

“…JAI sejak awal selalu mengedepankan proses hukum atas kasus kekerasan yang 
menimpa warganya. JAI selalu mengajarkan warga Ahmadiyah menjadi warga Negara 
yang baik dan taat hukum”. (Tempointeraktif.com, 7/2) 

4. Treatment  Recommendation  (Menekankan Penyelesaian) 

Dalam berita-berita yang telah ditampilkan, maka Tempointeraktif.com 

merekomendasikan untuk tetap memakai ranah hukum dalam menyelesaikan kasus tentang 

keberadaan gerakan Ahmadiyah di Indonesia serta aksi penyerangan yang mengakibatkan 

warga Ahmadiyah meninggal. Oleh karena itu, pelaku aksi penyerangan terhadap warga 

Ahmadiyah harus mendapatkan hukuman sesuai dengan konstitusi hukum yang berlaku di 

Indonesia. 

Pemerintah di Indonesia mengeluarkan surat keputusan bersama tiga menteri (SKB 3 

Menteri) yang isinya tentang pelarangan, peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, 

dan atau anggota pengurus Jemaah Islam Indonesia (JAI) dan warga masyarakat. Akan tetapi 

SKB yang dikeluarkan oleh pemerintah, menurut Ahmadiyah masih bisa diperdebatkan.  

“…SKB 3 menteri masih bisa diperdebatkan.”( Tempointeraktif.com, 7/2) 
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“…harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan sanksi kepada siapa pun 
warga Negara yang melakukan tindakan anarkis dan destruktif terhadap warga 
negaralain.” (Tempointeraktif.com, 17/2) 

Selain mengeluarkan SKB untuk menemukan titik temu tentang keberadaan 

Ahmadiyah di Indonesia, pemerintah juga mengadakan dialog yang melibatkan sejumlah 

pihak, tokoh agama dan pelbagai kalangan. 

Pertemuan yang melibatkan Ahmadiyah dan beberapa kalangan baiik pemerintah 

maupun organisasi, Ahmadiyah membuat 12 butir penjelasan soal posisi, keyakinan, dan 

hubungan mereka dalam masyarakat.  

Isinya antara lain syahadat Jemaat Ahmadiyah sama dengan arus utama Islam 

Indonesia. Jemaat Ahmadiyah sejak awal meyakini Muhammad sebagai nabi penutup. 

Ahmadiyah meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai guru, pembawa berita gembira dan 

peringatan, sekaligus pendiri dan pemimpin yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar 

Islam. Jemaat Ahmadiyah juga menjadikan Quran dan sunah Muhammad sebagai pedoman. 

C. Hasil Analisis Framing Republika Online dan Tempointeraktif.com 

Berikut ini adalah hasil analisis frame Ahmadiyah di Republika Online dan 

Tempointeraktif.com menggunakan analisis framing Robert Entman yang penulis cantumkan 

dalam tabel 4 di bawah ini: 
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1. Frame Republika Online: Masalah Hukum yang berkaitan dengan 

Penyimpangan Ajaran Agama Islam 

Tabel 4 

Define Problems Masalah hukum yang berkaitan dengan 

penyimpangan ajaran agama Islam 

Diagnose Causes Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) 

Make Moral Judgement/Evaluation Ahmadiyah merupakan aliran sesat 

Treatment Recommendation SKB 3 Menteri dan diselesaikan dengan 

hukum yang berlaku di Indonesia 

 

2. Frame Tempointeraktif.com: Masalah Hukum yang melanggar Hak Asasi 

Manusia (HAM) 

Define Problems Masalah hukum yang melanggar HAM 

Diagnose Causes Pemerintah dan oknum tertentu 

Make Moral Judgement/Evaluation Ahmadiyah dianggap sebagai aliran 

sesat dan menuntut jaminan kebebasan 

HAM 

Treatment Recommendation Diselesaikan dengan konstitusi hukum 

yang berlaku di Indonesia 

 

Hasil analisis framing antara Republika Online dan Tempointeraktif.com dia tas 

terdapat beberapa perbedaan sesuai dengan perangkat framing dengan teori Robert Entman.  

Dari analisis Republika Online menilai bahwa keberadaan Ahmadiyah sebagai masalah 
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hukum yang berkaitan dengan penyimpangan ajaran agama Islam. Sehingga beberapa pihak 

menilai bahwa aliran tersebut dianggap sesat. Untuk menyelesaikan permasalahan terkait 

keberadaan Ahmadiyah sejumlah pihak menggunakan SKB 3 Menteri sebagai acuan dan 

diselesaikan dengan hukum yang berlaku. 

Sedangkan Tempointeraktif.com menilai masalah tentang keberadaan Ahmadiyah 

sebagai masalah hukum yang melanggar HAM. Sejumlah pihak menilai Ahmadiyah 

dianggap sebagai aliran sesat, akan tetapi pihak lain menilai agar pemerintah menjamin 

kebebasan HAM untuk Ahmadiyah. Masalah terkait keberadaan Ahmadiyah diselesaikan 

dengan konstitusi hukum yang berlaku di Indonesia. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis framing dan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa Republika Online memaknai, memahami dan membingkai pemberitaan tentang 

keberadaan Ahmadiyah sebagai masalah hukum yang berkaitan dengan penyimpangan ajaran 

agama Islam. Sehingga, beberapa pihak menilai bahwa aliran tersebut dianggap sesat.  Untuk 

menyelesiakan permasalahan terkait keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, pemerintah 

mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam 

Negeri yang dikenal dengan SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep 

33/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, 

anggota dan atau pengurus Jemaah Islam Indonesia (JAI) dan warga. Serta masalah terkait 

keberadaan Ahhmadiyah diselesaikan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Berita yang disajikan oleh Republika Online seputar Ahmadiyah di Indonesia diharapkan 

dapat memberikan informasi  kepada masyarakat luas tentang isu keberadaan gerakan 

Ahmadiyah di Indonesia.  
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Sedangkan Tempointeraktif.com memaknai, memahami dan membingkai pemberitaan 

tentang keberadaan gerakan Ahmadiyah sebagai suatu masalah yang melanggar hukum  dan 

HAM.  Beberapa pihak menilai Ahmadiyah sebagai aliran sesat, akan tetapi pihak lain 

menyarankan agar pemerintah menjamin kebebasan HAM untuk Ahmadiyah. Pemberitaan 

tentang ide pengucilan , maupun aksi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah dinilai 

diskriminatif. Untuk menangani masalah terkait keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, 

diselesaikan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Saran 

1. Republika Online dan Tempointeraktif.com sebagai media internet yang besar dan 

menghasilkan berita online, hendaknya terus mengembangkan pemberitaan yang 

berkualitas dan dapat bermanfaat bagi pembacanya. 

2. Berita-berita yang ditampilkan Republika Online dan Tempointeraktif.com hendaknya 

dapat memberikan input (masukan) yang positif kepada pemerintah dan masyarakat untuk 

menjalin kerukunan antar umat beragama atau golongan. 

3. Untuk pembaca diharapkan terus aktif dan cerdas dalam menggunakan media sebagai 

bagian dari kehidupan baru yang terkontrol oleh media. Oleh karena itu pentingnya melek 

media, karena masyarakat belum sadar akan apa yang dilakukan dengan media. 
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