
 

LAMPIRAN 

   

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Transkrip wawancara dengan redaktur media online NU 

Wawancara dilakukan via telepon pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 13:30 WIB  

+ : Halo, assalamualaikum ini dengan mas Yunus?  

- : Iya, oh ini dengan mbak-mbak ya?  

+ : Iya 

- : Tak kirain, mas-mas  

+ : Iya mas. Saya Firtya, saya dari kampus UMY. Ini mau wawancara mengenai judul     

skripsi saya. Skripsi saya judulnya wacana “pemberitaan pluralisme agama oleh 

kelompok sempalan dan mapan (studi perbandingan media online HTI dan NU)”. Kayak 

gitu mas. Saya menggunakan analisis wacana kritis, jadi AWK itu ada namanya elemen 

kognisi sosial yang memerlukan wawancara dengan pihak media itu  

- : Oke, boleh 

 

+ : Kalau boleh tahu, nama lengkapnya siapa mas?  

 

- : Muhammad Yunus  

+ : Mas Yunus bagian redaktur online di NU atau bagaimana mas?  

- : Iya, salah satu redaktur 

+ : Berarti aktif juga menulis di web?  

- : Ya, admin, redaktur, editor 

 

+ : Iya, langsung saja mas wawancaranya. Yang pertama, bagaimana teks media yang 

dipublish oleh media NU harus dipahami mas?  

 

- : Oke. Ini secara khusus NU online atau media NU?  

+ : Secara khusus NU online, mas 

- : Berita media online ya. Jadi NU online itu berdiri pada tahun 2003 bulan Juli. Nanti soal 

profil NU online bisa disearching ya. Selama 14 tahun ini NU online telah menjadi, ya 

sejak awal berdirinya NU online. Situs resmi Nadhlatul Ulama. Nah jadi dari awal 

pemberitaan kita memang lebih banyak soal ke-NU-an terus kemudian keislaman secara 

umum. Nah dalam hal pemberitaan keislaman baik itu artikel terus tulisan-tulisan yang 

lain, itu ya dari perspektif NU  

 

+ : Berarti menurut paham NU itu sendiri ya mas?  

 



- : Betul. Terus kemudian dalam perkembangannya  karena media NU juga sudah semakin 

banyak sehingga NU online menempatkan diri sebagai media islam. Meskipun porsi 

pemberitaan NU juga masih cukup besar, bahkan masih 70 % gitu 

 

+ : Oh iya mas. Sebelum NU online ada jenis media lainnya enggak mas? Maksudnya 

seperti media cetak, dan lainnya  

 

 

- : Sebelum NU online, NU online adalah media resmi NU pertama di media internet. 

Tetapi, sebelum itu NU punya banyak sekali media, ada majalah, ada koran kayak duta 

masyarakat, kemudian ada risalah. Terus di Surabaya ada majalah Aula yang punya NU  

juga. Jadi, NU online menjadi berita online pertama milik NU 

 

+ : Bagaimana NU memandang pluralisme?  

 

- : Iya, karena prinsip dasar NU itu kan salah satunya adalah moderat. Terus pluralis. Jadi, 

ada lima prinsip yang menjadi pegangan NU. Satu, tasamuh, tawasud, tawaduk, I’tidal, 

dan amar ma’ruf nahi mungkar. Itu adalah rumusan atau prinsip dasar NU yang mulai 

digagas tahun 84-an ketika mukhtamar. Nah prinsip inilah yang kemudian menjadi 

pegangan bagi NU secara keseluruhan baik itu terhadap media terus kemudian institusi 

lembaganya dalam setiap kebijakan atau aktivitas keagamaannya 

-  

+ : Berarti kelompok NU menerima paham pluralisme?  

 

- : Iya karena itu salah satu menjadi, sebenarnya soal klaim pluralisme masih debat-able 

ya. Tapi di NU sendiri yang sudah sepakat itu paham moderat. Jadi, moderat itu tidak ke 

kanan, tidak ke kiri. Di tengah-tengah  

 

+ : Terus, bagaimana kelompok NU memandang dan menggambarkan kelompok Islam 

sempalan atau menyimpang seperti HTI?  

 

- : Iya, prinsip NU apalagi sekarang ini sudah jelas bahwa ketika ada kelompok sempalan 

misalnya semacam HTI yang tujuannya memang tidak baik bagi kehidupan bernegara 

negara kita, ya sikap NU ya tegas. Bahkan meminta pemerintah untuk membubarkan 

ormas tersebut. Makanya ketika pemerintah mengeluarkan Perppu tentang Ormas, itu NU 

sangat mendukung. Karena NU sebelumnya juga sudah meminta pemerintah segara 

membubarkan Ormas tersebut. Nah yang menjadi dasar NU adalah karena Ormas 

tersebut tidak sejalan dengan keindonesiaan. Kita semua sudah tahu bahwa HTI memiliki 

dasar dan prinsip untuk mengubah haluan negara. Dan itu yang menjadi pegangan NU 

untuk meminta pemerintah untuk membubarkan Ormas tersebut. Nah, di luar itu 

seandainya ada Ormas yang dakwah dan sebagainya tidak dipermasalahkan, NU sudah 

terbiasa dengan kelompok-kelompok yang beda pemikiran itu sudah biasa gitu. Tetapi, 

ketika ada kelompok yang mengancam kedaulatan negara dan NKRI, ya NU tegas 

meminta pemerintah untuk membubarkan 

 

+ : Sebelumnya apakah mas Yunus sudah pernah membaca media online-nya HTI? 



  

- : Sebagian pernah 

 

+ : Saya mau nanya, apa yang membedakan media online NU dengan media online HTI? 

  

- : Wah ini subjektif. Hmm saya melihat ya web HTI itu ya memang menyampaikan visi 

misi terus berbagai informasi terkait dengan kegiatan Hizbut Tahrir. Sebenarnya tidak 

ada masalah ketika dia berada di jalur dakwah, gitu. Saya juga pernah bersentuhan 

dengan teman-teman HTI di kampus, mareka diskusi dakwah it’s okay tidak ada masalah. 

Tetapi, di beberapa kesempatan situs HTI juga pernah, beberapa kali lah memposting 

dengan jelas bahwa mereka ingin merubah NKRI dengan menawarkan khilafah sebagai 

solusinya. Jadi, segala sesuatu dikembalikan kepada sistem khilafah. Ini jelas 

bertentangan, ketika juru bicara HTI pak Ismail Yusanto mengatakan bahwa kami tidak 

pernah menyampaikan ingin mengubah dasar negara, tetapi faktanya sudah banyak sekali 

yang menghimpun data itu bahwa HTI di beberapa kesempatan memang memposting 

tentang cita-cita merubah dasar negara itu. Kalau sekarang sebagian besar sudah dihapus, 

saya lihat 

 

+ : Terus mas, dari media online NU sendiri selaku redaktur, bagaimana proses 

penyeleksian oleh redaksi untuk ditampilkan tulisan-tulisan ke dalam berita? Apakah ada 

strategi khusus gitu dalam redaksi NU? 

 

  

- : NU online kita memiliki kontributor sekitar 70 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Dan kita tidak mematok meskipun NU punya struktur sampai ke ranting ya atau desa, 

kita tidak menggunakan struktur itu tetapi ada beberapa kontributor di suatu daerah yang 

bisa meliput daerah sekitarnya. Jadi, bukan berdasarkan pada stuktur NU. Nah 

kontributor ini kemudian setelah beberapa kali menulis berita terus kemudian kita adakan 

seleksi, nah akhirnya kemudian gabung dengan kita dan menjadi kontributor tetap kita. 

Nah, dalam peliputan atau kepenulisan berita ya biasa, mereka ngirim berita kemudian 

kita edit, kita rapikan, kemudian baru kita posting. Kalau ada hal-hal yang kurang wajar 

misalkan butuh klarifikasi misalkan statement tokoh lokal yang seperti apa, kemudian 

seperti apa kurang jelas, ya kita telepon kembali 

 

+ : Berarti syarat untuk menjadi kontributor NU harus memiliki paham yang sama dengan 

NU itu sendiri? 

 

- :  Kita sebenarnya tidak mendasarkan itu, tetapi mayoritas teman-teman kontributor NU 

online ya memang orang-orang NU. Teman-teman kontributor itu biasanya aktivis Ibnu 

Anshor, FKUB, Fatayat, mereka aktif di organisasi kepemudaan NU. Dan biasanya 

awalnya cuma mengirim berita yang terkait dengan kegiatan mereka, misalnya anak Ibnu 

bikin acara apa, kemudian mereka mengirim berita kegiatan tersebut. Seiring waktu 

mereka juga meliput kegiatan-kegiatan lain dan ketika sudah menjadi bagian kontributor 

maka pemberitaan-pemberitaan seputar NU terkait dengan isu nasional yang terkait 

dengan umat Islam, mereka mengirim berita dengan narasumber berita yang dia peroleh 

dari wilayahnya 



 

+ : Ada nggak mas karakteristik khusus dalam gaya tulisan NU itu sendiri?  

- : Karena kita portal berita ya sebenarnya hampir sama secara keseluruhan gitu. Cuma 

kontennya memang seputar keislaman dan ke-NU-an. Jadi, soal prinsip jurnalistik tetap 

menjadi patokan, selanjutnya terkait dengan framing, ya menggunakan framing NU 

+ : Dari mas Yunus sendiri, setuju enggak mas dengan paham pluralisme khususnya 

pluralisme agama?  

- : Pluralisme agama, iya. Dalam arti bahwa kita tidak bisa, ya kita harus menghargai 

sebuah perbedaan. Masing-masing kita menghormati, masing-masing menghargai. 

Menurut saya pribadi, pluralisme semacam itu. Saya punya keyakinan Islam, teman-

teman punya keyakinan Kristen, Hindu dan Budha, iya sama-sama punya keyakinan. 

Poin penting dari pluralisme adalah hidup bersama dalam harmoni, gotong royong, 

rukun, dan sebagainya. Itu adalah poin utama dari pluralisme. Jadi, bukan berarti 

pluralisme membenarkan dan mencampuradukkan agama tertentu, maisng-masing 

individu punya prinsip yang dipegang dan biarkan prinsip itu menjadi keyakinannya 

tanpar perlu dicampur dan tanpa perlu dibenturkan 

 

 

 

 


